
. ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

JAARGANG 1967 

1 e KAMER. - 2 september 1966. 

10 OVEREENKOMST.- DITLEGGING. 
- REOl-iTER DIE DE AARD VAN 
EEN OVEREENKOMST BEP AALT, HIERBIJ 
VEELEER STEUNENDE OP DE BEDOE
LING VAN DE P.A.RTIJEN EN DE UITVOE
.RING, WELKE ZIJ VAN DE OVEREEN
KOJ\iST GAVEN, DAN OP DE DOOR DE 
PARTIJEN EPoAAN GEGEVEN Q.UALIFI
CEPoiNG. - WETTELIJKHEID. 

zo OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN P.ARTIJEN.- RECHTER 
DIE AAN DE OVEREENKOMST RET GE
VOLG ERKENT DAT ZE, IN DE UITLEG
.GING \VELKE HIJ ERVAN GEEFT, \VETTE
LIJK TUSSEN P.ARTIJEN HEEFT.- GEEN 

, SCBENDING VAN DE AR.TIKELEN 1134 
EN 1135 VAN RET BURGERLIJK WET
BOER. 

1° De 1·echter bepaalt wettelijlc de feitelijlce 
aarcl van een overeenlcomst, hie1·bij veel-

. eer steunende op de bedoeling van de 
part1:jen en de uitvoering, welke zij van 
de ove1·eenkornst gaven, dan aan de door 
de pa1·tijen eraan toegekende quali(ice
ri11g (1). (Bmg. Wetb., art. 1156.) 

(1) DEl PAGEl, t. II, n' 566; cass., 8 oktober 
1965 (Bull. en PAsiO., 1966, I, 181) en noot 4; 
l'aadpl. cass., 18 september 1941 (ibid., 1941, 
I, 345), 9 oktober 1952, twraede arrest (.A11'. 

VERBR., 1967. - 1 

2° De rechter schendt noch a1·tilcel 1.134 
noch artilcel i 135 van het Btwgerlijlc 
Wetboelc, wrn1neer hij aan een overeen
lcomst het gevolg toekent, dat ziJ', in de 
uitlegging die hij ervrn1. ge.eft, wettelijk 
tussen partijen heejt (2). 

(NAAJ\iLOZE VENNOOTSCH.AP « IJZERGIE
TERIJEN EN l\'i:ETAALF ABRIEKEN VAN 
RUISBROEK ))' T. DE MOL EN BRILLIET.) 

.ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 30 april 1964 gewezen door 
de Werkrechtersraad van beroep te 
Brussel, k<tmer voor werklieden ; 

Over het midde1, afgeleid uit de schen
. ding van de a.rtike1en 97 van de Grand
wet, 6, 1131, 1133, 1134, 1135 van het 
Bmgerlijk W etboek, doo?"dat de bestre
den sententie constateert dat de ijzer
gieterij, met grond en aanhorigheden en 
alle machines ortroerend door bestem
Ining, toebehorende aan verweerder Bril
liet, bij definitieve toewijzing door het 
ambt van notaris Steenbruggen te Brussel 
op 21 juni 1962, werd toegewezen aan 

Vm·b1·., 1953, blz. 42) en 3 juni 1965 (Bttll. 
en PASIC., 1965, I 1 1074). 

(2) Oass., 23 oktober 1965 (Bull, en P.A.siC., 
1966, I, 252) en noot 1, blz. 253 ; 17 februari 
1966 .(ibid., 1966, I, 781). 
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eiseres, dat verweerder Brilliet het genot 
en het gebruili: van de verkochte goede
ren behield tot 15 juli 1962, dat van 
16 juli tot 30 juli 1962 de werklieden, die 
in voormelde gieterij werkten, met verlof 
gingen, en dat op 31 juli 1962 gezegde 
werklieden en onder meer verweerder 
De Mol, met eiseres een arbeidscontract 
afsloten, waarbij uitdrukkelijk bedongen 
werd dat het aldus a.fgesloten arbeids
contract nieuw was en geheel onafhanke
lijk van vroegere werkcontracten en 
vroegere patroons, zull~s zonder te ont
kennen dat, zoals eiseres in haar con; 
clusie v66r de werkrechtersraad van be
roep stelde, cc alleen de gebouwen en rna-

' chines door eiseres werden gekocht "• 
, doch geenszins het bedrijf, of de firma 
I met handelsfonds en personeel >>, en. 

doorda.t niettemin de sententie beslist 
dat verweerder Brilliet het arbeidscon
tract tussen hem en verweerder De Mol 
niet heeft verbroken, dat weliswaar op 
31 juli 1962 verweerder De Mol met 
eiseres een nieuwe arbeidsovereenkomst 
sloot, doch dat eiseres in .feite, door de 
effectieve tewerkstelling van verweerder 
De Mol vanaf 31 juli 1962 in de 'tot op 
13 juli 1962 door verweerder Brilliet 
geexploiteerde en van 14 juli tot 31 juli 
1962 wegens jaarlijkse vakantie gesloten 

1 onderneming, de bestaande verplichting 
van tewerkstelling heeft. overgenomen en 
verder uitgevoerd, zu~s om reden dat 
v66r en na de verkoop de werkzaamheid 
in de verkochte werkhuizen dezelfde was, 
dat de personen die een leidende rol ver
vulden dezelfde waren, dat verweerder 
De Mol in dezelfde voorwaarden heeft 
gewerkt, dat noch de verkoop van de 
werkhuizen noch de vervanging van het 
hoofd van een ondememing door een 
ander hoofd een einde stellen aan het 
arbeidscontract indien niet is bewezen 
dat het contract werd aangegaan intuitu 
personae, met het hoofd van de onderne
ming, dat verweerder Brilliet geen einde 
heeft gesteld aan het arbeidscontract, dat 
de vermelding op het door verweerder 
De Mol ondertekende geschrift van 
31 juli 1962, volgens we~e de arbeids
overeenkomst nieuw was en geheel onaf
hankelijk van vroegere arbeidscontracten 
en pat.roons, hieraan geen afbreuk deed 
daar het karakter van deze arbeidsver
houding bepaald wordt door de feite
lijke uitvoering en niet door de bepa
ling wellw partijen eraan hebben gege
ven, en dat, ondanks de wijziging die op 
31 juli 1962 werd gebracht aan hen juri
disch. karakter van de arbeidsovereen
komst, de daaruit voortvloeiende arbeids-

verhouding tussen verweerder De Mol en 
de onderneming dezelfde is gebleven, ter
wijl, ee1·ste onderdeel, nu de sententie, 
enerzijds, constateert dat verweerder 
De Mol op 31 juli 1962 met eiseres een 
nieuwe arbeidsovereenkomst sloot en, 
anderzijds, heslist dat de arbeidsverhou
ding met de onderneming dezelfde is ge
bleven, de motivering van de sententie 
een tegenstrijdigheid bevat die een scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet 
uitmaakt; tweede onderdeel, nu de sen
tentie, enerzijds, constateert dat eiseres 
en verweerder De Mol uitch·ukkelijk hun 
wil hebben geuit de op 31 juli 1962 
afgesloten arbeidsovereenkomst als een 
nieuwe overeenkomst te beschouwen en 
als volkomen onafhankelijk van vroe
gere arbeidscontracten men vroegere pa
troons, en, anderzijds, beslist dan eiseres 
de in hoofde van verweerder Brilliet be
staande verplichting van tewerkstelling 
heeft overgenomen en verder uitgevoerd, 
de sennentie zich er niet toe heeft toe 
beperkt van de afgesloten overee.okomst 
een andere bepaling ervan te gegeven dan 
die welke de partijen er aan hebben ge
geven, doch veeleer heeft geweigerd aan 
gezegde regelmatig afgesloten ovareen
komst haar wettelijke gevolgen te laten 
hebben zoals vereist door de artike
len 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet
boek ; derde onderdeel, oak met inacht
neming van de in de sentent!e opgesomde 
feitelijke gegevens, op grand van geen 
enkele wetsbepaling aan de op 31 juli 
1962 afgesloten arbeidsovereenkomst tus-. 
sen eiseres en verweerder De Mol, een 
ongeoorloofd karakter kon worden toege
kend, in de zin van de artilmlen 6, 1131 
en 1133 van het Burgerlijk Wetboek: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het niet strijdig is, 

eensdeels, vast te stellen dat eerste ver
weerder een nieuwe arbeidsovereenkomst 
heeft afgesloten met eiseres, ingevolge de 
aankoop door haar van de nijverheids
eigendom · van tweede verweerder, en, 
anderdeels, te beslissen dat, niettegen
staande de door de partijen aan die over
eenkomst gegeven.benaming, de daaruit 
voortvloeiendo arbeidsverhouding de
zelfde is gebleven als die welke voorheen 
bestond toen de -onderneming door 
tweede verweerder geexploiteerd was; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, door te beslissen da:t 
het karakter van de arbeidsverhouding 
tussen eiseres en eerste verweerder wordt 
bepaald door de feitelijke uitvoering van 



de overeenkomst en niet door de bena
ming welke de partijen eraan gegeven 
hebben, en door de extrinsieke elementen 
op te sommen waaruit volgt dat, niette
genstaande die benaming, eerste ver
weerder in dienst van dezelfde onderne
ming is gebleven en dat de bedoeling van 
de partijen was dat dezelfde arbeidsver
houding zou voortbestaan, de sententie 
toepassing maakt van artikel 1156 van 
het Burgerlijk Wetboek, op grond van 
de uitvoeri:ng welke zij zelve aan hun 
overeenkomst gegeven hebben, de wer
kelijke aard van die overeenkomst te 
bepalen, afgezien van de benaming welke 
de partijen da.araan hebben gegeven; 

Overwegende dat de rechter, door aan 
de aldus bepaalde overeenkomst haar 
wettelijke gevolgen te laten wedervaren, 
verre van de artikelen 1134 en 1135 van 
het Burgerlijk Wetboek te hebben ge
schonden, een juiste toepassing ervan 
heeft gemaa.kt ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechter zijn be
slissing geenzins hierop stetmt dat de op 
31 juli 1962 tussen eiseres en eerste ver
weerder afgesloten overeenkomst een 
ongeoorloofde oorzaak zou hebben of met 
de openbare orde strijdig zou zijn ; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning, veroordeelt eiseres in de kosten. 

2 september 1966. - 1° kamer. -
Voo1·zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1·slaggeve1·, H. Naulaerts. - Gelijklui
dende concl~tsie, H. R. Hayoit de Ter-

(1) Ret vraagpunt of de gei:ntimeerde, die 
tot bevestiging van bet beroepen vonnis 
geconcludeerd beeft, nog ontvankelijk is om 
een incidenteel beroep in te stellen, wordt 
op diverse wij ze op gelost, zowel door cle recbt
spraak a.ls cloor cle recbtsleer. In cle bevesti
gencle zin : DALLOZ, Repe?·toi1·e de p1'oceiiu?'e 
civile, v 0 Appel incident, nos 39 et 48; C3$S, fr., 
11 octobre 1957, Dalloz, 1957, I, 686); tenzij 
geln timeercle in zij n eerste conclusie verklaarcl 
beeft in bet vonnis te berusten, oncler meer 
wanneer bij zegt clat « welke oak cle verl"ijten 
zijn welke bij tegen cle bestreclen beslissing 
mocbt aanvoeren, bij de bevestiging ervan 
vraagt, (cass. fr., 7 novembre 1060, Ire sec
tion civile, B'ltlletin, 1960, n° 473). Geven de 
voorkeur aan cle onontvankelijkbeid van bet 
incidenteel beroep, tenzij ge1ntimeerde con
cludeerde tot cle bevestiging « oncler voor-
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micourt, procureur-generaal. - Pldter, 
H. Bayart. 

l e KAMER. - 2 september 1966. 

1° BERUSTING. - BURGERLIJKE ZA
KEN.- BERUSTING VAN GEINTIMEERDE 
IN RET BEROEPEN VONNIS .. - BEGRIP. 

2° HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE 
ZAKEN. - lNOIDENTEEL BEROEP. -
GEINTIMEERDE DIE AAN DE PLEIT
BEZORGER VAN APPELLANT EEN AKTE 
HEEFT BETEKEND WELKE « ONDER ALLE 
VOORBEHOUD " CONCLUDEERT TOT DE 
BEVESTIGING VAN RET BEROEPEN VON
NIS. - RECHTER IN HOGER BEROEP 
DIE EEN LATER INOIDENTEEL BEROEP 
VAN GEINTIMEERDE ONTV ANKELIJK 
VERKLAART, - WETTELIJKE BESLIS
SING. 

1 o en 2° U it het jeit dat gefntimee1·de aan 
de pleitbezo1·ge1· van appellant een akte 
heejt betekend welke « onder alle V001'
beho~td '' concludee1·t tot de bevestiging 
van het beroepen vonnis zonde1· een 
1•eden op te geven tot staving van deze 
conclusie, kan de 1·echte1· in hoge1· be1·oep, 
zonder schending van de bewijsk1·acht 
van deze akte noch van a1·tilcel 443 van 
het W etboek van b~trge1·lijlce rechtsvor
dering, afleiden dat deze alcte geen berus
ting in de beslissing van de ee1·ste 1·echter 
is, slechts betelcend is ten einde de vast
stelling van de zaalc te bekomen en de?'
halve een late?' incidenteel beroep niet 
onontvanlcelijk maalct (1). 

beboud van een incidenteel beroep », VAN 
LENNEP : Belgisoh bu1'ge1'lijk P1·oces1·eoht, V, 
blz. 474, nr 870, Repe1'toi1·e pmtiq1w du d1·oit 
belge, 'vo Appel en matien civile et oomme1'
ciale, nos 415 et 416; GARSONNET en CEZAR
BRU, VI, blz. 51 en noot 23 ; BERNARD, 
E. GuTT en L. SrMON'r (Revue c1'itiq'lte de 
ju?·isp?''ltdence belge, 1963, blz. 163) zijn cle 
mening toegedaan clat zo, in p1•incipe, een 
incidenteel beroep niet meer ontvankelijk is, 
het tocb anders kan zijn wanneer de gei:nti
meerde zicb ertoe beperkt beeft te conclu
deren tot de ongegrondbeid van bet boofd
beroep , (raadpl. tevens BROSENS, Algemene 
Pmctische Rechtsve1·zameling, V 0 B e1'oep in 
b1wge1'lijke zaken en in zaken van koophandel, 
nr 641). 

Zoals blijkt uit bet arrest is in werkelijkbeid 
bet inciclenteel beroep, ingesteld na de cloor 



(DINGEMANS, T. WASTIAUX 
EN PROCESGENOTEN.) 

ARREST. 
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HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 mei 1965 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid ui.t de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest de 
gehele aansprakelijkheid voor het ongeval 
ten laste van eiser legt, zonder te ant
woorden op de conclusie waarbij eiser, 
die aan verweerder R. Wastiaux verweet 
het ongeval niet voorkomen te hebben, 
deed geldcn dat " het ten slotte vaststaat 
dat toen appellant (hier eiser) begon te 
slippen, hij tot stilstand kwam op de 
linkerzijde van de baan, gezien in de 
rijrichting van concluant en intussen, uit 
de tegenovergestelde richting, de wagen 
gevoerd door Wastiaux aankwam; dat 
deze laatste de slippende wagen van ap
pellant kon zien van op minstens 200 m. 
maar, zonder zijn snelheid te verminderen 
en zonder naar rechts uit te wijken, op 
de personenwagen van concluant 
beukte ,, waa1·uit volgt dat de rechter, 
door deze conclusie onbeantwoord te 
laten, zijn beslissing niet regelmatig met 
redenen omkleed heeft : 

Overwegende dat het arrest de in het 
middel vermelde conclusie van eiser 
boantwoordt door er op te wijzen dat het 
voertuig van eiser, bij een inhaalmaneu
ver, slipte met het gevolg dat eiser eerst 
de ingehaalde wagen aanreed en ver
volgens naar het linkergedeelte van de 
baan uitgleed, waar hij in schuine richting 
bleef stil staan en " dadelijk daarop " 
door het uit de tegenovergestolde richting 
kmnende en door eerste verweorder be
stuurde voertuig werd aangereden ; 

Ovorwegende dat uit die laatste vast
stalling immers volgt dat, in strijd met de 
bewering van eiser, eerste verweerdor 
het ongeval niet had lnmnen voorkomen ; 

ge1ntimeerde genomen conclusie, onontvan
kelijk of ontvankelijk naargelang deze con
clusie al danniet de clraagwijclte van een berus
ting in de beslissing van de eerste rechter heeft, 
hetgeen de rechter in hager beroep verplicht, 
voor elk geval, de wil door ge1ntimeerde geuit 
in zijn eerste conclusie na te gaan ; het inci
denteel beroep is evenwel ontvankelijk zo 
men, omwille van de aard van het geschil, 
in de gewezen beslissing niet kan berusten. 

Overwegende dat het rniddel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, ll35, 
1317, 1319, 1320, 1322 van het Burger
lijk Wetboek, en 443, inzonderheid laatste 
lid, van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, doordat, hoewel ver
weerder Roger W astiaux op 28 september 
1964 aan eiser bij rechtsakte een conclusie 
had laten betekenen, naar luid waarvan 
de bevestiging van het beroepen vonnis 
gevraagd werd, het arrest het inoidenteel 
hoger beroep, door voormelde verweerder, 
bij een latere conclusie ingesteld, ont
vankelijk en ten dele gegrond verldaart 
om. de reden " dat men ... deze conclusie 
( dit wil zeggen deze op 28 september 1964 
betekend), die geen overwegingen in
houdt, kan beschouwen als louter be
doeld om een vaststelling van de zaak te 
bekomen; dat men dan ook uit deze akte 
geen uitdrukkelijke noch stilzwijgende 
berusting kan afleiden ,, terwijl de berus
ting in het vonnis, door de gei:ntimeerde 
na het hoofdberoep te kennen gegeven, 
hem niet ontvankelijk maakt om inciden
teel hoger beroep in te stollen, en terwijl 
zulks het geval is wanneer de gei:nti
meerde in een eerste conclusie uitch'uk
kelijk de bevestiging van de beslissing 
van de eerste rechter gevraagd heeft, 
waaruit volgt dat ten deze het arrest de 
bewijskracht van de op 28 september 
1964 aan eiser betekende conclusie mis
kent (schending van de artikelen 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek), en tevens de gevolgen van de 
berusting welke zij behelst (schonding 
van do artikelen ll34 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek), en, bijgevolg, het 
incidenteel hoger boroep van verweerder 
Roger W astim.L'C onwet-celijk ontvangt 
(schendi:ng van artikel 443, inzondorheid 
laatste lid, van het W etboek van burger
lijke reohtsvordering) : 

Overwegende dat de conolusie van 
eorste verweerder, op 28 septem.ber 1964 
aan de pleitbezorger van eiser betekend, 
luidde : " onder aile voorbehoud en zonder 
nadelige erkentenis, behage het aan het 
hof beroeper :,:~onder bezwaren te ver
klaron, hem af te wijzen van zijn beroep, 
het bostreden vonnis te bevestigen en 
beroeper in de beroepskosten te voroor
delen "; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder dienaangaande bestreden te wor
den, dat eerste verweerder de conclusie 
waarbij hij, zonder enige reden op te 
geven, onder andere de bevestiging van 
het beroepen vonnis vroeg, enkel deed 
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betekenen om zich naar de voor het hof 
van beroep geldende onderrichuingen te 
schikken ten einde een vaststelling van de 
zaak te bekomen ; 

Overwegende dat het arrest uit de 
omstandigheden waarin bedoelde con
clusie werd betekerid kon afieiden, zonder 
de bewijskracht van die akte te misken
nen, dat deze noch een uitdrukkelijke 
noch een stilzwijgende berusting in het 
beroepen vonnis inhield ; 

Dat het middel niet kan aangen6men 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kost<')n. 

2 september 1966. - 1e kamer. -
Voo1•zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1•slaggever, H. Naulaerts. - Gelijlc
luidencle conclusie, H. R. Hayoit de 
Termicourt, procureur-generaal. - Plei
ters, HH. Fally en Bayart. 

1 e KAMER. - 2 september 1966. 

BEWIJS. - ScHRIFTELIJK BEWIJS. -
BURGERLIJKE ZAKEN. BEWIJS· 
KRACHT VAN DE AKTEN.- AKTE TOT 
BEPALING VAN VERKOOPVOORWAARDEN. 
- UITLEGGING DOOR DE RECHTER.
UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE 
BEWOORDINGEN VAN DEZE AKTE VER· 
GELEKEN MET DIE VAN EEN ANDERE 
AKTE WAARNAAR DE EERSTE VER· 
WIJST. - GEEN SCHENDING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DE EERSTE AKTE. 

Schendt niet de bewijslc1·acht van een alcte 
tot bepaling van ve1·lcoopvoorwaarden het 
a1·1·est dat van deze alcte een uitlr.gging 
geejt wellce ve1·enigbaa1· is rnet de bewoo1'· 
dingen ervan ve1·gelelcen rnet die van een 
ande1:e alcte waa1'1~aa1' de ee1·ste venvijst. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « INTERNA· 
TIONALE GRAANHANDEL THEGRA >> T. 
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BE· 
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « VEE· 
VOEDERF ABRIEK SCHRAUWEN >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 juni 1965 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en, 
voor zoveel als nodig, 97 van de Grand
wet, doo1•clat bet bestreden arrest, bij 
gedeeltelijke bevestiging van het beroe
pen vonnis, de tussen partijen op 27 juli 
1960 gesloten overeenkomst « vernietigt "• 
eiseres veroordeelt tot betaling aan ver
weerster van 40.677 frank met de ge
rechtelijke interesten en de kosten, alsook 
tot wederinbezitneming van de litigieuze 
koopwaar, mede op grond van de over
weging « dat dient aangestipt te worden 
dat de door appellante (thans eiseres) 
ingeroepen clausules overigens voorzien 
worden in het kader van een uussen 
partijen hangend arbitragegeschil, bij. 
zondere procedure welke tussen partijen 
overigens niet van toepassing is >>, te1·wijl 
de toepasselijkheid van de algemene 
voorwaarden en van de door eiseres 
ingeroepen betwiste clausules geenszins 
verbonden is aan een arbitrageprocedure, 
doch intcgendeel slgemeen is en zich 
aan partijen en aan de rechtscolleges 
opdringt, zodat het arrest., door het tegen
overgestelde te beslissen, de bewijskracht 
van de tussen de partijen afgesloten koop
brief en van de algemene voorwaarden 
waarnaar zij verwijst, heeft miskend : 

Overwegende dat de clausules waar
naar het middel verwijst de artikelen 32 
en 44 uit1naken van de algemene verkoop
condities van de Antwerpse Syndicale 
Kamer voor de handel in veevoerders, 
rijst en peulvruchuen; 

Overwegende dat, zo die artikelen be
palen dat er bij de afievering hetzij 
kwaliteitsmonst,ers hetzij monsters voor 
analyse lnmnen genomen worden en dat, 
bij ontstentenis daarvan, de koper alle 
rechten op vergoeding voor hoedanigheid 
enjof gehalte verliest, dezelfde verkoop
condities in hun artikelen 36 en volgende 
preciseren dat het onderzoek van de 
kwaliteitsmonsters geschiedt door arbi
ters zoals in de artikelen 13 en volgende 
van het arbitraal statuut is geregeld, en 
het onderzoek van de monsters voor 
analyse door een daartoe door de Centrale 
Oommissie voor arbitrages aangewezen 
Belgische laboratorium, en dat eventueel 
een appelanalyse kan worden aange
vraagd bij een door die centrale commis
sie aan te duiden laboratorium; dat arti
kel12 van de algemene verkoopcondities 
de kwaliteitsgeschillen, door analyses 
ontstaan, onder de door het scheidsge
recht te behandelen geschillen rang
schikt; 

Overwegende dat het arrest uit het 
verband tussen het arbitraal statuut en 
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voormelde bedingen van de algemene 
verkoopcondities heeft kunnen a:fleiden, 
zonder de bewijskracht van die condities 
te miskennen, dat voormelde bedingen 
betreffende monsterneming en analyse 
enkel toepasselijk zijn « in het kader van 
een tussen de partijen hangend arbitrage
geschil " en niet op een geschil dat, zoals 
het onderwerpelijke, bniten de bevoegd
heid van de arbiters valt en gegrond is 
op artikel 2 van het koninklijk besluit 
nr 89 van 30 november 1939 en op door 
de off\ciele diensten ingevolge de wette
lijke reglementering gedane monsterne
mingen en analyses, waaruit blijkt dat de 
door eiseres geleverde koopwaar het wet
telijk toegelaten maximum ricinusgehalte 
overschrijdt en deswege niet verhandel
baar is; 

Overwegende dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, en 97 van de Grondwet, cloo?·clat 
het bestreden arrest, bij gedeeltelijke 
bevestiging van het beroepen vonnis, de 
tussen de partijen op 27 juli 1960 gesloten 
overeenkmnst « vernietigt ,, eiseres ver
oordeelt tot betaling aan verweerster van 
40.677 frank met de gerechtelijke intres
ten en de kosten alsmede tot weder
in.bezitneming van de koopwaar, op 
grond « dat door appellante verder de 
artikelen 44 en 46 van de algemene con
dities van de Antwerpse Syndicale Kamer 
worden ingeroepen volgens welke de 
koper alle rechten op vergoeding van 
hoedanigheid enjof gehalte verliest indien, 
bij de a:flevering, geen kwaliteitsmonsters 
noch monsters voor analyse genomen 
werden of wanneer de verkoper goederen 
a:flevert met gezondheidscertificaat : ... 
dat indien de door ge1ntimeerde (thans 
verweerster) ondertekende koopakte in' 
kleine drukletters behelst « aan de voor
waarden S.V.R.P. ,, deze vermelding 
nochtans niet volstaat mn hogervermelde 
artikelen op het tussen partijen gesloten 
contract toepasselijk te maken; ... dat 
bewuste artikelen voor de koper inder
daad zodanige zware en nadelige gevolgen 
kunnen hebben dat ze volledig en uit
drukkclijk in de koopbrief zouden dienen 
vermeld te worden om geldig ingeroepen 
te mogen worden, des te meer daar ze 
voor de koper strengere voorwaarden 
behelzen dan die voorzien door het ko
ninklijk besluit van 30 november 1939 "• 
te1·w~jl de wettelijk gesloten overeen
komsten als wet gelden voor de partijen 
die ze hebben aangegaan, zonder onder-

scheid of zij strengere of min.der strenge 
verbintenissen aan de ene of aan de an
dere partij opleggen, zodat het arrest, 
door de toepasselijkheid van de algemen e 
voorwaarden S.V.R.P. te weigeren op 
grond van het motief hierboven aange
duid, ee1·ste oncle?·cleel, de voor de par
tijen bindende luacht van de tussen hen 
gesloten overeenkomst miskent (schen
ding van de artikelen 1134, 1135 van het 
Burgerlijk W etboek) ; tweecle oncle?·cleel, 
minstens op dubbelzinnige wijze is gemo
tiveerd, hetgeen gelijkstaat met het 
ontbreken van motieven, vermits de 
redenen niet toelaten te onderscheiden 
of de toepasselijkheid van de aangehaalde 
clausule geweerd wordt omdat ze te 
zware en nadelige gevolgen voor de koper 
meebrengt, dan wel omdat ze niet volledig 
en uitdrukkelijk in de koopakte werd 
vermeld (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) ; cle1·cle onclercleel, in elk geval 
de bewijskracht miskent van de tussen 
partijen aJgesloten koopakte, in het bij
zonder haar vermelding « aan de voor
waarden S.V.R.P. (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat de door het tweede 
middel ten onrechte gecritiseerde reden 
volstaat om het dispositief van het arrest 
wettelijk te rechtvaardigen, weshalve het 
eerste middel dat tegen een overtollige 
reden gericht is, bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

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

2 september 1966. - 1e kamer. -
Tloorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.
T1 erslaggever, H. Naulaerts. - Gelijk
l1ticlencle concl1tsie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Van Ryn en Fally. 

2e KAMER. - 5 september 1966. 

BEWIJS. - SOHRIFTELIJK BEWIJS. -
STRAFZAKEN,. - BEWIJSKRAOHT VAN 
DE AKTEN. - BURGERLIJKE REOHTS

VORDERING. - 00NOLUSIE. - BE
SLISSING WAARBIJ EEN VRAAG VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ VERWOR
PEN WORDT OM DE REDEN DAT ER 

GEEN OORZAKELIJK VERBAND BESTAAT 
TUSSEN RET J\'IISDRIJF EN DE SCHADE, 
TERWIJL BEKLAAGDE RET BESTAAN VAN 
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DIT OORZAKELIJK VERBAND ALLEEN 

BE TWIST HEEFT W AT BETREFT EEN 
DEEL VAN DE SCHADE.- SCHENDING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE CON

CLUSIE. 

Schendt de bewijskmcht van de met elkaar· 
overeenstemmende conclusies van de par·
tijen, de beslissing welke een vmag van 
de bur·gerlijke partij verwer·pt om de 
reden dat er geen oor·zalcelijk ver·band 
bestaat tussen het ten laste van beklaagde 
bewezen ver·Jclaarde misdrijj en de aan
gevoer·de schade, ter·wijl belclaagde het 
bestaan van dit oor·zakelijlc vetband 
slechts betwist had wat betrejt een deel 
van deze schade ( 1). 

( PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID J. LUYCKX EN C0 , 

T. CONSORTEN PAUWELS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Ge1et op het op 20 de
cember 1965 door de Correctionele Recht
bank van Dendermonde in hoger beroep 
gewezen vonnis ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
van artikels 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk W etboek, cloonlat het 
bestreden vonnis de vordering van eiseres, 
- die inriep dat het buiten gebruik 
stellen van hare door eerste verweerder 
beschadigde vervoermiddelen haar een 
verlies van 2.500 frank per dag veroor
zaakt had, wat voor 19 dagen 47.500 fr. 
vertegenwoordigde -,de vordering strek
kende tot veroordeling van verweerders 
tot het betalen van die laatste som afwijst 
door aan te nemen dat " de door eiseres 
genomen maatregel om zichzelf te ver
zekeren tegen de stoornis van haar ver
voerdiensten niet dient aangezien als in 
rechtRtreeks en noodzakelijk verband 
zijnde met de tegen Pauwels weerhouden 
inbreuk, zodat dit deel van de eis der
halve ongegrond voorkomt "• terwijl het 
vonnis aldus de bewijskracht van de be
sluiten van eiseres 1niskent die geenszins 
de terugbetaling van haar verzekerings
kosten, 1naar integendeel, alleen vergoe
dingen vorderde voor rechtstreeks verlies 
door het buiten gebruik stellen van haar 
voertuigen (schending van artikels 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek), 

(1) Raadpl. cass., 14 maart 1963 (Bull. en 
PAsiC., 1963, I, 773), 

terwijl het princiep van die vordering in 
verweerders besluiten niet betwist was, 
zodat het vonnis ook het gerechtelijk 
contract miskent (schending van arti
kels 1134, 1135, 1319, 1320 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat eiseres h;otar voor
ziening uitdrukkelijk beperkt tot het 
beschikkend gedeelte van het bestreden 
vonnis hetwelk haar eis tot vergoeding 
wegens winstverlies ingevolge het buiten 
gebruik stellen van haar tractor en op
ligger gedurende 19 dagen. als niet gegrond 
heeft afgewezen ; 

Overwegende dat de verweerders tegen 
deze eis lieten gelden dat een bruto winst
verlies van 2.500 frank per dag slechts 
een onrechtstreeks verband vertoonde 
met de ten laste gelegde misdrijven, dat 
eiseres enkel aanspraak kon maken op 
een vergoeding wegens genotderving van 
haar voertuig en dat het aan de rechtbank 
behoorde het bedrag ervan te bepalen ; 

Overwegende dat de verweerders aldus 
de gegrondheid van de eis, binnen zekere 
perken, althans in principe, aangenomen 
hadden en het oorzakelijk verband tussen 
de begane misdrijven en de opgevorderde 
schade slechts gedeeltelijk hadden be
twist; 

Overwegende dat de rechter dienvol
gens alle vraag om vergoeding wegens 
genotderving niet vermocht af te wijzen, 
op grond van de in het middel overge
nomen reden, zonder de bewijskracht van 
de conclusies van de partijen te misken
nen; 

Dat het middel gegrond is ; 
Om die redenen, vernietigt de bestreden 

beslissing in zover zij de vordering van 
eiseres strekkende tot betaling van 
47.500 frank wegens derving van haar 
voertuig heeft afgewezen ; beveelt dat 
melding van het thans gewezen arrest op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing zal worden gemaakt ; veroor
deelt verweerders in de kosten, behoudens 
de kosten van betekening van de voor
ziening aan het openbaar ministerie, 
welke ten laste van eiseres zullen blijven; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Gent, zete
lende in hoger beroep. 

5 september 1966. - 2• kamer. -
Voorzittet, H. van Beirs, voorzitter. -
Ver·slaggever·, H. Louveaux. - Gelijlc
luidende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleiter·, H. Van Leyn
seele. 



2e KAMER. - 5 september 1966. 

1° BEWI.JS.- BEKENTENIS.- STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECRTSVOR
DERING.- GERECRTELIJKE BEKENTE
NIS.- HERROEPING.- VoORWAARDE. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. - STRAFZAKEN. - BURGER
LUKE RECRTSVORDERING. - VooR
ZIENING VAN DE CURATOR VAN RET 
F AILLISSEMENT VAN DE BEKLAAGDE. -
VooRZIENING NIET BETEKEND. 
0NONTVANKELIJKREID. 

1° De gerechtelijlce belcentenis mag he1'-
1'oepen w01·den indien men bewijst dat 
zij het gevolg is van een dwaling om
trent de feiten (1). (Burgerlijk Wetboek, 
art. 1356.) 

2° Is niet ontvanlcelijlc de voo1·ziening 
ingesteld door de cumto1· van hetfaillisse
ment van de belclaagde, vero01·deeld in 
deze hoedanigheid, terzeljde1·tijd als hij
zelf, jegens de btwgedijlce partij, indien 
zij niet betelcend wm·d aan de pm"tij tegen 
wellce zij is ge1·icht. 

(DE WITTE EN Mr BONJE, CURATOR VAN 
RET FAILLISSEMENT DE WITTE, T, \VE· 
DUWE VAN LOMMEL EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 december 1965, door het 
Hof van beroep te Gent gewezen, uit
spraak doende als rechtscollege na ver
wijzing; 

Gelet op het arrest door het Hof gewe
zen op 12 april 1965 (2); 

I. W at betreft de voorziening van eerste 
eiser : 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is in zover zij tegen Van 
Lonu'nel Alfons en Van Lommel J ozef 
gericht is ; dat deze laatsten inderdaad 
geen partijen meer waren voor het Hof 
van verwijzing en het arrest. in hun voor
deel geen veroordeling ten laste van eiser 
uitspreekt ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1356 van bet Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

(1) Raadpl. cass., 3 februari 1950 (A1'1'. 
Ve1'b1·., 1950, blz. 352, Bttll, en PASIC., 1950, 
I, 377). 

(2) Bttll. en PAsrc., 1965, I, 861. 

8-

do01•dat het bestreden arrest aanvaardt 
dat verweerster de in haar conclusie van 
16 september 1965 gedane gerechtelijke 
bekentenis intrekt, te1•wijl, ee1·ste onder
deel, het de waarde van die bekentenis 
had moeten erkennen, en terwijl, tweede 
onderdeel, het geen gepast antwoord 
geeft op de conclusies van eisers waarbij 
deze deden gelden dat de cijfers voor
komende op de door verweerster inge
diende documenten moesten verminderd 
worden met bepaalde bedragen wegens 
niet betaalde fiscale lasten, en dat, bij 
gebrek aan preciese inlichtingen dearom
trent vanwege verweerster, de netto pro
fessionele inkomsten van wijlen Van 
Lonnnel Frans moesten geraamd worden 
op een gemiddeld bedrag van 110.000 
tot 120.000 frank; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat naar luid van arti

kel 1356, lid 4, van het Burgerlijk Wet
hoek, een gerechtelijke bekentenis niet 
kan herroepen worden, tenzij men be
wijst dat zij het gevolg is van een dwaling 
omtrent de feiten ; 

Overwegende dat, bij co11clusie van 
16 september 1965, verweerster voor
stelde het netto inkomen van wijlen haar 
echtgenoot te berekenen op grond van 
een jaarlijks bedrag van 135.200 frank; 
dat zij bij conclusie van 12 november 
1965 vorderde dat dit inkomen berekend 
zou worden op basis van een bedrag van 
195.620 frank; 

Overwegende dat het arrest, aan de 
hand van een attest van de controleur 
der directe belastingen vaststelt, dat ten 
deze een materiele onjuistheid aan de 
basis van de door verweerster op 16 sep
tember 1965 gedane bekentenis ligt; 

Overwegende dat in de veronderstel
ling dat de eerste conclusie van verweer
ster een bekentenis inhield, dan nog het 
arrest aldus de intrekking van voormelde 
berekening heeft knnnen aannemen zon
der het artikel 1356 van het Burgerlijk 
Wetboek te schenden; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat in strijd met de bewe

ring van eisers, het arrest zich er niet toe 
beperkt het door verweerster voorge
stelde bedrag van 195.620 frank aan te 
nemen; dat de rech+.er zijn beslissing 
stennt op he-u door verweerster ter zitting 
van 12 november 1965 neergelegd attest 
van voormelde controleur ; 

Overwegende dat het arrest, door voor
meld attest als basis van de berekening 
van de netto inkomsten van wijlen Van 
Lommel Frans aan te nemen, de conclusie 
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~an eisers waarbij deze een loutere ra
ming van die inkomsten voorstelden, 
impliciet maar zeker beantwoordt ; 

Overwegende dat het arrest ge~n ver
gissing begaan heeft met het gennddelde 
van de in voormeld attest vermelde be
dragen van 152.145 en. 239.095 in_ aan
merking te nemen ; dat unmers de m het 
attest aangeduide belastingsvrijgedeelten 
van de netto-winsten deel uitmaken ; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

II." W at betreft de voorziening van 
tweede eiser : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blij~t. dat 
de tweede eiser, curator van het fmlhsse
ment De Witte Albert, zijn voorziening 
betekend heeft aan de partij tegen welke 
zij gericht is; dat zij dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

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

5 september 1966. - 28 kamer. -
Voorzitter H. van Beirs, voorzitter. -
Ve~·slagge~e1·, H. Gerniers. - Gelijk
luidende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 5 september 1966. 

lo BEWIJS.- SCHRIFTELIJK BEWIJS.
STRAFZAKEN, - BEWIJSKRACHT VAN 
DE AKTEN. - MID DEL AANVOERENDE 
DAT DE BESTREDEN BESLISSING DE 
BEWIJSKRACHT VAN EEN BEPAALDE 
AKTE MISKENT. - BESLISSING DIE 
OP DEZE AKTE NIET STEUNT.- MID DEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
00NCLUSIE DIE EEN STRIJDIGHEID IN
HOUDT. - GEEN VERPLICHTING EROP 
TE ANTWOORDEN. 

1° Mist feitelijke g1·ondslag het middel dat 
aanvoert dat de best1•eden beslissing de 
bewijskracht van een bepaalde alcte mis-

(1) Cass., 21 maart 1966 (Bull. en PAsiO., 
1966, I, 930). 

(2) Raadpl. cass., 10 juni 1960 (Bull. en 
l'Asrc., 1960, I, 1170); 29 april 1963 (ibid., 
1963, I, 914) en 2 april 1964 (ibid., 1964, 
I, 819). 

kent, te1·wijl de beslissing niet op deze 
alcte steunt ( :t) . 

2° D_e rechter i~ niet gehouden een conclusie 
d~e een stn:;-digheid inhoudt te beant
woorden (2). 

(BOOST, T. CO:ru:p:/;JBE EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 l:Jlaart 1966 door het Hof 
van beroep te :Brussel gewezen ; 

I. . In zover de voorziening tegen de 
pubheke vord~Ting gericht is : 

Over het micldel afgeleid uit de scherr
ding van artik~I 97 van de Grondwet, en 
van het besh:tit van de Regent van 
11 februari 19<t6 en 27 september 1947, 
houdende goed}wUTing van het algemeen 
reglement vool' arbeidsbescherming, door
dat het bestreclen arrest eiser tot twee 
geldboeten van_ 100 frank veroordeelt uit 
hoofde van : te Berchem bij inbreuk 
op de artikelel)_ 19 en 849 'van het alge
meen reglement voor arbeidsbescherming, 
goedgekeurd door de Regentsbesluiten 
van 11 februari 1946 en van 27 september 
194 7, bestraft door de artikelen 1, 2, 4, 
5 en 6 van de Wet van 5 mei 1888 betref
fende het toezicht over de geva.arlijke, 
ongezonde en ltinderlijke inrichtingen en 
nopens de bewa,king der stoomtuigen en 
stoomketels, a) tussen 10 april en 17 sep
tember. 19?4, Zander vergunning van de 
overhe1d dw krachtens artikel 2 van voor
meld algemeen reglement bevoegd is om 
daarover te beslissen, b) tussen 16 sep
tember en 5 december 1964 zonder 
nauwkeurige na,Jeving van de v~orschrif
ten en. v~orwaarden opgelegd door de 
overhmd dw kra,chtens artikel 2 van voor
meld algemeen reglement bevoegd is om 
daarover te beslissen, namelijk bij in
brenk OJ? de Voorwaarden gesteld in de 
vergunnmg van 17 september 1964 ver
leend door de bestendige deputatie van 
de Pr_ovD;ciale Raad van Antwerpen, de 
expl01tat1e te Zijn begonnen of te hebben 
voortgezet van een fabriek, werkhuis, 
werkplaats, magazijn, opslagplaats, open
luchtgToef, machine, toestel enz. te weten 
een werkhuis tot het fabriceren van aard
a~pelchips met een gezamenlijk elec
tnsche vermogen van 15 P.K. waarvan 
het ~estaan, het in bedrijf nemen of in 
w:erkm~. stelle:tt gevaarlijk, ongezond of 
h:nderhJk kan zijn, en die het voorwerp 
mtmaakt van hoofdstuk II A van titel I 
v':'~ voormeld algemeen ;egl~ment, ter
W~Jl het arrest de conclusie onbeantwoord 
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laat waarbij eiser deed gelden - ten aan
zien van de telastlegging b - dat uit 
geen enkel element nit het onderzoek, 
zowel ter zitting gevoerd als vooraf door 
de " openbare macht " luidens hare pro
cessen-verbaal blijkt dat de opgelegde 
vergunningsvoorwaarden tussen 16 sep
tember en 5 december 1964 niet zouden 
nageleefd zijn geworden, maar dat wel 
integendeel uit het proces-verbaal van 
1 december 1964 duidelijk blijkt datal de 
voorwaarden vervuld en nageleefd wer
den, en te?·wijl het arrest alzo de waarde 
en de bewijskracht van het proces-ver
baal van de politie negeert : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het bewijs is geleverd door de werken, 
die eiser nog ondernomen heeft na het 
vonnis van 25 juni 1965, hoewel ze voor
geschreven waren door de zes maanden 
vergmming van 17 september 1964 en 
dat aldus " zowel het artikel 6 als het 
artikel 9 dezer toelating miskend werden, 
namelijk tot ll maart 1965 datum van 
de dertigjarige vergcmning die het be
paalde in de gezegde van de artikelen 6 
en 9 achterwege liet " ; 

Overwegende dat het arrest alzo de 
in het 1niddel bedoelde conclusie passend 
beantwoordt; 

Overwegende voor het overige, dat de 
strafrechter, behoudens het ten deze 
vreemd geval waarin de wet bepaalde 
bewijsmiddelen oplegt, soeverein in feite 
de waarde van de hem overgelegde be
wijselementen beoordeelt ; 

Overwegende verder dat het arrest niet 
steunt op het proces-verbaal waarvan 
eiser beweert dat de bewijskracht zou 
geschcinden geweest zijn ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening tegen de 
beslissing over de vordering van de bur
gerlijke partij De Hollander gericht is : 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt, na splitsing van de zaak, de 
behandeling van deze vordering onbe
paald uit te stellen ; 

Dat het arrest geen eindbeslissing is in 
de zin van artikel 416 van het Wetboek 
van strafvordering; dat het evenmin uit
spraak doet over een geschil betreffende 
de bevoegdheid ; 

Dat de voorziening voorbarig en dien
volgens niet ontvankelijk is ; 

III. In zover de voorziening tegen de 

beslissing over de vordering van de andere 
burgerlijke partijen gericht is : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, cloonlctt het arrest de conclusie van 
eiser niet beantwoordt waarbij hij deed 
gelden dat de fabricage van " chips " als 
dusdanig niet valt onder de toepassing 
van de reglementering inzake de als 
gevaarlijk, ongezond of hinderlijk in
gedeelde inrichtingen, daar de wetgeving 
zulke onderneming niet vermeldt, en 
daar de onderneming van eiser enkel en 
aileen onder de toepassing valt van het 
algemeen reglement voor de bescherming 
van de arbeid ornwille van het in bedrijf 
nemen van electromotoren en dat, val
gens voormelde reglementering, zulks 
slechts is omwille van mogelijk geluid 
en trillingen, enig vermelde hinder, te1'
wijl het arrest inzake· als enige hinder 
weerhoudt de geuren die door de onder
neming zouden verspreid worden, en 
de wetgeving inzake zulke hinder niet 
bepaalt noch weerhoudt voor de onder
neming van eiser : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
verklaarde, na de in het middel aan
gehaalde argumentatie overgelegd te 
hebben- dat hij de eerste telastlegging 
van tussen 10 april en 17 september 1964 
zonder vergcmning van de overheid een 
onderneming uitgebaat te hebben niet 
betwistte; 

Dat de bedoelde conclusie aldus een 
strijdigheid inhield, vermits beide telast
leggingen eenzelfde onderneming beoog
den en op de schending van dezelfde 
wetsbepalingen gegrond waren; clat de 
rechter, derhalve niet gehouden was erop 
te antwoorden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zioning ; veroorcleelt eiser in de kosten. 

5 september 1966. - 2 8 kamer. -
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggeve1', Ridder de Sohaetzen. -
Gelijlcltticlencle conclusie, H. Depelohin, 
aclvooaat-generaal. 

28 KAMER. - 5 september 1966. 

VOORZIENING IN CASSATIK 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST 

VAN DE KAMER VAN INBESOHULDIGING· 
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STELLING DAT HET BEROEP VAN DE 
VERDAOHTE TEGEN HET BEVELSOHRIFT 
VAN VERWIJZING NAAR DE OORREO
TIONELE REOHTBANK NIET ONTVANKE
LIJK VERKLAART.- ARREST DAT NIET 
BESLIST OVER EEN GESOHIL BETREF
FENDE DE BEVOEGDHEID VAN DE ON
DERZOEKSREOHTMAOHTEN.- VoORZIE
NING VAN DE VERDAOHTE VOOR DE 
EINDBESLISSING. - NIET-ONTVANKE

LIJKHEID. 

Is niet ontvankelijk de voo1·ziening door de 
ve1·daehte ingesteld v661· de eindbeslissing, 
tegen het a?'?'est Va?~ de kame?' van inbe
sehuldigingstelling, hetwelk, zonder te 
beslissen ove~· een gesehil bet?·effende de 
bevoegdheid van de onde?'zoelcs?'eehts
maehten, het be1·oep van de ve1·daehte 
tegen het bevelseh1·ijt van ve~·wijzing naar 
de eo?'?'eetionele ?'eehtbanlc niet ontvanke
lijlc verlclaart (1). (Wetboek van straf
vordering, art. 416.) 

(BOlTS.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 mei 1966, door bet Hof van 
beroep, kamer van inheschuldigingstel
ling, te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zich ertoe beperkt het beroep van ver
dachte tegen het bevelschrift van ver
wijzing naar de Correctionele Rechtbank 
wegens een gecorrectionaliseerde misdaad 
en wanbedrijven niet ontvankelijk te 
verldaren; 

Overwegende dat nu het arrest niet 
beslist over een geschil betreffende de 
bevoegdheid van de onderzoeksrecht
machten en geen definitieve beslissing is 
in de zin van artikel416 van het Wetboek 
van strafvordering, de voorziening in
gesteld v66r de definitieve beslissing niet 
ontvankelijk is ; 

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

5 september 1966. - 28 kamer. -
Voo1·zitte1', H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1', H. Gerniers. - Gelijlcltti
dende conelttsie, H. Depelchin, advocaat
generaal. 

28 KAMER. - 5 september 1966. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VooR-

ZIENING TEGEN EEN DEFINITIEF EN 
OP TEGENSPRAAK GEWEZEN ARREST. 

Buiten het geval voorzien door a1·tikel 1 
van de wet van 8 maa1·t 1948, is laat
tijdig en de1·halve niet ontvanlcelijlc de 
voo1·ziening ingesteld, in st?'afzalcen, 
tegen een definitief en op tegenspmak 
gewezen ar·1·est, btdten de doo?' artilcel 3 7 3 
van het W etboelc van strajvo1·de?·ing voo?'
ziene termijn (2). 

(LAlVIOTE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 januari 1966 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent ; 

Overwegende dat de verklaring tot 
voorziening in cassatie ter griffie van het 
Hof van beroep te Gent werd gedaan 
buiten de termijn bepaald door arti
kel 373 van het Wetboek van strafvorde
ring; 

Dat de voorziening, derhalve, niet ont
vankelijk is ; 

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

5 september 1966. - 28 kamer. -
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Wauters. - Gelijlcltti
dende eonclusie, H. Depelchin, advocaat
generaal. 

28 KAMER. - 5 september 1966. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VERKEERS
ONGEVAL. - ARREST DA'I1 OONSTA
TEERT DAT EEN AANRIJDING ZIOH HEEFT 
VOORGEDAAN OP EEN PLAATS WAAR EEN 
DER VOERTUIGEN ZIOH SLEOHTS TEN 
GEVOLGE VAN EEN FOUT VAN ZIJN 
BESTUURDER BEVOND.- ARREST DAT 
BESLIST DAT ER GEEN OORZAKELIJK 
VERBAND IS TUSSEN BEDOELDE FOUT 
EN HET ONGEVAL.- CONSTATERINGEN 
VAN HET ARREST WAARUIT NIET KAN 
AFGELEID WORDEN DAT HET ONGEV AL 

(1) Cass., 2 juni 1964 (Bull. en PAsrc., 
1964, I, 1036) en 23 december 1966 (ibid., 
1966, I, 1417) ; verg. cass., 20 augustus 1964 
(ibid., 1964, I, 1183). 

(2) Cass., 20 december 1965 (Bull. enPAsrc., 
1966, I, 547). 
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ZICR ZOU REBBEN VOORGEDAAN ZONDER 
DEZELFDE FOUT. - BESLISSING GE
TROFFEN DOOR STRIJDIGREID. 

2o CASSATIE. - UrTGESTREKTREID. -
STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE REORTS
VORDERINGEN. VEROORDELENDE 
BESLISSINGEN.- DEFINITIEVE BESLIS
Sil'fG OVER EEN DER REORTSVORDERIN
GEN EN NIET DEFINITIEVE BESLISSING 
OVER DE ANDERE. - BESLISSINGEN 
GETROFFEN DOOR DEZELFDE ONWETTE
LIJKREID. - VooRziENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE EERSTE ALLEEN. 
- VERNIETIGING DIE DE VERNIETI
GING VAN DE TWEEDE MET ZIOR 
BRENGT. 

3° CASSATIE. - UITGESTREKTREID. -

BURGERLIJKE REORTSVORDERING. -
ARREST DAT DE GERELE AANSPRAKE
LIJKREID VOOR EEN ONGEV AL TEN 

LASTE LEGT VAN EEN BEKLAAGDE, l\1ET 
UITSLUITING VAN DE ANDERE BE
KLAAGDE.- ARREST VERNIETIGD OM
DAT RET DOOR DE TWEEDE BEKLAAGDE 
GEPLEEGDE MISDRIJF ONWETTELIJK 
ZONDER OORZAKELIJK VERBAND MET 
RET ONGEVAL VERKLAARD WERD. -

VERNIETIGING VAN DE BESLISSING 
"WELKE DE BEKLAAGDE VEROORDEELT 
TOT SORADELOOSSTELLING VAN DE 
TWEEDE. - VERNIETIGING DIE ZIOR 
NIET UITSTREKT TOT DE BESORIKKING 
WAARBIJ BESLIST vVORDT DAT DE BE
KLAAGDE EEN FOUT REEFT BEGAAN 
WELKE ZIJN AANSPRAKELIJKREID TOT 
GEVOLC+ REEFT. 

4° CASSATIE.- UITGESTREKTREID.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REORTS
VORDERING.- VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE 
VEROORDEELD WORDT.- BURGERLIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ WELKE ZIOR 
NIET VOORZIEN REEFT OF WELKE ZIOH 
ONREGELMATIG REEFT VOORZIEN. -
GEVOLG VAN DE VERNIETIGING TEN 
OPZICRTE VAN DEZE PARTIJ. 

1 o Is door str·ijdigheid get?'O tfen het ar1·est 
dat erop wijst dat een aanrijding zich 
heeft voo1·gedaan op een plaats waa1· een 
de?' voe1·tuigen zich slechts ten gevolge 
van een fout van zijn bestuu1·de1' bevond, 
en dat beslist dat de fout doo1· deze 
begaan geen oo1·zakelijk ve1·band heeft 
met het ongeval, te?·wijl niet ·uit de con
stateringen van het ar1·est kan afgeleid 

(1) Oass., 17 februari 1964. (Bull. en PAsrc., 
1964, I, 649). 

(2) Oass., 17 januari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 624); verg. cass., 27 juni 1966 (ibid., 
1966, I, 1373). 

worden dat het ongeval zich zou hebben 
voorgedaan zonde1• bedoelde fout (l). 

2° TVannee1• de ?'echte?', bij wie verscheidene 
bu1·ge1·lijke ?'echtsvO?·de?·ingen tegen de 
beklaagde aanhangig zijn, beslissingen 
gewezen heeft die doo1· dezelfde onwette
lijlcheid get1·ofjen zijn, dat een van die 
beslissingen definitief is in de zin van 
artilcel 416 van het TV etboelc van straf
vo?·de?·ing en dat de andere niet definitief 
is, b1·engt de aanneming van de VOO?'
ziening van de beklaagde, ge1·icht tegen 
de eerste beslissing alleen, met zich de 
ve1•nietiging van de tweede (2). 

3° Wannee1· een a?'?'est de gehele aansp?·alce
lijlcheid voor een ongeval ten laste legt 
van een belclaagde, met ~~itsluiting van 
de ande1•e belclaagcle, st1·elct de vm·nieti
ging van de beschiklcing waarbij de 
ee1·ste ve1·oonleelcl wo1·dt tot algehele 
schacleloosstelling van de tweecle en die 
~~itgesprolcen w01·dt omdat de rechte1· 
onwettelijlc verlclaanl heeft dat de fout 
van de tweede belclaagde zonder oor
zakelijlc ve1·bancl is met het ongeval, 
zich niet nit tot de beschildcing waar bij 
beslist wo1·dt dat de eerste belclaagcle een 
Jo~~t heeft begaan die zijn aanspmlcelijlc
heicl tot gevolg heeft (3). 

4° TV anneer de beslissing wellce de be
lclaagde ve1·oordeelt, ve1·nietigcl wordt op 
de voo1·ziening van deze en dat de burge?'
lijlc aanspmlcelijke pa1·tij zich niet heeft 
voo1·zien of zich onregelmatig heeft voor
zien, tvO?•dt de beslissing wellce deze 
partij burgerlijlc aanspralcelijk ve1·klaart 
zoncler voorwerp ( li). 

(DE KETELE, T. DE KEUKELAERE EN 
LANDSBOND DER OHRLSTELIJKE MU
TUALITEITEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ll februari 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

I. In. zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is; 

(3) Oass., 27 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1384). 

(4) Oass., 17 januari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 639) ; raadpl. cass., 18 april 1966 
(ibid., 1966, I, 1049). 
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II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de burgerlijke vordering tegen 
eiser ingesteld door De Keukelaere Ar
mand en de Landsbond der Christelijke 
Mutualiteiten : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, cloo?"clat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat de aanrijding tus
sen de door eiser bestuurde wagen en 
renners die aan een velokoers deelnamen, 
zich voorgedaan had op eer'l asfaltstrook 
waarop gezegde renners niet meer ge
rechtigd waren links te rijden, daar ze 
ertoe gehouden waren zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van de gekasseide 
rijbaan te rijden, en na deze renners uit 
dien hoofde veroordeeld te hebben we
gens inbreuk op artikel 12 van de Weg
code, beslist hecft dat het ongeval het 
gevolg was van de onvoorzichtigheid van 
eiser die zonder geen redenen uitgeweken 
was op gezegde asfaltstrook, en dat de 
foutieve rijwijze van de renners niet 
bijgedragen had tot het ontstaan van 
het ongeval, en dienvolgens beslist heeft 
dat eiser gehouden was tot volledige ver
goeding en hem veroordeeld heeft de 
door de verweerders gevorderde schade
vergoedingen te betalen, te1·wijl het 
intrinsiek tegenstrijdig was enerzijds te 
beslissen dat de renners zich op foutieve 
wijze bevonden op de plaats van de aan
rijding en anderzijds dat deze fout niet 
bijgedragen had tot het ontstaan van het 
ongeval, te1·wijl uit de vaststellingen van 
het bestreden arrest duidelijk blijkt dat 
het ongeval zich niet had kunnen voor
doen indien de renners niet links gereden 
hadden op de plaats van het ongeval 
doch zoals zij er toe gehouden waren, zo 
dicht mogelijk bij de rechterrand van de 
gekasseide rijbaan gereden hadden, te?'· 
wijl aldus vaststaat dat de renners een 
fout begaan hadden die de oorzaak, of 
minstens een van de oorzaken, van de 
schade geweest was en dat volgens arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
zij alleszins gedeeltelijk verantwoorde
lijk waren voor deze schade : 

Overwegende dat de rechuer, na vast
gesteld te hebben " dat de fietsers (De 
Keukelaere, Planckaert en Callewaert) 
niet meer gerechtigd waren links te rijden 
op de plaats van het ongeval maar wel 
ertoe gebonden waren zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van de gekasseide 
rijbaan te rijden "• aldus aannemende dat 
de aanrijding zich heeft voorgedaan op 
een plaats waar de fietsers zich niet 
mochten bevinden, en na hen op die 

gronden wegens inbreuk op artikel 12-1 
van de Wegcode veroordeeld te hebben, 
niet zonder strijdigheid kon beslissen 
« dat de fietsers door hun foutieve rij
wijze niet bijgedragen hebben tot het 
ontstaan van het ongeval "• wanneer uit 
de constateringen van het arrest niet 
kan afgeleid worden dat het ongeval zich 
zelfs zonder bedoelde foutieve rijwijze zou 
voorgedaan hebben; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de voorziening niet 

gericht is tegen de beslissingen gewezen 
over de door de burgerlijke partijen 
Callewaert, Naa:mloze vennootschap Pa
troonkas, Planckaert en N aa:mloze ven
nootschap Socialistische Mutualiteiten 
tegen eiser ingestelde vorderingen ; 

Overwegende nochtans dat deze beper
king van de voorziening niet kan gelijk
gesteld worden 1net de berusting in voor
melde beslissingen, die, nu z1j vreemd 
zijn aan een geschil betreffende de be
voegdheid en niet definitief zijn in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering, niet voor een voorziening 
onmiddellijk vatbaar waren; 

Overwegende dientengevolge dat de 
vernietiging van de beslissingen over de 
burgerlijke vorderingen van de verweer
ders zich uitstrekt tot de beslissingen over 
de burgerlijke vorderingen van voor
noemde andere burgerlijke partijen, be
slissingen die steunen op dezelfde onwet
telijkheid ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het tweede middel dat geen ruimere 
vernietiging zou kunnen medebrengen, 
vernietigt het bestreden arrest, doch 
enkel in zover het uitspraak doet over 
de tegen eiser ingestelde burgerlijke vor
deringen, en in zover het eiser in de kos
ten van deze vorderingen veroordeelt, de 
bestissing waarbij De Ketele Daniel, 
burgerlijk aansprakelijk verklaard wordt 
voor deze tegen eiser uitgesproken ver
oordelingen aldus in dezelfde mate zonder 
voorwerp wordende, behoudens nochtans 
in zover het beslist dat eiser een fout 
begaan heeft welke zijn aansprakelijk
heid en die van De Ketele Daniel, bur
gerlijk aansprakelijke partij, tot gevolg 
heeft ; verwerpt de voorziening voor het 
overige ; beveelt dat melding van het 
thans gewezen arrest zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten en de verweerders 
in de andere helft ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 



5 september 1966. - 2° kamer. -
Voor·zitter, H. van Beirs, voorzit.ter. -
Ver·slaggever·, H. Wauters. - Gelijk
luidende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. 

2° KAMER. - 5 september 1966. 

VERKEER.- VERVAL VAN RET RECHT 
TOT RET BESTUREN. - VRIJSTELLING 
VAN RET ONDERZOEK DAT DE VEROOR
DEELDE l\'I:OET ONDERGAAN WANNEER 
RET VERV AL GEEINDIGD IS. - REOHTER 
DIE DEZE VRIJSTELLING NIET TOEKENT. 
- NIET GEHOUDEN, BEHALVE OON
OLUSIE, ZULKS TE VERMELDEN. 

De r·echter· die het ver·val van het r·echt tot 
het bestu.1·en van een voeTtuig of een 
luchtschip of het geleiden van een 1•ijdier· 
~titsp1·eelct, zonder· de vet·ooTdeelde m·ij te 
stellen van het ondeTzoelc dat diegene 
wie det•gelijlc ver·val opgelopen heeft moet 
ondeTgaan wanneeT dit geiiindigd is, is 
niet gehmtden, behalve conclusie wam·op 
hij zou moeten antwoor·den, in zijn beslis
sing te vermelden dat hij die m·ijstelling 
weige1·t. (Art. 2-14 van de wet van 1 au
gustus 1899 gewijzigd door deze van 
1 augustus 1963.) 

(VERVLIET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 maart 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Antwerpen ; 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
de correctionele rechtbank vergeten heeft 
volgens de wet van 30 april 1963 zich 
uit te spreken over het afleggen door ver
zoeker van een examen hoewel dit gevor
derd werd door het openbaar ministerie : 

Overwegende dat geen wet van 30 april 
1963 een examen inzake wegverkeer voor
schrijft; 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
het openbaar ministerie gevorderd heeft 
dat de rechtbank zich zou uitspreken 
over het onderzoek voorzien door arti
kel 2-14 van de wet van 1 augustus 1899 
(artikel 4 van de wet van 1 augustus 
1963); 

Overwegende dat luidens bovengemeld 
artikel « al wie verval van het recht tot 

14-

sturen heeft opgelopen na de inwerking
treding van deze wet, mag, wanneer het 
verval geeindigd is, een motorrijtuig van 
een der categorieen waarop de beslissing 
van vervallenverklaring slaat, slechts 
besturen mits hij, met gm'lstig gevolg, een 
theoretisch en praktisch geneeskundig en 
psychotechnisch onderzoek heeft onder
gaan, tenzij hij er geheel of gedeeltelijk 
door de rechter van vrijgesteld zou 
zijn ... "; 

Overwegende dat de rechter, die der
gelijke vrijstelling niet toekent, behalve 
conclusie waarop hij zou moeten ant
woorden, zulks niet uitdrukkelijk moet 
vermelden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

5 september 1966. - 2° kamer. -
Voorzitte1•, H. van Beirs, voorzitter. -
Vet•slaggeve1·, H. Wauters. - Gelijk
luidende concl~tsie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Struye. 

2° KAMER. - 6 september 1966. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - DIREOTE BELASTINGEN. -
ARTIKEL 67, LID 2, VAN DE GEOOORDI
NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
INKOMSTENBELASTINGEN.- BEPALING 
DIE DE STILZWIJGENDE LASTGEVING 
VAN EEN GEVOLMAOHTIGDE OM EEN BE
ROEP IN TE STELLEN VOOR RET HOF VAN 
BEROEP AANV AARDT. - BEPALING NIET 
TOEPASSELIJK OP DE VOORZIENING IN 
OASSATIE. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - DIREOTE BELASTINGEN. -
ARTIKEL 417 VAN RET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. - BEPALING NIET 
TOEPASSELIJK IN ZAKEN VAN DIREOTE 
BELASTINGEN. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. - DIREOTE BELASTINGEN. -
VERPLIOHTING VOOR DE GEVOLMAOH
TIGDE VAN EEN BIJZONDERE J\oiAOHT 
VOORZIEN TE ZIJN. 

4o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VERKEERSBELASTING OP DE AUTO-
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VOERTUIGEN. VoORZIENING BE· 
HEERST DOOR ARTIKEL 67, LID 1, VAN 
DE GEOOORDINEERDE WETTEN BETREF· 
FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN EN 
DOOR DE ARTIKELEN 13 TOT 16 VAN 
DE WET VAN 6 SEPTEMBER 1895. 

5° VOORZIENING IN OASSATIE. -
VORM.- VERKEERSBELASTING OP DE 
AUTOVOERTUIGEN. VoORZIENING 

DOOR GEVOLMAOHTIGDE. - VERPLIOH
TING VOOR DE GEVOLMAOHTIGDE VAN 
EEN BIJZONDERE l\'i:AOHT VOORZIEN TE 

ZIJN. 

l 0 De stilzwij gende lastgeving van de 
gevolmachtigde wordt, in zalcen van 
di1·ecte belastingen, doo1· m·tikel 67, lid 2, 
van de geco81·dinee1·de wetten betretfende 
de inkomstenbelastingen, enlcel aanvacwd 
voor het instellen van een be1·oep voor 
het hof van bemep tegen de beslissing 
van de directe~w de1· belastingen. De 
stilzwijgende lastgeving wo1·dt derhalve · 
niet aanvaanl voo1· de voo1·ziening in 
cassatie tegen het an·est van het hof van 
be1·oep. (Wet van 6 september 1895, 
art. 7 en 14.) 

2° A1·tikel 417 van het TiVetboelc van stmj
vo1·de1'ing, gewijzigd bij m·tilcel 5 van 

( 1) ( 2) ( 3) en ( 4) Ret verzoekschrift tot cassa
tie werd, in de zaak welke aanleiding heeft ge
geven tot het onderhavig arrest, op de griffie 
van het Rof van beroep te Gent neergelegd. 
Ret was door een advocaat ondertekend; in 
het verzoekschrift werd aangeduid dat hij als 
« raadsman >> handelde. Men moest dus be
schouwen dat het verzoekschrift neergelegd 
werd door een advocaat als « houder der 
stukken n, doch in het dossier van de proces
voering komt geen bijzondere macht voor. 

Artikel 14 van de wet van 6 september 
1895 betreffende het cassatieberoep inzake 
directe belastingen bepaalt niet uitclrukkeli.jk 
door wie het beroep in cassatie dient ingesteld 
te worden en op welke wijze dit dient te 
geschieden. Ret bepaalt enkel dat « het ver
haal wordt gedaan per rekwest aan het Rof 
van verbreking ... » 

Artikel 7 van de wet van 6 september 1895 
regelt een procedure waarin het bewijs van 
de lastgeving om een beroep inzake directe 
belastingen tegen de beslissing van de direc
teur der belastingen in te stellen mil1der 
streng is dan die welke gehuldigd wordt door 
de rechtspraak van het Rof wat het cassatie
beroep inzake directe belastingen betreft. 

Artikel 7 van de wet van 6 september 1895 
schreef in de originele tekst voor dat « het 
verhaal ter griffie van het Leroepshof moet 
besteld worden » en « dat het wordt gedaan 
bij rekwest, in persoon of door een gevol-

de wet van 16 februari 1961, dat bepaalt 
dat de advocaat, houde1• der stu,kken, de 
ve1·lclaring tot cassatie voor de gritfier 
lean afleggen, is niet toepasselijlc in de 
zaken welke door de bepalingen van de 
wet van 6 septembm· 1895 worden be
hee1•st ( 1). 

3° Ellce gevolmacht1:gde, al is hij advocaat, 
houde1· de1· stttkken, die een cassatie
be1·oep in zaken van di1·ecte belastingen 
instelt, moet daMtoe van een bijzondere 
macht voo1·zien zijn (2). (Impliciete op
lossing.) 

4° K1·achtens Mtilcel 37 van de gecoordi· 
nee1·de wetten van 10 april 1951, betref
jende de verlceersbelasting op de auto
voe1·t~tigen, wordt het cassatiebe1·oep in 
deze zaken behee1·st doo1· a1·tilcel 6 7, lid 1, 
van de gecoordinee1·de wetten betretfende 
de inkomstenbelastingen, dat onder mee1' 
ve1·wijst naar de artilcelen 13 tot 16 van 
de wet van 6 september 1895 (3). 

5° Elke gevolmachtigde, al is hij advocaat, 
houde1· der stuklcen, die een cassatie
bemep inzalce de ve1·lcee1·sbelasting op de 
autovoe1·t~tigen instelt moet dam·toe van 
een bijzondere macht voorzien zijn (4). 

machtigde ». Maar artikel 1 van de wet van 
26 juni 1957 heeft het woord gevohnachtigde 
vervangen door : « een gevohnachtigd advo
caat of pleitbezorger » ; deze bepaling werd 
later niet meer veranderd; lid 2 van arti
kel 67 van de gecoordineerde wetten be
paalt : « de lastgeving van de bij voormeld 
artikel 7 der wet van 6 september 1895 be
doelde gevohnachtigde behoeft niet. uitdrukke
lijk te zijn; zij mag stilzwijgend zijn. Raadpl. 
cass., 31 janua1•i 1950 (A1·1·. TTm·b1·., 1950, 
blz. 347, Bttll. en PAsro., 1950, I, 373) en 
19 november 1957 (A1'1', TTm·b1·., 1958, blz. 165, 
Bttll. en PASIO., 1958, I, 294). 

Ret Rof heeft beslist dat artikel 7 van de 
wet van 6 september 1895 niet toepasselijk 
was op de cassatieberoepen (cass., 31 januari 
en 21 februari 1939, Bull. en PAsro., 1939, 
I, 56 en A1'1'. TTe1'b1·., 1939, blz. 62; 31 januari 
1950, ibid., 1950, blz. 347; 11 januari en 
10 mel 1955; ibid., 1955, blz. 352 en 754; 
2 juli 1957, Bttll, en PAsro., 1957, I, 1313; 
28 januari en 13 mei 1958, A1'1'. TTerbr., 1958, 
blz. 352 en Bttll. en PAsro., 1958, I, 1022; 
20 november 1958, A1'1'. TTm·b1·., 1959, blz. 246 
en 19 juni 1962, Bttl!. en PASlC., 1962, I, 1187). 

Ret heeft daarentegen soms aa.ngenomen 
dat artikel 417 van het vVetboek van straf
vordering, betreffende het cassatieberoep in 
strafzaken, toepasselijk is inzake directe be
lastingen. Dit artikel bepaalt de vorm van het 
cassatieberoep en tevens de persoon door de 
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(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 

AANSPRAKELIJKHEID " H, OOBBAERT EN 
0, HOUTHOOFDT ll, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOI:iiJN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 juni 1964 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
ingediend is door eiseres hebbende als 
raadsman Mr Gevaert Hugo, advocaat, 
en door genoemde advocaat bij volmacht 
ondertekend is ; 

Overwegende dat bij het verzoekschrift 
geen geschrift gevoegd is tot bewijs van 
een bijzondere volmacht ; 

Overwegende dat de voorziening in 
cassatie, inzake verkeersbelasting op de 

tussenkomst van wie het kan ingesteld wor
den : " de ve1·klm·ing van beroep in cassatie 
wordt door de veroordeelde partij gedaan op 
de griffie en door haar en door de griffier 
getekend ; ... », 

Het tweede lid van artikel 417 werd bij 
artikel 5 van de wet van 16 februari 1961 
aldus gewijzigd : " Deze verklaring kan in 
dezelfde vorm gedaan worden door een pleit
bezorger of door een advocaat, houdm• vmt ' 
de stukken ». 

Het Hof had in een arrest van 21 februari 
1939 (A1'1'. Vm·b1·., 1939, blz. 62) beslist dat 
artikel 417, dat toen nog geen tweede lid 
bevatte, " in fiscale zaken toepasselijk is 
wegens verwantschap >>, Het heeft deze recht
spraak verder gehandhaafd, zonder ze te recht
vaardigen, op 31 januari 1950 (A1'1', Vm·br., 
1950, blz. 347; raadpl. ook E. SOHREUDER, 

Les i1n11ots su1· les 1'evenus, 1957, nr 497, 
blz. 468; ibia., Complement). 

In bet onderbavig arrest, wijkt bet uit
drukkelijk van deze recbtspraak af door een 
bijzondere volmacbt te eisen in zaken van 
verkeersbelasting, waarin kracbtens de arti-. 
kelen 37 van de wetten betreffende de ver
keersbelasting op de autovoertuigen, gecoor
dineerd op 10 april1951 en 67 van de gecoor
dineerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, de voorziening in cassatie ook 
door artikel 14 van de wet van 6 september 
1895 bebeerst wordt. Zodoende bevestigt het 
Hof uitdrukkelijk zijn recente recbtspraak 
(cass., 28 april 1964, Bull. en PAsro., 1964, 
I, 920) en voegt er aan toe : de regel is zelfs 
toepasselijk wanneer de gevolmachtigde een 
advocaat bonder der stukken is. Het arrest 
spreekt zicb niet uit over het geval van de 
pleitbezorger, handelende in de uitoefening 

autovoertuigen, naar luid van artikel 37 
van de op 10 april 1951 gecoordineerde 
wetten, geregeld wordt door artikel 67 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, hetwelk naar 
de artikelen 7 tot 16 van de wet van 
6 september 1895 verwijst; 

Overwegende dat artikel 417 van het 
Wetboek van strafvordering, gewijzigd 
bij artikel 5 van de wet van 16 februari 
1961, hetwelk bepaalt dat de advocaat, 
houder der stukken, de verklaring tot 
cassatie voor de griffier kan afieggen, 
niet van toepassing is in de zaken die 
door de bepalingen van de wet van 6 sep
tember 1895 worden beheerst; 

Overwegende dat de stilzwijgende last
geving toegelaten door artikel 67, lid 2, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen uitsluitend bet 
beroep betreft hetwelk in artikel 7 van 
de wet van 6 september 1895 bedoeld is, 

van zijn ambt en voor het recbtscollege waar
bij bij aangesteld is (wet van 27 ventose, 
jaar VIII, art. ~3 en 94), \viens verklaring 
regehnatig is zonder van een bijzondere vol
macht te zijn voorzien (cass., 3 juni 1947, 
A1'1', Ve1'b1·., 1947, blz. 184; zie ook noot 2, 
zie Bttll. en PAsio., 1947, I, 235; 8 november 
1954, A1·r. Vm·br., 1955, blz. 144; 19 oktober 
1959, ibid., 1960, blz. 143 ; 9 mei 1960, ibid., 
1960, blz. 808). 

Het Hof bevestigt bier impliciet op dit punt 
zijn rechtspraak, welke vaststaande geworden 
is in zaken van directe belastingen ( cass., 8 juli 
1952, A1·r. Verb1•,, 1952, blz. 647; 14 juli 1953, 
3 arresten, ibid., 1953, blz. 808 ; 29 sep
tembel', 24 november en 22 december 1953, 
Bull. en PAsro., 1954, I, 62 en 234, A1'1', 
V erb1·., 1953, blz. 297 ; 18 januari en 18 mei 
1954, Bull. en PAsro., 1954, I, 419 en Arr, 
V m·b1·., 1954, blz. 606; 12 oktobel' 1954, ibid., 
1955, blz. 72 ; 11 januari en 22 februari 1955, 
ibia., 1955, olz. 352 en Bull. en PAsio., 1955, 
I, 683: 12 maart, 28 mei en 2 juli 1957, Bull. 
en PAsro., 1957, I, 832, 1169, 1313; 21 novem
ber 1957, ibid., 1958, I, 298; 10 december 
1959, ibid., 1960, I, 425 en 9 januari 1962, 
ibicl., 1962, I, 551). 

Het belang dat bet Hof hecht aan het onder
scheid dat het in onderbavig arrest maakt 
tussen bet cassatieberoep gedaan bij rekwest 
en de voorziening ingesteld bij verklaring ter 
griffie doet eraan denken dat de vorm waarin 
de akte dient te worden opgesteld aan de 
gekozen oplossing niet vreemd is. De voor
ziening wordt inderdaad in zaken van directe 
belastingen niet ingesteld bij een " ve1·lcla1'ing 
gedaan voor de griffier », zoal3 voorzien wordt 
in artikel 417 van het W etboek van straf
vordering, doch wel bij een " verzoekschl'ift », 
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met name het beroep ingesteld v66r het 
hof van beroep tegen de beslissing van 
de directeur ; 

Overwegende dat bij gemis aan een 
bijzondere volmacht de voorziening in 
cassatie niet ontvankelijk is ; 

On< die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiseres in de kosten. 

6 september 1966. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
V e1·slaggeve1·, H. Delahaye. - Gelijklui
dende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, eerste advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 7 september 1966. 

1o BEWIJS. - VERMOEDENS. - Dr
REOTE BELASTINGEN. - BESLISSING 
DIE OP FEITELIJKE VERMOEDENS BE
RUST. - NAGESPOORD FElT AFGELEID 
UIT EEN BEREND FElT. - ZEKERHEID 
VAN HET BESTAAN VAN HET NAGE· 
SPOORD FElT DOOR DE REOHTER UIT· 
GEDRUKT,- WETTELIJKIIEID. 

20 VENNOOTSCHAP. - VENNOOT
SOHAP IN DEELNEMING. - CONVEN
TIONELE AFWIJKING VAN DE REGEL DER 
VERDELING IN EVENREDIGHEID MET 

In militiezaken wordt de voorziening in 
cassatie ook ingesteld bij verzoekschrift. Zij 
dient van de handtekening van de eiser in 
cassatie voorzien te zijn (Dienstplichtwetten, 
gecoordineerd op 30 april 1962, art. 51, § 1). 

De voorziening kan door een gevolmachtigde 
worden ingesteld, doch deze moet houder zijn 
van een bijzondere volmacht (arg. militie
wetten, art. 21, § 3; zie cass., 11 januari 
1954, An·. Ve1'b1·:, 1954, blz. 318; 14 februari 
1955 Bull. en PAsiC .. 1955, I, 631; raadpl. 
cass.: 18 maart 1963, B'!ll. en PAsrc., 1963, I, 
778). Inzake verkiezingen wordt hetzelfde prin
cipe toegepast : de voorziening wordt ingesteld 
bij verzoekschrift, getekend door de eisende 
partij en neergelegd ter griffie van het Hof 
van beroep (Kieswet, art. 72, lid 2); zo het 
cassatieberoep ingesteld wordt door een ge
volmachtigde, dan dient deze van een bijzon
dere vobnacht te zijn voorzien (cass., 20 juli 
1863, Bull. en PAsrc., 1863, I, 362; 3 februari 
1873, Rec. electo1·a.l, bd. II, blz. 156). Arti
kel 417 van het Wetboek van strafvordering 
is dus noch in militiezaken noch in zaken 
van verkiezingen toepasselijk. 

In zaken van gemeentebelastingen daaren
tegen, waarin de voorziening in cassatie tegen 
de besluiten van de bestendige deputatie van 
de provinciale raden krachtens artikel 4 van 

HET MAATSOHAPPELIJK AANDEEL VAN 
IEDERE VENNOOT.- WETTELIJKHEID. 

so REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- DIREOTE BELAS
TINGEN. - HoF VAN BEROEP ZIJN 
OVERTUIGING STEUNENDE OP DE ELE• 
MENTEN VAN HET DOSSIER, - GEEN 
VERPLIOHTING, BIJ GEMIS VAN CON· 
OLUSIES, DIE ELEMENTEN TE BEPALEN, 

40 BEWIJS.- SOHRIFTELIJK BEWIJS.
ZAKEN VAN DIREOTE BELASTINGEN.
UITLEGGING VAN EEN AKTE. - UIT· 
LEGGING VERENIGBAAR MET HAAR BE
WOORDINGEN, - GEEN MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. 

1 o Is wettelijk de beslissing waarbij de 
1'echte1·, zijn toevlucht nemend tot het 
bewijs dam· middel van feitelijke ver
moedens, ~tit een bekend jeit het nage
spoo?·d jeit afleidt en de zelcerheid van 
het bestaan ervan uitdrukt ( l). 

2o Al is, in een vennootschap in deelne
ming, de 1•egel dat de winsten ve1·deeld 
worden in evenredigheid met het maat
schappelijk aandeel van iede1·e venn?ot, 
mogen deze vennoten ove1·eenkomen h~M'
van aj te wijken. 

so In zalcen van directe belastingen is de 
rechte1·, bij gemis aan conclusies die 
hem hie1•toe uitnodigen, niet gehouden de 
elementen van het dossier te bepalen 
waarop hij zijn ove1·tuiging steunt (2). 

de wet van 22 januari 1849, « bij verlcla.1·ing 
gedaan wordt in persoon of door een gevol
machtigde n, aanvaardt het Hof de toepassing 
van artikel 417 van het Wetboek van straf
vordering, v66r de wijziging ervan bij arti
kel 5 van de wet van 16 februari 1961 (cass. 
20 december 1938, A1·1·. Vm·b1·., 1938, blz. 265; 
24 oktober 1957, ibid.; 1958, blz, 93 en 24 april 
1958, Bull. en PAsrc., 1958, I, 940). Nochtans 
kan heden lid 2 van het nieuwe artikel 417 
geen'toepassing vindm~, in zover het de pleit
bezorger, houder der stukken, de mogelijkheid 
biedt een « verklaring van beroep n in cassatie 
te doen; het ambt van pleitbezorger wordt 
inderdaad niet uitgeoefend bij de bestendige . 
deputaties van de provinciale raden. Doch 
de rechtsleer gehuldigd door de arresten welke 
v66r de inwerkingtreding van artikel 5 van 
de wet van 16 februari 1961 gewezen zijn 
staaft de stelling tot verwerping van de toe
passing van artikel 417 van het Wetboek 
van strafvordering in zaken van directe belas-
tingen. W. G. 

(1) Raadpl. cass., 23 november 1965 (Bull. 
en PASIC., 1966, I, 396), 

(2) Cass., 11 december 1956 (Bull. enl'Asrc., 
1957, I, 383). 
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4° JJ!I is kent niet de bewijskmcht van een 
akte, de ?'echtet• die e1·van een met haa1· 
bewo01•dingen ve1•enigbare uitlegging 
geeft (1). 

(ECHTGENOTEN V ANDEKEROKHOVEN -DE· 

SOHRIJVER, T. DE BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.} 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ll januari 1963 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen, uitspraak 
doende als rechtsmacht van veryvijzing; 

Gelet op het arrest op 3 januari 1961 
door het Hof gewezen (2); 

Over hot eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1316, 1349 tot 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek, 2, 14, 25 en 27 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, cloo?'
dat het bestreden arrest, dat het be
schikkende gedeelte van zijn beslisRing 
in hoofdzaak doet steunen op de in 
absolute bewoordingen gestelde bewering 
volgens welke, « zelfs in geval de in de 
vennootschapsboeken vermelde winst bo
neden de werkelijkheid ligt, de zaak
voerder die weet dat hij verantwoording 
verschuldigd is voor de resultaten van de 
'vereniging, op haar rekening toch geen 
verdelingen van winstaandclen zal bren
gen die lager zijn dan wat ze werkelijk 
waren voor haar mede-vennoten" tm·wijl 
het arrest : a) aldus door een in algemene 
bewoordingen gestelde bewering de be
wijslast die, volgens het arrest, op de ad
ministratie rust, omkeert (schending van 
artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek 
en van artikel 97 van de Grondwot wegens 
tegenstrijdigheid in de redenen); b) zijn 
beslissing grondt op een volkomen subjec
tieve en persoonlijke beoordeling die geen 
steun vindt in het dossier en die er trou
wens niet naar verwijst (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); c) de bewe
ring betreffende de werkelijkheid van het 
onderzochte feit doet steunen op eon 
zuiver algemene overweging die kennelijk 
goon rechtstreeks en voldoend verband 
houdt met het to bewijzen feit (schending 
van de artikelen 1349 tot 1353 van het 

(1) Cass., 18 januari 1966 (Bttll. en PASIC., 

1966, I, 645). 
(2) Bttll. en PAsiC,, 1961, I, 475. 

Burgerlijk Wet book) ; d) door die absolute 
bewering als grondbeginsel stelt dat op 
de winst van do verenigingen die feitelijk 
verenigingen in deelneming zijn belasting 
verschuldigd is door de werkende zowel 
als de niet-werkende vennoten, niet ih de 
mate van hun vennootschappelijke rech
ten, maar in functie van de bedragen die 
volgens de boekhouding van de vereni
ging aan ieder van hen toegekend of 
uitdrukkelijk in hun voordeel voorbe
houden zijn, zodat al hot overige client 
gehouden to worden als verkregen door 
de vennoot in naan'l en daarvoor door 
hem belasting verschuldigd is, zonder 
dat men zich bohoefb af to vragen of de 
aldus vermoede verdeling « met of zonder 
de uitru·ukkelijke toostemming van de 
mede-vennoten" gedaan is (lid 8 van het 
arrest), tenv~jl alle winst van eon ven
nootschap zonder rechtspersoonlijkheid, 
zodra zij behaald is,· door do werkende 
zowel als door de niet-werkende vennoten 
van rechtswege verkregen is overeen
komstig hem rechten in de vennootschap 
en dozen dus daarop belasting versehul
digd zijn zonder onderseheid tussen de 
geboekte winst en de andere (schending 
van artikel 97 van de Grondwet wegens 
togenstrijdige motivering en van de arti
kelen 2, 14, 25 en 27 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ge
coorclineerd bij hot besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, omdat hot a.rrost 
eon onwottig onderscheid Inaakt tusson 
de geboekte vennootschapswinst on de 
andere) : 

Overwegende dat hot bestreden arrest 
vaststelt dat de winst van twee inrioh
tingen, geexploiteerd door vennoten in 
deelneming en waarvan eiseres, die zelf 
vennoot was, de titel van zaakvoerder 
had, terwijl haar echtgenoot, de eiser, 
eon van die inriehtingen feitelijk be
heerde, voor de· bedoelde dienstjaren 
hoger is geweest dan in de aangifte ver
meld; 

Dat het erkent dat " de administratie 
niet zonder geldige reden de werkende 
vennoot van zulk een vereniging mag 
aanslaan boven het winstaandeel dat 
he1n toekmnt "• maar opn1erkt dat van 
de regel der verdeling in evenredigheid 
met hot maatsehappelijk aandeel van 
iedere vennoot Inag worden afgewoken 
en dat die afwijking mag worden afgeleid 
nit alle feitelijke gegevens, inzonderheid 
uit de boekhoudlnmdige gegevens, zelfs 
indien de administratie ze verworpen 
heeft om de totale winst van de vereniging 
te bepalen; 

Dat het arrest erop wijst dat de niet-
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werkende vennoten slechus op grand van 
de geboekve winsu bezoldigd werden, dat 
het bedrag van de aan hen uitgekeerde 
sommen door de genoemde vennoten 
bevestigd is en dat eiser erkend heeft 
dat een veranderlijke bezoldiging bij het 
winstaandeel van zijn echtgenote en van 
hemzelf gevoegd werd ; 

Dat het uit die gegevens afieidt dat de 
eisers het verschil tussen de werkelijke 
winst en de tussen de vennoten verdeelde 
winst ontvangen hebben; 

Dac uit die overwegingen volgt dat de 
rechter in feitelijke aanleg, uit bekende 
feiten, door m.iddel van vermoedens, het 
bestreden besluit heeft afgeleid en aldus 
zijn beslissing heeft verantwoord ; 

Dat de bestreden reden derhalve over
bodig is en dat het middel bij gemis van 
belang niet ontvankelijk is ; 

Dat er voor het overige geen tegen
spraak in ligt noch in strijd is met de 
wettelijke in het middel aangehaalde be
palingen, te beslissen dat, ofschoon het 
de regel is dat in een vereniging in deel
neming de winst verdeeld wordt in even
redigheid met het maatschappelijk aan
deel van iedere vennoot, hier van die 
regel is afgeweken, daar de eisers « een 
veranderlijke bezoldiging '' verkregen 
hebben die identiek is met het deel van 
de verborgen winst; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1316, 1319 tot 1322, 
1349 tot 1353 van het Bmgerlijk Wet
bock 2, 14 en 25 van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 
gecoiirdineerd bij het besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, cloo?·dat het 
bestreden arrest, ee1·ste onclenleel, tot 
staving van zijn stell:ing volgens welke, 
in strijd met de beginselen die de toe
kenning van de winst van een vereniging 
zonder eigen rechtspersoonlijkheid rage
len, van deze regels afgeweken is en dat 
de winst van de bedoelde feitelijke vere
niging niet verdeeld is overeenkmnstig de 
rechten van iedere vennoot in de vereni
ging, het arrest verwijst naar « de ven
nootschappelijke boekhouding, « de ven
nootschappelijke geschriften " en « de 
boekhoudkundige gegevens " die uitgaan 
'van de eisers, zonder aan te duiden 
welke de aldus omschreven stukken van 
het dossier zijn, te1·wijl uit hun benaming 
aileen niet kan worden opgemaakt welke 
die stukken zijn en het arrest bovendien 
niet vaststelt dat ze in het dossier voor-

komen, hetgeen elk toezicht op zijn wet
tigheid onmogelijk maakt, inzonderheid 
ten aanzien van de artikelen 1319 tot 
1322 en 1349 tot 1353 van het Burgerlijk 
W etboek (schending van artikel 97 van 
de Grondwet), tweede onde1'cleel, zonder 
1neer, en zonder de stukken aan te geven 
waarop het ste1.mt, het arrest vaststelt, 
dat de bedoelde boekhoudkundige gege
vens zouden uitgaan van de eisers zelf, 
te1·wijl dit feit -- zoals het arrest zelf 
vaststelt - uitdrukkelijk betwist werd 
in htm hoofdconclusie zowel als in de 
aanvullende conclusie waar eraan her
innerd werd dat volgens de vennoot
schapsovereenkomst Van Buylaere de 
zaken van de vereniging financieel be
heerde, - alle inkomsten wekelijks bij 
hem zijnde gestort -, dat het adminis
tratief beheer - en dus de boekhou
ding - en het financieel beheer de zaak 
waren van Van Buylaere en Drugman 
die respectievelijk directeur en boekhou
der van de Brouwerij Roelant waren en 
dat de eisers zelf niet de houders waren 
van de goederen van de vereniging, 1naar 
slechts met het materiele beheer van het 
cafe belast waren (schending van arti
kel 97 van de Grondwet), denle onde1'
deel, verwijst naar «de boekhoudkundige 
geschriften "• «de vennootschappelijke 
geschriften "• « de vennootschappelijke 
boekhouding "• « de boekhoudkundige 
gegevens die van de eisers uitgaan "• 
te?·wijl het verslag van de inspecteur 
(stuk B. 1/17) en de brief van 13 juli 
1955 van de inspecteur Chartrain uit
drukkelijk vaststellen dat de eisers geen 
regelmatige of bewijskrachtige boekhou
ding bezitten en dat geen enkele rekening 
werd aangelegd door de leden van de 
twee verenigingen, zodat de stelling van 
het arrest strijdig is met de inhoud van 
die stukken hetzij doordat zij er de draag
wijdte van miskent, hetzij doordat de 
stellers van het arrest in hun redenering 
ermede geen rekening hebben gehouden 
(schending van de bewijskracht van de 
akte- artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Bmgerlijk Wetboek - of van de 
regels betreffende het bewijs door feite
lijke vermoedens - artikelen 1349 tot 
1353 van het Bmgerlijk Wetboek:), 
vie1·de onde1'deel, het arrest niet ant
woordt op het betoog van de conclusie 
van de eisers volgens hetwelk « niets de 
admiaistratie toeliet te stellen dat « de 
"winst noodzakelijk in handen geweest is 
" van degenen die de inkomsten ontvan
" gen hebben "• dat is, volgens de adminis
tratie van de eisers, te?'wijl Van Buylaere 
financieel de zaken van de vereniging be-
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heerde en iedere week de inkomsten ont
ving (zie de sta.tnten va.n de vereniging) '' 
- a.anvullende conclnsie -en « de verde
ling van de gezamenlijke inkomsten feite
lijk zeker is indien men de volgende gege
vens in aanmerking neemt : a) krach
tens de statuten was eiseres verplicht 
iedere week aan Van Bnylaere het over
schot van de ontvangsten op de nitgaven 
te overhandigen ; b) laatstgenoemde 
voerde het financieel heheer van de zaken 
der vereniging en -het is ondenkbaar 
dat eiseres een verborgen winst van 
627.056 frank ( dienstjaar 1950) achter
gehonden zon hebben en niet onder de 
andere vennoten verdeeld heeft ; c) zoals 
erkend wordt door de administratie 
(cfr. advies van de verificatenr) exploi
teerde eiseres de zaak niet voor haar 
persoonlijke rekening maar wel voor 
die van de verenigingen ; d) de bevoegd
heden van eiseres waren tot een mini
mum beperkt ; volgens artikel 6 van 
de statnten had ze de toestemming van 
de bestnm'sraad nodig om het personeel 
aan te werven en te ontslaan, de maat
schappelijke zetel te veranderen, de lonen 
te bepalen, de lokalen te wijzigen, voor 
alle zaken betreffende de verhnring of de 
gebenrlijke overlating van de handels
zaak geheel of gedeeltelijk '' ; (blz. 7 van 
de hoofdconclnsie) (schending van artikel 
97 van de Grondwet), vijfde onde1·deel, 
het arrest tegenstrijdig of dnbbelzin
nig is en dus niet dengdelijk gemoti
veerd is, doordat het weliswaar nitdrnk
kelijk erkent dat de bewijslast van het 
feit dat de vennootschappelijke winst niet 
evenredig met hetgeen voorgeschreven 
werd in het vennootschapscontract tnssen 
de vennoten verdee1d is, op de adminis
trauie rust, maar zijn stelling dat het 
bewezen is dat de · eisers het geheel van 
de niet regelmatig aangegeven winst 
gekregen hebben, verantwoordt door de 
zniver negatieve overwegingen « dat nit 
het dossier niet hlijkt dat de niet-wer
kende vennoten hogere deelnemingen ge
kregen hebben dan die welke voortvloeien 
uit de geschriften van de vereniging en 
waarvan ze bovendien zelf het bedrag 
hebben aangednid ... " en dat « de in zeer 
subsidiaire bewoordingen door de eisers 
gestelde bewering volgens wellre ook 
Van Buylaere actief en persoonlijk aan 
het beheer van de vereniging deelgeno
men had en er regelmatige beroepswerk
zaamheden had verricht, door geen enkel 
bewijs gestaafd is'' (schending van arti
kel 97 van de Grondwet), het bovendien 
de bewijslast van het beweerde feit om
keert ten nadele van de eisers (schending 

van artikel1315 van het Burgerlijk Wet
hoek) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de eisers niet betwist

ten dat volgens de boekhouding hun 
medevennoten slechts hun deel van de 
aangegeven winst getrokken hadden 
gezien hm1 stelling als volgt kan worden 
samengevat : « dat het volkomen nutte
loos is te onderzoeken, zoals de adminis
tratie het doet, of de andere vennoten 
werkelijk hl.m aandeel in de winst ont
vangen hebben, daar deze winst vanafhet 
ogenblik dat zij verwezenlijkt is, ipso facto 
deel uitmaakt van hun vermogen '' ; 

Dat derhalve de rechter in feitelijke 
aanleg de aard van de gegevens waarnaar 
hij verwees, niet nader moest bepalen, 
daar de inlichtingen die hij eruit haalde 
niet betwist werden ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de conclnsie van de 

eisers hierop berustte dat Van Buylaere 
belast werd met het financieel beheer 
van de vereniging ; 

Dat het arrest erop wijst dat die bewe
ring door geen enkel bewijs gestaafd is ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat nit de bedoelde stuk

ken niet blijkt dat de eisers geen boeken 
gehonden hebben, maar dat hun hoeken 
niet regelrnatig en bewijskrachtig waren; 

Over het vierde onderdeel : 
Overwegende dat de verplichting de 

vonnissen en arresten met redenen te 
omkleden en de tegelmatig voorgedragen 
middelen te beantwoorden niet insluit dat 
moet worden geantwoord op de argu
menten aangevoerd tot staving van die 
middelen die, zoals in het onderhavige 
geval, geen afzonderlijke middelen zijn ; 

Over het vijfde onderdeel : 
Overwegende dat uit het antwoord op 

het eerste middel blijkt, dat de beslissing 
niet berust op de in dit vijfde onderdeel 
niteengezette gegevens, maar wel op ver
moedens die de rechter in feitelijke aanleg 
a:fleidt nit de gegevens die in genoemd 
antwoord uiteengezet zijn ; 

Dat het middel in geen enkel van zijn 
onderdelen kan worden aangenomen ; 

Over het derde rniddel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1321 en 1322 van hetBurgerlijk Wetboek, 
dom·dat het bestreden arrest aan de 
schriftelijke verklaring van de eiser van 
21 oktober 1952 (stuk B l/44) een draag-
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wijdte geeft die onverenigbaar is met de 
bewoordingen van het bedoelde docu
ment: 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat blijkens voormeld stuk bij het winst
aandeel waarover zijn echtgenote en 
hijzelf beschikten in de verenigingen die 
zij beheerden, " een veranderlijke bezol
diging " gevoegd werd ; 

Dat aangezien het woord "bezoldi
ging " de betekenis van " beloning " heeft, 
het arrest, door zijn beslissing dat de 
voormelde veranderlijke bezoldiging iden
tiek was met het deel van de niet uit
gedeelde verborgen winst, aan het be
doelde stuk geen betekenis heeft gegeven 
die onverenigbaar met de bewoordingen 
ervan is; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

7 september 1966. - 2e kamer. -
Voo?'zitte1·, -H. van Beirs, voorzitter. -
Ver·slaggever·, H. Valentin. - Gelijk
lttidende conclttsie, H. Charles, advocaat
generaal. - Pleiter·, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 7 september 1966. 

1° VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELS
VENNOOTSCHAP. - VEREFFENING. -
VERDELING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE 
BOEDEL. - UITWERKSEL. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - HERSTELVER
GOEDING WEGENS OORLOGSSCHADE AAN 
BEDRIJFSGOEDEREN. - RECHTSPER
SOON REOHTHEBBEND OP DEZE VER
GOEDING IN VEREFFENING. - 0VER
EENKOMST TUSSEN DE VENNOTEN HUN 
ONVERDEELDE REOHTEN OP DEZE VER
GOEDING TE DELEN. - BELASTBAAR
HEID BIJ IEDERE DEELGENOOT VAN 
HET DOOR HEM GEINDE GEDEELTE VAN 
DE HERSTELVERGOEDING. 

S0 MIDDELEN TOT CASSATIE. -

(1) Raadpl. DE PAGE, t. IX, nr 1404, 
blz. 1036. 

(2) Raadpl. cass., 30 november 1956 (Bull. 
en PASIC., 1957, I, 332) en 7 januari 1964 
(ibid., 1964, I, 478). 

DIRECTE BELASTINGEN. - MIDDEL 
AFGELEID UIT DE MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRAOHT VAN EEN AKTE. -MID· 
DEL DAT DE SOHENDING VAN DE ARTI
KELEN 1S19, 1S20 EN 1S22 VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK NIET AAN
DUIDT.- M!DDEL NIET ONTVANKELIJK. 

1° De ve1·deling tussen de vennoten van de 
boedel van een handelsvennootschap in 
ve1·efjening heeft tot doel in het ve1•mogen 
van iede?'e vennoot de onve1·deelde eigen
dom van de gehele onve?"deelde boedel te 
ve?'vangen doo1· de uitsluitende eigendom 
van het hem toegekende aandeel (1). 

2o Doo?' het tlitwe?'lcsel van de ve1·deling 
van de boedel van een handelsvennoot
scha;p in ver·e.ffening, is iede?'e vennoot, 
deelgenoot van de aan deze vennootschap 
ve?'schttldigde he1·stelve1·goeding wegens 
oo1'logsschade aan bed1·iJ]sgoede1·en, be
lastbaa1' op het doo1· hem ge~nde gedeelte 
van de vM·goeding, daa?' hij tegelijlc 
ove?'d?"age?' en ove1·neme1· is, in de zin 
van a1·tikel 61, § 1, litte?"a d, de1· wetten 
bet?"efjende de hM·stelling van oo?'logs
schade aan p1·ivate goederen, gecoo?"di
nee1·d op 30 januaTi 1954, van een deel 
van de onve1·deelde 1·echten bet?'efjende 
de bedoelde vergoeding (2). 

S0 Is niet ontvanlcelijk het cassatiemiddel 
inzalce directe belastingen afgeleid uit de 
mislcenning van de bewijslcmcht van 
een akte, die de schending van de bepa
lingen van de m·tikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Btwge?'lijk Wetboek niet 
aanduidt (S). 

(LEGRAND G. EN OONSOORTEN, T. DE 
BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FI
NANOI:iilN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 december 1962 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de · 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 577bis, 826, ll01, 1S19, 18S2, 
1872 van het Burgerlijk Wetboek, 178 
en 185 van de gecoiirdineerde wetten op 
de handelsvennootschappen, 51 en 61, 
1°, d, van de wet van 1 oktober 1947, 
gewijzigd bij artilml 28 van de wet van 
1 augustus 1952, cloo1·clat het bestreden 
arrest - om aan de rechtsvoorganger 

(3) Cass., 25 september 1962 (Bttll. en 
PAsrc., 1963, I, 120); raadpl. noot 2 onder 
cass., 25 november 1965 (ibid., 1966, I, 404). 
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van de eisers de hoedanigheid te ontzeg
gen van overnemer van de helft van de 
rechten op vergoeding van de door de 
vennootschap onder gemeenschappelijke 
naam "Robert Legrand & Cie" geleden 
oorlogsschade, in welke hoedanigheid 
hem, in hun stelling, een bedrag betaald 
was van 75.938 frank, de helft van de 
aan de vennootschap onder gemeenschap
pelijke naam verschuldigde vergoeding 
tot herstel van de schade aan de voor
raden die haar toebehoorden op dit tijd
stip, en om zodoende de conclusie van de 
eisers te verwerpen, hierop gesteund 
dat dit bedrag, krachtens artikel 61, I 0 , cl, 
van de wet van 1 oktober 1947, geen 
inkomen was waarop de rechtsvoorganger 
voor het jaar van de betaling belasting 
verschuldigd was, maar een winst van 
de overdrager, ten belope van de tegen
waarde die hij ervoor heeft of had kmmen 
bekomen, en waarvoor hij voor het jaar 
van de afstand belasting verschuldigd 
was ~ hierop gegrond is, dat de akte 
van II maart 1948, waarop de conclu
sie van de eisers stecmt, geen afstand, 
door de vennootschap onder gemeen
schappelijke naam in het voordeel van 
hun rechtsvoorganger, van het deel van 
de rechten op de hem verschuldigde ver
goeding mocht inhouden, in de eerste 
plaats omdat de vennootschap die deze 
rechten geniet en sedert 24 juni 1945 
ontbonden is, verdwenen was hetgeen elke 
dergelijke afstand onmogelijk maakte, 
daarna omdat de akte van 11 maart 1948 
geen tegenprestatie voorziet voor het 
voordeel dat de overnemer altijd door 
middel van afstand bekomt en eindelijk 
omdat dit geschrift tot enig doel had 
te bepalen welk dcel de twee vennoten 
van de ontbonden vennootschap hadden 
in de vergoeding die aan deze toekomt, 
ee1·ste onclerdeel, te1·wijl de vennootschap 
onder gemeenschappclijke naam Robert 
Legrand & Cie, weliswaar op 26 jcmi 
1945 ontbonden, op II maart 1948 nog 
bestond met het oog op haar vereffening, 
inzonderheid de verdeling van het maat
schappelijk actief, in het onderhavige 
geval de aan de vennootschap toebeho
rende schuldvordering wegens OOl'logs
schade (schending van de artikelen 178 
en 185 van de gecoordineerde wetten op 
de handelsvennootschappen), tweecle on
clenleel, tenvijl de overeenkomst van 
II maart 1948 bepaalt dat "de rechten 
verleend door de wet van I oktober 1947 
betreffende de herstelling van OOl'logs
schade aan private goederen, in zover 
deze rechten betrekking hebben op oor
logsschade aan roerende en onroerende 

goederen die op het tijdstip van het 
schadegeval aan de bovenvermelde ven
nootschap toebehoorden, verdeeld zijn 
tussen de twee ondergetekenden (onder 
wie de rechtsvoorganger van de eisers) 
die voortaan ieder en afzonderlijk de 
helft van die rechten bezitten, dat een 
verdeling een contract onder bezwarende 
titel is, dit wil zeggen dat het voordeel 
dat iedere deelhebber erdoor verkrijgt 
zijn tegenwaarde heeft in het voordeel 
dat hij aan de andere afstaat (miskenning 
van de bewijskracht van de akte van 
II maart 1948, schending van de arti
kelen 577bis, 826, IIOI, 1832 en 1872 
van het Burgerlijk Wetboek); cle1·cle 
oncleTcleel, terwijl de " overdracht " van 
rechten op vergoeding van oorlogsschade 
die het gevolg is van de vereffening van 
rechtspersonen, evenals de" toekenning" 
van zodanige rechten door verdeling on
der de in artikel 51 van de wet van 
l oktober 1947 bepaalde voorwaarden, 
voor de toepassing van deze wet een 
" afstand of indeplaatsstelling » is, waar
van de rechtverleners beschouwd worden 
als " overdragers " en de rechthebbenden 
als " overnmners " in de zin van die ter
men in artikel 61, 1°, cl, zoals dat gewij
zigd wm;d bij artikel 28 van de wet van 
1 augustus 1952, en het arrest derhalve 
niet kon beslissen dat de rechtsvoorgan
ger van de eisers geen " overnemer " was 
van de helft van de rechten die in de zin 
van deze bepalingen aan de vennootschap 
onder gemeenschappelijke naam toeko
men en tevens erkennen dat dit deel hem 
toegekend is door de overeenkomst van 
II maart 1948, dit wil zeggen ten gevolge 
van een verdeling of van een uitkering 
van het actief der vennootschap onder 
gemeenschappelijke naam, zonder de 
voonnelde bepalingen en artikel 97 van 
de Grondwet te schenden, daar de tegen
strijdigheid van de aangevoerde redenen 
met gebrek aan motivering kan worden 
gelijkgesteld : 

Overwegende dat de verdeling tot doel 
heeft in het vermogen van iedere vennoot 
de onverdeelde eigendom van de gehele 
onverdeelde boedel te vervangen door 
de uitsluitende eigendom van het hem 
toegekende aandeel ; 

Dat de rechtsvoorganger van de eisers 
aldus door de ruiling van onverdeelde 
delen, waarmee de verdeling gelijkgesteld 
kan worden, tegelijk overdntger en over
nemer was van de helft van de onver
deelde rechten betreffende de bedoelde 
vergoeding ; 

Dat het middel derhalve bij gemis van 
belang niet ontvankelijk is ; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1315 en 
1319 van het Burgerlijk Wetboek en 55, 
§ 1, ·van de gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen,_ clooT
clat het bestreden arrest - om de con
clusie van de eisers af te wijzen, volgens 
welke de vergoeding van 75.938 frank 
betreffende de voorraden, waarvoor aan
slag gevestigd werd in hoofde van hun 
rechtsvoorganger omdat hij ze in de loop 
van het jaar 1955 ontvangen had, te 
zijnen voordele betaalbaar werd gesteld 
in de loop van het jaar 1954 en niet onder 
de belastbare inkomsten over het dienst
jaar 1956 mocht worden opgenomen -
hierop steunt : 1° dat "niets bewijst, in 
strijd met wat de eisers in hun con
clusie beweren, dat onder de in 1954 
betaalbaar gestelde vergoeding bij voor
raad van 2.210.953 :fi:ank de bedoelde 
vergoeding van 75.938 frank opgenomen 
is, noch dat ze gel1eel uitbetaald is in de 
loop van het genoemde jaar 1954; 2° dat 
de eisers de ontkenningen van de ver
weerder, Belgische Staat, die « het feit 
in zijn aanvullende conclusie betwist » 
niet passend weerleggen en 3° dat blijkens 
de inlichtingen van het Ministerie van 
Wederopbouw de vergoeding bij voorraad 
van 2.210.953 frank ten belope van 
166.407 frank pas in 1955 ter beschikking 
van de getroffene werd gesteld, ee1·ste 
oncleTcleel, teTwijl het niet voldoende is 
dat het feit van de uitbetaling van de 
vergoeding van 75.938 frank in 1954 
betwist wordt door de Staa-t, of dat de 
eisers deze ontkenning niet passend weer
leggen, om te bewijzen dat deze vergoe
ding in 1955 betaald werd; dat het de 
taak is van het bestuur de wijzigingen te 
verantwoorden die het in de aangegeven 
inkomsten aanbrengt, en het niet de taak 
is van de belastingplichtige - behalve 
in geval van een ambtshalve vastgestelde 
aanslag- te bewijzen dat ze niet verant
woord zijn (schending van de artike
len 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
55, § 1, van de gecol:irdiTl8erde wetten 
betreffende de i:nkomstonbelastingen) ; 
tweecle onclenleel, tenvijl blijkens de aan 
het Bestuur der belastingen te Luik 
1nedegedeelde « nota voor het Rekenhof >> 

welke voorkOin.t in het door het bestuur 
ingediend dossier s~tb 1/9 « een vergoe
ding van 2.310.193 fi.·ank ingesohreven 
werd op de « beschikbare >> rekening van 
de rechtsvoorganger van de eisers op 
25 maart 1954 (kol. 8), dat daarin de 
meerbedoelde vergoeding van 75.938 fr. 
opgenomen was (kol. 7), dat ze hem op 
die datum « uitbetaald >> werd, aangezien 

hij daarmee en wel ten belope van 
75.938 frank, een aan hem verleend kre
diet van hetzelfde bedrag heeft kunnen 
terugbetalen (kol. 4 en 7) >>, te1·wijl de 
taxateur zelf volgens stuk 5 (bericht van 
wijziging van 19 juli 1960), erop wijst 
dat uit de inlichtingen van het Ministerie 
van Wederopbouw volgt dat de gehele 
vergoeding van 2.376.599 frank die aan 
de rechtsvoorganger van de eisers toe
gekend was, ten belope van 2.210.953 fr. 
« te zijner beschikking is gesteld, dit wil 
zeggen « betaalbaar gesteld in de zin 
van artikel 28, 1°, d, van de wet van 
1 augustus 1952 >>, in de loop van het 
jaar 1954, en het overschot van 166.407 fr. 
in de loop van het jaar 1955 (miskenning 
van de bewijskraoht van het bericht van 
wijziging van 19 juli 1960), tenvijl de 
directeur _der belastingen, volgens zijn 
beslissing van 6 september 1961, die aan 
het Hof van beroep is voorgelegd (blz. 3, 
lid 2), zelf erkent dat een vergoeding 
van 2.210.193 frank, waaronder een be
drag van 75.938 frank voor voorraden 
bij beslissing van 27 januari 1954 van de 
provinciaal directeur van oorlogsschade 
aan de rechtsvoorganger van de eisers 
toegekend is en dat deze beslissing van 
27 januari 1954 inzake definitieve ver
goeding, volgens de beslissing van de 
commissie van beroep van 28 mei 1954 
(stuk I), uitvoerbaar werd verklaard op 
8 februari 1954 en bevolen had dat de 
vergoeding van 2.210.193 frank ten 
belope van 347.334 frank in geld betaal
baar was, het overschot in obligaties 
(miskenning van de bewijskracht van 
de beslissingen van de directeur der 
belastingen van 6 september 1961 en van 
de commissie van beroep van 28 m.ei 
1954), teTwijl uit de «nota voor het 
Rekenhof », die aan het bestuur der 
belastingen te Luik medegedeeld is en 
onder 1/8 voorkomt in het door het be
stuur ingediende dossier, blijkt dat in 
strijd met wat het bestreden arrest be
weert het bedrag van 166.407 frank, bet 
enige dat op 17 mei 1955 ter beschikking 
gesteld was van de rechtsvoorganger van 
de eisers, geen deel bevat van de op 
25 maart 1954 betaalbaar gestelde ver
goedingen van 2.210.193 frank, en dan 
ook niet bedoelde vergoeding van 
75.938 frank, maar uitsluitend aanvul
lende vergoedingen bevat voor gebouwen 
(kol. 5) en voorraden, waarvan 8.633 fr. 
afgetrokken werd als terugvordering van 
een ten onrechte gemde vergoeding (mis
kenning van de bewijskracht van de 
stukken 1/8 en 1/9) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
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Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat een bedrag van 2.210.953 frank bij 
voorraad in 1954 aan de eisers gestort 
is, dat een beslissing in 1955 is genomen, 
tot bepaling van het definitieve bedrag 
van de hun toekomende vergoedingen en 
dat gedurende dat jaar een saldo van 
166.407 frank te hunner beschikking 
werd gesteld ; 

Dat het arrest, uit het feit dat het 
door de fiscus in het betaalbare inkomen 
van het dienstjaar 1956 opgenomen be
drag lager is dan 166.407 frank, a:fieidt 
dat de eisers wel in 1955 de litigieuze 
vergoeding ontvangen hebben; 

Dat de beslissing dus gegrond is, niet 
op het gemis van het door de eisers 
geleverd bewijs noch op de enige ant
kenning van de verweerder, maar op 
een niet-betwiste a:fieiding; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat dit onderdeel van het 

middel erop neerkomt te beweren dat de 
beslissing de bewijskracht van de daarin 
opgesomde alden zou miskend hebben; 

Dat vermits dit onderdeel de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek niet aanduidt het niet ontvan
kelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 74, alinea 1, 
en 74bis van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
do01·dat het bestreden arrest stelt dat 
de aanvullende aanslagen, lastens de 
nalatenschap van de rechtsvoorganger 
van de eisers gevestigd, onder de arti
kelen 031.284 van het kohier van het 
dienstjaar 1960 en 131.342 van het kohier 
van het dienstjaar 1961, bij navordering 
van de rechten over het dienstjaar 1956, 
op grand van een vergoeding wegens 
oorlogsschade van 75.938 frank, die op 
25 maart 1954 betaalbaar is gesteld, 
" op dezelfde elementen stmmen "• in de 
zin van artikel 74bis van de gecoordi
neerde wetten, als de aanvullende aanslag 
vermeld ohder artikel 831.383 van het 
kohier over het dienstjaar 1958, bij na
vordering van de rechten over het dienst
jaar 1956, aanslag welke nietig verklaard 
werd bij beslissing van de directeur der 
belastingen van 27 juni 1960, nadat vast
gesteld werd- of tenminste zonder dat 
betwist werd - dat de nietig verklaarde 
aanslag rustte op een deel van de voor 
bet onroerend goed van de vennootschap 
toegekende vergoeding zoals blijkt uit de 
brief van de controleur der belastingen 

van 13 februari 1959, terwijl de in 1960 
en 1961 ten kohiere gebrachte belas
tingen op grondslag van de voor de voor
raad toegekende vergoeding gevestigd 
waren - waarop het arrest wijst -, te1'
wijl de vergoeding voor het onroerend 
goed - zoals door de verweerder zelf 
wordt erkend- geen belastbaar inkomen 
was (bericht van wijziging van 19 juli 
1960, blz. 2, eerste alinea) en dus geen 
" belastingelement " ; dat het belastbare 
gedeelte en het niet-belastbare gedeelte 
van eenzelfde vergoeding niet (( dezelfde 
belastingelementen » zijn in de zin • van 
artikel 74bis van de gecoordineerde wet
ten ; dat het eerste niet buiten de bij 
artikel 7 4 van de gecoordineerde wet ten 
bepaalde termijnen kon belast worden, 
onder voorwendsel dat het tweede -
het niet-belastbare gedeelte - belast 
werd v66r het verstrijken van die ter
mijn: 

Overwegende dat het middel, voor 
zover het beschouwd moet worden als 
de aanvoering van de miskenning der 
bewijskracht van het bedoelde stuk, 
niet-ontvankelijk zou zijn, daar het de 
schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek niet 
inroept; 

Dat het, voor zover het hierop steunt, 
dat, volgens de administratis zelf, de voor 
het onroerend goed toegekende vergoe
ding niet belastbaar zou zijn, het feite
lijke grondslag mist ; 

Dat uit een aan het Hof regelmatig 
overgelegd stuk, namelijk de mededeling 
van 13 februari 1959 van het bestuur aan 
de raad van de eisers, inderdaad blijkt 
dat "de vergoeding wegens oorlogsschade 
toegekend voor het onroerend goed van 
de ex-personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid " Legrand Fre
res " belastbaar was in hoofde van de 
nalatenschap van Legrand Robert" ten 
bedrage van 347.278 frank; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

7 september 1966. - 2" kamer. -
Voo1·zitte1', H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1'slaggeve1', · H. Valentin. - Gelijk
luidende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele. 
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1 e KAMER. - 8 september 1966. 

BEWIJS. - ScHRIFTELIJK BEWIJS. -
BURGERLIJKE ZAKEN. BEWIJS· 
KRACHT VAN DE AKTEN. - BESLISSING 
DIE AAN EEN VONNIS EEN ANDERE 
VASTSTELLING TOESCHRIJFT DAN DIE 
WELKE HET BEVAT. - 1\IIISKENNING 

VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DIE AKTE. 

JJ![ iskent de bewijslcmcht van een vonnis de 
beslissing die aan deze alcte een ande1·e 
vaststelling toescMij ft dan die wellce zij 
bevat (1). (Burgerlijk Wetboek, 
artt. 1319 en 1320.) 

(HANSSENS, T. MATHIAS, we LIEGEOIS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, de 4e januari gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Naroen, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk W etboek, doonlat het 
bestreden vonnis, na te hebben vastge
steld dat eiser beweerde dat de zoon van 
de verweerster niet door eiser, maar door 
een derde in dienst was genomen, en dat 
eiser tot staving van die roiddel een attest 
van deze derde heeft overgelegd, ver
klaard heeft dat de rechtsvordering van 
verweerster tot vergoeding van de schade 
door haar minderjarige zoon geleden ten
gevolge van een arbeidsongeval, gegrond 
is omdat het zeer verwonderlijk wa.B dat 
eiser zo lang met het overleggen van 
voormeld attest gewacht heeft, dat eiser 
niet kon aanvoeren dat de schuld aan 
een nalatig raadsman te wijten was, daar 
hij reeds in 1962 v66r de vrederechter 
dezelfde raadsman had als v66r de recht
bank, dat er goede gronden waren om 
te geloven dat voormelde derde het 
getuigschrift afgegeven heeft toen hij 
wist dat de getroffene tegen hem geen 
rechtsvordering meer zou instellen, en 
dat uit al die gegevens volgde dat bet 
attest van de derde moest worden op 
zijde gezet, te1·wijl uit de vermeldingen 
enerzijds in het beroepen vonnis van de 
vrederechter van het kanton Andenne 
d.d. 19 oktober 1962 en anderzijds in het 
bestreden vonnis blijkt dat eiser v66r de 

(1) Raadpl. cass., 2 september 1966 (supm, 
biz. 1) en 13 mei 1966 (Bttll. en PAsiC., 1966, 
I, 1162). 

vrederechter in 1962 niet dezelfde raads
man had als v66r de rechtbank van eerste 
aanleg, zodat het bestreden arrest de 
bewijskracht die voormeld beroepen von
nis bezit krachtens de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
heeft miskend : 

Overwegende dat, om het door eiser 
overgelegde attest op zij te zetten dat 
wilde bewijzen dat Georges Liegeois niet 
door hem maar door de Bockrijck in 
dienst werd genomen, het vonnis inzon
derheid stecmt op de vertraging in het 
overleggen van dit stuk die, zoals hij erop 
wijst, niet aan de nalatigheid van een 
vroegere raadsman kan worden toege
schreven daar eiser, "reeds in 1962 v66r 
de vrederechter dezelfde raadsman had 
als nu »; 

Overwegende dat uit de processtukken 
blijkt da~ de eiser v66r de vrederechter 
vertegenwoordigd werd door Mr van 
Hemelrijck, advocaat te Mechelen, ter
wijl hij v66r de rechtbank van eerste 
aanleg bijgestaan werd door Mr van 
Bellinghen, loco W. Neefs, advocaat te 
Mechelen; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden 
vonnis de bewijskracht miskend heeft 

· van de vaststellingen van het vonnis dat 
op 19 oktober 1962 door de vrederechter 
van bet kanton Andenne gewezen is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernieuigt het bestre
den vonnis, behalve inzover het over de 
hervatting van het geding oordeelt, ; be
veelt. dat van dit a.rrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; legt overeen
komstig de wet van 20 maart 1948 de 
kosten ten laste van eiser; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te Hoei, zetelende in hoger beroep. 

8 september 1966. - 1e kamer. -
Voo1·zitteT, H. Moriame, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeve1·, H. 
Busin.- Gelijklttidende conclusie, H. De
lange, advocaat-generaal. Pleite1·, 
H. Bayart. 

1 e KAMER. - 8 september 1966. 

1 o VOORZIENING IN CAS SA TIE. -
VoRM. - BuRGERLIJKE zAKEN. -
VOORZIENING INGEDIEND IN NAAM VAN 
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. 
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V ENNOOTSORAP VERTEGENWOORDIGD 
DOOR RAAR RAAD VAN BEREER. -

WEGLATING IN DE VOORZIENING VAN 
DE NAAM, RET BEROEP EN DE WOON
PLAATS VAN EEN DER BEREERDERS. -
N IET-ONTV ANKELIJKHEID. ZELFS 
WANNEER EEN ANDERE BEREERDER 
BEVOEGD WAS OM, IN EEN ANDERE 
ROEDANIGREID, DE VENNOOTSORAP IN 
REORTE TE VERTEGENWOORDIGEN. 

2° VOORZIENING IN OASSATIE. -
VORM. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
V OORZIENING INGEDIEND DOOR EEN 

NAAMLOZE VENNOOTSORAP VERTEGEN
WOORDIGD DOOR RAAR RAAD VAN BE
REER. - WEGLATING, IN DE VOORZIE
NING EN IN RET EXPLOOT VAN BETEKE
NING ERVAN, VAN DE NAAM, RET BE
ROEP EN DE WOONPLAATS VAN EEN 

BEREERDER BENOEMD NA DE BESTRE
DEN BESLISSING MAAR VOOR DE BETE
KENING VAN DE VOORZIENING. 
EISENDE VENNOOTSORAP DIE NIET BE
WIJST DAT DEZE BEREERDER NIET 

MEER IN FUNOTIE WAS OP DE DAG VAN 
DE BETEKENING VAN DE VOORZIENING. 
- VERWERENDE PARTIJ GEGROND DE 
NIET-ONTV ANKELIJKREID VAN DE VOOR
ZIENING OP TE WERPEN. - MIDDEL 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID DAT NIET 
VAN AMBTSWEGE MAG OPGEWORPEN 
WORDEN. 

3° VOORZIENING IN OASSATIE. -

MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKREID. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL 
VAN NIET-ONTVANKELIJKREID DOOR 
RET OPENBAAR MINISTERIE OPGEWOR
PEN. - BETEKENING. 

4° ONSPLITSBAARHEID.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - REORTSVORDERING 
TEGEN VERSORILLENDE VERWEERDERS. 
- ONSPLITSBAARHEID vAN RET GE
SORIL EN VAN DE BESLISSING. -BE
GRIP. 

5° VOORZIENING IN OASSATIE. -
VORJVI. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
GESOHIL ONSPLITSBAAR TUSSEN ALLE 
PARTIJEN. - VoORZIENING DIE NIET
ONTV ANKELIJK IS TEN OPZIOHTE VAN 

(1) en (2) Oass., 14 april 1966 (BHll. en 
PAsro., 1966, I, 1035). In tegenstelling met 
de alsdan beslechte zaak, was in het onder
havige geval de benoeming van een nieuwe 
beheerder van de eisende naamloze vennoot
schap in de bijlagen van het 8taatsblacl 
gepubliceerd geweest voor de betekening van 
de voorziening. 

(3) Het middel van niet-ontvankelijkheid 
door verweerster opgeworpen en door het Hof 
aangenomen, werd niet van ambtswege tegen 

EEN VERWEERDER. - VoORZIENING 
TEGEN DE ANDERE VERWEERDER OOK 
NIET-ONTV ANKELIJK. 

6° GEWIJSDE. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- REOHTER BIJ WIE EEN VERZOEK· 
SORRIFT TOT INTERPRETATIE AANRAN
GIG IS. - REORTER DIE ER ZIOH TOE 
BEPERKT EEN MATERIELE VERGISSING 
TE VERBETEREN.- GEEN MISKENNING 
VAN RET GEZAG VAN RET GEWIJSDE, 

1° Is niet-ontvanlcelijk de voo?·ziening, in 
burge?'lijke zaken ingediend door een 
vennootschap vertegenwoordigd doo?' haa?' 
?'aad van beheer, die ve1·zuimt de naam, 
het beroep en de woonplaats van een de?' 
behee1·ders te ·ve?'melden (1) . . Het doet e?' 

niet aan toe dat een andere beheerder·, 
waa1·van de identiteit in de voo1·ziening 
vermeld is, volgens de stahden bevoegd 
is om de vennootschap in ?'echte te Ve?'

tegenwoo?·digen in zijn hoedanigheid van 
voorzitte?·-directeuT-gene?·aal, wannee?' hij 
niet in deze hoedanigheid maar als Ud 
van de mad van behee?' gehandeld heejt. 

2° W anneer de voorziening in bu?'gedijlce 
zalcen ingediend doo?' een naamloze ven
nootschap, ve?·tegenwoo?·digd doo?' ham· 
?'aad van behem·, en het exploot van 
betelcening van die voo1·ziening de naam, 
het be1·oep en de woonplaats van een der 
beheerde?'S van de vennootschap, die na 
de bestTeden beslissing mam· v66r de 
betekening van de voorziening benoemd 
is, niet veA·melden, en dat de vennootschap 
niet bewijst dat die behee?·de?' op de dag 
van de betekening niet mee?' in jtmctie 
was, ~:s de ve1·werende partij geg1·ond de 
niet-ontvanlcelijkheid van de voorziening 
op te werpen (2). Dit middel van niet
ontvanlcelijlcheid mag niet van ambts
wege opgewo?pen wm·den (3). (Impli
ciete oplossing.) 

3° Het openbaa?' ministe1·ie bij het Hoj van 
cassatie, dat van ambtswege een middel 
van niet-ontvanlcelijlcheid van een in 
bttrge?'l~jlce zaken ingediende vom·ziening 
opwe1·pt, moet, voo1·aj, de advocaten de?' 

de voorziening opgeworpen in zover zij gericht 
werd tegen de verweerder Malengraux, die 
geen memorie tot antwoord had neergelegd. 
Het volgde immers niet uit de miskenning 
van een regel van openbare orde (artike· 
len 17bis en 17ter van de wet van 25 februari 
1925, vervangen door artikel 2 van de wet 
van 20 juni 1953). Anders was het geweest, 
bijvoorbeeld, indien de voorziening van de 
eisende naarnloze vennootschap, vertegen
woordigd door haar raad van beheer, de iden-
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pa1'tijen door een bij de post aangetekend 
schTijven ve1'wittigen ( 1). (Wet van 
25 februari 1925, art. 17te1'.) 

4o In btwge?"lijke zalcen, wannee1' een 1'echts
v01'de1'ing tegen ve1·schillende Ve?'Wee1•de1'S 
wo1'dt ge1'icht, en dat het geschil aan de 
1•echte1' in jeitelijlce aanleg de oplossing 
heeft opgelegd van een zelfde vmagstuk 
dat het voo1'we1·p was van een gemeen
schappelijlc debat en dat doo1· dezelfde 
beslissing op identielce wijze ten opzichte 
van alle pm-tijen we1·d opgelost, zijn 
het geschil en de beslissing onsplitsbaa1· 
tussen laatstgenoemden met bet1·eklcing 
tot dit vmagstuk (2). 

5o In bu1·gerlijke zaken, wannee1·, het 
geschil onsplitsbaa1' zijnde tu.ssen alle 
pa1'tijen, de voo1·ziening niet-ontvanlcelijk 
is ten opzichte van een ve1'wee?·de1•, is zij 
oolc niet-ontvankelijlc in zove1· zij tegen 
de ande1•e ve1·wee1·de1· wo1'dt ingediend (3}. 

6o JJiislcent niet het gezag van het gewijsde, 
de 1·echte1', bij wie een Ve1'Zoeksch1'ijt tot 
inte1'p?·etatie van zijn beslissing aan
hangig is, die e1' zich toe bepe1'lct een 
mate1·iele ve1·gissing, die e1'in vooTlcomt, 
te ve1·bete1·en (4). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ATHENA, T. 
MALENGRAUX EN VENNOOTSCHAP NAAR 
ENGELS RECHT « PHCENIX ASSURANCE 
C 0 LTD ll,) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 27 maart 1965 en 9 april1965 
gewezen door het Hofvan beroep te Luik; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen verweerster : 

Over de exceptie van niet-ontvankelijk
heid door verweerster opgeworpen tegen 
de voorzien:i:ng en hieruit afgeleid dat het 
cassatieverzoek en het cxploot van bete
kening ervan aan verweerster op 2 juli 
1965 stellen dat de eisende naamloze 
vennootschap door haar raad van beheer 
vertegenwoordigd wordt en als lid van de 
genoemde raad niet Rene !even vermel
den, die door de algemene vergadering 
van eiseres op 21 mei 1965 gehouden 
tot beheerder benoemd werd ter ver-

titeit van geen enkele van de leden van de 
raad van beheer zou hebben vermeld. Evenzo, 
heeft het Hof beslist dat het verzuim, in een 
voorziening ingesteld door een handelsven
nootschap in vereffening, de identiteit van de 
vereffenaar te vermelden een regel van open
bare orde miskent in de zin van de voor-

vanging van aftredende dokter Dujardin, 
zoals volgt uit de bekendmaking onder 
nr 17 425, in de bijlage bij het Belgisch 
Staatsblad van 5 juni 1965 die aan de 
memorie van antwoord toegevoegd is : 

Overwegende dat, wanneer een naam
loze vennootschap eiseres is en in rechte 
door haar raad van beheer vertegen
woordigd wordt, de alde of het exploot 
van rechtsingang op stra:ffe van nietig
heid de naam, het beroep en de woon
plaats van de beheerders moet vermel
den; 

Overwegende dat de raad van beheer 
van een naamloze vennootschap slechts 
het wettelijk orgaan is, dat bevoegd is 
om die rechtspersoon te vertegenwoor
digen en om voor hem in rechte op te 
treden als college samengesteld uit de 
gezamenlijke personen die het mandaat 
van beheerder gekregen hebben; 

Overwegende dat een naamloze ven
nootschap door bemiddeling van haar 
raad van beheer slechts dan op geldige 
wijze een voorziening kan indienen wan
neer zij in het cassatieverzoek en in het 
exploot van betekening de identiteit van 
alle beheerders vermeldt ; 

Overwegende dat de naamloze vennoot
schap in het cassatieverzoek en het ex
ploot van betekening verklaart dat zij 
door haar raad van beheer vertegen
woordigd wordt ; 

Dat de Heer Rene !even niet voor
komt, onder de natuurlijke personen die 
volgens deze akten de raad van beheer 
van eiseres vormen, terwijl uit een bijlage 
bij het Belgisch Staatsblad van 8 juni 
1965, door eiseres i:ngeroepen en bij de 
memorie van antwoord gevoegd, blijkt 
dat de genoemde !even op 21 mei 1965 
tot beheerder van de vennootschap be
noemd werd en eiseres niet bewijst dat 
hij het niet meer was toen de voorziening 
aan verweerster werd betekend, namelijk 
op 2 juli 1965; 

Overwegende dat eiseres in haar memo
rie van antwoord tevergeefs aanvoert dat 
onder de natu·mlijke personen die vol
gens de procesakten haar raad van be
heer vormen, de namn, de voornamn, het 

noemde wetsbepalingen (caas., 16 maart 1962, 
Bull. en PAsiC., 1961, I, 779). 

(1) Oass., 3 december 1965 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 434). 

(2) en (3) Oass., 14 oktober 1965 (Bttll. en 
PAsrc., 1966, I, 213). 

(4) Raadpl. noot 2, R. H., onder cass., 
5 maart 1954 (Bull. en PAsrc., 1954, I, 574). 
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beroep en de woonplaats van Robert 
Dewulf, haar voorzitter-directeur-gene
raal, voorkmnen, die volgens de statuten 
bevoegd is om eiseres in rechte te ver
tegenwoordigen; 

Overwegende immers, dat aangezien 
de voorziening werd in.gediend door 
eiseres die door haar raad van beheer 
waR vertegenwoordigd, de genoemde 
Dewulf niet als lid van die raad maar 
wel in zijn hoedanigheid van directeur 
gehandeld heeft ; 

Dat de voorziening, in zover zij gericht 
wordt tegen verweerster, niet-ontvanke
lijk is; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen verweerder : 

1° aangaande het arrest van 27 maart 
1965 : 

Over de exceptie van niet-ontvanke
lij~cl:-eid _opgeworpen door het openbaar 
m1mstene, door he1n overeenkomstig arti
kel 2 van de wet van 20 juni 1953 bete
kend. en hieruit afgeleid dat, wegens de 
onsphtsbaarheid van het geschil betref
fende de enige bestreden beslissing van 
dit arrest, de niet-ontvankelijkheid van 
de tegen verweerster gerichte voorziening 
die van de voorziening tegen verweerder 
meebrengt : 

Overwegende dat de rechtsvordering 
van de verweerder Malengraux tegen eise
res en tegen verweerster ertoe strekt 
door de eerstgenoemde en subsidiair door 
de tweede, als verzekeraars van zijn 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de 
vergoedingen die hij, op grond van zijn 
veroordeling, aan de slachtoffers van een 
door zijn m.otorrijtuig veroorzaakt ver
keersongeval moest betalen ; 

Overwegende dat het geschil over de 
vraag wie, eiseres of de verweerster, de 
aansprakelijkheid van verweerder voor 
het gebruik van dit voertuig verzekerde 
aan. de rechter in feitelijke aanleg de op
lossmg heeft opgelegd van een zelfde 
vraagstuk dat het voorwerp was van een 
gemeenschappelijk debat en dat door 
h.et arr:_st van 27 .maart 1965 op iden
twke WlJZe ten opziChte van alle partijen 
werd . opgelost ; dat dientengevolge het 
gesch1l en de beslissing onsplitsbaar zijn 
tussen laatstgenoemden; 

Dat derhalve, met betrekking tot de be
slissing over dit geschil die alleen bestre
den wordt door eiseres, de niet-ontvanke
lijkheid van de tegen verweerster gerichte 
voorziening deze medebrengt van de te
gen verweerder gerichte voorziening ; 

2° aangaande het arrest van 9 april 
1965 

Over het middel (het derde in het 
verzoekschrift) afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1, 17 van de wet van 
25 maart 1876 houdende de eerste titel 
van het inleidend hoek van het Wetboek 
van Burger1ijke Rechtsvordering, 480, 
541 van het. Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordermg, 1351 van het Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, do01·dat 
het bestreden arrest van 9 april 1965, 
gewezen op verzoekschrift tot interpre
tatie van het arrest van 27 maart 1965 
eiseres veroordeelt om aan Pirotte, bur: 
gerlijke partij v66r de lagere rechtbank, 
het bedrag van 60.000 frank en aan het 
N ationaal Verbond van Socialistische 
~_utualiteiten, toen ook burgerlijke par
tiJ, het bedrag van 26.732 frank te beta
len, te1•wijl het arrest van 27 maart 1965, 
~aarvan de interpretatie was gevraagd, 
e1seres had veroordeeld om aan Pirotte 
en aan het N ationaal V erbond van Soci
alistische Mutualiteiten, tot outlasting 
van Malengraux, respectievelijk 27.7 32 fr. 
en 60.000 frank bij voorraad te betalen 
en dat het bestredG>n arrest, door zijn 
beslissing het arrest van 27 maart 1965 
helemaal niet uitlegt of zelfs de erin ver
vatte materiele vergissing niet verbetert, 
maar de grand ervan wijzigt, zodat het 
het principe van de outlasting van de 
rechter en het gezag van het gewijsde van 
het op 27 maart 1965 gewezen arrest,mis
kent: 

Overwegende dat het middel niet-ont
vankelijk is bij gemis van belang, in 
zover het het arrest verwijt dat het het 
bedrag van een tegen eiseres uitgesproken 
veroordeling van 27.732 frank tot 
26.732 frank heeft teruggebracht; 

Overwegende dat voor het overio·e de 
rechter bij wie het verzoek tot ~ter
pretatie ;ran zijn beslissing aanhangig is, 
bevoegd IS, om een materiele vergissing 
die erin voorkomt, te verbeteren ; ' 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de namen van de personen 
aan wie eiseres, op grand van haar veroor
deling, tot outlasting van verweerder, de 
vergoedingen moest betalen die laatst
genoemde aan haar was verschuldigd, ten 
gevolge van een materiele vergissing in 
het arrest van 27 maart 1965 werden 
omgekeerd; 

Dat het slechts de vermelding van de 
werkelijke gerechtigden van die vergoe
dingen verbetert ; 

Dat het middel te dien aanzien feite
lijke grondslag mist ; 



' ~-j-~ __ 

-29-

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

8 september 1966. - 1e kamer. -
VooTzitteT, H. Moriame, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggeveT, 
Baron Richard. - Gelijkluidende conclu
sie, H. Delange, advocaat-generaal. -
Pleitm·s, HH. VanRyn en Fally. 

1 e RAMER. - 8 september 1966. 

BEWIJS. - ScHRIFTELIJR BEWIJS. -

BEWIJSRRACHT VAN DE ARTEN. -
0VEREENR0li'I:ST. - UITLEGGING VAN 
EEN BEDING, DOOR DE RECHTER, IN 
RET LICHT VAN ANDERE BEDINGEN 
VAN DEZELFDE OVEREENROMST. 

0PZOERING VAN RET GEMEEN OPZET 
DER PARTIJEN. - UITLEGGING VER
ENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN 
VAN HET GEHEEL VAN GENOEMDE BE
DINGEN. - GEEN MISRENNING VAN 

DE BEWIJSRRACHT VAN DE OVEREEN
ROMST. 

M islcent niet de bewijslm·acht van een OVM'

eenlcomst, de 1'echte1' die een beding e1·van 
uitlegt in het licht van ande1·e bedingen 
en do01' het gemeen opzet van de partijen 
op te zoeken, voo1· zoveel deze uitlegging 
met de bewooTdingen van het geheel van 
die bedingen ve1·enigbam· is (1). (Bur
gerlijk Wetboek, artt. 1156, 1161, 
1313, 1320 en 1322.) 

(ECHTGENOTEN SENTE-MORCIAUX, 
T. J. l'IIORCIAUX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 februari 1965 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Hoei ; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1317, 1318, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, doonlat het 
bestreden vonnis, dat het vonnis van de 
eerste rechter verandert, beslist dat " het 
goed van J. Morciaux, genoemd" Forge" 
en kadastraal bekend onder nummer 645, 
benevens de smidse en de hoefstal het 

(1) Cass., 10 juni 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 1090). 

hele voorhof omvat zeals het onder de 
letters M en N door de deskundige Van
denplas is afgepaald "• en dat bijgevolg 
verweerder eigenaar is van het hele plein 
dat v66r zijn smidse ligt op grand dat 
«de verdelingsakte van 3 juni 1927 aan 
Marie-Louise Morciaux het woonhuis en 
de tuin, samen ongeveer 5 a 20 ca heeft 
toegekend, met inbegrip van de meubelen 
waarvan het huis voorzien is, en aan 
J. J. Morciaux het als smidse dienende 
gebouw, ongeveer 50 ca groat, en het 
smidsgereedschap ... dat onder dit gereed
schap gewis de hoefstal gerekend moet 
worden, maar ook het werktuig dat tot 
het opnieuw beslaan van karrewielen 
dient ; beide zitten vast aan de grand ; 
zij zijn aldus aan te merken als onroerend 
door bestemming en behoren noodzake
lijk tot de smidse waarvan zij deel uit
maken ; dat het aldus vaststaat dat de 
eiser in hager beroep J. Morciaux (thans 
verweerder) beschouwd dient te worden 
als eigenaar van de grand die aan de 
straat ligt v66r de smidse, en niet de 
gedaagden in hager beroep (thans eisers), 
die geen rechtstitel hebben om gebruik 
te maken van dat voorhof "• eM·ste onde1'
deel, te1·wijl het smidsgereedschap waar
van de blote eigendom krachtens de ver
delingsakte van 3 juni 1927 aan ver
weerder is toegekend, hetzelfde is als 
dat waarvan het vruchtgebruik krachtens 
dezelfde alde toegekend is aan wijlen 
Gustave Morciaux, rechtsvoorganger van 
partijen; dat uit de bewoordingen van 
genoemde akte van 3 juni 1927 volgt 
dat het smidsgereedschap waarvan het 
vruchtgebruik aldus aan wijlen Gustave 
Morciaux gegeven is, roerend goed is, 
zodat het bestreden vonnis, dat beslist 
dat de hoefstal en het werktuig begrepen 
zijn onder het aan verweerdor toegekende 
smidsgereedschap, hoewel het erkent dat 
zij onroerend door bestemming zijn en 
dat dientengevolge verweerder eigenaer 
geworden is van bet gehele voorhof waar
aan de hoefstal en het werktuig vast
zitten, aan de akte van 3 jcmi 1927 een 
met haar bewoordingen onverenigbare 
uitleggiilg gegeven heeft en de bewijs
kracht ervan heeft miskend, tweecle 
ondercleel, tet·wijl, in de ,onclerstelling 
dat het bestreden vonnis wettelijk heeft 
lumnen beslissen dat het bij de akte van 
3 juni 1927 aan verweerder toegekoncle 
smidsgereeclschap met nan1.e de hoefstal 
en het werktuig omvat, niettegenstaande 
de omstancligheid dat zij onroerend door 
bestemming zijn, hieruit toch maar kan 
volgen dat verweercler eigenaar is van 
het per<'.eel van het voorhof waaraan het 
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door haar niet onmiddellijk te verwittigen 
van de weigering van de vervoerde goe
deren door de geadresseerde, en haar 
aldus in de onmogelijkheid te hebben 
gesteld tijdig de nodige maatregelen te 
treffen om een waardevermindering van 
die goederen te voorkomen ; 

Overwegende dat de twee onderdelen 
van het middel, gegrond op wetsbepa
lingen die noch gebiedend noch van open
bare orde zijn, aan de rechter, die over 
de zaak zelf he eft geoordeeld, niet werden 
voorgelegd ; dat zij nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk zijn ; 

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

9 september 1966. - 18 kamer. -
Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1·slaggeve1·, H. Naulaerts. - Gelijk
luidende conclusie, H. Krings, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en 
Simont. 

1 e KAMER. - 9 september 1966. 

1° SOHIP-SOHEEPVAART. - ZEE
VERVOER. - 00GNOSSEMENTHOUDER. 
- RECHT AAN DEZE UITSLUITEND 
VOORBEHOUDEN OM ZICH DE LADING 
DOOR DE KAPITEIN TE DOEN AFLE
VEREN.- RECHTSVORDERING VAN DE 
COGNOSSEJ\'I:ENTHOUDER TEGEN DE KA
PITEIN, WEGENS TEKORT OF AVERIJ.
RECHTSVORDERING VOLGEND UIT HET 
RECHT TOT AFLEVERING (ART. 89 VAN 
TITEL II VAN BOEK II VAN HET WET
BOER VAN KOOPJ;[ANDEL). 

(1) en (2) Raadpi. cass., 26 mei 1932 (Bttll. en 
PAsiO., 1932, I, 174) en 16 februari 1950 
(Bull. en PASIC., 1950, I, 426). SMEESTERS 
en WINKELMOLEN, D1•oit ma1•itime et cl1•oit 
fltwial, t. I, nr 443, biz. 602; DErriEUR, Amwles 
de la facttlte cle droit ite l' Univm·site ite Louvain, 
t. II, biz. 156 ; VAN BLADEL, Le contrat de 
tmnspm·t pm· bateaux d' interietw e{ l' affrete
ment en sejou1·, t. I, biz. 221 en volg.; VAN 
RYN, P1·incipes de droit commercial, t. III, 
nr 2281; HEENEN, Vente et comme1·ce maritime, 
nrs 35 tot 39 ; DESMET et J. VAN DoosELAERE, 
Le t1·anspm·t maritime sous connaissement ct 
l'heu1·e du Mw·che comnntn, biz. 123; JossE
RAND, Les t1·anspm·ts, biz. 647 en voig.; RI
PERT, D1•oit 11w1·itime, t. II, nr 1585. 

Ret arrest van 26 mei 1932 heeft beslist dat 
artikei 89 van de zeevaartwet sieehts betrek
king heeft op de af!evering van de goederen, 

2° SOHIP-SOHEEPVAART. - ZEE
VERVOER. - AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE VERVOERDER WEGENS TEKORT OF 
AVERIJ. -RECHT VAN DE COGNOSSE· 
:MENTHOUDERS TOT SCHADEVERGOE
DING. - RECHT DAT NIET IN DE WEG 
STAAT VAN EEN VORDERING TOT SCHA· 
DEVERGOEDING GERICHT DOOR DE VER
KOPER TEGEN DE KAPITEIN EN GE
STEUND OP DE BEPALINGEN VAN DE 
CHARTE-PARTIJ. - ARTIKEL 89 VAN 
DE TITEL II VA"< HET BOEK II VAN HET 
WETBOEK VAN KOOPHANDEL. 
DRAAGWIJDTE. 

1° Indien, naar luid van artikel 89 van de 
zeevaartwet, de cognossementhouder al
leen het 1'echt heeft om zich de lading 
door de lcapitein te doen afleVe1'en, sluit 
d1:t 1·echt, in principe, het 1'echt in om 
ve1·goeding te v01·deren wegens tek01·t of 
ave1·ij, ve1•mits de dienaangaande ge
vo1·derde sam slechts de tegenwaa1·de uit
maalct van de goederen welke de kapitein 
niet in staat is aj te lever en ( 1). 

2° fVannee1' kTachtens de overeenlcomst 
tussen de ve1·kope1·, die de cha1·te-pa1·tij 
heeft ajgesloten, en de leapers, die zich 
als cognossementhouders de goede1·en 
hebben doen afleveren, het 1·isico. van de · 
OVM'eenkomst voor de ve1·kope1· is en 
wannee1· de cognossementhoude1·s, in 
plaats van een eis tot schadevergoeding 
tegen de Ve1'VOB1'de1' in te stellen, ve1·kiezen 
zich do01· hun verlcope1· te doen vergoeden, 
staat a1·tikel 89 van de zeevaa1'twet niet 
in de weg van een vo1·dering tot schade
VM'goeding van de ve1'lcope1· tegen de 
kapitein, gestetmd op de bepalingen van 
de charte-pa1·tij (2). 

. en dat de eis tot schadevergoeding wegens 
tekort of averij door het gemeen recht beheerst 
is. Het Hof heeft echter de regeis niet bepaaid 
welke deze vordering beheersen (zie DE"dEUR, 
biz. 166; contra VAN BLADEL, nr 222). 

Het arrest van 16 februari 1950 bepaait dat, 
het recht tot schadevergoeding het nood
zakelijk gevoig zijnde van het recht tot afle
vering der goederen, de vordering die erop 
betrekking heeft door de cognossementhouder 
mag worden ingesteid. 

Dit arrest erkent echter niet aan de cognos
sementhouder het uitsluitend recht om de eis 
tot schadevergoeding in te stellen. 

Het onderhavig arrest, hoewel het dien
aangaande de rechtsieer van de vorige arresten 
bevestigt, duidt een der gevallen aan waarin 
de vordering door een andere partij dan de 
cognossementhouder mag worden ingesteld. 

Zulks is het geval, wanneer de verkoop-
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(MEYSEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« GLAVERBEL ll,) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1964 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 89 van de 
gecoordineerde wetten van 21 augustus 
1879, 12 juni 1902, 10 februari 1908 en 
12 augustus 1911 betreffende de zeevaart 
en de binnenvaart, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
de door verweerster ingestelde vordering 
tegen eiser ontvankelijk verklaart om 
de reden « dat appellant (thans eiser) 
daartegen tevergeefs opwerpt dat, nu 
cognossementen na het afsluiten van de 
bevrachtingsovereenkomst uitgegeven 
werden, het, bij toepassing van arti-

overeenkomst tussen de verkoper die de 
charterpartij heeft afgesloten en de kopers die 
zich, a1s cognossementhouders, de goederen 
hebben doen afieveren bepaalt dat deze 
laatsten slechts de goederen moeten betalen 
welke zij werkelijk en gaafhebben ontvangen, 
zodat het risico van de vervoerovereenkomst 
voor de verkoper is. 

In zulk geval, immers, heeft de cognosse
menthouder geen belang erbij de rechts
vordering tegen de kapitein in te stellen, 
vermits hij vergoed is geweest door de ver
koper-bevrachter. 

Gewis leert de rechtsleer dat zelfs in dergelijk 
geval er zich niets verzet tegen het instellen 
van een eis tot schadevergoeding door de 
cognossementhouder tegen de kapitein, al was 
het ook voor rekening van de bevrachter, die 
de werkelijke benadeelde is. 

Maar die oplossing is in strijd met opwer
pingen, afgeleid uit het gemis van belang bij 
diegene die vergoed werd en dus niet meer 
ontvankelijk zou zijn de rechtsvordering in te 
stellen, maar ook met moeilijkheden van 
technische aard ; hoe zou de bevrachter de 
cognossementhouder kunnen verplichten de 
eis in te stellen, terwijl deze geen schade lijdt? 
Daarenboven, komt het dikwijls voor dat de 
vracht tussen verschillende cognossement
houders in verschillende havens dient te wor
den verdeeld. Daarom zouden er verschillende 
eisen dienen te worden ingesteld in naam van 
iedere houder, en telkens voor rekening van 
deziollfde verkoper-bevrachter. 

Ook is de stellii1g, die aan de cognossement
L.ouder het uitsluitend recht erkent de eis tot 

0ASSATIE, 1967. - '.! 

kel 89 van de gecoordineerde zeevaar,t• 
wetten, aan de houder van de cognosse
menten alleen behoort een vordering tot 
schadevergoeding tegen de vervoerder in 
te leiden, vermits gei'ntimeerde (thans 
verweerster), die beweert dat door de 
schuld van appellant zij van haar kopers 
betaling van het gehele bedrag van de 
prijs van de geleverde waren heeft ont
vangen, ontegensprekelijk gerechtigd is 
om, op grond van de scheepsvrachtbrief, 
een dergelijke vordering tegen hem in te 
stellen; dat immers bovengemeld artikel, 
dat aan de enige houder van het cognosse
ment het recht voorbehoudt zich de 
lading door de kapitein van het schip 
te doen afleveren, vreemd is aan de vor
dering tot schadevergoeding ingesteld 
tegen de kapitein door het werkelijk 
slachtoffer van een schade spruitende uit 
het verlies of de beschadiging van de 
waar "• terwijl, naar luid van artikel 89 
van voormelde gecoordineerde wetten, de 
houder van het cognossement alleen het 

schadevergoeding in te stellen, en daartoe 
hetzij de handelsgebruiken, hetzij, zoals in 
zaken van wissels, het abstract karakter van 
de verbintenis van de vervoerder ten aanzien 
van de cognossementhouder inroept, van 
soepelheid ontbloot. 

Terwijl de juridische grond waarop het zich 
beroept geen steun vindt in de wet en het 
zijn voornaamste verantwoording zoekt in de 
noodzakelijkheid om de installing van een 
beroep tegen de vervoerder te vereenvoudigen 
en te beperken, houdt dit stelsel geen rekerling 
met de rechtsverhoudingen die aile partijen 
met ellc~ar verbinden (kopers en verkopers 
enerzijds, verkopers-bevrachters en vervoer~ 
ders anderzijds) en die, in het belang zelve 
van de handelsbetrekkingen, de ene op de 
andere moeten kunnen reageren. Ret geval 
dat door het onderhavig arrest beslecht werd 
en dat trouwens veel gelijkenis vertoonde 
met dat waarover het arrest van 26 mei 1932 
uitspraak heeft gedaan, verduidelijkt dit 
aspekt van het probleem. Door het recht om 
de eis in te stellen uitsluitend voor te behouden 
aan de partijen welke overeenkomstig de 
charte-partij de contractuele rechten mogen 
inroepen, en door dit recht van voorafgaan· 
delijke vergoeding van de cognossement
houders afhankelijk te stellen, blijken de 
bezwaren welke het instellen door een andere 
partij dan de cognossePl,enthouder van een 
beroep tegen de vervoerder zou kunnen mede• 
brengen, en die de kritiek van de rechtsleer 
verwekt hebben (zie DEMEUR, VAN BLADEL 
en HEENEN, lac. cit.) niet te vrezen. 

E. K. 
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recht heeft'; om . zich de lading .doo'r ~de 
kn.pitein te doen afieveren en dat d_it recht 
noodzakelijk insluit .dat de houder .van 
het · cognossement alleen ontvankelijk .is 
<Y.m ·vergoeding te vorderen voor de averij 
of• het geleden verlies, · vern;rits de alzo 
gevorderde som gelijkstaat D;J.et de waarde 
van de koopwaar welke de kapitein niet 
1.'on afl.everen, en het arrest, door het 
tegendeel te beslissen, bedoeid artikel 89 
geschonden beeft, tenvijl, in ieder ge:val, 
voer .zover de rechter beschouwd heeft 
dat verweerster als werkelijk benadeelde 
het recht had schadevergoeding te vor
deren op basis van het gemeen recht, dus 
op grand van de artikelen 1382 en vol
gende van het Burgerlijk Wetboek, hij 
de bewijskracht van het gedinginl(lidend 
exploot van verweerster . gescbonden 
heeft, exploot dat duidelijk de vordering 
steunt op de charte-partij en de cognosse
I'nenten afgeleverd door eiser en dus de 
vordering in het raam van het zeerecht 
plaatst ( scbending .van al de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen, behalve arti
kel 89 van de gecoiirdineerde wetten be
treffende de zeevaart en de binnenyaart) : 

Overwegende dat het arrest vaststelt; 
eE'msdeels, dat verweerster met ·de agent 
van de rederij van bet motor·scbip 
" Teun " een charte-partij heeft aange
gaan betreffende bet vervoer van 362 ton 
glas, in k:isten, van Zeebrugge naar Napels 
en Bari, en dat, volgens de bepalingen van 
die charte-partij, de rederij aansprakelijk 
is voor de averij vastgesteld te Bari en 
te · wijten aan de schuld van de kapitein 
die heeft nagelaten de goederen behoorlijk 
te herstuwen na de lossing van· een ge
deelte ervan te N a pels, anderdeels, dat 
de scbade waarvan herstel wcirdt gevor
derd, geleden werd, niet door de geadres
seerden, houders van de cognossementen, 
maar door verweerster, die ertoe genood
zaakt werd de waarde van ·de bescha
digde goederen aan de geadresseerden 
terug te betalen ; 

Overwegende weliswaar dat, naar luid 
van artikel 89 van de zeevaartwet, de 
c'ognossementbouder alleen hyt recht 
heeft om zich de lading door de kapitein 
te doen afl.everen; dat ,dit recht, in prin
cipe, het recht insluit om vergoeding te 
vorderen wegens tekort of averij, vermits 
de dienaangaande gevorderde som slechts 
de tegenwaarde uitmaakt van de .goede
ren welke de kapitein niet in staat is af 
·te leveren ; 

Overwegende evenwel dat, wanneer er 
tu~sen de -verkoper, die de charte-pi1rtij 

heeft afgesloten, en de kopers, ·die zich 
als cognossementhouders de goederen 
hebben doen afieveren, bedongen werd 
dat deze laatsten slechts de goederen 
moeten betalen · welke zij werkelijk en 
gaaf hebben ontvangen, zodat het risico 
van de ·vervoerovereerikomst vocir de 
verkoper is en wanneer de cognossement~ 
houders, in plaats van een eis tot schade~ 
vergoeding tegen de . vervoerder in te 
stellen, verkiezen zich door hun verkoper 
te doen vergoeden bedoelde wetsbepaling 
niet in de weg staat van een vordering 
van de .inlader-verkoper tegen· de kapi~ 
tein,. gesteund op de bepalingen van de 
met de rederij afgesloten charte-partij ; 
. Overwegende derhalve dat het arrest, 
door te beslissen dat verweerster ont
:vankelijk is in baar vordering tegen de 
kapitein, tot herstel van de schade die 
het gevolg. is van de gebrekkige uitvoe
ring v;:m de charte-pa;rtij, arti4:el 89 van 
de zeevaa;rtwet niet beeft gescbonden ; 

Dat bet .middel dienaangaa,nde naar 
recht faalt ; 

Overwegende dat het arrest de vor
dering van verweerster heeft toegewezen 
niet op grond van de artikelen 1382 en 
volgenc1e van het Burgerlijk W etboek, 
ma[}r op grand van de tussen verweerster 
en de rederij van het motorscbip " Teun " 
afgesloten charte-partij., waarop bedoelde 
vordering steunde ; 

Dat bet middel, voor zover· bet de 
scbending inroept van andere attikelen 
dan artikel 89· van de zeevaartwet; uit• 
gaat van een verkeerde interpretatie van 
het arrest en derhalve feitelijke grondslag 
mist; · 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de' schel).ding van de artikelen U:42, 
ll49, 1315, 1382, 1383 van het Burgei:
lijk Wetboek en 97 vari de Grondwet, 
cloorclat het bestreden arrest, niettegen
staande de conclusie en de aanvullende 
cqnclusie J;egelmatig door eiser v66r het 
hof'van beroep genomen, welke de ge
vorderde bedragen ten stelligste betwist
ten en lieteri gelden dat eiser nooit tot 
een begroting van de scbade op t'egen-, 
spraak uitgenodigd werd, " dat . geen 
enkel bew:ijsstuk door beroepene · (tbans 
verweerster) voorgebracht wordt; 'dat 
kredietnota's door beroepene zelf op
gesteld geen bewijsstukken uitmaken "• 
eiser nochtans veroordeelt om. aan ver
weerster 7 9. 517' 13 frank met de mora
toire. intresten vari 10 juli 1961 af, de 
gerechtelijke interesten eri de kosten van 
het geding, te betalen, om de r,ederi. '' dat 
appellante ten slott~. niet e~nstig ,kan 
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voihoudeh dat gei'ntimeerde het bewijs 
van haar schade niet !evert, vermits de 
door de voorzitter van de handelskamer 
te Bari aangestelde deskundige in tegen
woordigheid enerzijds van appellant en 
de zeeagent van het schip en anderzijds 
van de bestemmelingen van de lading 
zestien beschadigde kisten heeft opgeno
men waarvan de inhoud totaal onbruik
baar geworden was en waarvan de globale 
waarde, volgens de door· gei'ntimeerde 
opgestelde faktuur 79.517,13 frank be
droeg, die zij aan hare ,kopers onder de 
vorm van kredietnota s heeft moeten 
terugbetalen », terwiy'l noch de vaststel
ling te Bari van een niet betwiste averij, 
noch de vaststelling van het bestaan van 
kredietnota's door verweerster opgesteld, 
ten belope van 79.517,13 frank, in rechte 
voldoende zijn om de schade zogezegd 
door verweerster in haar hoedanigheid 
van bevrachtster opgelopen en haar be
grating te bewijzen, dat het vaststellen 
te Bari, in tegenwoordigheid enerzijds 
van eiser en anderzijds van de bestem
meling van de lading, van het bestaan 
van zestien beschadigde kisten in se 
geen bewijs uitmaken van een schade 
door verweerster opgelopen, en dat de 
kredietnota's door verweerster opgesteld 
en door eiser betwist geen bewijs van 
een reele betaling aan de kopers van ver
weerster kunnen uitmaken, en nu de 
bewijslast en van de schade en van haar 
begroting op verweerster rust, het arrest 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen geschonden heeft, te1·wiy'l in ieder 
geval het arrest geen passend antwoord 
geeft op de conclusie en op de aanvullende 
conclusie van eiser, welke lie ten gelden 
dat de beweerde schade van verweerster 
niet bewezen was omdat « geen enkel 
bewijsstuk door beroepene voorgebracht 
wordt >>en« kredietnota's door beroepene 
zelf opgesteld geen bewijsstukken uit
maken >> (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het · arrest vaststelt 
dat de in de loshaven aangestelde des
kundige ten overstaan van de kapitein, 
de agent van de rederij en de geadresseer
den een totaal van zestien geheel onbruik
bare kisten heeft opgenomen, dat volgens 
de facturen de waarde van die kisten 
79.517,13 frank bedroeg en dat ver
weerster dit bedrag aan haar kopers heeft 
moeten terugbetalen onder de vorm van 
kredietnota's ; 

Overwegende dat het arrest uit deze 
drie vaststellingen heQft kunnen afleiden, 
zonder een van de in het middel aan
geduide wetsbepalingen te schenden, dat 

verweerster het bewijs van haar schade 
had bijgebracht; 

Overwegende, met betrekking tot de 
kredietnota's, dat eiser in zijn conclusie 
enkel staande hield dat zij geen bewijs
stukken uitmaakten, omdat zij door ver
weerster zelf werden opgesteld ; dat het 
arrest hierop passend antwoordt dat ver
weerster 79.517,13 frank aan haar kopers 
« heeft moeten terugbetalen '' onder de 
vorm van kredietnota's, wat impliceerj; 
dat de kopers werkelijk voor dit bedrag 
wei-den gecrediteerd ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

9 september 1966. - 1e kamer. -
Voo1·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter.
Verslaggever, H. Naulaerts. - Geliik
luidende conclusie, H. Krings, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HH. Van Ryn en 
Fally. 

2e KAMER. - 12 september 1966. 

1° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
TUOHT. - RAAD VAN BEROEP VAN DE 
0RDE.- SLUITING VAN DE DEBATTEN. 

- p ARTIJEN VERV ALLEN VAN HE'I' 
RECHT NOG OONOLUSIES OVER TE LEG· 
GEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
TUOHTZAKEJN. - VERZOEK OM DE 
DEBATTEN OPNIEUW TE OPENEN. 
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
REOHTER VAN DE OPPORTUNITEIT VAN 
DEZE MAATREGEL. 

3° RECHTEN DER VERDEDIGING. 
- TUOHTZAKEN. - VERZOEK OM 
WEDEROPENING VAN DE DEBATTEN.
MIDDEL AFGELEID HIERUIT DAT DE 
REOHTER OP RET VERZOEK GEEN AOHT 
HEEFT GESLAGEN. - VERZOEK DOOR 
DE PARTIJ OVER DE POST AAN DE REOH· 
TER TOEGESTUURD EN BIJ DEZE NA DE 
UITSPRAAK VAN DE BESLISSING TOE· 
GEKOMEN. -;- VERTRAGING VEROOR· 
ZAAKT DOOR EEN VERKEERD OPSOHRIF.T 
OP DE OMSLAG DIE RET VERZOEK BE VAT. 
-MID DEL DAT NIET KAN AANGENOMEN 
WORDEN. 

1° N a de sluiting van de de batten voor de 
1·aad van be1'0ep van de 01·de van archi-
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tei:Jten, zij1t de partijen vervallen van het 
?'echt nieuwe conclusies over te leg gen ( 1); 

2~ I ndien na de. sl1titing van de ·de batten, 
een pa1·tij nog vermag, bij voo1·komend 
geval, de rechte?' ve1•zoeken de debatten 
opnietw; te openen, behom·t het deze 
soeve?'ein over de opportuniteit van zulke 
maatregel te oo1·delen, zonde?' dat hij 
ve?·plicht is dit ooTdeel te ?'echtvaardi
gen (2). 

3° Is niet gegrond het middel afgeleid ·nit 
de schending van het ?'echt de?' vet·dedi
g.ing van een pm·tij dom·dat de rechtei· 
op een ve1·zoek om wede1·opening van 
de debatten geen acht heeft geslagen, te?'
wijl de pa1·tij dit ve1·zoek aan de rechte?' 
ove?' de post toegestuu1·d heejt. in een 
omslag met een veTkee?·d opschTijt en 
te1·wijl het Ve?'Zoelc aldus slechts na de 
uitsp?'aalc van de beslissing bij de 1'echte?' 
is toegelcomen (3). 

(COLLARD, T. ORDE DER ARCHITECTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 9 december 1965 gewezen 
door de franstalige raad van beroep van 
de Orde der Architecten ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2 van het decreet 
van 20 juli 1831 op de drukpers en 97 van 
de Grondwet, doordat de bestreden be
slissing, waarbij ten laste van eiser de 
straf van schrapping is uitgesproken, ge
wezen is met miskenning van de rechten 
der verdediging, vermits de raad van 
beroep van de Orde der Architecten acht 
heeft geslagen, noch op de opmerkingen, 
noch op een verzoek om uitstel van de 
disciplinaire vordering en subsidiair om 
wederopening van de de batten, die waren 
vervat in een op 25 november 1965 door 
eisers raadsman aan de voorzitter van 
meergenoemde raad gezonden brief, te?'
wijl een van de leden van het rechtscol-
1ege reeds op 1 december 1965 van be
wuste brief kennis heeft gehad : 

Overwegende dat, op het zicht van bet 
op 10 november 1965 opgemaakteproces-

(1) Hetzelfde geldt, in principe, ·voor de 
andere gerechten, en namelijk voor de straf
gerechten (cass., 8 november 1965, rederten, 
Bull. en PAsro., 1966, I, 316). · 

(2) Cass., 19 maart 1962 (Bull. en PAsro., 
1962, I, 792), 8 november 1965, in. de voor
gaande noot aangehaald, en 13 jun.i 1966 
(ibid., 1966, I, 1812). 

verbaal der terechtzitting, de bestreden 
beslissing vaststelt dat op die datum 
gehoord werden eiser in zijn uitleg, zijn 
raadsman in zijn verweermiddelen, en 
dat de raad van beroep de deba'tten geslo
ten en de zaak in beraad gehouden heeft ; 

Overwegende dat de partijen na de 
sluiting van de debatten vervallen zijn 
van het recht nieuwe conclusies over te 
leggen; 

Overwegende dat, zo zij bij voorko
mend geval de rechter nog kunnen ver
zoeken de debat'ten opnieuw 'te openen, 
het aan deze staat soeverein over de 
opportcmiteit van zulke maatregel te oor
delen, zonder dat hij verplicht is dit 
oordeel te rechtvaardigen ; 

Overwegende, weliswaar, dat de brief 
waarvan in het middel sprake, hoewel 
door de raadsman van eiser geschreven 
op 25 november 1965, voor de voorzitMr 
van de raad van beroep van de Orde 
der Architecten bestemd en aan de post 
toevertrouwd, de voorzitter van ge
noemde raad pas bereikte na de uitspraak 
van de bestreden beslissing ; 

Overwegende echter dat uit de stuklmn 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt, dat deze vertraging te wijten is 
aan de omstandigheid dat de afzender 
van de brief deze had gestoken in een 
omslag met een verkeerd opschrih, te 
weten : « De Heer V oorzitter van de Raad 
van de Orde der Architecten » ; 

· Dat ter zake niet afdoet, dat deze brief 
bij toeval in de handen van een lid van 
het rechtscollege is geraakt vermits dit 
lid dadelijk bij de ontvangst ervan, dit 
i~ op 1 december 1965, hem over de post 
het toekomen aan de persoon voor wie 
hij werkelijk bestemd was en vermits 
het van dat lid niet heeft afgehangen dat 
de brief die persoon niet heeft bereikt 
v66r de nitspraak van de sentent,ie ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de.substantiiile of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de w:et is ; 

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

(3) De vraag mag, voor het overige, gesteld 
worden of een verzoek om wederopening der 
de batten, niet · ter terechtzitting overgelegd, 
tot de rechter over de post mag toegestuurd 
worden en niet ter griffie van het gerecht 
client te worden neergelegd (verg. cass. 
27 maart 1961, Bttll. en PAsro., 1961, I, 81'6 
en 17 november 1965, ibid., 1966, I, 363). 
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12 september 1966; - 28 kamer. -'
Tloo?·zitte?', H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter.- TleTslaggeve~·, 
H. Moriame. - Gelijkluidende conclu
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. - PleiteT, H. Ansiaux. 

28 KAMER. - 12 september 1966. 

1 D DUITSE TAAL (GEBRUIK VAN 
DE). - REOHTSPLEGING VOOR RET 
HoF VAN OASSATIE. - BESTREDEN 
BESLISSING EN OASSATIEVOORZIENING 
IN DE DUITSE TAAL.- BEVELSOHRIFT 
VAN DE EERSTE VOORZITTER DE TAAL 
VAN DE REOHTSPLEGING BEPALENDE. 

2D MIDDELEN TOT CASSATIE. -
STRAFZAKEN.-BURGERDIJKE REOHTS
VORDERING. - MIDDEL AANVOERENDE 
DAT DE REOHTER IN HOGER BEROEP DE 
DOOR DE EERSTE REOHTER TEGEN DE 
ElSER UITGESPROKEN BURGERLIJKE 
VEROORDELINGEN << VOOR ZOVEEL ALS 
NODIG >> BEVESTIGD HEEFT, TERWIJL DE 
ElSER TEGEN DEZE VEROORDELINGEN 
GEEN HOGER BEROEP HAD INGESTELD, 
- MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT. 

3D VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN, - BURGERLIJKE REOHTS
VORDERING. - REOHTER IN FEITELIJKE 
AANLEG DIE AOHTEREENVOLGENS TWEE 
BESLISSINGEN IN DEZELFDE ZAAK HEEFT 
GEWEZEN. - VoORZIENING TEGEN DE 
TWEE BESLISSINGEN.- VERNIETIGING 
VAN DE TWEEDE SLEOHTS GEVRAAGD 
.ALB GEVOLG VAN DE VERNIETIGING VAN 
DE EERSTE. - VERWERPING VAN DE 
VOORZIENING TEGEN DE EERSTE BESLIS
SING. - V OORZIENING TEGEN DE 
TWEEDE BESLISSING ZONDER VOOR
WERP WORDENDE, 

l D W anneeT de vooTziening tegen een, in 
stTajzaken, in de Duitse taal gewezen 
beslissing in dezelfde taal opgesteld is, 
bepaalt de Ee1·ste voo1·zitteT van het H of 
van cassatie, bij bevelschTijt, de taal 
waaTin de 1'echtspleging voo1• het Hoj 
vanaf de te1·echtzitting zal wo1·den voo1·t-

(1) Oass., 18 oktober 1965 (Bull. en PAsrc., 
1966, ·I, 217) ; zie ook het arrest van heden, 
inf1·a, blz. 47. 

(2) Raadpl., in burgerlijke zaken, cass., 
22 maart 1963 (Bull. en PAsrc., 1963, I, 797) 
en noot 2, blz. 798, en, in zaken van directe 

gezet (1). (Wetten van 15 juni 1935, 
art. 27bis, § 2, en 10 juni 1953, art. 9.) 

2D Is niet ontvankelijk, bij gemis van be
lang, het middel aanvoeTende dat de 
1·echte1' in hogeT beToep de doo1· de ee1·ste 
1·echte1' tegen de eise1'1titgespToken Ve?'001'
delingen « voo1· zoveel als nodig >> beves
tigd heejt, wannee1· de eiseT tegen deze 
veTOOTdelingen geen hoge1· bemep had 
ingesteld. 

3D Wannee~·, in stmfzaken, de eiseT zich 
voo1·zien heejt tegen twee achte1·eenvolgens 
in dezelfde zaak gewezen vonnissen, maar 
slechts de ve1·nietiging v.an het tweede 
vonnis vTaagt als gevolg van de. ve~·
nietiging van het ee1·ste, is de V001'Ziening 
tegen het tweede vonnis zondeT vootwe1p 
ingevolge de ve1·we~·ping van de vooT
ziening tegen het ee1·ste (2). 

(LINKE, T. SOHUNOK EN NATION ALE MAAT
SOHAPPIJ VAN BUURTSPOORWEGEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, in de Duitse taal gewezen op 
17 februari 1964 en 8 november 1965 
door de Correctionele Rechtbank te Ver
viers, uitspraak doende in boger beroep, 
en op de in dezelfde taal ingastelde voor
ziening; 

Gelet op het bevelschrift van de Heer 
Eerste Voorzitter, van 25 januari 1966, 
naar luid waarvan de rechtspleging v66r 
het Hof vanaf de terechtzitting in de 
Franse taal zal worden voortgezet ; 

I. In zover de voorziening tegen het 
vonnis van 17 februari 1964 wordt ge
richu: 

Over het middel. afgeleid uit de flchen
ding van de artikelen i 7 2 tot 17 4 van het 
Wetboek van strafvordering (artikel 172, 
vervangen door artikel 5 van de wet van 
1 mei 1849, artikel 173, gewijzigd door 
het koninklijk besluit nummer 258 van 
24 maart 1936, artikel 3, en artikel 17 4, 
gewijzigd door artikel 1 van de wet van 
31 mei 1955) en 97 van de Grondwet, 
doo1·dat het bestreden vonnis van 17 fe
bruari 1964 na bij wijziging van het 
beroepen vonnis wat de publieke vor
dering betreft, eiser van de tegen hem 

belastingen, cass., 10 november 1964 (ibid., 
1965, I, 251) ; verg. cass., 14 februari 1963 
(ibid., 1963, I, 676) en 24 september 1965 
(ibid., 1966, I, 112). 
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ingebrachte telastleggingen te hebben 
vrijgesproken, - erop wijzende dat eiser 
en verweerders geen hoofdberoep hebben 
ingesteld, daaruit afleidt dat de burger
lijke veroordelingen, uitgesproken ten 
voordele van verweerders en ten laste 
van eiser onveranderd blijven, en ver
klaart bedoelde burgerlijke veroorde
lingen voor zoveel als no dig ( « wenn es 
notig ist ") te bevestigen ; ee1·ste onder
deel : terwijl deze termen in het midden 
laten, of de rechtbank bedoeld heeft 
eenvoudig vast te stellen dat bedoelde 
burgerlijke vorderingen niet ·bij haar aan
hangig waren, dan wei of zij als rechter 
in hoger beroep een werkelijk bevesti
gende beslissing heeft uitgesproken, die 
met de beslissing van de rechtbank van 
politie een geheel vormt en voortaan 
noodzakelijk is om deze beslissing toe 
te passen, zodat deze dubbelzinnigheid 
geen mogelijkheid biedt na te gaan of 
de rechtbank de overbrengende werking 
van de enkele hogere beroepen die bij 
haar aanhangig waren heeft in acht geno
men, en zodat de rechter in feitelijke 
aanleg bijgevolg de verplichting heeft 
miskend zijn beslissing met redenen te 
omkleden naar de eis van de wet (scherr
ding van alle in het middel aangeduide 
wetsbepalingen en inzonderheid van arti
kel 97 van de Grondwet); tweede onder
deel : terwijl de rechter in hoger beroep, 
door het wijzen van een zelfde eenvoudig 
bevestigende beslissing, uitspraak doet 
over de aan de rechter in de eerste 
graad voorgelegde geschillen, en te1·wijl 
het besueden vonnis, door de beslissing 
van de rechtbank van politie te beves
tigen wat betreft de litigieuze burgerlijke 
vorderingen, uitspraak heeft gedaan over 
geschillen welke door geen enkel hoger 
beroep bij de rechtbank aanhangig waren 
gemaakt, aldus de overbrengende werking 
en de grenzen van het hoger beroep 
miskennende (schending van aile in het 
middel aangeduide wetsbepalingen) 

Over beide onderdelen samen : 
Overwegende dat eiser niet betwist dat, 

bij ontstentenis van een door hem regel
matig ingesteld hoger beroep, de burger
lijke veroordelingen welke de eerste rech
ter te zijnen laste en ten voordele van 
verweerders had uitgesproken niet kon
den gewijzigd worden; 

Overwegende dat de omstandigheid 
waarop eiser zich beroept, da.t de burger
lijke partijen zouden verplicht zijn, bij 
gedwongen tenuitvoerlegging, ook het 
door de correctionele rechtbank gewezen 
vonnis te betekenen, niet van die aard 

is dat zij aan het middel een belang kan 
doen toekennen daar de bijkomende kos
ten welke eruit eventueel zouden kunnen 
voortspruiten het gevolg zouden zijn 
van de niet-nakoming door eiser van zijn 
verplichtingen, en niet van de dwaling 
die hij aan de bestreden beslissingen toe
schrijft; 

Overwegende dat de omstandigheid, 
die eiser insgelijks aanvoert, dat de voor 
die veroordelingen bij verstek burgerlijk 
aansprakelijk verklaarde partij nog het 
recht zou hebben verzet aan te tekenen 
tegen het vonnis van de rechtbank van 
politie waarbij zij zijn uitgesproken, 
evenmin het middel voor behandeling in 
aanmerking kan doen komen, daar- de 
aanwending van zulk rechtsmiddel geen 
terugslag kan hebben op de veroorde
lingen welke de beklaagde treffen ; 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen het vonnis van 8 november 
1965 : 

Overwegende dat de vernietiging van 
dit vonnis aileen gevraagd wordt als 
gevolg van de vernietiging van het vonnis 
van 17 februari 1964 die zou worden uit
gesproken; 

Overwegende dat, nu de voorziening 
tegen het vonnis van 17 februari 1964 
verworpen wordt, de voorziening tegen 
het vonnis van 8 november 1965 zonder 
voorwerp is ; 

Om deze redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

12 september 1966. - 2e kamer. -
Voorzitter; H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. de Waersegger. - Gelijkluidende con
clusie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, HR. Demeur en De 
Bruyn. 

2e RAMER. - 12 september 1966. 

1 a REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAREN.-
0NTSTENTENIS VAN CONCLUSIE. 
GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER 
DE STURREN VAN HET DOSSIER OF DE 
ELEMENTEN VAN DE ZAAR NADER AAN 
TE DUIDEN, WAAROP HIJ ZIJN OVER
TUIGING STEUNT. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAREN.-
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RECHTER DIE BEPAALDE BEWIJSELE· 
MENTEN BESCHOUWT ALS OVERTUI· 
GENDER DAN ANDERE. - 0NTSTENTE· 
NIS VAN CONCLUSIE OP DIT PUNT. -
GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER 
DEZE BEOORDELING MET REDENEN TE 
OMKLEDEN. 

3o MIDDELEN TOT CASSATIE. 
STRAFZAKEN, - BURGERLIJKE RECHTS· 
VORDERING. - VEROORDELING TOT 
SCHADEVERGOEDING WEGENS DE SORA· 
DELIJKE GEVOLGEN VAN EEN ONGEV AL 
ALLEEN VEROORZAAKT DOOR DE FOUTEN 
VAN DE BEKLAAGDE. - MIDDEL DAT 
HET BESTAAN VAN EJJJJN DEZER FOUTEN 
BETWIST, - N IET·ONTV ANKELIJKHEID, 

1° Bij ontstentenis van op dit punt genomen 
conclttsie, is de 1'echt01· e1· niet toe geho·u
den de stulcken van het dossie1· of de 
elementen van de zaalc, wam·op hij zijn 
beslissing steunt, nade1· aan te duiden ( 1). 
(Grondwet, art. 97.) 

2° Bij ontstentenis van op dit punt genomen 
conclu8ie, is de 1·echte1• e1· niet toe gehou
den de 1·edenen op te geven, waarom hij 
bepaalde bewijselementen beschmtwd 
heeft als overtuigende1· dan andere, zelfs 
indien deze de eerstbedoelde tegenspTe
lcen (2). (Grondwet, art. 97.) 

3° W annee1' een ve1·ooTdeling tot schade
ve1·goeding wegens de schadelijke gevol
gen van een ongeval gesteund is hieTop 
dat het ongeval alleen dooT de fouten 
van de belclaagde ve1·oo1·zaalct wM·d, is 
niet dntvankelijlc, bij gemis van belang, 
het middel dat slechts het bestaan van 
een deze1· jouten betwist (3). (Burgerlijk 
Wetboek, art. 1382). 

(MOSCHOVIS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« BELGAMATEX "• T. VANDER PERRE EN 
DUBOIS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 november 1965 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Brussel; 

L Aangaande de voorziening van eise. 
res: 

(1) Cass., 22 september 1958 (Bull. en 
PAsiC., 1959, I, 82); 4 april1966 (ibid., 1966, 
I, 1011); verg., in zaken. van' directe belastin· 
gen, ,cass., 7 september 1966, sttp1·a, blz., 17). 

(2) Cass., 6 j:;muari en 7 februari 1964 
(Bull. en PAsiC., 1964, I, 471 en· 604) en 
16 mei 1966 (ibid.,, 1966, I, 1167). 

· Overwegende dat uit de sttikken waar
op het .Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de voorziening werd betekend 
aan de partijen waartegen zij wordt ge. 
richt; 

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is; 

II. Aangaande de voorziening van ei
ser: 

A. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing, gewezen over 
de tegen Dubois ingestelde publieke vor
dering : 

Overwegende dat eiser geen hoedanig
heid heeft om zich te voorzien tegen de 
beslissing, gewezen over de tegen een 
medebeklaagde ingestelde strafvordering ; 

B. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing, gewezen over 
de tegen eiser ingestelde publieke vor
dering : 

Over het eerste middeJ, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 154 van het Wetboek van 
strafvordering en 25-2, c, van de weg
code, dom·dat het vonnis eiser veroordeelt 
ter zake van, met overtreding van even
genoemd artikel 25-2, c, naar rechts 
willende afslaan om de rijbaan te verla
ten, verzuimd te hebben het maneuver 
zo kort mogelijk en met matige snelheid 
uit te voeren, teTwijl de drie bij het dos
sier gevoegde schetsen aanduiden dat het 
maneuver regelmatig uitgevoerd werd : 

Overwegende dat het vonnis zijn beslisc 
sing steunt, zowel op de elementen van 
het dossier als op het ter terechtzitting 
gedane onderzoek ; 

Dat, daar op dit punt geen conclusie 
is genomen, de rechter er niet toe gehou
den was de elementen waaruit hij afieidde 
dat de beklaagde schuldig was nader aan 
te duiden, noch bijgevolg de redenen op 
te geven waarom hij bepaalde bewijsele
menten beschouwd heeft als overtuigen
der dan andere die, in eisers stelling, de 
eerstbedoelde tegenspreken; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worderi; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 154 van het Wetboek van 
strafvordering, en llO, lid 1, van de weg
code, doo1·dat het vonnis eiser veroordeelt 
ter zake van overtreding van artikel llO, 

(3) Cass., 10 juni 1966 (Bull. en PAsro., 
1966, I, 1290) verg. cass., 6 december 1965 
(ibid., 1966, I, 453). 
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lid 1, van de wegcode, hetwelk verbiedt 
van de ene rijstrook op de andere te ko
men, behalve om links af te slaan, wan· 
neer tussen deze twee stroken een door
lopende streep is aangebracht, te1·wijl de 
drie bij het dossier gevoegde schetsen aan
duiden da.t eiser de hem ten laste gelegde 
overtreding niet begaan heeft : 

Overwegende dat het vonnis eiser we
gens het feit van de in het middel aan
gehaalde telastlegging en wegens bet feit 
van de in het eerste middel aangehaalde 
telastlegging veroordeelt tot een enige 
straf van honderd frank geldboete ; 

Dat de uitgesproken straf wettig ge
rechtvaardigd wordt door deze laatste 
telastlegging ; 

Dat bet middel, hetwelk enkel op de 
eerste telastlegging betrekking heeft, der
halve van belang ontbloot en niet ont
vankelijk is ; 

Over bet derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 154 van het Wetboek van 
strafvordering en 2-2, lid I, van de wet 
van I augustus I899 op de politie van bet 
vervoer, doordat bet vonnis, om eiser uit 
hoofde van vluchtmisdrijf te veroordelen, 
zegu, « dat uiu de gezamenlijke getuige
nissen blijkt dat Moschovis (hier eiser) 
verwittigd van het ongeval en verzocht 
te stoppen, dit heeft geweigerd en, vel
gens de getuigenis van Dubois (hier ver
weerder), ... zonder meer weggereden is, 
toen het verkeerslicht dat hem verplichtte 
tijdelijk te blijven staan groen geworden 
is, zonder Dubois de tijd te laten om zijn 
plaatnummer op te nemen dat door een 
onafhankelijke getuige opgetekend was », 
terwijl deze redenen dubbelzinnig zijn 
en niet kunnen verenigd worden met de 
verklaring van Dubois, naar welke eiser 
v66r bet rood licht gestopt heeft, Dubois 
de tijd gehad heeft om bij hem te komen 
en met hem te spreken, en eiser pas is 
weggereden toen het licht groen geworden 
was en nadat een andere automobilist 
bet nummer van zijn plaat opgetekend 
had: 

Overwegende dat de gecritiseerde rede
nen noch dubbelzinnig zijn, noch on
verenigbaar met de in het middel aan
gehaalde verklaring van verweerder Du
bois : 

Dat het middel dienvolgens in feite 
niet opgaat ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op stra:ffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

0. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing, gewezen over 
de tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Over het tweede middel, dat hiervoren 
aangehaald is : 

Overwegende dat bet vonnis vaststelt 
dat « aileen de fouten » van eiser « de 
oorzaken van het ongeval zijn " ; 

Dat het middel, hetwelk op slechts een 
van de ten laste van eiser als bewezen 
beschouwde fouten betrekking heeft, van 
belang ontbloot en derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Dat, voor .het overige, eiser geen bij
zonder middel voorstelt ; 

Om deze redenen, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

I2 september 1966. - 2° kamer. 
Voo1·zitter, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Legros. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Struye. 

2° KAMER. - 12 september 1966. 

1° STRAF. - MATERIELE SAMENLOOP 
VAN WANBEDRIJVEN. - SAMEN OP· 
GELEGDE STRAFFEN DIE HET MAXIMUM 
VAN DE ZWAARSTE STRAF TE BOVEN 
GAAN,- VERPLIOHTE HERLEIDING TOT 
DEZE OMVANG. 

2° BEWIJS.- SOHRIFTELIJK BEWIJS.
STRAFZAKEN. - BEWIJSKRAOHT VAN 
DE AKTEN. - CoNOLUSIE. - UITLEG· 
GING DOOR DE REOHTER IN FEITELIJKE 
AANLEG. - MET DE BEWOORDINGEN 
ERVAN VERENIGBARE UITLEGGING. -
GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS· 
KRACHT VAN DE OONOLUSrn. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
EEN BESLISSING IN ZOVER DEZE NIET 
DE UITGESPROKEN STRAFFEN HERLEID 
HEEFT, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 60 
VAN HET STRAFWETBOEK. - GEDEEL· 
TELIJKE VERNIETIGING MET VERWIJ · 
ZING. 

I 0 W anneer het totaal der we gens samen· 
lopende wanbeclrijven uitgesp1•oken straf ·. 
fen het clubbele van het maximum van cle 
zwaa1·ste straf te boven gaat, moet clit 
totaal verplicht tot deze omvang her-
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leid worden, zeljs indien de wanbed1·ijven 
jachtmisdrijven uitmaken (1). (Strafwet
boek, art. 60 en 100.) 

2° Miskent niet de bewijskmcht van de 
conclusie, de rechter die ervan een met 
hr:n bewoordingen verenigbm·e uitleg
g~ng geejt (2). (Burgerlijk Wetboek, 
art. 1319, 1320 en 1322.) 

3° De vernietiging uitgesprolcen in ZOV61' 
een beslissing het totaal van de wegens 
samenlopende wanbedrijven ~bitgesp1'0· 
ken gevangenisstratfen niet herleid heejt 
overeenlco;nstig artilcel 60 van het Stm/ 
wetboek, ~s bepe1•lct tot deze beschilclcing, 
maar geschiedt met verwijzing (3). 

(TOPS, T. «UNION PROFESSIONNELLE 
ROYAL SAINT HUBERT CLUB».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 januari 1966 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het eersue middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 59, 60 van 
het St.rafwetboek, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 15 
van de wet van 28 februari 1882 op de 
jacht en 97 van de Grondwet doordat 
het arrest eiser veroordeelt tot 'verschei
dene hoofdgevangenisstraffen die een 
totaal van vijf maanden bereiken en tot 
verscheidene vervangende gev~ngenis
straffen, zegt dat krachtens artikel 60 
van het Strafwetboek, het totaal van de 
vervangende gevangenisstraffen zal wor
den verminderd tot zes maanden, maar 
nalaat evengenoemd artikel 60 op de 
hoofdgevangenisstraffen toe te passen 
terwijl het maximum van de zwaarst~ 
straf waarmee eiser kon gestraft worden 
wegens de hem ten laste gelegde misdrij
ven. e~n straf .':'an twee maanden gevan
gems IS; terw_tll de rechters in feitelijke 
:;tanleg nu ZIJ terecht beslisten zoals 
zij gedaan hebben, dat artikel 60 ,;.an bet 
Strafwetboek van toepassing was wat 
betreft de uitgesproken vervangende 
straffen zij niet zonder tegenspraak kon
den nalaten het insgelijks op de hoofd
straffen toe te passen, en te1·wijl zij, der
halve, de ten laste van eiser uitgesproken 
hoofdgevangenisstraffen tot vier maanden 
dienden te verminderen : 

(1) Cass., 27 maal't 1944 (Bull. en PAsro., 
1944, I, 275); 7 oktober 1957 (ibid., 1958, 
I, 105); 25 september 1961 (ibid., 1962 I 
194). ' ' 

Overwegende dat het arrest eiser ver
oordeelt tot verscheidene hoofdgevan
g~nisstraffen, in het geheel vijf maanden, 
mt hoofde van overtredingen van de wet 
van 28 februari 1882 op de jacht; 

Dat het maximum van de zwaarste 
hoofdgevangenisstraf in casu twee maan
den was; 

Dat, bij toepassing van de artikelen 60 
en 100 van het Strafwetboek, boven
bedoelde straffen het dubbele van het 
maximum niet te hoven mochten gaan ; 

Dat het arrest, door na te laten het 
totaal van die straffen tot vier maanden 
te verminderen, voormelde artikelen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
202 van het W etboek van strafvordering 
7 van de wet van 1 mei 1849, 2 van d~ 
wet v~n 31 m~.i 1955 tot wijziging van 
~omm~ge termlJnen. v~n beroep en tot 
mstelhng van bet mmdenteel beroep in 
strafzaken ter verdediging van burger
lijke belangen, en 97 van de Grondwet, 
d~?r~a_t het arrest, onder gedeeltelijke 
WlJZlgmg van het beroepen vonnis van 
24 november 1965, eiser hoofdelijk met 
de heer Ole veroordeelt om aan verweer
ster te betalen de som van 10.000 frank 
met de vergoedende rente vanaf 26 fe
bruari 1965, de gerechtelijke rente en 
de kosten, op de gronden dat de vordering 
van die burgerlijke partij ten volle 
gerechtv~ardigd is gebleven, dat ver
weerster m ~aar conclusie ~n hoger beroep 
de hoofdehJke veroordelmg van beide 
beklaagden voor haar integrale schade 
v~_rzoc~t, dat deze eis ontvankelijk is en 
hlJ gehJkstaat m'lt een incidenteel beroep 
tege~ het op __ 24 november 1965 gewezen 
vonms, te1'WtJl verweerster in haar con
clusie in hager beroep zich erbij bepaalde 
te verzoeken _om << bevestiging van de 
beroepen vonmssen », dus van het vonnis 
van 24 november 1965 waardoor eiser 
was veroordeeld om haar hoofdelijk met 
Ole een som van slechts 6.667 frank te 
betalen ; te1·wijl dergelijke eis kennelijk 
geen incidenteel beroep tegen bedoeld 
vonnis uitmaakt en bijgevolg, op de 

(2) Cass., 12 april 1965 (Bull. en PAsro., 
1965, I, 862). 

(3) Oass., 7 oktober 1957 en 13 januari 1958 
(Bull. en PAsiC., 1958, I, 105 en 491); 17 no
vember 1965 (ibid., 1966, I, 355); raadpl. 
cass., 25 september 1961, aangeduid in noot 1. 
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enkele hogere beroepen welke eiser en 
het openbaar ministerie daartegen heb
ben ingesteld, het arrest de bij het vonnis 
van 24 november 1965 uitgesproken ver
oordeling niet we-utig kon verzwaren : 

Overwegende dat bij het hof van be
roep aanhangig waren, · enerzijds, bet 
hoger beroep, door het openbaar minis
terie gericht tegen het vonnis van 22 sep
tember 1965 dat tegen eiser bij verstek 
en jegens een medebeklaagde op tegen
spraak was gewezen, en, anderzijds, bet 
boger beroep, door het openbaar minis
terie en eiser ingesteld tegen het vonnis 
van 24 ,november 1965, dat was gewezen 
op eisers verzet tegen het vonnis van 
22 september 1965 ; · 

Overwegende dat dit vonnis eiser en 
de medebeklaagde hoofdelijk · veroor
deelde om aan verweerster de hoofdsom 
van 10.000 frank te betalen; 

Dat het vonnis van 24 november 1965 
eiser veroordeelt om haar,hoofdelijk met 
bedoelde medebeklaa.gde, twee derden 
van deze som te betalen ; 

Overwegende dat in haar conclusie in 
hoger beroep, verweerster, na de schade 
waarvan zij vergoeding vroeg op tien
duizend frank te hebben geraamd en 
eraan herinnerd te hebben dat zij in eerste 
aanleg de veroordeling van de beklaagden 
tot het betalen van deze som gevraagd 
had, verzocht om bevestiging van het 
beroepen vonnis ; 

Dat het arrest, zonder de bewijskracht 
van die conclusie te miskennen, heeft 
kunnen oordelen dat verweerster tegen 
het vonnis van 24 november 1965 inci
denteel beroep had n:lgesteld, en derhalve 
de schadevergoeding welke het baar toe
kent heeft kunnen verhogen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende, voor het overige en 
in zover de beslissing over de strafvorde
ring is gewezen, dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het nagelaten heeft 
de tegen eiser uitgesproken boofdgevan
genisstraffen overeenkomstig artikel 60 
van het strafwetboek te verminderen; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat melding van het thans gewe
zen arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt eiser in de helft van de kos
ten ; laat de andere helft de Staat· ten 

la.ste; verwijst de aJdus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

12 september 1966. - 28 kamer. -
Voo1·zitteT, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggeveT, 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul :Ma}laux, advocaat-generaal. -
Pleite1·, H. Faures. 

28 RAMER .. - 12 september 1966. 

10 STRAF. - EENDAADSE SAl\iENLOOP 
VAN MISDRIJVEN.- ZWAARSTE STR.AF. 
- GECONTRAVENTIONALISEERD WAN
BEDRIJF VAN ONOPZETTELIJRE VER· 
WONDINGEN EN OVERTREDINGEN VAN 
DE WEGCODE. - STR.AF, WELKE DE 
OVERTREDING VAN DE WEGCODE BETEU · 
GELT, ALLEEN DIENENDE TE WORDEN 
UITGESPROREN. 

2° :MIDDELEN TOT CASSATIE. -
STRAFZAREN. - VoNNrs DAT ·DE BE
RLAAGDE TOT EEN CORRECTIONELE 
STRAF VEROORDEEL'I' UIT HOOFDE VAN 
EEN GECONTRAVENTIONALISEERD WAN· 
BEDRIJF VAN ONOPZETTELIJRE VER· 
WONDINGEN EN VAN TWEE MISDRIJVEN 
TEGEN DE WEGCODE.- J\'IrDDEL DAT 
TEGEN DEZE. CODE BEOOGT. - STRAF 
SLECHTS EEN VAN DE MISDRIJVEN 
WETTELIJR VERANTWOORD DOOR HET 
ANDER MISDRIJF TEGEN DEZELFDE 
CODE.- J\'IIDDE.L NIET ONTVANRELIJR. 

1° In geval van eendaadse samenloop tussen 
een gecontraventionalisee1·d wanbed1·ijj 
van onopzettelijke ve1·wondingen en mis
drijven tegen de wegcode, is de zwaarste 
st1·aj, welke alleen dient uitgesproken te 
woTden, die welke de misd1·ijven tegen 
de wegcode beteugelt (1). (Strafwetboek, 
art. 65.) (Impliciete oplossing.) 

2° W annee1· een enige C01'1'ectionele straf 
ttitgesp1'0ken we1·d voo1' een gecontraven
tionaliseeTd wanbed1•ijj van onopzettelijlce 
veTwondingen en twee misd1·ijven tegen 
de wegcode, is niet ontvankelijk, bij 
gemis van belang, de eis tot cassatie van 
de beslissing ove1· de stmjvo1·de1·ing, ge
steund op een middel dat slechts op een 
van de misd1·ijven tegen de wegcode 
betrelcking heeft, tet·wijl de uitgespToken 
stmj wettelijk vemntwooTd blijjt dooT 

(1) Cass., 28 mei 1962 (Bull. en PASIC., 
1962, I, 1098) en 10 januari 1966 (ibid., 1966, 
I, 602). 
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het ander misd1·ijj (1). (Wetboek van 
strafvordering, artt. 411 en 414). 

(COLOMBANA, T. CONTIGNAC.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 januari 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Charleroi; 

I. In zover de. voorziening gericht wordt 
tegen de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het vonnis eiser veroordeelt ter 
zake van, voetganger zijnde en op de 
openbare weg gaande, nagelaten te heb
ben de begaanbare trottoirs of verhoogde 
bermen te volgen, zondm· te antwoo1'den 
op de conclusie waardoor hij betoogde 
dat zijn aanwezigheid op de rijbaan op 
het ogenblik van het ongeval niet kon 
gegispt worden, daar de begaanbare berm 
niet doorliep : 

Overwegende dat het vonnis een enige 
straf uitspreekt wegens de feiten der 
telastleggingen A (gecontraventionali
seerd wanbedrijf van onopzettelijke 
verwondingen), B (overtreding van 
artikel 48-2-1° van de wegcode) en C 
(overtreding van artikel 48-3-5° van de 
wegcode); 

Dat deze straf haar wettelijke recht
vaardiging heeft in het bewezen ver
ldaarde feit van de telastlegging C ; 

Dat, aangezien het middel aileen op de 
telastlegging B betrekking heeft, het 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de tegen 
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring : 

Overwegende dat het vonnis zich erbij 
bepaalt aan verweerders provisionele ver
goedingen toe ,te kennen en een expertise 
te gelasten ; 

(1) Cass., 1 juni 1966 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 1252). 

Dat het bijgevolg geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van strafvordering ; 

Dat het evenmin een uitspraak geeft 
over een betwisting nopens de bevoegd
heid; 

Dat derhalve de voorziening niet ont
vankelijk is ; 

III. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de door eiser 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen middel 
doet gelden ; 

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

12 september 1966. - 28 kamer. -
Voo1'zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer 
wae.rnemend voorzitter. - Ve1•slaggeve1·, 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 12 september 1966. 

1° VERKEER.- VoERTUIGEN VERMELD 
IN ARTIKEL 37 VAN DE WEGOODE. -
SPECIAAL GELUIDSSIGNAAL BESTEMD 
OM DE AANTOCHT VAN DIE VOERTUIGEN 
AAN TE KONDIGEN. - GELUIDSTOE
STEL, 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
BEKLAAGDE VERVOLGD UIT HOOFDE 
VAN EEN MISDRIJF TEGEN DE WEGCODE. 
- 00NCLUSIE VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ WELKE HEM EEN ANDER MIS
DRIJF TEGEN BEDOELDE CODE VERWIJT. 
---'- 00NCLUSIE DIE NIET BEHOEFT TE 
WORDEN BEANTWOORD. 

1° H et speciaal geluidssignaal, waa1·van 
a1'tilcel 37 van de wegcode het gebmilc 
voo1'ziert om de aantocht van de e1'in ve?'
melde voe1·tuigen aan te kondigen, is een 
geluidstoestel (2) (Wegcode, artt. 37 en 
83-3.) 

2° W annee1' de beklaagde vm·volgd wo1·dt 
uit hoojde van een misd1'ijj tegen de 
wegcode, is de 1·echter, die hem van dit 
mi8drijj V1'ijspreekt, niet e1·toe gehouden, 
om zijn beslissing van onbevoegdheid 
nopens de vorde1·ing van de btwgeTlijke 

(2) Cass., 28 maart 1960 (Bv.ll . . en PAsrc., 
1960, I, 868) en noot 2. 
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pm-tij te rechtvaardigen, de conclusie te 
beantwom·den waarbij deze partij aan 
de beklaagde een ande1• misdrijj tegen 
bedoelde code verweet (1). (Grondwet, 
art. 97). 

( OUTELET EN DE GEMEENTE 
LA LOUVIERE, T. NOEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 januari 1966 in boger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Bergen; 

A. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van eiseres tegen 
verweerder : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk 
W etboek, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878, de voorafgaande titel van het Wet
hoek van rechtspleging in strafzaken 
inhoudende, doo1·dat het bestreden von
nis, dat de beroepen beslissing wijz!gt, 
verweerder vrijspreekt van de tegen hem 
ingebrachte telastlegging, aan eiser Oute
let verwijt de tram links ingehaald en 
een doorlopende witte streep overschre
den te hebben, en, dienvolgens, over de 
burgerlijke vorderingen uitspraak doende, 
eiser aileen aansprakelijk verklaart voor 
de scbadelijke gevolgen van het liti
gieuze ongeval, hierbij eiseres haar vor
dering tot schadeloosstdling tegen ver
weerder ontzeggende en beide eisers 
hoofdelijk veroordelende tot storting aan 
verweerder van een provisionele vergoe
ding van 4.000 frank en tot betaling van 
de kosten van die burgerlijke vordering, 
zowel . ten opzichte van verweerder als 
jegens de Staat, zonde1' te antwoorden op 
de conclusie van eisers die d,eden gelden, 
dat verweerder Noel uitdrukkelijk erkend 
had het lichtsignaal van de jeep der 
brandweer gezien te hebben op het ogen
blik dat hij zijn maneuver om naar links 
af te slaan inzette en dat hij dienvolgens 
een font had begaan waarvoor hij verant
woordelijk was, door over een afstand 
VIJ,n 10 meter verder te rijden, hoewel het 
hem, toen hij het lichtsignaal gezien had, 
mogelijk was ongeveer ter plaatse te 
stoppen : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 

(1) Oass., 1 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 
l 966, I, 1252). 

was nit hoofde van overtreding van arti
kel 37 van de wegcode, ter zake van nage
laten te hebben onmiddeilijk nit te wijken 
en te stoppen bij het in aantocht zijn 
van eim brandweerwagen die door een 
speciaal geluidssignaal kenbaar gemaakt 
was, en veroordeeld was tot betaling van 
schadevergoeding aan eiseres, burgerlijke 
partij ; 

Overwegende dat de eisers in hun con
clusie in boger beroep onder meer hebben 
doen gelden, dat verweerder « zelf ver
ldaart dat, op het ogenblik toen hij zijn 
maneuver om naar links af te slaan 
inzette, hij het lichtsignaal van een jeep 
der brandweer gezien heeft ,, dat, daar 
verweerder aldus door heu zicht vastge
steld had dat die jeep in aantocht was 
op het ogenblik dat hij zijn zwenking 
begon, hij ter plaatse had moeten stop
pen, aangezien hij weer aanzette ; 

Overwegende dat het specit.al geluids
signaal waarvan sprake is in artikel 37 
van de wegcode, in welke bepaling de 
enige tegen verweerder ingebrachte telast
legging haar grondslag heeft, het speciaal 
geluidstoestel is waarvan, naar genoemde 
code in artikel 83-3 bepaalt, onder meer 
de brandweerwagens mogen voorzien 
zijn; 

Overwegende dat, daar verweerde~ 
aileen vervolgd werd nit hoofde van de 
telastlegging waarvan de tekst hiervoren 
is aangehaald, de hem door eisers bij 
conclusie aangewreven font vreemd was 
aan heu feit dat de enige hem ten laste 
gelegde overtreding uitmaakte ; dat bij
gevolg de rechtbank, die deze overtreding 
niet bewezen heeft verklaard, niet be
hoefde, tot verantwoording van haar 
beslissing dat zij ten opzichte van de 
burgerlijke rechtsvordering van eiseres 
tegen verweerder Noel onbevoegd was, 
dat gedeelte van de conclusie van de 
eisers te beantwoorden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

B. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van verweerder 
tegen de eisers : 

Overwegende dat het vonnis geen uit
spraak geeft over een geschil nopens de 
bevoegdheid; dat het evenmin een eind
beslissing is in de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van strafvordering; 

Dat de voorziening mitsdien niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie-
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ning ; veroordeelt de eiser in de kosten 
van hun respectieve voorziening. 

12 september 1966. - 2e karner. -
Voo?'Zitte?·, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnernend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Moriarne. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul lYiahaux, advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Sirnont. 

ze KAMER. - 12 september 1966, 

1° MIDDELEN TOT CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. ~ 
ENKELE STRAF U1TGESPROKEN WEGENS 
VERSOHEIDENE J\HSDRIJVEN. -MID DEL 
DAT SLEOHTS OP EEN ENKEL MISDRIJF 
BETREKKING HEEFT. - STRAF DOOR 
EEN ANDER MISDRIJF WETTELIJK VER
ANTWOORD. - MIDDEL NIET ONTVAN
KELIJK. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. -
BESLISSING WELKE DE BEKLAAGDE 
ALLEEN AANSPRAKELIJK VERKLAART 
VOOR DE SOHADELIJKE GEVOLGEN VAN 
HET ONGEV AL. - 00NOLUSIE VAN DE 
BEKLAAGDE STELLENDE DAT DE SCHADE 
OOK DOOR EEN FOUT VAN DE GETROF
FENE VEROORZAAKT WERD. - ANT
WOORD NIET PAS SEND. - BESLISSING 
NIET GEMOTIVEERD, 

3° CASSATIE. - UITGESTREKTHEID. -
STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE REOHTS
VORDERING. - BESLISSING WELKE DE 
BEKLAAGDE ALLEEN AANSPRAKEI,IJK 
VOOR HET ONGEVAL VERKLAART. -
BESLISSING WELKE NIET OP PASSENDE 
WIJZE DE OONOLUSIE VAN BEKLAAGDE 
BEANTWOORDT DIE EEN FOUT AAN DE 
GETROFFENE TOESOHRIJFT. - 0ASSATIE 
WELKE ZIOH NIET UITSTREKT TOT HET 
BESOHIKKENDE GEDEELTE WAARBIJ BE
SLIST WORDT DAT DE BEKLAAGDE EEN 
FOUT BEGAAN HEEFT, WELKE ZIJN AAN
SPRAKELIJKHEID IN HET GEDRANG 
BRENGT, 

1° W anneer een enkele straj uitgesproken 
we1•d wegens ve1·scheidene misd1·ijven, is 
niet ontvankelijk, bij gemis van belang, 
de eis tot cassatie van de beslissing op de 
strajvorde1·ing, die gesteund is op een 
middel hetwelk slechts op een van deze 
misd1·i}ven bet1·eklcing heejt, te1·wi}l de 
stmj wettelijlc vemntwoord blijjt doo1• 

de ande1·e misdrijven (1). (Wetboek van 
strafvordering, artt. 411 en 414.) 

2° Is niet 1•egelmatig gemotivee1·d de beslis
sing welke de beklaagde alleen aanspni: 
kelijk voor de schadelijke gevolgen van 
het ongeval verklaa1·t, zonde1· op passende 
wijze de .conclusie te beantwo01•den waar
bij gesield we1·d dat de schade ook door 
een onvoo1•zichtigheid van de get1'0tfene 
veroo1·zaakt we1·d (2). (Grondwet, 
art. 97 .) 

3° Wanneer een beslissing, die de beklaagde 
alleen aanspnzkelijk voor het ongeval 
ve1·klaart, ve1·nietigd wo1·dt om de enkele 
1·eden dat de 1·echter niet op passende 
wijze de conclusie van de belclaagde 
beantwoo1•d heejt, waa1·bij odlc een jout 
aan de getTofjene toegesclweven werd, 
strekt zich de vemietiging niet 1~it tot het 
beschikkende gedeelte waa1'bij beslist 
wo1'dt dat de beklaagde een jout begaan 
heejt, welke zijn aanspmkelijkheid in het 
gedmng b1•engt (3). 

(ESNAULT M. EN F., T. LEQUEUX EN NAAM· 
LOZE VENNOOTSOHAP « LA ROYALE BEL
GEn.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 januari 1966 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recbtbank te Nijvel ; 

I. Betreffende de voorzieuing van Es
nault Fernand : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op bet Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt, dat de voorziening van eiser bur
gerlijk aansprakelijke partij, betekend 
werd aan de partijen waartegen zij i!'l 
gericbt; 

Dat zij rnitsdicn niet ontvankelijk is ; 

II. Betreffende de voorziening van 
Esnault Michel : 

A. In zover ·de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing, gewezen over 
de tegen eiser ingestelde strafvordering : 

Over het rniddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 154; 189 van bet Wetboek van straf-

(1) Cass,, 20 december 1965 en 23 augustus 
1966 (Bull. en PAsiC., 1966, I, 538 en 1414). 

(2) en (3) Cass., 20 december 1965 en 14 fe
bruari 1966 (Bttll. en PAsrc., 1966, I, 545 en 
766). 
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vordering, 12-1 en 16-1 vanhetkoninklijk 
besluit van 8 april 1954, houdende al
gemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, doordat het voimis eiser 
v'eroordeelt zonde1· te antwooiden op . de 
ctmclusie waardoor hij .betoogde dat het 
liti.gieuze ongeval plaatsgegrepen had 
v66r hij het kruispunt opreed, zodat ver
weerder de voorrang van het van rechts 
komend verkeer niet kon genieten : 

Overwegende dat het vonnis een enkele 
straf uitspreekt wegens de overtredingen 
van de artikelen 16-1 en 12-1 van de 
wegcode die onderscheidenlijk vastgelegd 
zijn in de telastleggingen A en B ; dat, 
vermits de uitgesproken straf wettelijk 
gerechtvaardigd wordt door het feit van 
telastlegging B, het middel dat alleen 
op het feit der telastlegging A betrekking 
heeft, van belang ontbloot en dienvolgens 
riiet ontvankelijk is ; 

, En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing gewezen over 
de tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artilmlen 97 van de Grondwet 
en 25-2-d van de wegcode, doordat het 
vonnis eiser veroordeelt, zonder te ant
woorden op de conclusie waarbij hij 
betoogde dat verweerder een fout had 
begaan door zijn maneuver niet met een 
zo groot mogelijke draai uit te voeren, 
zodanig dat de weg welke hij nam op
gereden werd overeenkomstig de bepa
lingen van artikel 12-1 van de wegpode : 

Overwegende dat het vonnis, door en
kel erop te wijzen, dat alleen eiser voor 
het ongeval en de gevolgen eryan aan
sprakelijk is, niet op passende wijze 
antwoordt op de conclusie waardoor eiser 
deed gelden dat verweerder de in het 
middel nader omschreven font begaan 
had en dat deze font de oorzaak van het 
ongeval was ; 
· Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van Esnault Fernand en veroordeelt 
hem in de kosten van zijn voorziening ; 
vernietigt het bestreden vonnis, in zover 
het over de tegen eiser Esna11lt ·Michel 
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen 
uitspraak doet, behalve in de mate waarin 
het beslist dat deze een fout waardoor 
hij aansprakelijk is begaan heeft, zodat 

de beslissing die Esnault Fernand voor 
deze veroordelingen burgerlijk aanspra
kelijk verklaart zonder voorwerp wordt ; 
beveelt dat melding van het thans ge
wezen arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de verweerders 
in de kosten van de voorziening van 
Esnault Michel; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Oorrectionele Recht
bank te Brussel, zitting houdende in 
hoger beroep. 

12 september 1966. - 2e kamer. -
Voor·zitter, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 12 september 1966. 

1° OASSATIE. - STRAFZAKEN. -BEVEL 
VAN DE MINISTER VAN JUS TITlE. -
VONNIS DAT EEN VEROORDELING UIT
SPREEKT WEGENS EEN VERJAARD MIS· 
DRIJF. - VERNIETIGING. 

2° OASSATIE. - UITGESTREKTHEID. -
STRAFZAKEN.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JuSTITIE. - VEROORDELING 
VAN DE BEKLAAGDE VERNIETIGD. -
GEVOLG VAN DEZE VERNIETIGING TEN 
OPZIOHTE VAN DE BURGERLIJK AAN
SPRAKELIJKE P ARTIJ. 

l 0 Op de voor·ziening van de ptocuteut
genemal ingesteld op bevel van de JYI i
nister· van Justitie, vetnietigt het Hoj het 
vonnis dat een ver·oordeling uitspr·eekt 
wegens een misdrijj hetwelk door· ver
jaring gedekt was (1). (Wetboek van 
strafvordering, art. 441.) 

2° W anneet op de voorziening van de 
pr·omweu1·-gene1·aal ingesteld op bevel van 
de J11liniste1· van Justitie, de veroordeling 
van de beklaagde vernietigd wordt, st1·ekt 
zich deze vemietiging uit tot de beschik
king van het vonnis waaTbij een bepaalde 
peTsoon voot die vetoordeling buTgetlijk 
aanspmkelijk is (2). 

(1) en (2) Cass., 17 januari en 2 mei 1966 
(Bull. en PAsiC., 1966, I, 632 en 1117). 
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(Pl,WOUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN 
OASSATIE, IN ZAKE CAMANO-CACHERO 
EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BE
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID PEOASSE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de vordering 
van de Heer Procureur-generaal bij het 
Hof van cassatie, die luidt als volgt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie. 

'' De ondergetekende Procureur-gene
raal heeft de eer uiteen te zetten dat, bij 
een brief van 8 juni 1966, Bestuur der 
Wetgeving, 1e Sectie, nummer 130.836/ 
98/AI'jPourv., de Minister van Justitie 
hem, overeenkomstig artikel 441 van het 
Wetboek van strafvordering, uitdrukke
lijk heeft gelast bij het Hof aan te geven, 
het.in kracht van gewijsde gegane vonnis, 
op 17 januari 1966 door de Politierecht
bank te Luik gewezen, waarbij Camano
Cachero Maria, geboren te Santa-Cruz de 
Mieres (Spanje) op 20 april 1930, onder 
meer tot een politiestraf veroordeeld werd 
uit hoofde van overtreding van arti
kel 552, 1°, van het Strafwetboek, en 
van artikel 6, lid 2, van de gemeente
verordening van de stad Luik, welk feit 
was begaan op 24 december 1964, en 
waarbij de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Pecasse, die 
haar maatschappelijke zetel heeft te Luik, 
rue Sainte-Marguerite, 89/91, burgerlijk 
aansprakelijk verklaard werd onder meer 
voor de kosten waarin Camano-Cachero 
uit dien hoofde veroordeeld werd. 

'' Daar de verjaring van de publieke 
vordering niet werd geschorst, zijn deze 
veroordelingen, meer dan een jaar na de 
overtredingen uitgesproken, in strijd met 
de wet, onder meer met de artikelen 21 
tot 23 van de wet van 17 april 1878 ge
wijzigd door de wet van 30 mei 1961. 

" Om deze redenen, 'vordert de onder
getekende Procm·eur-generaal, dat het 
aan het Hof mage behagen het aangege
ven vonnis te vernietigen, in zover het 
Camano-Cachero op strafgebied veroor
deelt en het de vennootschap Pecasse 
voor de kosten van deze veroordeling 
burgerlijk aansprakelijk verklaart, te 
bevelen dat melding van zijn arrest ge
maakt zal worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing en te 
zeggen dat er geen reden js tot verwij zing. 

"Bru13sel, 9 juni 1966. 
" N amens de procureur-generaal, 

>i De advocaat-generaal, 
" (w.g.) Paul Mahaux"; 

Gelet op artikel441 van hE;JJWetboek 
van strafvordering, de. gronden van··1JO
venstaande vordering overnemende, ver
nietigt het vonnis, op · 17. januari · 1966 
door de Politierechtbank te Luik gewezen, 
in zover het Camano-Cachero Maria op 
strafgebied veroordeelt ,en het de. ven
nootschap Pecasse voor de kosten van 
deze, veroordeling burgerlijk aansprake' 
lijk verklaart ; beveelt dat melding van 
het thans gewezen arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeelteliJk 
vernietigde beslissing ; zegt dat er geen 
reden is tot verwijzing. 

12 september 1966; - 2e kamer. -
Vo01·zitter; H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter; ;____ V e1·slaggever, 
H.· Moriame. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advo.caat-generaal. 

ze KAJ\'I:ER. - 12 september 1966, 

1 o DUITSE TAAL (GEBRUIK VAN 
DE). - RECHTSPLEGING VOOR RET 
HoF VAN CASSATIE.- STRAFZAKEN.
BESTREDEN BESLISSING EN CASSATIE
VOORZiENING IN· DE DUITSE TAAL.' -
BEVELSOHRIFT VAN DE EERSTE VOOR
ZITTER DE TAAL VAN DE RECHTSPLE· 
GING BEPALENDE. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - GETUIGEN DOOR DE 
RECHTBANK VAN PO LITlE GEHOORD. -
EED DE WAARHEID TE ZEGGEN, NIETS 
DAN DE• WAARHEID. - EED WELKE 
NIET MET DE VOORSCHRIFTEN VAN DE 
WET OVER:EENSTEMT. - NIETIGHEID 
VAN RET VONNIS VAN DE CORREC· 
TIONELE REOHTBANK DAT DEZE NlE; 
TIGHEID OVERGENOMEN HEEFT. 

3° CASSATIE. - UITGESTREKTHEID. -
STRAFZAKEN.- VooRzrENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP 
DE STRAFVORDERING EN TEGEN DE 
EINDBESLISSINGEN OP DE BURGERLIJ;Kl!J 
RECHTSVORDERINGEN. - VERNIETI· 
GING VAN DE BESLISSING OP DE STRAF· 
VORDERING. - GEVOLG VOOR WAT 
BETREFT DE BESLISSINGEN OP DE TE· 
GEN EN DOOR DE BEKLAAGDE INGE· 
STELDE ·BURGERLIJKE RECHTSVOR:QE· 
RINGEN. 

1° W anneer de voorziening tegen . een, in 
stmjzalcen, in de Duitse taal gewezl;n 
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beslissing in dezeljde taal opgesteld is, 
bepaalt de Eerste voorzitter van het Hoj 
van cassatie, bij bevelschrijt, de taal 

. waarin de ?'echtspleging voor het Hoj 
vanaj de terechtzitting zal worden voort
gezet (1). (Wetten van 15 juni 1935, 
art. 27bis, § 2, en 10 juni 1953, art. 9.) 

2° Wanneer, volgens de ve1·meldingen van 
het proces-verbaal van de terechtzitting, 
de Rechtbank van politie getuigen ge
hom·d heejt die slechts de eed afgelegd 
hebben de waarheid te zeggen, niets dan 
de waarheid, is nietig het vonnis van de 
co?'?'ectionele ?'echtbanlc, hetwellc op de 
rechtspleging voor de ee?·ste rechter 
steunende, de nietigheid overgenomen 
heejt door de onwettig ontvangen getuige
nissen niet te we?·en (2). (Wetboek van 
strafvordering, art. 155.) 

3° De ve1·nietiging, op de voorziening van 
de beklaagde, van de beslissing op de 
strajvorde1·ing b1•engt met zich de Ve?'nieti
ging van de eindbeslissing op de tegen 
hem ingestelde burge?'lijke ?·echtsvorde
ring, die het gevolg is van de eerste, en 
van de eindbeslissing op de doo?' hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde1•ing, 
die op dezelfde wetsmiskenning gesteund 
is, en waartegen hij zich regelmatig voor
zien heeft (3), zelfs indien de vernietiging 
van de beslissing op de strajvorde1·ing 
van ambtswege wordt uitgesproken (4). 

(KEUTGEN, T. HELLEBRANDT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 februari 1966 in de Duitse 
taal gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers, in hager beroep 
uitspraak doende, en op de in deze taal 
ingestelde voorziening ; 

Gelet op het bevelschrift van de heer 
Eerste Voorzitter, van 10 mei 1966, 
waarbij is beschikt dat de rechtspleging 
vanaf de terechtzitting in de Franse taal 
zal worden voortgezet ; 

I. In zover de voorziening gerichu wordt 

(1) Zie het arrest van dezelfde datum, 
sup1·a, biz. 37. 

(2) Cass., 20 januari 1964 (B«ll. en PAsrc., 
1964, I, 538) ; raadpl. cass., 30 juni 1964 
(ibid., 1964, I, 1167). 

tegen de beslissing gewezen over de tegen 
eiser ingestelde strafvordering : 

Over het middel van ambtswege af
geleid uit de schending van de artike
len 155 en 176 van het Wetboek van 
strafvordering : 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het proces-verbaal van de op 21 mei 
1965 door de Rechtbank van politie te 
Eupen gehouden terechtzitting blijkt, dat 
de getuigen, alvorens te worden gehoord, 
in de Duitse taal ondflr aanroeping van 
de Godheid afgelegd te hebben de eed 
de waarheid niets dan de waarheid te 
zeggen ("die Wahrheit zu sagen, nichts 
als die Wahrheit ») ; 

Overwegende dat deze termen niet die 
zijn welke voorgeschreven worden, op 
straffe van nietigheid, door de artike
len 155 van het Wetboek van strafvorde
ring en 11 van het koninklijk besluit·van 
17 april 1926; dat de verklaringen van 
de onder deze omstandigheden gehoorde 
getuigen nietig zijn ; 

Overwegende dat, volgens de redenen 
van het bestreden vonnis, de correctio
nele rechtbank onder meer op de ver
ldaringen van een der onregelmatig ge
hoorde getuigen gesteund heeft ; dat het 
aldus de nietigheid welke deze verkla
ringen aanldeeft heeft overgenomen en 
dienvolgens zelf nietig is ; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de over de burgerlijke rechts
vorderingen gewezen beslissingen : 

Overwegende dat eiser geen middel 
doet gelden, maar overwegende dat de 
vernieuiging van de beslissing op de straf
vordering met zich brengt de vernieti
ging van de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen die werden ingesteld 
zowel docir de beklaagde als tegen hem 
en waarvan de ene bet gevolg is van de 
eerste beslissing en de andere op dezelfde 
wetsmiskenning gesteund is ; 

Overwegende dat, nu de voorziening 
van eiser als burgerlijke partij niet tegen 
het openbaar ministerie gericht is, de 
kosten van de betekening aan deze van 
deze voorziening ten laste van eiser moe
ten gelaten worden; 

Om deze redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zover het ver-

(3) Cass., 21 maart 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 928). 

(4) Cass., 19 oktober 1964 (Bttll. en PAsiC., 
1965, I, 176) en noot 3. 
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weerder zonder kosten van vervolging 
ontslaat ; beveelt dat melding van het 
thans gewezen arrest zal gemaakt worden 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; laat de kosten van de 
voorziening ten laste van de Staat, uit
gezonderd de kosten van betekening van 
de voorziening aan het openbaar minis
terie, die ten laste van eiser zullen blij
ven ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Oorrectionele Rechtbank te Aar
len, zitting houdende in hoger beroep. 

12 september 1966. - 28 kamer. -
V oorzitter, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 12 september 1966. 

lD VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN· 
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - IN HET VER· 
KEER BRENGEN VAN EEN NIET REGEL· 
MATIG VERZEKERD MOTORRIJTUIG DOOR 
EEN PERSOON ANDER DAN D;E BESTUUR· 
DER VAN HET RIJTUIG. - 0VERTRE
DING VAN ARTIKEL 18, § 1, VAN DE 
WET VAN 1 JULI 1956. - VooRWAAR
DEN. 

2° VERKEER. - INSCHRIJVING vAN DE 
VOERTUIGEN MET EIGEN BEWEEG· 
KRACHT.- KONINKLIJK BESLUIT VAN 
31 DECEMBER 1953, ARTIKEL 3.- PER· 
SONEN WELKE DIE INSCHRIJVING MO
GEN BEKOMEN, - GEVOLG. 

.3° VOORZIENING IN OASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN.- NEERLEG
GING VAN DE MEMORIES,- MEMORIE 
VAN DE ElSER TER GRIFFIE NEERGE· 
LEGD NA HET VERSTRIJKEN VAN DE 
DOOR ARTIKEL 53, LID 2, VAN HET 
BESLUIT VAN 15 MAART 1815 VOOR
ZIENE TERMIJN. - MEMORIE NIET· 
ONTV ANKELIJK. 

1° H et in het ve1·kee1• b1•engen, op de open
bare weg en op de ermede geliFcgestelde 
tM·1·einen, van een niet regelmatig ve1'· 
zekerd motor1·ijtuig doo1' een ande1· pe1'
soon dan de bestuU1'dM' van dit rijtuig 
is slechts dan een overtreding van arti
kel 18, § 1, van de wet van 1 juli 1956 
bet1·e(jende de ve1·plichte aanspmkelijk- . 

heidsvM·zekering inzake motorrijtttigen, 
wanneer dit in het verkeer brengen de 
daad is van de eigenaar van het voertuig, 
weze h·ij een physische persoon of een 
rechtspersoon. 

2° De inscMijving van een voe1·tuig met 
eigen beweegk1·acht mag bekomen worden 
do01' de pe1·soon die het tot eigen gebruilc 
bezigt of die het exploiteert, hetzij· deze 
de pM'soonlijlce eigendom daarvan bezit, 
hetzij hij bestendig of gewoonlijk daar
ove1' besch-ikt; de inscMijving van een 
voertuig met eigen beweegkmcht bewijst 
de1·halve niet noodzalcelijk dat de persoon 
op wiens naam het ingesch1·even is daar
van eigenaa1' is. (Koninklijk besluit van 
31 december 1953, art. 3.) 

3° Is niet ontvanlcelijlc de memorie tot sta
ving van een voorziening in strajzaken 
ter griffie van het Hof neergelegd na het 
verst1'ijlcen van de te1-mijn voo1·zien ·aoor 
artilcel .53, lid 2, van het besluit van 
15 maa1·t 181.5 (1). 

(LIBOTTE EN BOURDOUXHE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 februari 1966 door het Hof 
van beroep te Luik . gewezen ; 

Over het middel; van ambtswege af
geleid uit de schending van artikel 97 
van de Grondwet : 

Overwegende dat het arrest de eisers 
veroordeelt uit hoofde van overtreding 
van artikel 18, § 1, van de wet van 1 juli 
1956 betreffende de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motorrijtui
gen, ter zake van, te Vivegnis of elders 
in het arrondissement Luik, in 1963 onder 
meer op 25 november, eigenaars van een 
motorrijtuig zijnde, dit rijtuig in ·het 
verkeer te hebben gebracht of te hebben 
toegelaten dat het in het verkeer gebracht 
wordt zonder te hebben voldaan aan 
artikel 2 van voormelde wet ; 

Overwegende dav het arrest vaststelt, 
" dat het rijtuig ingeschreven was op de 
naam van de beklaagde Libotte en be
stuurd werd door de beklaagde Oam
polini, dat deze beklaagden vennoten 
waren en de bestelautomobiel voor de 
behoeften van hun vereniging gebruik-

(1) Cass., 1 juni 1966 (Bull. en PAsiO., 
1966, J;, 1238). 
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;ben ,.,. en daaruit afleidt, ·,, dat krachtens 
:artikel. 16 van de wet van 1 juli. 1956, 
aile' drie gehouden waren tot de . ver
plichting het litigieuze· rijtuig te laten 
verzekeren " ; 

Overwegen\fe, enerzijd13, dat uit de 
termen. van a1;tikel 3 Vfl,n het koninklijk 
besluit van 31 december 1953, houdende 
regeling nopens de inschrijving van voer
tuigen met eigen beweegkracht, niet 
zijnde n,ij:wielen met hulpmotor, blijkt dat 
. de inschrijving van het litigieuze rijtuig 
. op naa:r;n ·van Libotte niet noodzakelijk 
pewijst dat .de eigendom daarvan bij deze 
berust; 

Overwegende, anderzijds, dat het ar
rest evenmin vaststelt dat deze eigendom 
berust bij de vereniging welke tussen de 
verdachten zou bestaan ; ·' 

Dat ·artikel 18, § 1, van de wet van 
1 juli 1956 trouweps ,aan de vennoten 
geen verplichting oplegt door een v,er
zekering de burgerlijke aansprakelijkheid 
te doen dekken waartoe het rijtuig aan
leiding kan geven, dan in zover hun 
vereniging de eigenares van het rijtuig 
is ; 

Dat, nu het. niet wijst op zulke eigen
dom hetzij bij de beklaagden, hetzij bij 
de vereniging welke tussEm hen zou zijn 
gevormd, het arrest niet constateert dat 
aanwezig zijn aile elementen van het 
ten laste van eisers bewezen beschouwde 
misdrijf en dienvolgens de in het middel 
aangeduide wetsbepaling schendt; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
'Op de memorie welke door eiser ter griffie 
van het Hof werd neergelegd, meer dan 
twee maanden na de dag waarop ·de zaak 
in de algemene rol werd ingeschreven, 
vernietigt bet bestreden arrest, in zov:er 
het de eisers veroordeelt ; beveelt dat 
melding van het thans gewezen arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat 
de kosten de Staat ten laste ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

· 12 september 1966. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. '-- Ve1·slaggeve1·, 

(1) Oass., 12 februari 1940 (Bull. en PAsic., 
19{0, I, 46) en noot R.- :S:: Andere regers 
gelden ~oor het bewijs van de valsheid van 
de beslissende eed (raadpl. o.m. cass., 16 no
vember 1915, Bull. en PASIC., 1915-1916, 
I, -487; NYPELS, et SERVAIS, t. I, art. 226, 
n° 8; CoNSTANT, t. II, n° 460; Rep. p1•at. d1•, 

H. Legros. - Gelijkluidende concl·usie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 september 1966. 

1 D VALSE EED. - AANVuLLENDE E'En~ 
- BEWIJS VAN DE V ALSHEID VAN DE 
EED • 

2D BEWIJS. - ZAKEN vAN KOOPHANDEL • 
- TENIETGAAN VAN EEN COMMEROIELE 
VERBINTENIS. '- PERSOON, DIE DE 
VERBINTENIS AANGEGAAN HEEFT, NIET 
MEER KOOPMAN ZIJNDE. - BEWIJS 
DOOR. ALLE RECHTSMIDDELEN NIETTE· 
MIN- ONTVANKELIJK. 

3D MIDDELEN TOT CASSATIE. -
STRAFZAKEN.- MIDDEL GESTEUND OP 
EEN DWALING IN RECHTE BEGAAN DOOR 
DE RECHTER.- DWALING ZONDER IN
VLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN DE 
BESCHIKKING.- MIDDEL VAN BELANG 
ONTBLOOT. 

4D REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELENDE BESLISSING DIE RET 
MISDRIJF IN DE TERMEN VAN DE 
WET OMSCHRIJFT. - GEEN CONCLUSIE. 
- BESLISSING REGELMATIG GEMOTI
VEERD. 

1 D . De valsheid van een aanvullende eed 
mag alleen bewezen worden ove1·een
komstig a1·tikel16 van de wet van 17 april 
1878 (1). (Impliciete oplossing.) 

2D ,Het bewijs van een comme1•ciele ve1'· 
bintenis of van haa1· tenietgaan mag 
door alle rechtsmiddelen geleve1·d w01·den, 
zelfs indien hij die de ve1·bintenis zou 
aangegaan hebben niet mee1' koopman 
is (2). (Wet van 15 december 1872, 
art. 25). (Impliciete oplossing.) 

3D Is niet ontvankelijk, bij gemis van be
lang, het middel dat de rechte1• ve1·wijt 
een dwaling 1:n rechte begaan te hebben, 
wannee1· deze zonde1· invloed is op de 
wettelijkheid van de best1·eden beschik
king (3). 

belge; y° Fmtx temoignage et · fa1WJ sm·ment, 
n° 1). 

(2) Raadpl. cass., 29 mei 1964 (Bull. en 
PAsiC., 1964, I, 1022); DE PAGE,: t. ·III, 
n° 887; FREDERICQ, t. I, n° 152. 

(3) Oass., 18 november 1963 (Bull. en 
PAsiC., 1964, I, 286); verg. oass., 23 augustus 
1965 (ibid., 1965, I; 1207), 
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4o Bij ontstentenis van conclusie, motivee1't 
de 1·echte1' 1'egelmatig de schttldigvM·kla-
1'ing van de beklaagde, do01' in de be
woo1'dingen van de wet de elementen 
vast te stellen welke het misd1'ijj uit
maken (1). 

(GALLOY, T. CRABBE.). 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het hestreden 
arrest, op 23 fehrnari 1966 gewezen door 
het Hof van heroep te Lnik ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 163 van het Wethoek van 
stra.fvordering, 16 van de wet van 17 april 
1878, de voorafgaande titel van het Wet
hoek van rechtspleging in strafzaken 
inhondende, 1332 en 1329 van bet Bnrger
lijk W etboek, doo1·dat het hestreden ar
rest eiser veroordeelt ter zake van bet 
afteggen van een valse aanvullende eed 
op de terechtzitting van 16 april 1964 
van de Recbthank van koophandel te 
N amen, zonde1' te antwoo1·den op de 
conclnsie waarhij eiser hetoogde : ee1·ste 
onde1'deel, dat, daar de rechter over de 
uitvoering van een contract uitspraak 
deed, bij de regelen van het hnrgerlijk 
recht ill: acht diende te nemen, zoals 
trouwens was heslist door twee tnssen
vonnissen en door het heroepen vonnis; 
en dat bijgevolg de akten van onderzoek 
niet in aanmerking mochten worden 
genomen hij de dehatten; tweede ondM·
deel, dat de vermelding " voldaan " die 
door verweerster op de litigieuze factnur 
werd aangehracht, het hewijs van de 
hetaling oplevert ; de1'de onde1'deel, dat, 
daar eiser geen koopmi:m was, de handels
hoeken van verweerster tegen hem geen 
gelding konden hehhen : 

Over de drie onderdelen samen : 

Overwegende dat, door erop te wijzen,. 
enerzijds, dat daa.r het geschil hetreffende 
de hetaling van de factnnr van commer
ciele aard was, het hewijs van de nako
ming van het contract mocht worden 
geleverd overeenkomstig de artikelen 16 
vari de wet van 17 april 1878'en .25 van 
titel een van het eerste hoek . van het 

(1) Cass., 13 december 1965 (Bttll. enPAsrc., 
1966, I, 496); verg. cass., 21 maart 1966 
(ibid., 1966, I, 931). 

Wethoek van koopbandel door getuigen 
of door vermoedens v66r de strafrechter 
die van de valse aanvnllende eed kennis 
neemt, oak al was de heklaagde thans 
geen koopman meer, en, andetzijds, dat 
de vermelding " voldaan " door de secre
taris van de hnrgerlijke partij hij ver
gissing op de litigieuze factnnr was aan
gebracht het arrest de in het middel be
doeide conclnsie passend beantwoordt ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de scbending van de artikelen 9 van de 
Grondwet, 451, 452, 453 van het Wetboek 

, van hnrgerlijke rechtsvordering, 199 en 
203 van het Wetboekvan strafvordering, 
doo1'dat het arrest' de incidentele vono 
nissen op 21 januari en 25 maart 1965 
door de eerste recbter. gewezen, voor
bereidende vonnissen heet en overweegt 
dat deze vonnissen niet in kracht van 
gewijsde zijn gegaan, te1·wijl bedoelde. 
vonnissen reeds een heslissing over de 
grond der zaak inhonden en ni.et met 
enig rechtsmi.ddel zijn bestreden : 

. Overwegende dat de in het middel aan~ 
geduide vonnissen beslisten, zoals het 
arrest doet, dat, daar het geschil naar 
aanleiding waarvan de eed is afgelegd 
van comrnerciele aard was, het bewijs van 
de valsheid van die eed kon worden 
geleverd, overeenkomstig de artikelen 16 
van de wet van 17 april 1878 en 25 van 
titel een van het eerste hoek van het 
Wethoek van koophandel, door alle 
rechtsmiddelen ; 

Dat aangezien de aan het arrest ver
weten dwalingen mitsdien de wettigheid 
van de veroordelingen die het uitspreekt 
onverlet laten, het middel v&.n helang 
ontbloot eri derhalve niet ontvankelijk is ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9 . van de 
Grondwet, 16 van hovengenoemde wet 
van 17 april 1878, 226 van het Strafwet, 
hoek en 25 van het W etboek van Koop
handel, do01·dat het arrest zegt dat het 
geschil van commerciele aard is, te1wijl 
eiser v66r de strafrechter werd vervolgd 
ter zake van << het afteggen van een valse 
eed in burgerlijke zaken "• en niet ter 
zake van het niet betalen van een fac
tnur : 

Overwegend~ dat uit het arrest zonder 
dubbelzinnigheid hlijkt, dat eiser is ver
volgd en veroordeeld ter zake van het 
afteggen van een .valse aanvullende eed 
op de terechtzitting van 16 april· 1964 
van d.e Rechthank van koophandel te 
N amen, naar aanleiding van een gesohil 
van. comme:rciele aard ; 
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Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; · 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 226 van het 
Strafwet[JOek: doordat het arrest eiser 
veroordeelt mt hoofde van een valse eed, 
zonder a(Lnhaling, onder de elementen die 
het misdrijf vormen, van de mogelijkheid 
van een materieel of moreel nadeel : 

Overwegende dat, nu op dit punt geen 
conclusie is genomen, de rechter in fei
telijke aanleg de schuldigverklaring regel
matig motiveert door in cl.e termen der 
wet de elementen vast . te. -$tell en welke 
het misdrijf uitmaken ; ' 

Dat het middel naar recht faalt ; 
Over het vijfde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 96 ·van de 
Grondwet en 190 van het Wetboek van 
strafvordering, doo1·dat noch in het ar
rest, noch in de processen-verbaal van de 
terechtzittingen is vastgesteld dat de 
regel van de openbaarheid der terecht
zittingen nageleefd is : 

Overwegende dat uit de stukken der 
rechtspleging blijkt dat de wettelijke 
regelen op de openbaarheid der terecht
zittingen nageleefd werden en dat, onder 
meer, het arrest op een openbare terecht
zitting werd uitgesproken ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

12 september 1966. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Legros. - Gelijklu.idende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 12 september 1966. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- CoN
CLUSIE VOOR DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP. ~BESLISSING VAN DE EERSTE 

RECHTER IN HOGER BEROEP DIE NAAR 
DE REDENEN VAN DE EERSTE RECHTER 
VERWIJST. ~ GEMOTIVEERDE BESLIS
SING. 

De 1'echte~· in hoge~· be1'0ep, die naa1' de 
1·edenen van de eerste 1'echter verwijst, 
beantwo01·dt de voo1· hem genomen con
clusie, wanneer die 1·ede'lien een passend 
antwo01·d op de eis of op het ve1·wee1· 
bevatten, welke in g1·aad van be1·oep 
voo1·gesteld wo?'dt (1). (Grondwet, 
art. 97.) 

(LEMAROIS, T. THILL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 februari 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen ; 

Over het middel, afgeleid mt de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het vonnis de beroepen beslissing 
bevestigt " om de oordeelkundige redenen 
van de eerste rechter die bij voorbaat 
antwoorden op de argumenten, aange
voerd in de conclusie van eiser », terwijl 
geen enkele reden van het beroepen von, 
nis een naar recht genoegzaam antwoord 
oplevert op het middel dat door eiser 
was voorgesteld in de conclusie, namens 
hem regelmatig genomen v66r de recht
bank te Aarlen, en dat was afgeleid hier
uit, dat het feit dat verweerders voertuig 
stond op de plaats waar hij het had gela
ten een schuld opleverde, omdat het de 
andere weggebruikers belette te passeren 
toen het verkeer gevaarlijk was gemaakt 
door de ijzel, en hieruit dat verweerder 
de tijd had gehad zijn voertuig te verrij
den om te stoppen op een plaats waar hij 
niemand hinderde, wat de litigieuze bot
sing onmogelijk zou gemaakt hebben; 
waaruit volgt dat het bestreden vonnis 
niet naar de eis der wet met redenen om
ldeed is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
erop. wijst, met de eerste rechter wiens 
argumentatie het overneemt, enerzijds, 
dat de door eiser begane fout de door 
verweerder geleden sch~de heeft veroor
zaakt, en, anderzijds, dat de font welke 
deze zou hebben begaan door zijn voer
tuig zo te laten staan, dat het de andere 
weggebruikers hinderde, aannemende dat 

RECHTER 'WELKE EEN PASSEND ANT- (1} Oass., 9 mei 1966 (Bull. en PABlO., 
WOORD OP DIE CONCLUSIE BEVAT. ~ 1966, !, 1146). 
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zij bewezen zou zijn, niet in verban<l van 
causaliteit met bedoelde schade zou we
zen, om de reden dat de normale gang 
van eiser werd belemmerd door het voer
tuig van een derde en niet door datgene 
van verweerder ; dat het v.onnis l'J,ldus 
passend antwoordt op de in het middel 
bedoelde conclusie ; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

En overwegende, wat de op de publieke 
vordering gewezen beslissing betreft, dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

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

12 september 1966. - 26 kamer. -
VooTzitter, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V e1·slag geve1•, 
H. Legros. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advoca.at-generaal. -
Pleite1·, H. Ansiaux. 

28 KAMER. - 12 september 1966. 

VERKEER. - WEGCODE, GEWIJZIGD 
OP 30 APRIL 1963, ARTIKELEN 20-2, 
LID 1, EN 27-1, LID 1.-VoNNIS WAAR
BIJ DE BEKLAAGDE VRIJGESPROKEN 
WORDT WEGENS OVERTREDING VAN 
ARTIKEL 20-2, LID 1, EN VEROORDEELD 
WORDT WE GENS OVERTREDING VAN 
ARTIKEL 27-l, LID 1.- BESLISSINGEN 
WAARIN TEGENSTRIJDIGHEID ·SCHUILT. 

Tegenst1·ijdigheid schuilt in het vonnis dat, 
hoewel het de belclaagde v1·ijsp1·eelct we
gens oveJ'tTeding van a1·tilcel 20-2, lid 1, 
van de W egcode, gewijzigd op 30 ap1·il 
1963, aldus aannemende dat de be
lclaagde een voldoende zijdelingse ajstand 
heejt gelaten om het lc1·uisen mogelijlc te 
malcen, hem ni.ettemin ve1'001'deelt wegens 
oveJ'tTeding van a1·tilcel 27-1, lid 1, van 
dezelfde code, om zijn snelheid niet 
ge1•egeld te hebben zoals VeTeist doo1• de 
belemmeTing van de 1·ijbaan, aldus oveT
wegende dat het aan de anden bestuu1·de1· 
gelaten gedeelte van de rijbaan het lc1·ui
sennietmogelijlcmaakte (1). (Grondwet, 
art. 97). 

(1) Raadpl. cass., 31 oktober 1958 en 
5 januari 1959 (Bull. en PAsro., 1959, I, 229 
en 444). . 

(BLAMPAIN, T. DELMARCHE.) 

ARREST~ 

HET HOF ; - Gelet op het bestredeil 
vonnis, op H) februari 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dinant ; 

I. In zover de voorziening gericht wordt 
tegen de beslissing op de tegen verweerder 
ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat eiser' niet . bevoegd 
is om zich te voorzien tegen de beslissing, 
gewezen op de tegen een medebeklaagde 
ingeste1de strafvordering : 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissingen op de straf
vordering en op de burgerlijke rechts
vordering die tegen eiser zijn ingesteld :' 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artike1en 418, 420 van het 
Strafwetboek, 27, inzonderheid 27-l, van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, gewijzigd 
door ar~ikel14 van het koninklijk besluit 
van 30 april 1963, 1382, 1383. van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, doo1·dat het vonnis hoewel eiser vrij
sprekende van de overtreding van arti
kel 20-2 van de wegcode, hem niettemin 
veroordeelt wegens onopzettelijke slagen 
en verwondingen, op de groriden dat hij, 
door zijn snelheid niet· te verminderen 
v66r de voorzienbare hindernis welke het 
voertuig, in de schets van de verbali
santen door nummer 1 aangeduid, voor 
hem opleverde, de hem ten laste gelegde 
fout heeft begaan die een element is van 
het gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, 
teTwijl de vrijspraak die eiser geniet wat 
betreft de telastlegging van overtreding 
van artikel 20-2 van de wegcode impli
ceert, dat hij, een bestuurder op de open
bare weg zijnde en een andere bestuurder 
kruisende, niet verzuimd heeft naar 
rechts uit te wijken zodat er een vol
doende zijdelingse afstand blijft tussen 
zijn voertuig en datgene dat hij ging 
kruisen, noch dat hij, zo hij zulks niet 
kon doen wegens een hindernis of de 
aanwezigheid van andere weggeb;ruikers, 
verzuimd heeft te vertragen en eventueel 
te stoppen om het tegemoetkomende 
voertuig doorgang te verlenen ; terwijl 
deze vrijspraak noodzakelijk impliceert 
dat, onder de omstandigheden waaronder 
het ongeval plaatsgegrepen heeft, zoals 
zij door de verbalisanten worden beschre
ven, de snelheid waarmee eiser zijn veer-



tuig deed rijden geen fout· opleverde, 
terwijl zij, in elk geval, zonder verband 
van oorzaak tot gevolg was met de aan
rijding van het voertuig van tweede ver
weerder, dat op het ogenblik van het 
~:mgeyal door eiser gekruist werd, doordat 
de vrijspraak van ~iser van de telast
legging van overtreding van artikel 20-2 
van de wegcode en zijn veroordeling we
gens overtreding van de artikelen 418 
en. 420 van het Strafwetboek mitsdien 
tegenstrijdig, en de te zijnen laste uit
gesproken.strafrechtelijke en burgerlijke 
veroord\c)lingen niet naar de eis der wet 
gerechtvaardigd zijti : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eiser vrijspreekt van de telastlegging van 
overtr'eding van artikel 20-2 van de weg; 
code, aldus aannemende dat eiser een vol
doende zijdelingse afstand heeft gelaten 
om het kruisen mogelijk te maken, en 
hem veroordeelt uit hoofde van onopzet
telijke verwondingen die het gevolg zijn 
van de fout welke hij zou hebben begaan 
met· zijn snelheid niet te regelen zoals 
vereist was wegehs de ·" belemmering » 
vari de rijbaan, aldus overwegende dat het 
aan de andere bestuurder gelaten gedeelte 
van de rijbaan het kruisen niet mogelijk 
maakte ; dat in deze beslissingen tegen
strijdigheid schuilt ; 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 

III. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de door 
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorde-. 
ring : 

Overwegende dat eiser geen middel 
voorstelt; 

cOm die redenen, vernietigt het bestre
den 'vonnis, in zover het eiser strafrechte
li:Jk en burgerlijk verOordeelt; be:veelt 
dat melding van het thans gewezen arrest 
zal: gem:aakt worden op de . kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat 
de kosten de Staat ten laste ; verwijst 
de '·aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Recht bank te N amen, zitting 
houdende in hoger beroep. 

, 12 september 1966. ___:_ 28 kamer. -
V oo1·zitter, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VerslaggevM', 
H. Legros. --:--- Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Maha1.l.x, advocaat-generaal. -
J;>l~ite1·, ,H. Faures. · 

28 KAMER. - 12 september 1966. 

VONNISSEN EN 
STRAFZAKEN. 

ARRESTEN. 
MIDDEL AA.NVOE· 

RENDE DAT EEN GETUIGE ONTZET WAS 
VAN HET RECHT OM IN RECHTE TE GE· 
TUIGEN.- MIDDEL DAT GEEN STEUN 
VINDT IN DE PROCESSTUKKEN.- MID· 
DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

Mist feitelijke grondslag het middel dat 
aanvoert dat een onder ede gehom·de 
getuige ontzet was van het recht om in 
1·echte ·te getuigen, wanneer die aanvoe
ring geen steun vindt noch in de best?·eden 
beslissing noch in· de processtukken 
wawrop het H of vermag acht te slaan ( 1). 

{VAN KERCKHOVE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1S mei 1966 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening alleen 
gericht wordt tegen de beslissing van het 
arrest waardoor eiser wordt veroordeeld 
wegens, de telastlegging A ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen .31, inzonderheid 4°, 
SS, S4, S80bis, inzonderheid lid 1, S0 , 

S82, inzonderheid lid 1, van het Straf
wetboek, 15S, 154, 155, 189· en 211 van 
het Wetboek van strafvordering, doordat 
het bestreden arrest, dat eiser veroordeelt 
uit. hoofde van overtreding van arti
kel S80bis, S0 , van het Strafwetboek, uit
spraak doet over een rechtspleging 
waa.rin een nietigheid schuilt die het 
overneemt, naardien de genaamde Ca
pette · Laetitia onder ede · werd gehoord 
als getuige, op ll maart 1966, op de 
terechtzitting van de correctionele recht
bank, tei·wijl bij een vonnis van 24 juni 
1959 van de Correctionele Rechtbank te 
Brussel tegen haar was uitgesproken de 
ontzetting uit het recht om in rechte te 
getuigen, anders daD:.o:n:. enkel inlicht~~
gen te geven, en te1'W~Jl ZIJ voorwaardehJk 
in vrijheid gest;eld op 29 april 1960 pas 
definitief in vrijheid was gesteld op 
24 september 1962, dit is minder dan 

(1) Cass., 28 februari 1949 (Bull. en PAsrc., 
1949, I, 168) en noot 4; 19 augustus 1960 
(ibid., 1960, I, 276) en noot 2; raadpl. caas., 
29 september 1948 (ibid., 1948, I, 516), 24 ja
nuari en 25 april1949 (ibid., 1949, I, 68 en 301). 
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vijf jaar v66r haar depositie op de tetecht
zitting van 11 maart 1966 : 

Overwegende dat noch uit de vermel
dingen van het a.rrest of van het proces
verbaal der terechtzitting noch uit de 
andere stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan blijkt dat, toen Laetitia 
Oapette gehoord werd, zij bij een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing, 
ontzet was van het recht om in rechte te 
getuigim, · anders dan om enkel inlich-
tingen te geven ; · ' . 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En, overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

12 september 1966. - 2e kamer. -
·Voorzitter, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggeve1·, 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul JYiahaux, advocaat-generaal. -
Pleiter,. H. Fally. 

2e KAMER. - 13 september 1966. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TERMIJN VAN AANSLAG. 
- STELSEL VAN ARTIKEL 7 4 VAN DE 
GECOORDINEERDE WETTEN, GEWIJZIGD 
BIJ ARTIKEL 30 VAN DE WET VAN 
8 MAART 1951. - BELASTBAAR INKO- . 
MEN VAN EEN BELASTINGPLICHTIGE, 
HOGER DAN DATGENE HIJ AANGEGEVEN 
HEEFT. - RECHT VAN DE ADMINIS
TRATIE OM DE BELASTING OF HET 
BELASTINGSUPPLEMENT TE VORDEREN 
OF NA VORDEREN GEDURENDE DRIE 
JAAR MET INGANG VAN 1 JANUARI VAN 
HET DIENSTJAAR VOOR HETWELK DE 
BELASTING HAD MOETEN GEVESTIGD 
WORDE~. - UITGESTREKTHEID VAN 
DAT RECHT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING.- MEERWAARDE 
VAN DE BIJ RET AFSLUITEN VAN EEN 
DillNSTJAAR OVERBLIJVENDE PRODUK
TEN OF GOEDEREN, - BELASTBARE 

' WINST DIE VOORTVLOEIT UIT DE GE
DANE VERRIOHTINGEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 

EEDRIJFSBELASTING.• - VERBORGEN 
•RESERVE SAMENGESTELD MET BEHULP 
VAN WINSTEN DIE VOORTVLGEIEN UIT 
DOOR EEN NIJVERHEIDSBEDRIJF GE
DANE VERRIOHTINGEN EN VERWEZEN
LIJKT DOOR DIT BEDRIJF.-:- lNKOMEN 
BELASTBAAR VOOR RET JAAR TIJDENS 
:[IETWELK · Dill WINSTJ!)N vERKREGEN 

WERD,EN •. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE· BELASTBARE .BASIS. 
·- VooRRAAD VAN DE BIJ RET AFSLUI

TEN VAN· EEN BOEKJ"AAR OVERBLIJ
•VENDE PRODUKTEN OF· GOEDEREN. -

' RECHT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE 
TE BEWIJZEN DAT EEN ONI>ERSCHAT
TING BIJ HET AFSLUITEN VAN RET 

VORIG BOEKJAAR OF ZEL:jl'S YAN VORIG~ 
BOEKJAREN BESTOND, ;NIETTEGEN
STAANDE DE VERMELDINGEN ~AN DE 
BALANSEN BETREFFENDE DIE BOEK
JAREN, 

l 0 In het stelsel van artilcel 7 4 :van de 
gecoordinee?·de wetten. . betn.ffende de 
inkomstenbelastingen, gewijzigd bij a1'.
tikel 30 van de wet van. 8 maa1·t 1951, 
wanneer het belastbaar inkomen van 
een belastingplichtige hager is dan dat
gene hij als dusdanig in het aang1jte
f01·mulie1· voo?·gesclweven bij m·tikelen 53 
en 54 heeft veTmeld, mag de administmtie 
de belasting of het belastingsupplement 
vo?"deTen of navo1'de1·en gedu1·ende dTie 
jaa1· met ingang van 1 januaTi van het 
dienstjam· voo1' hetwelk de belasting had 
moeten gevestigd wo1~den, zelfs op het 
aangegeven bedrag en zelfs op de ele
menten waarvan zij kennis had v66r het 
ve1'st1·ijken varo de gewone aanslagter
mijn of te1' gelegenheid van een eerste 
wijziging van de aangifte (1). 

2° De meeTwaa1·de van de bij het ajsluiten 
van een boekjaa1· ove1·blijvende p1·odukten 
of goederen leve1·t een winst op ~tit de 
gedane ve1'1'ichtingen die belastbaa1· 'is 
kmchtens het ee1·ste deel van a1'tikel 27, 
§ 1, lid 1, van de gecoo1·dinee1·de wetten 
bet1'elfende de inkomstenbelastingen (2). 

3° Een ve?·bo1'fle1~ 1'eBeTve smnengesteld met 
behulp van winsten die voortvloeien ~tit 
gedane ve1'Tichtingen en ve?"wezenlijkt 

(1) Calls., 22 februari 1966 (Bull. en PASIC., 
1966, I, 813) ; verg. onder het stelsel dat arti
kel30 van de wet van 8 waart 1951, toepasse
lijk vanaf het dienstjaar 1950; voorafgipg 
cass., 8 december 196(}. (ibid., 1961, I, 376), 

. (2) Cass., 8 januari 1963 (Bull. en PASIC., 
1963, I, 543). 
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zijn door een nijve1·heidsbedrijj is belast
baar voor het jaar tijdens hetwelk die 
winsten ve1·kregen werden (I). (Gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, artt. 25, § 1, I 0 , 27, 
§ I, lid I, en § .2, 5°, en 32, § I.) ' 

4° W anneer de administratie bewezen heeft 
dat de voorraad van de bij het afsluiten 
van een boekjaar overblijvende p·odukten 
of. goederen ondersohat is, mag de belas
tingplichtige het bewijs bijbrengen dat 
hetzelfde gold bij het ajsluiten van het 
v01·ig boekjaar en zeljs van vorige boek
jaren, niettegenstaande de schattingen 
vermeld op de balansen betrefjende die 
boekjMen (2). 

·(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « METALLUR
GIQUE DE PRAYON », T. DE BELGISOHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 januari I963 gewezen door 
·het Hof van beroep te Luik ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat het 
·geschil betrekking heeft op de aanslagen 
in de bedrijfsbelasting en in de buiten
gewone conjunctuurbelasting, ten kohiere 
gebracht ten laste van eiseres voor het 
dienstjaar 1959, bij navprdering van 
re~hten over bet dienstjaar I957; dat na 
·een' eerste verbetering van de aangifte, 
waarmee eiseres akkoord ging, en het ten 
kohiere brengen van de aanslagen binnen 
de gewone aanslagtermijn voor het 
dienstjaar I957, hot bestuur een nieuwe 
·kennis.~eving van wijziging stuurde, 
waarblJ de belastbare grondslag van 
4.661.356 ·frank op 66.552;996 frank 
werd geb_racht, en de b(ltwiste ~J,anslagen 
ten koh1ere bracht; dat het geschil 
v66r de directe~r der belastingen, ver
volgens v66r het ;hof van beroep, is be
perkt tot de aanslag over het dienstjaar 
1957, binnen de buitengewone termijn 
van drie jaar bepaald bij artikel 74 van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, op een bedrag van 
39.4I3.626 frank, zoals dit onderschat is 
in de op 3I december 1956 afgesloten 
balans van de op die datum bestaande 

(1) Ca8s., 13 februari 1962 (Btill. en PAsic., 
1962, I, 678); 24 september 1963 (ibid., 1964, 
I, 84); 24 november 1964 (ibid., 1965, I, 300) 

·en 15 februari 19.66 (ibid., 1966, I, 774). 
(2) Raadpl. cass~, 18 juni 1963 (Bull. en 

PAsiC., 1963, I, 1103). De vermeldingen van 

voorraad produkten en goederen ; dat 
eiseres het bestaan en het bedrag van 
deze onderschatting erkende, maar aan
voerde dat ze sinds verschillende jaren 
bestond en gekend was door het bestuur, 
zodat ze geen inkomen vormde in I956 
en niet mocht worden aangeslagen in 
I959, bij navordering van rechten over 
het dienstjaar I957; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en 74, lid I tot 3, van 
de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoordineerd bij besluit van 
de Regent van I5 januari 1948, dat gewij
zigd is bij de wet van 8 maart I951, 
artikel 30, doo1·dat, eerste ondm·deel, het be
streden arrest stelt « dat artikel 7 4 van 
bovengemelde gecoordineerde wetten de 
buitengewone aanslagtermijn van drie 
jaar doet lopen zodra het belastbaar in
komen van een bepaald dienstjaar hoger 
blijkt te zijn dan het aangegeven inko
men, zelfs wanneer de ontoereikendheid 
van de aangifte niet voortspruit uit het 
opzet om de belasting te ontduiken » en 
<< dat de buitengewone termijn van meer
gemeld artikel 74 ingaat door de enkele 
vaststelling dat een aangifte niet alle 
noodzakelijke gegevens bevat om de 
grondslag van de belasting voor een ge
geven dienstjaar te bepalen, terwijl de 
buitengewone aanslagtermijnen niet voor 
de administratis openstaan om een aan 
haar zelf te wijten ontoereikendheid van 
de aanslag te herstellen en dat, wanneer 
ze een eerste aanslag ten kohiere heeft ge
b_racht ten laste van een belastingplich
tige voor een gegeven dienstjaar, zij 
slechts een aanvullende aanslag mag vast
stollen ten laste van dezelfde belasting
plichtigeen voor hetzelfde dienstjaar, bin
nen de buitengewone termijnen, in zover 
ze aantoont dat deze aanslag berust op 
nieuwe gegevens die na de vaststelling 
van de vorige aanslag te harer kennis 
zijn gekomen (schending van artikel 74, 
lid I tot 3, van de belastingwetten); 
tweede ondm·deel, het bestreden arrest niet 
of op een dubbelzinnige wijze, wat gelijk
staat met niet-motivering, antwoordt op 
h~t door eis~res bij conclusie aangevoerde 
m1ddel en h1erop gesteund dat de betwiste 
aanvullende aanslagen, in zover ze betrek-

de balans van een handelsvennootschap 
daarentegen binden deze in de mate dat zij 
de meerwaarde uitdrukt van in het bedrijf 
belegde activa : cass., 13 februari 1962 (ibid., 
1962, I, 678). 
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king hebben op de zogenaamde meer
waarde van de voorraad goederen, nietig 
zijn daar ze buiten de gewone aanslag
termijn van het dienst,jaar 1957 werden 
vastgesteld op grand van gegevens die 
op het ogenblik van de oorspronkelijke 
aanslag volledig in het bezit waren van 
de taxateur, te1·wijl de betwiste aanslag 
slechts het gevolg is van een verandering 
in de opvattingen van de administratie 
betreffende de op de betwiste meerwaarde 
toe te passen regeling (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet); dercle onde1'
deel, het bestreden arrest verkeerdelijk de 
draagwijdte uitlegt van de door eiseres in 
haar genoemde conclusie' aangevoerde 
grief en de bewijskracht ervan miskent 
als het stelt dat eiseres « zich er tevergeefs 
op beroept dat de administratie sinds 
1949 kennis heeft gehad van het bestaan 
van een zeer aanzienlijke meerwaarde die 
niet bleek uit de inventarissen van de 
voorraden en met het bestuur dienover
eenkomstige schikkingen heeft getroffen " 
en cc dat ... het feit dat de be lasting een
jarig is en de openbare orde raakt belet 
dat de belastingplichtige zich beroept 
op de voor de vorige dienstjaren aan
genomen administratieve beschikkingen " 
te1·wij'l eiseres deed gelden dat pas op het 
ogenblik van het ten kohiere brengen van 
de eerste aanslagen voor het dienstjaar 
1957, na verificatie .van de boekhouding 
van eiseres en het sturen van een bericht 
van wijziging (van 3 december -1957) 
waarmee deze akkoord ging, welke veri
ficatie betrekking had op de voorraad 
grondstoffen en goederen einde 1956, de 
,administratie kennis heeft gehad van alle 
gegevens waarop de betwiste aanslagen 
berusten, wat de zogenaamde lneer
waarde op voorraad betreft \schending 
van de artikelen 1319 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek of althans van arti
kel 97 van de Grondwet, aangezien het 
arrest de genoemde conclusie niet passend 
beantwoordt) ; vie1·de onde1·deel, in de 
onderstelling dat het hof van beroep heeft 
willen beslissen dat de betwiste aanslagen 
berusten op nieuwe gegevens met betrek
king tot de vroegere aanslagen, het ar-rest 
tegenstrijdig is en derhalve niet wettelijk 
gemotiveerd, vermits het stelt dat het 
eerste bericht van wijziging (van 3 decem
ber 1957) cc reeds, maar in mindere mate, 
een herziening was van dezelfde onjuist
heden die in de aangifte van 12 juni 1957 
voorkwamen " (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest, zonder 
hieromtrent bestreden te worden, vast
stelt dat het bedrag van de belastbare 

inkomsten over het dienstjaar 1957, zelfs 
al bevatte het niet het betwiste bedrag 
van 39.413.626 frank, boger is dan dat
gene dat eiseres als dusdanig in het aan
gifteformulier vermeld heeft ; 

Overwegende dat krachtens a.rtikel 7 4, 
tweede lid, van de gecoordineerde wetten, 
gewijzigd bij artikel 30 van de wet van 
8 maart 1951, de belasting of het belas
tingsupplement betreffende de in 1956 
verworven inkomsten nagevorderd kon 
worden gedurende drie jaar met ingang 
van 1 januari 1957, zelfs al kende de 
administratie reeds, toen het een eerste 
aanslag vestigde of toen het een eerste 
maal de aangifte wijzigde, de gegevens 
waarop het de aanslag grondt ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat cc de buitengewone termijn van voor-· 
meld artikel 74 ingaat door de enkele 
vaststelling dat een aangifte niet alle 
noodzakelijke gegevens bevat om de 
grondslag van de belasting voor een 
gegeven dienstjaar te bepalen >> en aldus 
ondubbelzinnig de reden verklaart waar
om het · het in conclusie door eiseres 
tegengeworpen verweer afwijst; 

Overwegende derhalve dat het midrlel, 
waarvan het eerste onderdeel naar recht 
faalt en het tweede feitelijke grondslag 
mist, niet ontvankelijk is, bij gebrek aan 
belang, voor zijn derde en vierde onder
dee!, daar het overtollige redenen be
strijdt in zover bet de bestreden redenen 
bescbouwt als betreffende de toepassing 
van bedoeld artikel 7 4, aline a 2 ; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1349, 1350, 1352, 1353 
van bet Burgerlijk Wetboek, 27, §. 1, 
lid 1, 32, § 1, lid 1, en 55, § 1, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen gecoordineerd bij besluit van de· 
Regent van 15 januari 1948, doo1·dat bet 
bestreden arrest als beginsel aanneemt 
dat een niet-aangegeven meerwaarde op· 
voorraden van goederen, gei:dentificeerd 
bij bet einde van bet in aanmerking, 
genomen dienstjaar en beboorlijk gescbat; 
voor de belastingwet een winst uitmaakt 
welke · voortvloeit uit de verricbtingen 
gedaan tijdens bet dienstjaar en als 
zodanig belastbaar krachtens artikel 27, 
§ 1, lid 1, e·erste deel, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, zonder dat bet nodig is zicb 
af te vragen of deze meerwaarde een 
winst van bet in aanmerking genomeri 
dienstjaar vertegenwoordigt, of de wer- · 

, kelijke waarde van de voorraden bij bet 
begin van bet dienstjaar na te gaan· 
zodanig dat slecbts de meerwaarde belfist 



wordt .zoals deze blijkt uit de vergelijking 
van beide · toestanden, daar elk onder
scheid tussen· de fiscale 'balans en de 
vennootschappelijke balans willekeurig 
is en overigens onverenigbaar met het 
vermoeden van juistheid verbonden met 
de boekingen die de aangifte va,n de 
inkomsten rechtvaardigen zoals dit ver
moeden eveneens geldt voor deze aan
gifte, te1·wijl, ee1·ste oncle1·deel, de belast
bare winst van een dienstjaar, wat de 
meerwaarde op voorraden van goederen 
betreft, gevormd wordt door het verschil 
tussen de werkelijke objectieve waarde 
van de goederen in voorraad bij het begin 
vanhet dienstjaar en de werk;elijke objec
tieve waarde van de goederen in voorrat~d 
bij het ·einde van het dienstjaar, en niet 
door het verschil tussen de boekhoudkwl
dig~ waarde van de goederen zoals ze 
blijkt uit de boekingen van de vennoot
schap ·bij het einde van het dienstjaar en 
hun wE)rkelijke objectieve waarde (schen
dingvan de artikelen 27, § 1, lid l, en 32, 
§ 1, lid 5, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen ; tweecle onde1·cleel, 
het verrnoeden van juistheid dat wordt 
toegekend aan de koopmansboeken geen 
onweerlegbaar vermoeden is en het de 
belastingplichtige niet mag verboden 
worden dit vermoeden te ontzenuwen 
door het tegenbewijs (schending van de 
artikelen 1315,. 1349 tot 1353 van het 
Burgerlijk. Wetboek, en 55,. § 1, van 
bovenvermelde wetten) ; de1·cle ondercleel, 
het arrest niet op passende wijze a~lt
woordt op het door eiseres in haar con
clusie ingeroepE1n middel en hierop ge
steund dat in het · onderhavige geval 
het prob1eem van het bewijs van ~~ 
·"verkelijke waarde van cj.e voorraden btJ 
het begin. van het boekjaar niet rees, 
gelet op de jaarlijkse controle van het 
bestuur· en op de vaststellingen vanaf 
1950 door de speciale dienst, daar de 
huidige stelling van het bestuur all~en 
hierin bestaat dat het. voor de berekenmg 
van de zogenaamde tijdens het maat
schappelijk dienstjaar 1956 gemaakte 
winst, Weigert rekening te houden met de 
vr,oe'ger. vastgestelde doch wegens verval 
niet werkelijk belaste meerwaarden (on
derscheid tussen de fiscale balans, dit wil 
zeggen die welke blijkt uit de verklaringen 
van de belastingplichtige en de wijzi
gingen van het bestuur, en de vennoot-. 
schappelijke balans, dit is die voorgelegd 
aan de algemene .. vergadering van aan
deelhouders en door haar goedgekeurd) 
(schending van artikel 97 va:q. de Grand
wet).: 

Overwegende dat de meerwaarde van 

de · bij bet· afsluiten van een dienstjaar 
overblijvende produkten o~ go~deren e~n 
winst uit de gedane verrwhtmgen mt
maakt die belastbaar is krachtens het 
eerste deel van artikel 27, § 1, lid 1, van 
de gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen; 

Overwegende dat krachtens de regel 
van de eenjarigheid van de belasting, 
vermeld bij artikel 32, § 1, lid 1, van 
genoemde wetten, de winsten die voort
vloeien uit gedane verrichtingen en ver
wezenlijkt zijn tijdens een vorig boek
jaar, slechts kunnen worden aangeslagen 
voor het belastingjaar dat overeen
stemde met dit vorig boekjaar en met 
inachtneming van de gewone en buiten
gewone aanslagtermijnen, dat hetzelfde 
geldt voor een verborgen reserve samen
gesteld met behulp van deze winsten ; 

Dat hieruit volgt dat, door te overwe
gen dat de stelling van eiseres volgens 
welke de onderschatting op 31 december 
1956 van de voorraad goederen, ten 
belope van 39.413.626 frank hestand op 
1 januari 1956 en zelfs sinds 10 jaar en 
bekend was aan de fiscus silids 1950 niet 
ter zake diende, en door te beslissen dat 
deze niet-aangegeven verborgen reserve 
een voor het belastingjaar 1957 belastbare 
winst opleverde, zelfs i'ndien gevormd 
met behulp van winsten uit verrichtingen 
gedaan tijdens vorige jaren, he~ arrest 
het in het middel aangehaald arttkel 32, 
§ 1, lid 1, van de gecoi:irdineerde wetten 
miskent; 

Overwegende dat het arrest tevergeefs 
opwerpt dat eiseres gebonden is door de 
vermeldingen van haar balansen ; dat 
immers geen enkele wetsbepaling eiseres 
verbood te bewijzen dat de op 31 decem
ber 195.6 bestaande voorraad goederen, 
ten belope van 39.413.626 frank, in de 
balans van die datum onderschat was, 
maar dat dit eveneens gold voor de balans 
opgemaakt bij de afsluiting van het 
vorige boekja,ar. of zelfs van vroegere 
jaren; 

Dat het eerste en tweede onderdeel van 
het middel gegrond zijn ; 

Om die redenen, en zonder dat er grand 
bestaat tot onderzoek van het tweede 
middel, dat geen meer uitgebreide cas
satie kan meebrengen, vernietigt het be
streden arrest maar aileen in zover het 
beslist dat het bedrag van 39.413.626 fr., 
dit is de onderschatting van de goedereli 
in voorraad bij de afsluiting van bet 
boekjaar 1956, een belastbaar inkomen 
is voor het belastingjaar 1957 en dat het 
over de. kosten uitspraak doet ; beveelt 



dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver' 
weerder in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

13 september 1966. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, Baron Richard. - Gelijk." 
luidende conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 13 september 1966. 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSLASTEN EN • UITGA VEN, 
VENNOOTSCRAP OP AANDELEN, 
GROEPSVERZEKERINGSPREMIES GE
STORT TEN VOORDELE VAN BEREERDERS 
VAN DE VENNOOTSCRAP. - BEREER· 
DERS DOOR GEEN BEDIENDENOVEREEN· 
KOMST GEBONDEN AAN DE VENNOOT
SCRAP. STORTINGEN DIE GEEN 
SORENKING DOOR EEN BEZOLDIGING 
VAN HUN PRESTATIES UITMAKEN. 
STORTINGEN AFTREKBAAR VAN DE 
WINSTEN VAN DE VENNOOTSCRAP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTINGEN. - BEREER· 
DERS VAN EEN VENNOOTSORAP OP 
AANDELEN. - GROEPSVERZEKERINGS· 
PREMIES TE RUNNEN VOORDELE (lE· 
STORT DOOR DE VENNOOTSCRAP WAAR· 
MEDE ZIJ NIET VERBONDEN ZIJN DOOR 
EEN BEDIENDENOVEREENKOMST, 
STORTINGEN DIE GEEN SORENKING 
DOOR EEN BEZOLDIGING.VAN HUN PRES· 

TATIES UITMAKEN. - JNKOMSTEN IN 
PRINCIPE BELASTBAAR IN ROOFDE VAN 
DIE BEREERDERS. 

1° De g1·oepsve1·zekeringspremies doo1· een 
vennootschap op aandelen gesto1·t ten 
voordele van haa1· behee1·de1's, zelfs wan
nee1' e1· tussen hen en de vennootschap 
geen bediendenove1·eenkomst bestaat, zijn 
van hare winsten ajt1·ekbam·, ten titel van 
bed1·ijjsuitgaven, zo zij niet een schen
king doch een bezoldiging uitmalcen, dit 
wil zeggen een vaste of vemnde1'lijlce 
ve1•gelding van hun p1·estaties (1). 

2o De g1'0epsve1·zelceringspremies door een 
vennpotschap Op aandelen gestort ten 
vo01·dele van haar behee1·de1·s, zelfs wan-

nee1· er tussen hen en de vennootschap 
geen bediendenove1·eenkomst bestaat, en 
welke niet een schenlcing doch een bezol
diging uitmaken, dit wil zeggen een vaste 
of vemnde1·lijke vergelding van hun pres
taties, zijn inlcomsten in principe belast
baa1' in hoofde van die beheerders (2). 
(Gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 25, § 1, 
2o, litt. b, en 29). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCRAP << ETABLISSE: 
MENTS .VAN LIERDE 'FRERES ))' T, DE 
BELGISCRE STAAT, MINISTER VAN FI· 
NANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 27 februari 1963 en 17 juni 
1963 .door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel aJgeleid uit de schen" 
ding van.de artikelen 97 van de ·Grona: 
wet, 25, inzonderheid § 1, 2°, 26 en 29, 
inzonderheid §§ 1 en 2, van • de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, doordat de bestreden 
arresten niet als aftrekbare bedrijfsuit
gave een bedrag van 114.200 frank willen 
aanzien dat hE'lt deel van een groeps
verzekeringspremie voorstelt die door 
eiseres aan een verzekeringsmaatschappij 
werd betaald om een buitenwettelijk pen
sioen aan drie van haar beheerders toe 
te kennen en doordat de bestreden. arres
ten die. beslissing verantwoorden door 
de redenen dat << om het · geschil op te 
lassen er inzonderheid dient te worden 
on:derzocht of in werkelijkheid de litis
consorti'm Van Lierde (de drie bedoelde 
beheerders) zich ten deze in een verband 
van ondergeschiktheid bevinden )) en dat 
uit de overgelegde gegevens niet blijkt 
dat << de heren Joseph, Louis en Antoine 
Van Lierde, de beheerders van verzoek
ster, die met haar een zogenaamde <<be
diendenovereenkomst )) gesloten hebben, 
zich in feite, in de lpop van de bedoelde 
dienstjaren, in een· verband van onderge
schiktheid bevonden hebben tegenover 
een of andere overheid van de naaniloze 
vennootschap <<. EtablisseinEmten Van 

(1) en (2) Raadpl. cass.,·4 september·1962 
(Bull. en PA.src., 1963, I; 22) ; 23 maart en 
6 april· 1965 (ibid., 1965, I, 779 en. ·839) ; 
3 november 1965 (ibia;, 1966, I; 295). 
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Lierde ,, te1'wijl de verzekeringspremies 
die een maatschappij ten voordele van 
haar beheerders betaalt, voor hen een 
voordeel uitmaken dat, indien het we gens 
de verrichte prestaties werd verleend, -
hetgeen de rechter in feitelijke aanleg niet 
betwist - de aard heeft van een aan
vullende.bezoldiging waarvoor de beheer
ders belasting verschuldigd zijn en dat 
correlatief een voor de vennootschap 
aftrekbare bedrijfslast uitmaakt, in strijd 
met de beslissing van het bestreden ar
rest : 

· Overwegende dat het beroep van eise
res tegen de beslissing Vftn de directeur 
der belastingen, ertoe strekte door het 
hof van beroep te doen beslissen dat de 
verzekeringspremies, die 114.200 frank 
bedragen en die door eiseres werden be
taald om aan drie van haar beheerders, 
in het kader van een groepsverzekering, 
een buitenwettelijk pensioen te verlenen, 
bedrijfsuitgaven uitmaakten, die van de 
v:oor de fiscale dienstjaren 1957 en 1958 
belastbare winst aftrekbaar waren; 

Overwegende dat eiseres hoofdzakelijk 
stelde dat, afgezien van hun hoedanigheid 
van beheerders, de drie belanghebbenden 
door een bediendenovereenkomst aan 
haar gebonden waren en, subsidiair, dat 
de te hunnen voordele gestorte groepsver
zekeringspremies een aanvullende bezol
diging van hun prestaties uitmaakten 
waarvoor zij belasting verschuldigd wa
ren en die van de winst van eiseres aftrek
baar was; 

I. In zover het middel gericht is tegen 
het arrest van 27 februari 1963 : 

Ove~wegende dat dit arrest het ver
zoekschrift van eiseres ontvangt en, om 
te onderzoeken of er tussen de drie be
heerders en eiseres een verband van on
dergeschikt):leid oestaat dat kenmerkend 
i~ voor }:let bediendencontract, de her
opening van de debatten beveelt ; 

Dat dienaangaande het middel doelloos 
is; 

II. In zover het middel gericht is tegen 
het arrest van 17 juni 1963 ·: 

Overwegende dat dit arrest niet bestre
den wordt in zover het beslist · dat het 
bestaan niet bewezen is van een bedien
denovereenkomst tussen eiseres en haar 
beheerders ; 

Overwegende dat de door een vennoot
schap op aandelen aan haar beheerders 
of te hunnen voordele gestorte sommen, 
van de inkomsten van de vennootschap 
a;ftrekbaar zijn ten titel van bedrijfsuit
gaven en dat de genoemde beheerders 

ervoor belasting verschuldigd zijn, zo 
deze sommen niet een schenking doch 
een bezoldiging, dit wil zeggen een vaste 
of veranderlijke, aan de functie van be
heerder gehechte vergelding uitmaken ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niet vaststelt dat de betaling door eiseres, 
ten voordele van drie van haar beheer
ders, van met hun bezoldiging evenredige 
groepsverzekeringspremies een schenking 
zou uitmaken en niet een vergelding voor 
diensten die zij in hun hoger vermelde 
hoedanigheid bewezen hebben; 

Overwegende dat het arrest het bedrag 
van die verzekeringspremies onder de 
belastbare inkomsten van eiseres hand
haaft om de enige reden dat het niet 
bewezen is dat er tussen die beheerders 
en de eisende naamloze vennootschap een 
bediendenovereenkomst bestaat dat hen 
in de loop van de bedoelde dienstjaren in 
een verband van ondergeschiktheid 
plaatst tegenover een of andere overheid 
in genoemde vennootschap ; 

Overwegende dat in de bezoldigingen 
van de in artikel 25, § 1, 2°, lid b, van de 
gecoordineerde wetten opgenoemde per
sonen, die bedrijfsuitgaven uitmaken 
voor de vennootschap op aandelen, die 
ze toekent, aile bezoldigingen zijn inbe
grepen, en in het algemeen alle om het 
even dewelke voordelen die aan de be
heerder van een naamloze vennootschap 
worden toegekend, en niet alleen degene 
die krachtens een bediendenovereen
k;omst verschuldigd zijn ; 

Overwegende dat het arrest de wet 
aanvult doordat het eist dat een voordeel 
dat een vennootschapsbeheerder geniet, 
in de vergelding van een bediendenover
eenkomst moet bestaan om een bedrijfs
uitgave voor de naamloze vennootschap, 
die het verleent, uit te maken; 

Dat hieruit volgt dat het hof van be
roep niet wettelijk zijn beslissing heeft 
verantwoord ; dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening tegen het arrest van 27 februari 
1963; vernietigt het bestreden arrest van 
17 · juni 1963, behoudens in zover het 
beslist dat het niet bewezen is dat een 
bediendenovereenkomst eiseres aan haar 
beheerders verbindt ; beveelt dat melding 
van het thans gewezen arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerdei· en eiseres ieder in de helft van 
de kosten; verwijst ·de aldus beperkte 
zaak voor het Hof van beroep te Luik. 

13 september 1966. - 2e kamer. 
Voo1'zitte1', H. van Beirs, voorzitter. -
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Vm·slaggever, H. de Waersegger. -
Gelijklttidende conclusie, . H. Delange, 
advocaat-generaal. ~ Pleitei·; H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 13 september 1966. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTING OP DE INKOMSTEN UIT 
QRONDEIGENDOM ( GRONDBELASTING). 
- VRIJSTELLING VOORZIEN IN ARTI
KEL 4, § 3, VAN DE GECOORDINEERDE 
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN
BELASTINGEN, - 0NROEREND GOED 
BESTEMD VOOR RET ONDERWIJS VAN 
LEKENFILOSOFIE EN -MORAAL. - VRIJ" 
STELLING TOEPASSELIJK INJ:!IEN DE 
ANDERE WETTELIJKE VEREISTEN AAN

WEZIG ZIJN. 

Het ondenvijs van lekmifilosofie en -mo?:aal 
lean de v1·ijstelling van de g1·ondbelast~ng, 
voo?·zien in a1·tilcel 4, § 3, van de gecoo?'
dinee?'de wetten bet1·efjende de inlcomsten• 
belastingen; ve?'antwoO?·den indien de 
ande1•e doo?' deze wetsbepaling geiiiste 
voo?·waarden aanwezig zijn, zonder dat 
de eigenaa?' van het om·oe1·end goed .een 
ande?' bewijs ·dient bij te b1•engen en 
zonder dat het onderwijs dient te geschie
den in een vrije of otficiele school (1). 

(DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
.FINANCIEN, T. VERENIGING ZONDER 
WINSTGEVEND DOEL « UNION ET PHI

LANTHROPIE >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 oktober 1963 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit 'de scherr
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 4, § 3 van de wetten betref
fende de. inkomstenbelastingen, gecoor
dineerd bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948, en 4 van de wetten 
betreffende de nationals erisisbelasting, 
gecoordineerq bij besluit van de Regent 
van 16 januari 1948, doordat het bestre
dim. arrest, nadat het heeft vastgesteld 
dat verweerster, luidens haar statut'en, 

(1) Raadpl. cass., 19 oktober' 1948 (Bull. 
en, PASIO., 1948, I, 583). 

het onderwijs van filosofische EJU morele 
doctrines· als voorwerp . heeft ; da~ dit 
onderwijs onder. de vorm van curs\1~sen 
en lezingen wordt gegeven, waarbiJ de 
vrije confrontatie van de meningen wordt 
gevoegd, en dat de plechtigheden die ook 
in de lokalen worden gehouden, culturele 
betogingen uitmaken, die in verband 
staan met de toepassing van de leken
filosofie en -moraal, verklaart dat het 
niet twijfelachtig is dat de bestemming 
van een onroerend goed voor cursussen 
en lezingen, die systematisch worden 
georganiseerd om degenen die eraiom deel
nemen te onderrichten in een bepaald 
gebied van de menselijke kennisseri, hier 
de filosofie en de moraal, de bestemming 
uitmaakt voor een onderwijs in de zin van 
bovengenoemde artikel 4, § 3, en dat 
hieruit volgt dat de vrijstelling van de 
grondbelasting en van de nationale crisis
belasting voor al de lokaleri die nood
zakelijk zijn voor de goede wei·king van 
het bedoelde onderwijs moet verleend 
worden, tet·wijl, ee1·ste ondet·deel, de 
vrijstelling die in genoemd artikel 4, § ~· 
is voorgeschreven, op de ontstenten1s 
van productiviteit en op de beste=ing 
voor een openbare dienst of een dienst 
van algemeen nut van het goed steunt, 
tweede ondm·deel, het woord " onder
wijs "• dat in die wettelijke bepaling 
voorkomt, niet voor al de vormen van 
onderwijs, maar slechts, volgens de klaar 
uitgedrukte bedoeling van de· wetgever, 
voor het onderwijs van de vrije of officiele 
scholen geldt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, indien de bij arti

kel 4, § 3, van de gecoordineerde w:tten 
betreffende de inkomstenbelastmgen 
voorgeschreven vrijstelling van de grond
belasting steunt op de ontstentenis van 
opbrengst en op de besteinming voor een 
openbare dienst of een dienst van alge
meen nut, de wetgever gemeend heeft 
dat ze verantwoord is zodra een onroerend 
goed of een gedeelte ervan door een n~et 
winstnajagende eigenaar wordt gebrmkt 
voor een van de in deze bepaling aan
geduide bestemmingen ; 

Dat de eigenaar, die op die vrijstelling 
beweert recht te hebben, slechts dient te 
bewijzen dat de bij artilml 4, § 3, gestelde 
vereisten vervuld zijn ; 

w at het t>veede onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 4, § 3, van de 

genoemde gecoordineerde wetten noch 
het onderwerp noch de duur van het 
onderwijs bepaalt waaraan de niet winst-
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mijagende eigenaar, of een ·derde, zich 
moet wijden om van de grondbelasting 
op het onroerend goed waar dat onderwijs 
wordt gegeven vrijstelling te bekomen; 

Dat hieruit volgt dat het systematisch 
onderwijs van filosofische en morele doc
trines de vrijstelling van de grondbelas
ting kan verantwoorden, indien de andere 
door de wet geeiste voorwaarden aanwe
zig. zijn; 

Dat de tekst van de wet van 13 juli 
1930, die bij artikel 4 van de genoemde 
gecoordineerde wetten een § 3 heeft. ge
voegd, op het onderwijs in het algemeen 
doelt ; dat er geen grond bestaat om de 
draagwijdte ervan te beperken tot som
mige bepaalde scholen ; dat, 'inzonder
heid, het verslag van de Commissie voor 
de Financien van de Kamer van Yolks, 
vertegenwoordigers, nadat het nader 
heeft bepaald dat de wet de niet winst
najagende eigenaar bevoordeelt en a,ls 
voorbeeld de vrije en officiele scholen ver~ 
meld heeft, bijvoegt dat « de bepaling 
ruim moet worden opgevat "; 

Dat, derhalve, beide onderdelen van 
het middel naar recht falen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser tot de kosten. 

'13 september 1966. - 28 kamer. -
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. ----:
Verslaggeve1', H. Legros. - Gelijkluidende 
conclusie, .H. Delange, advocaat-generaal. 

28 RAl\'lER. - 13 september 1966. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - HANDELSBE-

' DRIJF. - VRIJSTELLING vAN DE l\'lEER
WAAR;DE .DIE VOORROl\'lT UIT DE VER
GOEDING ONTVANGEN UIT HOOFDE VAN 
QNTEIGENING VAN AOTIVA-ELEl\'lENTEN, 
ANDERE DAN GRONDSTOFFEN, PRO
DUOTEN OF GOEDEREN. - WEDER
BELEGGING IN DE VOORWAARDEN VER
EIST Ol'ii VAN DE DEFINITIEVE VRIJ
STELLING TE GENIETEN, DIE NIET VER
WEZE'NLIJRT IS BINNEN DE TERl\'liJN 
VAN DRIE JAAR VERSTRIJRENDE NA DE 
AFSLUI;J'ING VAN HET BOEKJAAR GE
DURENDE HETWELR DE VERGOEDING 
WERD'ONTVANGEN. -BOEKJAAR VOOR 

HETWELK DE l\'lEERW AARDE AAN HET 
BELASTBAAR INROl\'lEN DIENT TE WOR
DEN TOEGEVOEGD, 

W anneer een memwaarde, die voortkomt uit 
een vergoeding ontvangen door een 
handelsbedrijf uit hoof de van onteigening 
van activa-elementen, ande1•e dan grond
stoffen, producten en goede1·en, niet 
wederbelegd wm·d in de onderneming in 
de voorwaa1·den ve1·eist om definitief vrij
gesteld te wm·den en binnen de te1•mijn 
van d1·ie jaa,r ve!·st1·ijkende na de afslui
ting van het boekjaa1· geduTende hetwelk 
de vm·goeding werd ontvangen, wordt zij 
gevoegd bij het belastbaa1· inlcomen, niet 
van dit laatste boelcjaar, maar van het 
boelcjaar tijdens hetwellc deze teTmijn ve1'
strelcen is. (Gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 
art. 27, § 2ter). 

(NAAl\'lLOZE VENNOOTSOHAP << BRUSSELS 
HOTEL RESIDENCE "• T. DE BELGISOHE 
STAAT, l\'liNISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10. december 1963 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 27, § 2tel', van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948, zijnde artikel 9 van de 
wet van 8 maart 1951 tot wijziging, 
vanaf het dienstjaar 1951, van genoemde 
gecoordineerde wetten, doo1·dat het be
streden arrest, dat in feite vaststelt dat 
eiseres in 1951 een onteigeningsvergoe
ding heeft ontvangen en dat ze deze ver
goeding belegd heeft in het bouwen van 
een appartementsgebouw waarvan de ap
partementen werden verkocht vanaf 1954, 
de aanslagen in de bedrijfsbelasting ten 
laste van eiseres gevestigd onderscheiden
lijk voor het fiskaal dienstjaar 1952 (boek
jaar 1951) .<;ln het fiskaal dienstjaar 1953 
(boekjaar 1952) geldig verklaart, om de 
red(;ln dat, aangezien het bedoelde gebouw 
client beschouwd te worden als een goed; 
« de voorwaarden van vrijstelling van 
artikel 27, § 2te1', van de geco6rdineerde 
wetten in deze zaak niet vervuld zijn" 
met dit gevolg dat de uit de onteige
ningsvergoeding voortvloeiende meer
waarde beschouwd wordt als belastbaar 
voor het boekjaar 1951 (fiskaal dienst
jaar 1952) en dat ingevolge het verdwir 
nen van het door eiseres voor dit dienst
jaar aangegeven verlies, dit dan ook niet 
meer kan .afgetrokken worden van de 
resultaten van het fiskaal dienstjaar 1953, 
bij toepassing van artikel 32 van de 
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gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, terivijl artikel. 27, 
§ 2te1', van voormelde gecoordineerde 
wetten;- dat het arrest verklaart toe te 
passen, uitdrukkelijk bepaalt dat bij 
gebreke aan wederbelegging binnen de 
termijn van clrie jaar verstrijkencle na de 
afsluiting van het boekjaar gedurende 
hetwelk · de vergoeding were!. ontvangen, 
" de meerwaarde gevoegcl wordt bij het 
belastbaar inkomen van het boekjaar 
tijdens hetwelk deze termijn verstreken 
is " hetgeen - -· behoudens eventuele 
schending van artikel 27, § 2, dat niet 
aangehaald noch ingeroepen is in deze 
zaak - uitsluit dat deze meerwaarde kan 
gevoegd worden bij het belastbaar inko
men van het dienstjaar tijdens hetwelk 
de onteigeningsvergoecling were! ont
vangen : 

Overwegende clat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat eiseres 
in 1950 ten algemene mi:tte were! ontei
gend van een grand waarop ze' een door 
oorlogsgeweld vernield hotel had geex
ploiteerd en dat ze were! aangeslagen in 
de bedrijfsbelasting voor bet dienstjaar 
1952 op de meerwaarde die 'voortvloeit 
uit het verschil tussen de hiervoor in 
1951 ontvangf)n vergoeding en de her
schatte waarde van de grand; clat het 
voorwerp van de aanslag ,dus een Iiieer
waarde is die voortkomt qit een vergoe
ding ontvangen uit hciofde van onteige
ning die een lichamelijk activa-elemflnt, 
and,er dan grondstoffen, producten en 
goederen, l:weft getroffen ; . · 

Overwegende dat artikel 27, § 2tm·, van 
de wetten betreffende de itlkomstenbelas
tingen, gecoordineerd op 15 januari 1948; 
een bijzonder fiskaal stelsel heeft in
gesteld dat toepasselijk is op de ineer
waarden die voortkomen uit vergoedin-' 
gen ontvangen uit hoofde van schade
gevallen, onteigeningen, opeisingen in 
eigendom en andere gelijkaardige gebeur
tenissen die lichamelijke of onlichamelijke 
activa-elementen, andere dan grond
stoffen, producten en goederen; hebben 
getroffen; 

Dat in dit stelsel, de meerwaarden 
definitief worden vrijgesteld in de mate 
dat voormeld- artikel bepaalt, op voor
waarde van een wederbelegging in de 
onderneming in andere lichamelijke of 
onlichamelijke activa-elmnenten, dan 
grondstoffen, producten of. goederen, 
gedaan binnen een termijn van drie jaar 
verstrijkende na de afsluiting van het 
boekjaar gedurende hetwelk de vergoe-
ding were! ontvangen ; . -, 

Dat zolang deze termijn niet verstre-

ken is, de meerwaarde voorlopig vrij
gesteld wordt, welke ook de bestemrriing 
is door de belastingplichtige aan de 
ontvangen vergoeding gegeven, maar dat 
krachtens het laatste lid van artikel 27., 
§ 2tei·, voormeld; indien, bij het verstrij: 
ken van de termijn, de belastingplichtige 
niet doet blijken van een wederbelegging 
die beantwoordt aan de wettelijke voor
waarden.van vrijstelling, de meerwaarde 
gevoegd wordt bij het belastbaar inkomen 
van het boekjaar. tijdens hetwelk deze 
termijn verstreken is ; 

Overwegende dat clpor h~t beroep v:an 
eiseres tegen de beslissing van de clirecteur 
der belastingen afte wijzen die de aanslag 
}lad gehandhaafd welke gevestigd was 
door de -uit de onteigeningsvergoeding 
voor.tkomende meerwaarde in het belast
baar inkomen' ;van het fiskaal dienstjaar 
1952 te begrijpen, en dit qm de enige 
reden dat de door eiseres ingeroepen 
wedf;lrbelegging niet beantwoordde aan 
de wettelijke voorwaarden, terwijl ~e
noemde meerwaarde slechts mocht ge
voegd worden bij het belastbaar inkomen 
van het boekjaar gedurende hetwelk de 
bij voormeld artikel 27, § 2ter, bepaalde 
termijn van drie jaar verstreken .was, 
het Hof van beroep zijn beslissing niet 
wettelijk heeft gerechtvaardigd, wat ·de 
twee litigieuze aanslagen betreft•.; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
de_n arrest, maar aileen in zover het be
slist dat de meerwaarde die voortkomt 
uit de door eiseres in 1951 ont:vang~n 
onteigeningsvergoeding een voor het fi_s
kaal·dienstjaar 1952 bela~tbaar inkomen 
is en het eiseres in de kosten veroordeelt ; 
beveelt dat v:im het thans gewezen arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van dfl Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak voor het 
Hof van beroep te Brussel. 

13 september 1966. - 2e kamer.· :"
Voo1·zitter, H .• van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slagge,ve~·, H. Trousse. - Gelijlclui~ 
dende conclusie, H. Delange, aclvocaat,; 
geperaal. Pleite1', H. Van L,eyns~ele. 

1° KAMER. -15 september 1966.;'' 

1° GEWIJSDE. - BESLIS~ING VAN,·D:Jll 

STRAFRECHTER OVER DE . YO,RJ;>EIUNG[ 



VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ. -
REOHTERLIJK GEWIJSDE BINNEN DE 
PERKEN VAN ARTIKEL 1351 VAN HET 
BURGERLIJK WETBOEK.- GEVOLGEN. 

2° GEWIJSDE. - BESLISSING VAN DE 
STRAFREOHTER BETREFFENDE DE VOR
DERING VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ 
DIE DE HERSTELLING VAN DE DOOR EEN 
MOTORRIJTUIG VEROORZA,AKTE SCHADE 
OPEIST. -WET VAN 1 JULI 1956, AR
TIKEL 9.- VERZEKERAAR DIE DE LEI
DING VAN HET PROOES OP ZIOH NEEMT. 
- BESLISSING TEGENSTELBAAR AAN 
DEZE VERZEKERAAR. - GEVOLGEN. 

1° De beslissing van de stmjTechteT ove1· de 
vo1'de1·ing van de bu?'geTlijke pm·tij 
maalct, buiten de in de wet voo1·ziene 
uitzonde1·ingen (1), slechts het 1'echteTlijlc 
gewijsde uit binnen de pe1·ken van aTti
lcel 1351 van het Bu1·ge1'lijlc W etboek; 
zij is dus enkel tegenstelbaa1' aan de 
gedingvoeTende paTtijen en aan de tussen
komende pa1'tij aan wie de beslissing 
bindend weTd veTlclaaTd (2). 

2° Aangezien m·tilcel 9 van de wet van 
1 juli 1956 bet1·efjende de ve1'plichte aan
spmlceUjlcheidsve1"Zeke1'ing inzalce moto1'-
1'ijtuigen bepaalt dat " het vonnis dat 
in een geschil tussen de benadeelde en 
de ve1•zelce1'de is gewezen, niettemin aan 
de ve1·zeke1'aa1' lean wo1·den tegengewo1'
pen, indien is komen vast te staan dat 
deze laatste in feite de leiding van het 
geding op zich heeft genomen '' dTingt 
zich het gewijsde op in de1·gelijk geval 
wat betTejt de 1"echtsbet1·ekkingen tussen 
de benadeelde, de ve1·zelce?•de en de ve1'
zelcema1' en heejt deze laatste de1·halve 
het 1'echt dit jegens de ee1·ste in te 1'oepen. 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

(( GROEP JOSI ''' T. BOSMANS.) 

ARREST. 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 januari 1965 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Bergen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 

(1) Ret onderhavig arrest spreekt zich uit 
over dergelijke uitzondering. Artikel 4 van 
de wet van 18 april 1927 aangaande de be
scherming der benamirigen van oorsprong van 
wijnen en brandewijnen voorziet een andere 
uitzondering op het principe van het betrekke
lijk gezag, wat de personen betreft, van het 
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de schending van de artikelen 9 van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, doo?"dat het bestreden 
vonnis, al erkent het dat eiseres de lei
ding op zich heeft genomen van bet ge
ding waarover b(lslist werd door het von
nis gewezen op 4 mei 1962 door de Politie
rechtbank te Boussu, die zich onbevoegd 
verklaarde om van de door verweerder 
tegen de verzekerde van eiseres ingestelde 
burgerlijke vordering kennis te nemen, 
wegens de in het voordeel van die ver
zekerde uitgesproken vrijspraak van de 
hem ten laste gelegde misdrijven, niette
min bedoelde eiseres ertoe veroordeelt 
verweerder schadeloos te stellen voor de 
ten gevolge van die misdrijven geleden 
schade, te1·wijl eiseres aan verweerder de 
beschikkingen van de op 4 mei 1962 
door de Politierechtbank te Boussu ge
wezen vonnis tegenwierp, terwijl arti
kel 9 van de wet van 1 juli 1956, dat 
afwijkt van de regels betreffende de ex
ceptie van het rechterlijk gewijsde, be
paalt dat een vonnis, dat in een geschil 
tussen de benadeelde en de verzekerde 
is gewezen, aan de verzekeraar kan wor
den tegengeworpen, die in feite de leiding 
op zich heeft genomen van het geding, 
terwijl noodzakelijk hieruit volgt dat de 
verzekeraar, die in feite de leiding op 
zich heeft genomen van een geding dat 
de. benadeelde aan zijn verzekerde tegen
stelde, ook het vonnis dat het geding 
beslecht heeft aan de benadeelde mag 
tegenwerpen, en dienvolgens, het bestre
den vonnis derhalve niet mocht weigeren, 
zoals het .dat lweft gedaan, J:>ovengemeld 
vonnis van 4 mei 1962, waarin verweerder 
berust had, in acht te nemen : 

Overwegende dat uit de niet betwiste 
vaststellingen van de bestreden beslissing 
blijkt dat de rechtsvordering van ver
weerder, die gegrond is op artikel 6 van 
de wet van 1 juli 1956, van eiseres de 
aanvullende herstelling opeist van een 
deel van het door hem ingevolge een 
verkeersongeval geleden nadeel, dat ver
weerder geen hoger beroep heeft ingesteld 
tegen het op 4 mei 1962 door de Politic-

rechterlijk gewijsde (raadpl. wetsontwerp, 
Kamerbescheiden - nr 423 - Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, 7-ittijd 1925-1926, 
blz. 1939). 

(2) Cass., 5 december 1949 (.Arr. Vm·b1•., 
1950, blz. 203) en noot 2 bij cass., 11 apllil 
1958 (ibid., 1958, blz. 598), 
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rechtbank van het kanton Boussu gewe
zen vonnis dat de bestuurder van de hem 
ten laste gelegde misdrijven vrijspreekt, 
bestuurder wiens burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid door eiseres wordt ge
dekt, en dat zich derhalve onbevoegd 
verklaart om van de door verweerder 
tegen die bestuurder ingestelde burger
lijke vordering kennis te nemen ; dat dit 
vonnis, op het hoger beroep van de pro
cureur des Konings aileen, gewijzigd 
werd op 14 november 1962 door de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen uit
sluitend wat de strafvordering betreft ; 
dat dit laatste vonnis in kracht van 
gewijsde is gegaan; dat eiseres, die be
weert, zonder hieromtrent tegengespro
ken te worden de leiding op zich te hebben 
genomen van het geding beslecht door 
bovengemeld vonnis van 4 mei 1962, aan 
de huidige rechtsvordering de exceptie 
van het rechterlijk gewijsde tegenwerpt, 
door zich te beroepen op artikel 9, lid 2, 
van de bovengemelde wet van 1 juli 1956 ; 

Overwegende dat het vonnis beslist dat 
het vonnis van 4 mei 1962 geen gewijsde 
zaak tussen de partijen van dit proces 
uitmaakte onder meer op grond dat 
« eiseres niet partij was bij de eerste 
instantie tussen verweerder en de be
stuurder, verzekerd door eiseres )) ; dat 
het vonnis er verder op wijst dat eiseres 
tevergeefs liet gelden dat ze de leiding 
van het geding op zich heeft genomen, 
daar uit de termen zelf van artikel 9 
waarop zij• zich beroept blijkt dat dit 
vonnis haar tegengeworpen kan worden; 
dat het bij lid 2 van deze wetsbepaling 
verleend vermogen voorbehouden is aan 
de verzekerde en aan het slachtoffer, 
daar dit vermogen dit is - een tussen 
die eerste twee gewezen vonnis aan de 
verzekeraar tegen te werpen - ; 

Overwegende dat, indien het beschik
kend gedeelte van een vonnis, gewezen 
door een strafgerecht dat over de vor
dering van de burgerlijke partij tegen de 
beklaagde uitspraak doet, slechts, bij 
toepassing van artikel 1351 van het Bur
gerlijk W etboek, het betrekkelijk gezag 
van het rechterlijk gewijsde heeft, in die 
zin dat het slechts aan de in de zaak 
betrokken partijen kan worden tegenge
worpen en onder meer aan de tussen
komende partij voor wie de beslissing 
bindend verklaard geweest is, dit gezag 
ook nog tot andere personen reikt, als de 
wet aldus beslist ; 

Overwegende dat door in artikel 9 van 
de wet van 1 juli 1956 te beschikken dat . 
« het vonnis dat in een geschil tussen 
de benadeelde en de verzekerde is gewe-

CASSA'riE, 1967. - 3 

zen, niettemin aan de verzekeraar kan 
worden tegengeworpen, indien is komen 
vast te staan dat de laatste in feite de 
leiding van het geding op zich heeft gena
men ))' de wetgever heeft gemeend dat de 
door de verzekeraar aangenomen houding 
gedurende het proces tussen de par
tijen in zake, van de regel is afgeweken 
volgens welke het gezag van het gewijsde 
deze verzekeraar niet kon worden op
gelegd, daar het tot de partijen was be
perkt; 

Overwegende dat daar het gezag van 
dit rechterlijk gewijsde zich opdringt in 
de rechtsverhouding tussen de bena
deelde, de verzekerde en deze verzeke
raar, het deze laatste evenzeer als de 
twee anderen behoort, dit in te roepen ; 

Overwegende dat nu het vonnis, zonder 
daaromtrent bekritiseerd te zijn, erop 

' heeft gewezen dat eiseres beweert, zonder 
te worden tegengesproken, de leiding op 
zich genomen te hebben van het geding 
beslecht door het vonnis van 4 mei 1962, 
niet kon beslissen, zonder artikel 9 van 
de in het middel vermelde wet van 1 juli 
1956 te schenden, dat eiseres zich niet 
kon beroepen op het gezag van het rech
terlijk gewijsde, dat verbonden is aan 
deze beslissing gewezen door de Politie
rechtbank te Boussu ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder in de kosten ; verwijst de 
zaak voor de Rechtba:mk van eerste aan
leg te Charleroi, rechtdoende in hoger 
beroep. 

15 september 1966. - 18 kamer. 
Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.
Verslaggever, H. Baron Richard. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Dumon, advo
caat-generaal. - Pleite1·, H. Van Ryn. 

18 KAMER.- 15 september 1966. 

1° WERKRECHTERSRAAD.- VER
PLICHTING VOOR DE \yERKREOHT:F)B,S· 
RAAD VAN BEROEP DE VERWEERMIDDE
LEN SUMMIER UITEEN TE ZETTEN, -
MIDDEL TOT OASSATIE WAARBIJ AAN 
DE WERKREOHTERSRAAD VAN BEROEP 
VERWETEN WORDT EEN VERWEERM;ID,, 
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DEL NIET TE HEBBEN UITEENGEZET. -
VERWEER WAAROP GEEN ANTWOORD 
DIENDE TE WORDEN VERSTREKT OM· 
WILLE VAN EEN V ASTSTELLING VAN DE 
SENTENTIE. - MIDDEL VAN BELANG 
ONTBLOOT. 

2° HUUR VAN WERK.- Hm VAN 
DIENSTEN. - BEDIENDENOVEREEN
KOMST. - CONTRACT GESCHORST WE· 
GENS ZIEKTE OF EEN ONGEVAL. -
RECHT VAN DE WERKGEVER HET CON· 
TRACT OP TE ZEGGEN.- 0PZEGGINGS
TERMIJN GAAT PAS IN WANNEER DE 
OORZAAK TOT SCHORSING VAN HET CON· 
TRACT VERVALT. 

1° Is niet ontvankelijk, bij gebr·ek aan 
· belang, het middel hie1·uit afgeleid dat 

de sententie van de werkrechte1·sraad van 
be1·oep geen summie1·e uiteenzetting van 
een ve1·weer van eiser bevat, te1·wijl de 
1•echter niet C?'toe gehouden was dit ve1·
wee1• te beantwo01•den omwille van een 
vaststelling van zijn beslissing (1). 

2° W anneer de uitvoe1·ing van de bedienden
overeenkomst gescho1·st wo1·dt wegens 
zielcte van de becliende of een ongeval 
waa1·van h~j het slachtofje1• is, behouclt cle 
we1·kgeve1• het 1·echt cle. ove1·eenkomst op te 
zeggen cloch de opzeggingstermijn gaat 
pas in wannee1· de oo1·zaak van de scho1'· 
sing vervalt. (Wetten inzake de bedien
denovereenkomst, gecoi:irdineerd op 
20 juli 1955, artikelen 9 en 11, lid 2.) 

(CAYE, T .• NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« ETABLISSEMENTEN JULIEN MACK)),) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 10 december 1964 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep 
te Luik, kamer voor bedienden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 77 en 123 (gewijzigd bij de 
wet van 12 juli 1960) van de wet van 
9 juli 1926 op de werkrechtersraden, 
doorclat de bestreden beslissing, bij beves
tiging van de beroepen beslissing, ver, 
klaart dat de aangetekende brief die eiser 

(1) Over de regel dat niet ontvankelijk is, 
bij gebrek aan belang, een middel afgeleid uit 
het gebrek aan summiere uiteenzetting van 
een verweer, terwijl hierop passend geant
woord is, raadpl. cass., 15 oktober 1964 (Bu,U. 
en PASIC., 1965, I, 165). 

op 29 maart 1961 door de verwerende 
vennootschap toegezonden werd, geen 
gevolg kan hebben en dat « het van 
weinig belang is na te gaan of de aan
getekende brief van 29 maart 1961 aldan 
niet beschouwd kan worden als de bete
kening van een opzegging door gedaagde 
in hoger beroep (hier verweerster) aan 
appellant (hier eiser) ,, zonder de door 
eiser in een regelmatige conclusie inge
roepen middelen te beantwoorden waar
bij werd aangevoerd : 1° « dat de werk
geefster haar wil de overeenkomst te 
verbreken bekend maakte precies op 
het ogenblik dat appellant, gelet op de 
verbetering van zijn gezondheidstoe
stand, zijn inzicht mededeelde zijn arbeid 
te hervatten ,, 2° « dat de werkgeefster 
op dat ogenblik een nieuwe bediende 
definitief en zonder voorbehoud aan
geworven had, die alle vroegere hlanten 
van concluant zou bezoeken, en dat zij 
met de plaatsvervanger het bij artikel 15 
van de gecoordineerde wetten bedoeld 
contract zou gesloten hebben, was zij 
van plan geweest de heer Ghaye in haar 
dienst te houden ,, en 3° dat de stelling, 
als zou de brief van 29 maart 1961 geen 
gevolg kunnen hebben, strijdig was met 
de vaststellingen van« de op 29 december 
1962 tussen partijen in hoger beroep 
gewezen beslissing "• en cloordat de bestre
den beslissing, daar ze geen stelling neemt 
over de middelen die aldus uit de wil 
van verweerster de overeenkomst te 
verbreken en nit het gewijsde afgeleid 
zijn, niet wettelijk met redenen omkleed 
is : 

Overwegende dat verweerster tegen de 
oorspronkelijke eis van de huidige eiser 
in hoofdorde opgeworpen had dat de 
aangetekende brief van 29 maart 1961, 
waarop deze zich beriep, geen verbreking 
van het bediendencontract inhield, zodat 
de eis strekkende tot betaling van een 
opzeggingsvergoeding niet gegrond was 
en dat ze, slechts subsidiair, liet gelden 
dat " de gedaagde in hoger beroep (thans 
verweerster), zo de werkrechtersraad van 
beroep niettegenstaande alles en in strijd 
met de eerste rechter de mening toe
gedaan zou zijn, aan de brief van 29 maart 
1961 de waarde toe te kennen van een 
betekening van een opzegging, gerechtigd 
zou zijn de toepassing te eisen van arti
kel12, lid 2, van de gecoordineerde wetten 
op het bediendencontract dat be
paald ... ''; 

Overwegende dat de eerste twee mid
delen van de besluiten van eiser uitslui
tend dit door verweerster voorgesteld 
subsidiair verweer betroffen ; 
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Overwegende dat de bestreden beslis
sing de beslissing van de eerste rechter 
bevestigt, die eiser afwijst om de reden 
dat « die aangetekende brief, in elke on
derstelling, zonder gevolg moet blijven" 
omdat, zelfs indien die brief beschouwd 
moest worden als de betekening van een 
opzegging, hij geen juridisch gevolg zou 
hebben, daar de opzeggingstermijn, door 
de werkgever toegestaan tijdens de schor
sing van het contract wegens ziekte van 
de bediende, pas ingaat wanneer deze 
oorzaak van de schorsing vervalt en daar 
eiser het bewijs van dit vervallen niet 
levert; 

Dat de W erkrechtersraad van beroep, 
daar hij het door verweerster voorgesteld 
subsidiair verweer niet in aanmerking 
nam, ertoe niet gehouden was middelen 
te beantwoorden die uitsluitend dit ver
weer betroffen ; 

Overwegende dat, nu eiser geen enkele 
juridische gevolgtrekking had afgeleid 
uit de in de conclusie uitgebrachte over
weging, vermeld onder 3° in het tweede 
middel, de rechter ertoe niet gehouden 
was, ze te beantwoorden ; 

Dat het tweede middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 77 en 123 
(dit laatste gewijzigd bij artikel 30 van 
de wet van 12 juli 1960) van de wet van 
9 juli 1926 op de werkrechtersraden, door
dat de bestreden beslissing de beknopte 
samenvatting van de eis van eiser niet 
behelst maar zich ertoe beperkt zijn 
conclusie te vermelden, zonder de mid
delen aan te duiden die erin voorkomen, 
terwijl de belmopte samenvatting van de 
eis in de in hoger beroep gewezen beslis
singen een beschrijving van de grieven 
eist, die door appellant tegen de beslissing 
van de eerste rechter worden ingeroepen : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het tweede middel volgt dat de beslissing 
de door het eerste middel bedoelde con
clusie niet moest beantwoorden ; 

Dat het verwijt aan de rechter in be
roep, geen belmopte samenvatting van 
de door die conclusie uitgebrachte grieven 
gemaakt te hebben, dienvolgens, zonder 
belang is; 

Overwegende dat het middel niet ont
vankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1320 en 1322 
van het Burgerlijk W etboek, en uit de 
miskenning van de bewijskracht van de 
brief van 29 maart 1961, doo1·dat de 
bestreden beslissing aanneemt dat de 

aangetekende brief van 29 maart 1961 
zonder gevolg moet blijven, te1·wijl ver
weerster in deze brief verklaart : « we 
zijn niet van plan uw arbeidscontract na 
31 december 1961 te verlengen ,, terwijl 
het met de duidelijke termen van deze 
brief onverenigbaar is te beslissen dat hij 
niet als gevolg gehad heeft op 31 decem
ber 1961 een einde te stellen aan het 
tussen partijen bestaande bediendencon
tract : 

Overwegende dat de beslissing, zonder 
van de aangetekende brief van 29 januari 
1961 ecn met de termen ervan onverenig
bare interpretatie te geven, aanneemt 
« dat de aangetekende brief, in elke onder
stelling, zonder gevolg moet blijven ,, en 
daarbij steunt, enerzijds, op de aan de 
wet ontleende overweging dat de opzeg
gingstermijn, door de werkgever toege
staan, tijdens de schorsing van het be
diendencontract, wegens ziekte van de 
bediende, pas ingaat wanneer de oorzaak 
van de schorsing vervalt, en, anderzijds, 
op de overweging dat op de op voorge
melde brief aangegeven datum, dit ver
dwijnen niet bewezen was ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

15 september 1966. - 1e kamer. -
Voo1·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1·slaggever, Baron Richard. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Dumon, advo
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van 
Heeke en Fally. 

1e KAMER.- 16 september 1966. 

VERBINTENIS.- RECHT DAT VOLGENS 
OVEREENKOMST VASTGESTELD WORDT 
TE"N VOORDELE VAN EEN GEMEENTE EN 
HAAR INWONERS. - RECHT DAT OVER
EENGEKOMEN WORDT IN HET ALGEMEEN 
BELANG. -,RECHT DAT NIET OVEREEN
STEMT MET EEN ZAKELIJK RECHT DOOR 
MET EEN PERSOONLIJKE VERBINTENIS 
WAARVAN DE VOORWAARDEN DOOR DE 
OVEREENKOMST ZIJN BEP AALD. 

W anneer een recht val gens overeenkomst 
vastgesteld wordt, niet ten IJ.ehoeve van 
een erf of een bepaalde per soon, doch van 
een gemeente en haar inwoners, en dit 
in het algemeen belang, is het geen 
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zalcelijlc ?'echt, doch stemt het ove1•een 
met een persoonlijlce verbintenis, waa?'
van de voo1·waanlen in de tussen par
t~fen gesloten overeenlcomst bepaald 
zijn (1). 

(R. PUYLAERT, WEDUWE A. BLIECK, Y. 
BLIECK EN CH. BLIECK, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING <C CA
SINO TENNIS DE COXYDE ET SAINT
IDESBALD ll, C. FASTENAECKELS, J. 

PRIEM EN GEl\'I:EENTE KOKSIJDE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 juni 1964 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te V eurne ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, 543, 544, 578, 
617, 619, 625, 628, 637, 638, 1131, 1133, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, doordat het bestreden vonnis, 
na geconstateerd te hebben dat de rechts
voorganger van de eisers, blijkens akte 
van 8 april 1927, aan de naainloze ven
nootschap " Plage de Coxyde " het terrein 
verkocht waarop het huidige casino op
gericht en tevens aan gezegde vennoot
schap een recht op kosteloos genot van 
onbeperkte duur afstond op het erf 
genaamd " Park "• op last voor gezegde 
vennootschap onder meer tennisbanen in 
te rich ten en te onderhouden, en mits een 
recht van terugkeer voor het geval dat 
de gestelde voorwaarden niet zouden 
geeerbiedigd worden, dat op 16 oktober 
1928 eerste verweerster werd opgericht 
en dat de vennootschap " Plage de 
Coxyde " het casino en het genotsrecht 
op het " Park " inbracht, en, zonder te 
betwisten, zoals de eisers in hun conclu
sie voor de rechtbank hadden laten gel
den, dat de vennootschap " Plage de 
Coxyde "op 14 december 1934 ontbonden 
werd door fusie met de naamloze vennoot
schap " La Metropolitaine ,, beslist dat 
gezegd genotsrecht, noch door de out
binding van de vennootschap " Plage de 
Coxyde "op 14 december 1934,noch door 
het verstrijken op 8 april 1957 van de 
bestaanstcrmijn van dertig jaar van 
gezegd genot, vervallen was, om de reden 

(1) Raadpl. cass. fr., req., 23 maart 1908, 
(D. ]?., 1908, I, 279); cass. fr., civ., 29 maart 
1933 (D. H., 1933, 282); 30 juni 1936 (D. H., 
1936, 524; D.P., 1936, I, 68, noot A. BESSON) ; 
cass. fr., req., 24 oktober 1939 (D. H., 1940, 

dat een eigenaar op de meest absolute 
wijze over zijn goederen mag beschikken 
indien hij er geen gebruik van maakt dat 
strijdig is met de wet, dat artikel 543 
van het Burgerlijk Wetboek slechts de 
voornaamste zakelijke rechten opsomt 
en dat het de burgers mogelijk is andere 
zakelijke rechten op de goederen te ves
tigen, dat het van ondergeschikt belang 
is te weten of het betwiste genotsrecht 
een zakelijk recht sui generis ofwel een 
erfdienstbaarheid uitmaakt, dat ten deze 
het betwiste recht niet indruist tegen het 
beginsel van de vrije circulatie van de 
goederen, aangezien dit recht moet ver
dwijnen indien zekere voorwaarden niet 
vei·wezenlijkt waren, zodat het recht niet 
noodzakelijk eeuwigdurend moest zijn, 
aangezien het casino rechtstreeks nut 
haalt uit het aanpalend park en de er op 
gebouwde tennisbanen, aangezien het 
betwiste erf be last werd met een erfdienst
baarheid non aedificancli, en aangezien 
gezegd erf in genot werd gegeven niet 
aileen aan de vennootschap " Plage de 
Coxyde " maar ook aan het publiek, daar 
de rechtsvoorganger van de eisers ver
klaard heeft als hoofddoel te hebben 
mecle te werken tot het welzijn van de 
zeebadplaats te Koksijde, ee1·ste onde?'
deel, te1·wijl, zoals blijkt uit de akte op 
8 april 1927 voor notaris Pieret-Gerard 
te Nijvel verleden, en meer bepaald uit 
het beging 20°, het betwiste genotsrecht, 
spijt voormelde uitgedrukte bedoeling 
van de rechtsvoorganger van de eisers, 
uitsluitend aan de vennootschap " Plage 
de Coxyde " wercl verleend, zodat het 
vmmis de bewijskracht heeft geschonden 
welke door de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek aan 
voormelde akte wordt gehecht ; tweede 
onde1·deel, te1·wijl, volgens de artike
len 543 en 544 van het Burgerlijk Wet
hoek, het niet mogelijk is, buiten de 
publiekrechtelijke erfdienstbaarheden, 
het recht van erfpacht, het recht van 
opstal en de zekerheden, andere zakelijke 
rechten te vestigen clan die welke in 
gezegd artikel 543 zijn opgesomd en 
bepaald zijn in de artikelen 544, 578 en 
628 van hetzelfde wetboek, en te1·wijl 
trouwens clergelijke andere rechten niet 
clenkbaar zijn ; de1·de onderdeel, terwijl 
uit de bewoorclingen van de akte, op 
8 april 1927 voor notaris Piret-Gerard 

30); Encycl. Dalloz, v 0 Sm•vitHdes, nrs 295, 
301 en 317. Zie ookBEUDANT, D1·oit civil, 1938, 
IV, nr 583; PLANIOI, en RIPERT, DToit civil, 
III, nr 949. 
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te Nijvel verleden, en meer bepaald van 
beding 20°, blijkt dat de rechtsvoor
ganger van de eisers aan de vennootschap 
" Plage de Coxyde » een recht van genot 
had verleend, dat ieder genot in hoofde 
van de eigenaar van het belaste erf uit
sloot, zodat er geen sprake kan zijn van 
erfdienstbaarheid in de zin van de arti
kelen 637 en 638 van het Burgerlijk Wet
hoek, te1·wijl uit de bewoordingen van 
voormelde akte blijkt dat het gevestigde 
recht van genot, een recht van gebruik 
was in de zin van artikel 628 van het 
Burgerlijk Wetboek, terwijl dienvolgens 
het vonnis, door te aanvaarden of althans 
niet uit te sluiten dat het betwiste recht 
een erfdienstbaarheid uitmaakte, en door 
de stelling van de eisers te verwerpen 
volgens welke het betwiste recht een 
recht van gebruik was, de bewijskracht 
heeft , geschonden welke door de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek aan voormelde akte van 8 april 
1927 wordt gehecht; vie1·de onde1·deel, 
terwijl de artikelen 617 en 625 van het 
Burgerlijk Wetboek bepalen dat het 
vruchtgebruik en het recht van genot en 
bewoning eindigen door de dood van hem 
op wie het recht is gevestigd en dus, waar 
ten deze het recht gevestigd werd in 
hoofde van de vennootschap « Plage de 
Coxyde », met de ontbinding van de ven
nootschap op 14 december 1934, terwijl 
minstens de artikelen 619 en 625 van het 
Burgerlijk Wetboek bepalen dat het 
vruchtgebruik of het recht van gebruik 
en van bewoning, dat niet op een bij
zondere persoon wordt gevestigd, na 
dertig jaar teniet gaat, zodat ten deze 
het betwiste recht op 8 april 1957 was 
vervallen, terwijl deze bepalingen tot 
doel hebben het beginsel van de vrije 
circulatie van de goederen te vrijwaren, 
dat zij dienvolgens van toepassing zijn 
op alle rechten, behalve erfpacht en op
stal, die een goed op dergelijke wijze 
belasten dat ze de eigenaar ervan van 
alle genot beroven, ook moest men aan
vaarden dat andere dergelijke rechten 
bestaan dan het vruchtgebruik of het 
recht van genot en het recht van bewo
ning, terwijl deze bepalingen de openbare 
orde raken, zodat de artikelen 6, 1131 
en 1133 van het Burgerlijk Wetboek ver
bieden dergelijke rechten niet aileen ten 
eeuwigen dage, maar ook voor een langere 
duur te vestigen dan is bepaald door 
gezegde artikelen 617, 619 en 625 van 
het Burgerlijk W etboek : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat, toen de rechtsvoorganger van de 
eisers het betwiste perceel in 1905 aan-

kocht, het reeds belast was met een erf
dienstbaarheid non aedi(icandi, gepaard 
gaande met zekere verplichtingen voor de 
koper, onder meer het aanleggen van een 
park op dit perceel en het onderhoud 
ervan, dat bedoelde rechtsvoorganger een 
park heeft aangelegd, beplantingen heeft 
gedaan, wegjes heeft getrokken, het park 
heeft opengesteld voor het publiek en 
nog andere maatregelen heeft getroffen, 
welke alle tot doel hadden het toeristisch 
uitzicht van de gemeente Koksijde te 
bevorderen en de naburige gronden in 
waarde te doen stijgen, dat bedoelde 
rechtsvoorganger, blijkens akte van 
8 april 1927, aan de naamloze vennoot
schap " Plage de Coxyde » het terrein 
verkocht waarop het huidige casino werd 
opgericht en haar tevens een recht afstond 
op kosteloos genot, voor onbeperkte duur, 
van het door hem aangelegde park, het 
doel van de verkoper zijnde, volgens de 
bewoordingen van de altte zelf, "avant 
tout de cooperer au bien de la plage de 
Coxyde >>; 

Overwegende dat het vonnis hieruit 
afleidt dat het stuk grand, << Park » ge
naamd, belast werd met een erfdienst
baarheid non aedificandi ten voordele van 
de aanpalende erven en van het casino, 
dat het voordeel er toe strekt de aan
palende erven een recht op vergezicht te 
geven, dat het aldus belaste erf in genot 
werd gegeven niet aileen aan de vennoot
schap " Plage de Coxyde », maar ook aan 
het publiek, en dat, ingevolge evenge
melde beschikkingen, tot op heden ieder
een een voordeel eruit heeft gehaald ; 

Overwegende dat uit de constateringen 
van het vonnis blijkt dat het kwestieus 
recht een voordeel geeft aan de gemeente 
en de random het park wonende burgers ; 

Dat het vonnis tevens vaststelt dat aan 
dit recht een einde kan worden gemaakt 
wanneer de gestelde voorwaarden niet 
worden nageleefd, omstandigheid welke 
zich tot op heden nog niet heeft voor
gedaan; 

Overwegende dat aldus blijkt dat het 
litigieuze recht, in het leven geroepen ten 
behoev.e, niet van een erf of van een wel 
bepaalde persoon, maar van een gemeen-

, schap, dit is de gemeente Koksijde en 
haar inwoners, een last van openbaar nut 
insluit waarvan de duur afhangt van het 
naleven van de voorwaarden die bij het 
in leven roepen ervan werden bedongen ; 

Overwegende dat dergelijke last niet 
als een zakelijk recht, maar als een per
soonlijke verbintenis dient te worden aan
gemerkt, waarvan de voorwaarden zijn 
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vastgesteld door de tussen partijen geslo
ten overeenkomst ; 

Overwegende alzo dat, hoewel het von
nis ten onrechte bedoeld recht als een 
zakelijk recht beschouwt, het dispositief 
ervan niettemin wettelijk gerechtvaar
digd is; 

Overwegende mitsdien dat geen van 
de onderdelen van het middel, hetwelk 
de vaststellingen van het vonnis met 
betrekking tot het doel van openbaar nut 
van het litigieuze recht niet critiseert en 
enkel opkomt tegen de gevolgen welke 
het vonnis aan het beweerde zakelijk 
recht toekent, bij gebrek aan belang 
onontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

16 september 1966. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, H. BelpaiJ:e, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, eerste advo
caat-generaal. - Pleitet·, H. Bayart. 

1e KAMER.- 16 september 1966, 

1° EET- EN KOOPWAREN (HAN
DELSMISBRUIKEN INZAKE). -
BESLUIT VAN DE REGENT VAN 19 JULI 
1947.- WETTELIJKE GRONDSLAG VAN 
DIT BESLUIT. 

2° WETTEN EN BESLUITEN.- BE
SLUITWETTEN VAN 22 JANUARI 1945, 
14 MEl 1946 EN 29 JUNI 1946. -BE
SLUITWETTEN GENOMEN DOOR DE Ko
NING KRACHTENS DE BUITENGEWONE 
MACHTEN HEM VERLEEND DOOR DE 
WETTEN VAN 7 SEPTEMBER 1939 EN 
14 DECEMBER 1944. 

3° WETTEN EN BESLUITEN.- BE
SLUITWETTEN VAN 22 JANUARI 1945, 
14 MEI 1946 EN 29 JUNI 1946. -BE
SLUITWETTEN GENOMEN DOOR DE Ko
NING KRACHTENS DE BUITENGEWONE 
MACHTEN HEM VERLEEND DOOR DE 
WETTEN VAN 7 SEPTEMBER 1939 EN 
14DECEMBER 1944. -BESLUITWETTEN 
WELKE HUN BINDENDE KRACHT BE
HOUDEN HEBBEN NA RET OPHOUDEN 
VAN DE BUITENGEWONE MACHTEN AAN 
DE KONING DOOR DEZE WETTEN VER
LEEND. 

4° WETTEN EN BESLUITEN.- BE-

SLUITWETTEN GENOMEN DOOR DE Ko
NING OP GROND VAN DE BUITENGEWONE 
MACHTEN HEM VERLEEND OP 7 SEPTEM
BER 1939 EN 14 DECEMBER 1944. -
BESLUITWETTEN DIE KRACHT VAN WET 
HEBBEN. 

5° WETTEN EN BESLUITEN. - RE
GLEMENTERINGSMACHT VAN DE KONING 
KRACHTENS ARTIKEL 67 VAN DE GROND· 
WET.- MACHT OM DOOR MIDDEL VAN 
REGLEMENTEN EN BESLUITEN DE UIT
VOERING TE VERZEKEREN VAN DE OP 
GROND VAN DE WETTEN OP DE BUITEN
GEWONE MACHTEN VAN 7 SEPTEMBER 
1939 EN 14 DECEMBER 1944 GENOMEN 
BESLUITWETTEN. - GRENZEN VAN 
DEZE MACHT. 

6° EET- EN KOOPWAREN (HAN
DELSMISBRUIKEN INZAKE). -
BESLUITWET VAN 23 FEBRUARI 1947 
TOT AFSCHAFFING VAN DE TOELAGEN 
AAN DE MOLENAARS. - GEVOLGEN 
VAN DEZE BESLUITWET WAT BETREFT 
DE RECUPERATIE VAN DE VROEGER 
ALS TOELAGEN TOEGEKENDE SOMMEN. 

7° EET- EN KOOPWAREN (HAN
DELSMISBRUIK]j]N INZAKE). -
0NGEOORLOOFD KARAKTER VAN DE 
WINST BEHAALD DOOR DE MOLENAAR
GROOTHANDELAAR OP RET VERSCHIL 
TUSSEN DE MAXIMUMVERKOOPPRIJS VAN 
RET MEEL. - WETTELIJKE GROND
SLAG VAN DIT ONGEOORLOOFD KARAK
TER. 

8° EET- EN KOOPWAREN (HAN
DELSMISBRUIKEN INZAKE). -
VERPLIOHTE STORTING AAN DE HAN
DELSDIENST VOOR RA VITAILLERING VAN 
RET BEDRAG VAN DE UIT RET VERSCHIL 
TUSSEN DE MAXIMUMVERKOOPPRIJZEN 
GESPROTEN ONGEOORLOOFDE WINST.
STORTING WELKE DE MAATREGELEN 
NIET OVERSCHRIJDT WELKE DOOR DE 
MINISTER BEVOEGD INZAKE RA VITAIL
LERING KUNNEN GENOMEN WORDEN 
KRACHTENS DE BESLUITWET VAN 22 JA
NUARI 1945. 

go EET- EN KOOPWAREN (RAN
DELSMISBRUIKEN INZA,KE). -
VERPLIOHTE STORTING AAN DE RAN
DELSDIENST VOOR RA VITAILLERING VAN 
RET BEDRAG VAN DE UIT RET VERSCHIL 
TUSSEN DE MAXIMUlliVERKOOPPRIJZEN 
GESPROTEN ONGEOORLOOFDE WINST. -
MAATREGEL DIE DE UITVOERING IS VAN 
DE BESLUITWETTEN WELKE VAN 
KRACHT ELEVEN NA RET EINDE VAN 
DE BUITENGEWONE MACHTEN AAN DE 
KoNING VERLEEND DOOR DE WETTEN 
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VAN 7 SEPTEMBER 1939 EN 14 DECEM
BER 1944 EN DIE DUS NA RET OPHOUDEN 
VAN DEZE BUITENGEWONE MACHTEN 
KON GENOMEN WORDEN. 

1o Het beshtit van de Regent van 19 juli 
1947 vindt zijn wettelijlce g1·ondslag in de 
artikelen 3 van cle beslttitwet van 22 fa
nua1·i 1945 bf',t1·efjende het beteuge!en van 
ellce inb1'eulc op de 1·eglemente1·~ng be
t1"effende de bevoo1'1'ading van het land, 
1 van de besluitwet van 14 mei 1946 hou
dende ve1'schm•ping van de controle de1• 
p1·ijzen, en 1, tweede lid, van de beslu~t
wet van 29 jttni 1946 betrefjende het met 
verantwoord optreden van tussenpersonen 
in de ve1•deling van p1·oducten en grond
stofjen dat de besluitwet van 22 janum·i 
1945 wijzigt (1). 

2o De besluitwetten van 22 jamta1·i 1945 
bet1·efjende het beteugelen van ellce in
b1·eulc op de 1·eglementering bet1·efjend~ 
de bevoormding van hetland, van 14 me~ 
1946 houdende ve1·sche1·ping van de con
t1'0le de1· p1·ijzen en van 29 jtmi 1946 
betrefjende het niet ve1·antwoord optreden 
van tussenpe1·sonen in de verdeling van 
p1'0ducten en g1·ondstofjen zijn door de 
Koning genomen op grand van de wetten 
op de bttitengewone machten van 7 sep
tembe1" 1939 en 14 december 1944. 

3o De besluitwetten van 22 jamtm•i 1945 
bet1·efjende het beteugelen van ellce in
breulc op de 1·eglemente1·ing bet1·efjende 
de bevoormding van hetland, van 14 mei 
1946 houdende vm·schm·ping van de con
t1·ole dm· prijzen en van 29 jttni 1946 
betrefjende het nliet vemntwo01·d opt1·eden 
van tussenpersonen in de verdeling van 
producten en gTondstofjen hebben hu1~ 
bindende lcmcht behouden na 28 februan 
1947, datum waa1•op de aan de Koning 
do01• de wetten van 7 september 1939 
en 14 december 1946 ve1·leende buiten
gewone machten een einde genomen heb
ben (2). 

4o De besluitwetten genomen lc1·achtens de 
wetten op de buitengewone machten van 
7 september 1939 en 14 december 1944 
hebben lcmcht van wet (3). 

5o De Koning pttt in a1•tilcel 67 van de 
GTondwet de macht om bij wege van 

(1) Cass., 22 april 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1066). 

(2) Cass., 26 mei 1952 (A1·r. Vnbr., 1952, 
blz. 538); 12 april 1954 (ibid., 1954, blz. 544) 
en 22 april 1966 (Bttll. en PASIC., 1966, I, 
1066). 

1·eglementen en besluiten de uitvoe1·ing 
te verzekeren van de b·achtens de wetten 
op de buitengewone machten van 7 sep
tembe?' 1934 en 14 decembe1· 1944 gena
men besluitwetten, op voorwaa1'de dat 
Hij de dmagwijdte e1·van niet uitb1·eidt 
of bepm·lct en ze noch aanvult noah wij
zigt ( 4). 

5o H et doel zelf dat het stelsel van de staats
tussenlcomsten inzalce de 1·avitaillering 
verantwoo1·dde, gebiedt, als noodzakelijk 
gevolg van de bij de besluitwet van 23 fe
b?·uari 194-7 bepaalde afschatfing van 
de ·toelagen aan de molenaa1•s, de recu
pemtie van de als dttsdanig toegeken,de 
sommen, in zover de handelsven·ichtin
gen, slaande op lcoopwaren waa1·voor 
toelagen wm·den uitgelcee1'd, en aan de 
nieuwe maximump1'ijzen ve1·wezenlijlct, 
tot een 01wechtmatige winst aanleiding 
zouden gegeven hebben bij ontstentenis 
van de1'gelifke maat1'egel (5). (Besluit 
van de Regent van 19 juli 1947.) 

7o Het ongeoorloofd kamlctm· van het deel 
van de winst sp1'uitende uit het vm·schil 
tussen de maximumverlcoopp1·ijs op 
26 juli 1947 en de maximumvm·lcoop
prijs op 1 augustus1947 w01·dt te1·zelfder
tijd in a1·tikel 1 van de besluitwet van 
14 mei 1946 en in artilcel 1, tweede lid, 
van de besluitwet van 29 juni 1946 
bekmchtigd ( 6). 

so De verplichte st01·ting aan de Handels~ 
dienst vo01' Ravitaillering van het bedrag 
van de winst welke met het bedrag van 
de toelage ove1·eenstemt wam·toe de aan 
de niettwe maximump1·ijs verlcochte koop
wa1'en aanleiding gegeven hadden, over
sch1-ijdt niet de uitwe1·king van de maat
regelen wellce de minister bevoegd inzake 
mvitaille1·ing bij toepassing van m·ti
kel 3, vie1·de lid, van de besluitwet van 
22 janum·i 1945 gemachtigd was te 
nemen (7). (Besluit van de Regent van 
19 juli 1947, art. 4.) 

go De maat1•egel, welke bestaat in de ver
plichte sto1'ting aan de H andelsdienst 
vo01· Ravitaille1·ing van het bedrag van 
de winst, dat met het bedrag van de toe
lage ovm·eenstemt waartoe de aan de 
nieuwe maximump1'ijs verlcochte koop
wa1'en aanleiding gegeven hadden, leon 
genom en w01·den na het ophouden van de 

(3) en (4) Cass., 22 april 1966 (Bttll, en 
PASIC., 1966, I, 1066), 

(5) (6) en (7) Cass., 17 mei 1963 (B1.tll. en 
PAsro., 1963, I, 987) en de conclusie van bet 
openbaar ministerie die het arrest voorafgaat, 
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door de wetten van 7 september 1939 en 
14 december 1944 aan de Koning toe
gekende buitengewone machten, ve1·mits 
zij slechts de uitvoering is van de van 
kracht gebleven besl'uitwetten en het gezag 
van wetgevende akten behield na het 
einde van deze machten ( 1). 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN EOO· 
NOMISOHE ZAKEN, EN DE HANDELS
DIENST VOOR RAVITAILLERING, T. DE· 

NYS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 februari 1965 in laatste 
aanleg door de rechtbank van eerste aan
leg te Kortrijk gewezen ; 

Over het eerste onderdeel van het mid
del, afgeleid nit de schending van de 
artikelen 4 van het besluit van de Regent 
van 19 juli 194 7 betreffende de aangifte 
van voorraden en de terugbetaling van 
diverse Staatstussenkomsten inzake ravi
taillering, 1 van het besluit van de Regent 
van 20 februari 1948 tot aanvulling van 
evengemeld besluit van 19 juli 1947, 2, 
inzonderheid lid 3, 3, inzonderheid 
leden 1, 2, 3 en 4, van de besluitwet van 
22 januari 1945 betreffende het beteuge
len van ellm in brenk op de reglementering 
betreffende de bevoorrading van het 
land, 1 van de besluitwet van 14 mei 1946 
houdende verscherping van de controle 
der prijzen, 1, inzonderheid lid 2, van 
de besluitwet van 29 juni 1946 betreffende 
het niet verantwoord optreden van 
tussenpersonen in de verdeling van pro
ducten, grondstoffen, enz. en houdende 
wijziging van de besluitwet van 22 janu
ari 1945, 67, 97 en 107 van de Grondwet, 
doo1·dat het bestreden vonnis, om de eis 
ongegrond te verldaren door te weigeren, 
op grond van artikel 107 van de Grand
wet, het besluit van de Regent van 19 juli 
1947 toe te passen, hierop steunt:" ... dat 
de wetten. van 7 september 1939 en 14 de
cember 1944 aan de Koning buiten
gewone machten verleenden, krachtens 
welke hij namelijk « bij in ministerraad 
>> overwogen besluit wetskrachtige be
» schikkingen kon treffen om ... het kre
» diet te handhaven en de economische 
» belangen van het land te verdedigen » ; 
dat de beschikkingen door de Koning 

(1) Cass., 26 mei 1952 (A1·1·. Verb1·., 1952, 
blz. 538); 12 april 1954 (ibid., 1954, blz. 544) 
en 22 april 1966 (Bull. en PAsrc., 1966, I, 
1066). 

krachtens deze wetten genomen, en name
lijk de besluitwet van 22 januari 1945, 
blijven bestaan, wat hun toepassing be
treft, na het verstrijken van het tijds
verloop gedurende hetwelk de Koning de 
buitengewone machten kon uitoefenen 
zoals gezegd ; dat artikel 3 van de besluit
wet van 22 januari 1945 de aangeduide 
ministers niet enkel gelast bijkomende 
detailmaatregelen te nemen, onmisbaar 
voor de toepassing van de door deze 
wetsbepaling vastgestelde normen ; dat 
zij, door aldus te handelen, niet verder 
zouden gaan dan het uitvoeren van een 
besluitwet die van kracht blijft ; dat deze 
wetsbepaling integendeel aan de minis
ters, zonder hun de minste regel of ge
dragslijn voor te houden, in de breedste 
termen, een uitgestrekte macht van regle
mentering in de hele economische sector 
verleent ; dat indien men moest aanvaar
den dat zulke wetsbepaling van kracht 
blijft na het verstrijken van het tijds
verloop gedurende hetwelk de Koning 
gebruik mag maken van de buitengewone 
machten waarmede Hij bekleed is, dit 
erop zou neerkomen te erkennen dat de 
uitvoerende macht aan zichzelf haar 
macht kan overdragen voor een onbe
grensde tijd en aldus een buitengewone 
macht, die de wetgever voor een be
perkte termijn heeft verleend, blijvend 
kan verlengen ; dat de wet van 7 sept 
tember 1939 aan de Koning geen ~ 
gevende macht heeft toegekend ; dat het 
alleen in zijn hoedanigheid van hoofd 
van de uitvoerende macht is dat ze hem 
buitengewone machten heeft verleend; 
dat de Koning de aangeduide ministers 
dus niet heeft kunnen bekleden met de 
bevoegdheid het initiatief te nemen 
nieuwe maatregelen van reglementering 
van de economie uit te vaardigen na 
28 februari 1947; dat vanaf deze datum 
de ministers, indien zij de bevoegdheid 
bezitten de uitvoering voort te zetten van 
maatregelen om de economie te organi
seren, regelmatig v66r deze datum uit
gevaardigd, evenals van zulke maatrege
len waarvan zijzelf de auteurs zijn, niet 
meer enkel op voormeld artikel 3, lid 1, 
van de besluitwet van 22 januari 1945 
kunnen steunen, om nieuwe maatregelen 
tot reglementering van de economie uit 
te vaardigen .... », te1·wijl het besluit van 
de Regent van 19 juli 1947 zijn wettelijke 
grondslag onder meer vindt in de arti
kelen 2, lid 3, 3, leden 1, 2 en 4, van de 
besluitwet van 22 januari 1945 betref
fende de beteugeling van elke inbreuk 
in verband met de bevoorrading van het 
land, alsmede in artikel 1 van de besluit-
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wet van 14 mei 1946 houdende verscher
ping van de controle der prijzen, en in 
artikel 1, lid 2, van de besluitwet van 
29 juni 1946 betreffende het beteugelen 
van elke inbreuk in verband met de 
bevoorrading van het land, terwijl de 
bovengemelde besluitwetten, door de 
Koning genomen op grond van de wetten 
van 7 september 1939 en 14 december 
1944, hun bindende kracht behouden 
hebben na 28 februari 1947, datum waar
op de buitengewone machten, bij die 
wetten aan de Koning verleend, een einde 
genomen hebben, terwijl deze beslu1t
wetten het gezag hebben van wetgevende 
akten, hoewel zij daarvan de natuur niet 
hebben, terwijl, dientengevolge, de Ko
ning aan artikel 67 van de Grondwet de 
macht ontleent om de uitvoering te ver
zekeren, bij wege van reglementen, van 
meergemelde besluitwetten, wegens hun 
wetgevend gezag, en zulks onafhankelijk 
van de samenlopende reglementaire 
macht welke die besluitwetten uitdruk
kelijk aan de minister toekennen, ter
wijl deze reglementaire machten door 
hun respectieve houders kunnen uitgeoe
fend worden na de ophouding van de 
buitengewone machten van de Koning, 
daar het de uitvoering geldt van besluit
w'etten die van kracht blijven en hun 
gezag van wetgevende akten behouden na 
het ophouden van die mach ten, en te1·wijl, 
derhalve, het vonnis, door te weigeren 
ten deze de besluiten van de Regent van 
19 juli 1947 en 20 februari 1948 toe te 
passen, de in het onderdeel aangeduide 
wetsbepalingen geschonden heeft : 

Overwegende dat het besluit van de 
Regent van 19 juli 1947 zijn wettelijke 
grondslag vindt in de artikelen 3 van de 
besluitwet van 22 januari 1945 betref
fende het beteugelen van elke inbreuk op 
de reglementering betreffende de bevoor
rading van het land, 1 van de besluitwet 
van 14 mei 1946 houdende verscherping 
van de controle der prijzen, en l, tweede 
lid, van de besluitwet van 29 juni 1946 
betreffende het niet verantwoord optre
den van tussenpersonen in de verdeling 
van producten, grondstoffen, enz. en 
houdende wijziging van voormelde be
sluitwet van 22 januari 1945; 

Overwegende dat evengemelde besluit
wetten, door de Koning genomen op 
grond van de wetten van 7 september 
1939 en 14 december 1944, hun bindende 
kracht behouden hebben na 28 februari 
1947, datum waarop de bij die wetten 
aan de Koning verleende buitengewone 
machten een einde hebben genomen; 

Overwegende dat die besluitwetten het-

zelfde gezag hebben als de wetgevende 
akten; 

Overwegende derhalve dat de Koning 
aan artikel 67 van de Grondwet de macht 
ontleent om de uitvoering van die besluit
wetten te verzekeren door middel van 
reglementen en besluiten, mits Hij zo
doende de draagwijdte ervan niet uit
breidt of beperkt en ze noch aanvult noch 
wijzigt; 

Overwegende dat het doel zelf dat het 
regime van tussenkomsten van de Staat 
inzake ravitaillering rechtvaardigde, als 
gevolg van de afschaffing van de toelagen 
aan de molenaars, door de besluitwet van 
23 februari 1947 beslist, de recuperatie 
noodzakelijk maakte van de in die hoe
danigheid toegekende sommen, vermits 
de aan de nieuwe maximumprijzen ver
wezenlijkte verrichtingen, in zover zij 
koopwaren tot voorwerp hadden welke 
tot toelagen aanleiding gegeven hadden, 
bij ontstentenis van zodanige maatregel 
tot een onrechtvaardige winst aanleiding 
zouden gegeven hebben ; 

Dat het onrechtvaardig karakter van 
de winst spruitende uit het verschil tussen 
de maximumverkoopprijs op 26 juli 1947 
(143,85 frank) en de maximumverkoop
prijs op 1 augustus 1947 (550 frank), en 
door artikel 1 van de besluitwet van 
14 mei 1946 en door artikel1, tweede lid, 
van de besluitwet van 29 juni 1946 be
krachtigd is ; 

Overwegende dat de starting aan de 
Handelsdienst voor Ravitaillering van 
het bedrag van de winst, dat met het 
bedrag van de toelage overeenkomt waar
toe de aan de nieuwe maximumprijs ver
kochte koopwaren aanleiding gegeven 
hadden, de uitwerking niet overschrijdt 
van de maatregelen welke de minister die 
de ravitaillering in zijn bevoegdheid had, 
bij toepassing van artikel 3, vierde lid, 
van de besluitwet van 22 januari 1945, 
gemachtigd was te nemen ; dat die maat
regel derha.lve niet als een '' nieuwe " 
maatregel kan worden aangezien waarbij 
de vroegere reglementering werd aan
gevuld of de draagwijdte ervan uitge
breid; 

Overwegende dat zodanige maatregel 
kon uitgevaardigd worden na de ophou
ding van de buitengewone machten van 
de Koning, daar hij enkel de uitvoering 
uitmaakte van besluitwetten die h1.m 
gezag en kracht van wet hebben behou
den na het ophouden van die machten ; 

Overwegende mitsdien dat het vonnis, 
door het tegendeel te beslissen, de in het 
onderdeel aangeduide wetsbepalingen 
heeft geschonden ; 
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Dat het onderdeel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder in de kosten ; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge. 

16 september 1966. - 1e kamer. -
VooTzittM', H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VM·slaggeveT, 
H. Delahaye.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Ganshofvan der Meersch, eerste advo
caat-generaal. - PleUe1's; HH. Simont en 
DeBruyn. 

1e KAMER.- 16 september 1966. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - BOTSING TUS
SEN EEN TRAM EN EEN AUTOVOERTUIG. 
- V ASTSTELLING DAT DE BESTUURDER 
VAN DE TRAM ZODANIG ONOPLETTEND 
WAS DAT HIJ DE STILSTAANDE WAGEN 
NIET OP TIJD OPGEMERKT HEEFT EN DAT 
DE MIST NIET ZODANIG DICHT WAS DAT 
HIJ NIET HEEFT KUNNEN STILSTAAN 
VOOR DIT VOERTUIG, DAT VERLICHT 
WERD DOOR DE VERLICHTING VAN EEN 
DICHTBIJ GELEGEN PRIVAAT BEDRIJF. 
- BESLISSING DIE DE UITSLUITENDE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE TRAM
BESTUURDER INSLUIT. 

H et an· est dat vaststelt dat de besttttwde1' 
van een tr·am de jottt beging zodanig 
onoplettend te zijn dat hij ve1'wee1'de1's 
autovoer·tuig, waanriee de door hem 
bestu_?f?'de tmm in botsing kwam, niet 
op t~Jd opgeme1·kt heeft en dat de mist 
niet zodanig dicht was dat de bestttur·de1· 
niet kon stilstaan vooT clit voer·tttig, 
staande op een plaats, welke ver·licht 
was dank ziJ de ve1·lichting van een 
dichtbij gelegen pr·ivaat bedr·ijj, beslist 
daaTdooT dat deze bestuuTde1· alleen aan
spmkelijlc was voo1' de botsing. (Politie
reglement, vervat in het koninklijk 
besluit van 24 mei 1913 betreffende de 
exploitatie van de door de regering 
vergunde of te vergunnen buurtspoor
wegen, art. 20.) 

(vAN GELDER EN NATION ALE MAATSCHAP
PIJ VAN BUURTSPOORWEGEN, T. WIT
TERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 december 1964 gewezen 
door het Hof van beroep te Gent, vere
nigde kamers, na verwijzing bij arrest 
van het Hof van 23 november 1962; . 

Gelet op het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 20 en 21 \1) 
van het bij koninklijk besluit van 24 mei 
1913 vastgesteld politiereglement betrefc 
fende de exploitatie van de door de rege
ring vergunde of te vergunnen buurt
spoorwegen, 1 van de wet van 24 juni 
1885 op de buurtspoorwegen, 17 van de 
bij koninklijk besluit van 6 juli 1885 goed
gekeurde en aan de wet gehechte sta
tuten van de Nationale Maatschappij van 
Bnurtspoorwegen, 10 van het algemeen 
exploitatiereglement ter aanvulling van 
het politiereglement, titel I betreffende 
de verplichtingen van de agenten van de 
spoorwegen, 15 van het koninklijk beslnit 
van 8 april1954 hondende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 
1382 en 1384 van het Bnrgerlijk Wetboek, 
en, voor zoveel als nodig, 97 van de 
Grondwet, dooTdat het bestreden arrest, 
op grond hiervan, enerzijds " dat de font 
van de trambestnurder vaststaat ; dat 
hij in;mers, artikel 20 van het koninklijk 
beslmt van 24 mei 1913 ten spijt, niet 
heeft stilgehonden aan de facnltatieve 
halte om drie verzoekers te laten op
stappen ; dat hij aldus niet enkel een ver
gissing heeft begaan in zijn gedraging, ... ; 
dat de schade geleden door appellant ook 
is bewezen en overigens niet wordt be
twist ; ... dat het even dnidelijk is dat een 
noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat 
tussen de voormelde fout en de bedoelde 
schade ; dat het ongeval en de daarnit 
voortvloeiende schade niet eens denk
baar zijn indien de tram was gestopt aan 
de halte die nog twintig meter van de 
plaats van de aanrijding verwijderd was n, 
en, anderzijds, « dat integendeel geen 
font ten laste van de autovoerder kan 
aangenomen worden ; dat deze laatste 
zonder de minste voortvarendheid noch 
de geringste onvoorzichtigheid, er mocht 
op rekenen dat het tramrijtnig op twin
tlg meter van de plaats van het ongeval 
tot stilstand zon gebracht worden aan 
de halte waar drie personen dnidelijk 
wensten op te stappen ; dat meer bepaald 

(1) Artikel 21 van het politiereglement 
van 24 mei 1913 werd afgeschaft door artikel 
28, 1°, van het koninklijk besluit van 18 okto
ber 1957. 



-75-

artikel 21 van het koninklijk besluit van 
24 mei 1913 (I) niet kan toegepast worden 
omdat het tramrijtuig niet als " in aan
tocht , zijnde kan aangemerkt worden, 
nu het voor appellant zeker was, en hij 
er mocht op rekenen, dat het twintig me
ter voordien zou blijven stilstaan om drie 
reizigers te laten opstappen ; dat in deze 
omstandigheden evenmin voorrang moest 
verleend worden aan een voertuig dat, 
naar aile vooruitzichten, de plaats waar 
de autovoerder was niet zou bereiken 
binnen een tijd die het minste gevaar 
voor een aanrijding kon laten bestaan; 
dat het op een volkomen onvoorzienbare 
wijze is dat het tramrijtuig toch onmid
deilijk op de plaats van de aanrijding is 
komen opdagen ,, de eisers, bij wijziging 
van het beroepen vonnis, in solidum tot 
de betaling aan verweerder van 50.675 fr. 
veroordeelt, met de interesten en de kos
ten, hierin begrepen deze van de rechts
pleging voor het Hof van beroep te Brus
sel, verklaart dat de uit dien hoofde reeds 
betaalde bedragen verschuldigd waren, 
en de wedereis en het incidenteel hager 
beroep van de eisers als ongegrond af
wijst, terwijl de omstandigheid, door het 
arrest gesteund op de artikelen 20 en 21 
van het bij koninklijk besluit van 24 mei 
1913 vastgesteld reglement, dat verweer
der er " mocht op rekenen dat het tram
rijtuig op twintig meter van de plaats 
van het ongeval tot stilstand zou gebracht 
worden (bij een stilstand op verzoek) 
waar drie personen duidelijk wensten op 
te stappen ,, en het onderscheid door het 
arrest in dit verband gemaakt tussen 
" een tramrijtuig dat in aantocht is , en 
een " tramrijtuig waarvan moet verwacht 
worden dat het zal stoppen », strijdig 
zijn met de inhoud van de voormelde 
artikelen, vermits, ee1•ste onderdeel, naar 
luid van voormeld artikel 20, opdat een 
tramrijtuig zou moeten stoppen vereist 
is, niet aileen dat dit moet aangeduid 
zijn door aanwijspalen doch tevens dat 
deze stilstand door de dienstregeling moet 
aangewezen zijn, zodat het begrip " nor
male verwachting , van verweerder dat 
het tramrijtuig zou stoppen, hetwelk door 
het arrest enkel op de aanwezigheid van 
aanwijspalen wordt gesteund en dat door 
de rechter in hager beroep wordt ingeroe
pen om het beschikkend gedeelte van 
zijn beslissing te staven, door zijn onvol
ledigheid strijdig is met gezegd artikel 20 
(schending van de in het middel aange
duide wetsbepalingen, inzonderheid arti-

(1) en (2) Zie noot 1, st~pm, biz. 74. 

' kel 20 van het bij koninklijk besluit van 
24 mei 1913 vastgesteld reglement); 
tweede onde1·deel, het onderscheid, door 
het arrest gemaakt, tussen " een tramrij
tuig dat in aantocht is , en << een tram
rijtuig waarvan verwacht mag worden 
dat het zal stoppen ,, geen steun vindt in 
en dus strijdig is met artikel 21 van het 
reglement dat elk naderen van een tram
rijtuig beoogt, ongeacht of de weggebrui
kers mogen denken of niet dat het tram
rijtuig tot stilstand zal komen (schending 
van de in het middel aangeduide wets
bepalingen, inzonderheid van voormeld 
artikel 21, lid 4) : 

Overwegende dat het middel het arrest 
verwijt te hebben beslist, aan de ene zijde, 
dat eiser, trambestuurder, voor de aan
rijding aansprakelijk is omdat hij een 
inbreuk heeft gepleegd op artikel 20 van 
het bij koninklijk besluit van 24 mei 1913 
vastgesteld politiereglement betreffende 
de exploitatie van de door de regering 
vergunde of te vergunnen buurtspoor
wegen en, aan de andere zijde, dat geen 
fout verweerder, weggebruiker, treft om
dat hij artikel 21 (2) van gemeld regle
ment niet heeft overtreden ; 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
niet beperkt na te gaan of het reglement 
door die partijen werd overtreden, maar 
dat het bovendien vaststelt dat eiser, 
buiten de inbreuk op artikel 20, nog de 
fout heeft begaan zodanig onoplettend te 
zijn dat hij de wagen van verweerder niet 
tijdig heeft opgemerkt en dat de mist 
niet zo dicht hing dat hij niet had moeten 
kunnen stoppen v66r een wagen die op 
een plaats stond die, dank zij de private 
verlichting van het dichtbij gelegen be
drijf, was belicht ; 

Overwegende dat, nu die vaststellingen 
de aansprakelijkheid van eiser aileen im
pliceren, zij de bekritiseerde beslissing 
wettelijk rechtvaardigen ; . 

Dat het middel niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt de eisers in de kos-
ten. · 

16 september 1966. - 16 kaliler. -
Voorzitte1·, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. N even. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Ganshofvan der Meersch, eerste advo
caat-generaal.- Pleite1·s, HH. VanRyn 
en Simont. 
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2• KAMER. - 19 september 1966. 

1° DESKUNDIGENONDERZOEK. -
STRAFZAKEN. - SCHRIFTELIJKE EED
AFLEGGING. - GEBREK AAN BEWIJS 
DAT DE DESKUNDIGE DE EED AFGELEGD 
HEEFT ALVORENS DE UITVOERING VAN 
ZpN TAAK AAN TE VATTEN.- NIETIG· 
REID VAN DE EXPERTISE. 

2° OASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - 0ASSATIE VAN DE BESLIS
SING DIE BEKLAAGDE VEROORDEELT. -
BURGERLIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ 
DIE GEEN VOORZIENING INGESTELD 
HEEFT OF DIE ONREGELMATIG VOORZIE· 
NING INGESTELD HEEFT. - GEVOLG 
VAN DE CASSATIE JEGENS DEZE PARTIJ. 

1° Is nietig en zonder waa1·de zelfs als een
voudige inlichting, het verslag van een 
dom· het ge1·echt met een deskundigen
onderzoek in stmjzaken belast desktm
dige, zo het niet bewezen is dat de des
kundige voomf de wettelijke eed afgelegd 
!weft 1(1). (Wetb. van strafvordering, 
art. 44, lid 3; wet van 3 juli 1957). 

2° W annee1• de beslissing tot ve1·oordeling 
van beklaagde ver·nietigd wo1•dt op diens 
voorziening en de btt1·ger·lijk vemntwoor
delijke partij geen vooq·ziening of geen 
r·egelmatige voMziening ingesteld heeft, 
wor·dt de beslissing waarbij die partij 
bur·gerTechtelijk aanspmkelijk voor· de 
ver·oor-deling van beklaagde ve1·klaard 
wordt doelloos (2). 

(HOUBEN EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
TEXTICUIR.) 

ARREST. 

RET ROF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 31 januari 1966 door de Oor
rectionele Rechtbank te Antwerpen in 
hoger beroep gewezen ; 

Wat betreft de voorziening van Ron
ben: 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel44 van het Wetboek van 
strafvordering .zoals gewijzigd en aan
gevuld door de wet van 3 juli 1957, door·
dat het bestreden vonnis eiser veroordeeld 
heeft wegens inbreuken op het reglement 

(1) Cass., 14 maart, 28 maart en 13 juni 
1966 (Bull. en P.A.sro., 1966, I, 366, 975 
en 1310). 

(2) Cass., 5 september 1966 (zie hager, 
biz. 11). 

op de politie van het wegverkeer en om 
een voertuig te hebben gestuurd op de 
openbare weg zonder over de daartoe 
vereiste geschiktheid te beschikken en, 
meer bepaald, wegens dit laatste feit, 
eiser voorgoed vervallen heeft verklaard 
van het recht een voertuig of een lucht
schip te besturen of een rijdier te geleiden, 
zijn beslissingen steunende op de con
stataties van de dokter deskundige, 
die door het vonnis van de politierecht
bank van 29 september 1965 werd aan
gesteld, ter-wijl uit geen enkel stuk van 
het dossier blijkt dat gezegde dokter 
deskundige, vooraleer zijn taak aan te 
vatten, de door de hoger ingeroepen 
wettelijke bepaling voorgeschreven eed 
zou hebben afgelegd : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de door verdachte ingeroepen overmacht 
niet in acht neemt op gTond van de in 
het vonnis vermelde vaststellingen van 
een desktmdige ; 

Overwegende dat die deskundige door 
de eerste rechter aangesteld werd ; dat 
uit geen van de· procedurestukken blijkt 
dat de deskundige de door de wet voor
geschreven eed afgelegd heeft, alvorens 
de uitvoering van zijn taak aan te vatten ; 

Overwegende dat het verslag opge
maakt door een deskundige die de door 
de wet vereiste eed niet heeft afgelegd, 
nietig is; dat de rechter, wijzende in ho
ger beroep, dit verslag uitdrukkelijk aan
haalt derwijze dat zijn beslissing insge
lijks door nietigheid aangetast is ; 

Dat het middel gegrond is ; 
W at betreft de voorziening van de 

naamloze vennootschap Texticuir, bur
gerlijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken niet 
blijkt dat deze voorziening betekend 
werd aan de partij tegen dewelke zij 
gericht is; dat zij bijgevolg niet ontvan
kelijk is; 

Dat nochtans de vernietiging van de 
beslissing de verdachte Rouben veroor
delende noodzakelijkerwijze voor gevolg 
heeft dat de beslissing de naamloze ven
nootschap Texticuir burgerlijk aanspra
kelijk verklarende voor de veroordelingen 
lastens Rouben uitgesproken zonder voor
werp wordt; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het Rouben veroor
deelt, de beslissing die de naamloze ven
nootschap Texticuir burgerlijk aanspra
kelijk verklaart voor de veroordelingeri 
lastens Rouben uitgesproken aldus zon
der voorwerp wordende ; verwerpt de 
voorziening van de naamloze vennoot-
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schap Texticuir ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
laat de kosten van de voorziening van 
Houben ten laste van de Staat ; veroor
deelt eiseres tot de kosten van haar voor
ziening; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Brussel, zetelende in hoger beroep. 

19 september 1966. - 2e kamer. -
VooTzitteT en VM·slaggeveT, H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijlcluidende conclusie, H. Krings, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 19 september 1966. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -BUR
GERLIJKE VORDERING.- 0NNA UWKEU • 
RIGE OF DUBBELZINNIGE REDENEN.
NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLIS

SING. 

Is niet met redenen omkleed de beslissing 
die haar beschikkend gedeelte grondt op 
onnauwkeurige of dubbelzinnige 1'ede
nen (1). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN OPEN
BARE WERKEN, T. J. EN G. HAESEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 februari 1966 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat eiser, als burgerlijke 
partij niet veroordeeld in de kosten van 
de publieke vordering, zich slechts in 
cassatie kan voorzien tegen de beslissing 
over de door hem tegen verweerders 
ingestelde burgerlijke vordering ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 44, 64 en 65 van 
de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest, 
na verweerders te hebben veroordeeld ter 
zake van het bouwen, zonder vergunning, 

(1) Cass., 9 november 1964 (Bull. en PAsiC., 
1965, I, 241) en 11 februari 1966 (ibid., 1966, 
I, 759), 

met overtreding van artikel 44 van de 
wet van 29 maart 1962 houdende orga
nisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw, vervolgens de vor
dering van eiser heeft afgewezen, in zover 
zij strekte tot de afbraak, onder meer, van 
een wederrechtelijke uitbreiding van een 
garage, zulks om de enkele reden dat er 
slechts grond bestaat de afbraak te be
perken tot het gedeelte van de muur 
hetwelk niet voldeed aan de voorwaarden 
van de afgeleverde vergunning van 
21 juni 1.962 (zie trouwens brief van het 
Ministerie van openbare werken van 
23 april 1963), teTwijl eiser, in conclusie, 
deed gelden dat de wederrechtelijk uit
gevoerde bouwwerken in het uitbreiden 
van een bestaande garage en in het bon
wen van een scheidingsmuur, tot op 
3 meter van de perceelgrens, bestonden, 
en bijgevolg vroeg dat verweerders zou
den worden veroordeeld tot de afbraak 
en van het hoofdgebouw (uitbreiding van 
de garage) en van de scheidingsmuur tot 
op 3 meter van de perceelgrens, en ter
wijl het bestreden arrest bijgevolg on
wettelijk en zonder wettige reden ver
worpen heeft de eis tot herstel van de 
overtreding, in zover die eis strekte .tot 
de afbraak van de wederrechtelijke uit
breiding van een garage : 

Overwegende dat eiser, in conclusie 
voor het Hof van beroep genomen, de 
afbraak aangevraagd heeft van weder
rechtelijk uitgevoerde bouwwerken be
staande in het uitbreiden van een be
staande garage en het bouwen van een 
scheidingsmuur ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na aangenomen te hebben dat de betich
ting ten laste van beide verdachten gelegd 
bewezen is gebleven en dat de opgelegde 
straf wettelijk is en een voldoende beteu
geling verzekert, beslist dat er grond 
bestaat de afbraak te beperken tot het 
gedeelte van de muur hetwelk niet vol
deed aan de voorwaarden van de afge
leverde vergunning van 21 juni 1962; 

Overwegende dat nu de rechter nage
laten heeft de feiten te bepalen die hij 
als bewezen aanziet, voormelde beweeg
redenen in het onzekere laten of hij in 
rechte heeft beslist dat, de in de conclusie 
van eiser aangehaalde feiten bewezen 
zijnde, er nochtans geen grond bestond 
de afbraak te bevelen van de wederrech
telijk uitgevoerde bouwwerken, ofwel of 
hij in feite beslist heeft dat, een van de 
feiten niet bewezen zijnde, er geen grond 
bestond om de afbraak van het werk 
te bevelen; 

Dat dienvolgens het Hof niet in de 
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mogelijkheid wordt gesteld de wettelijk
heid van de beslissing te onderzoeken, 
zodat het arrest artikel 97 van de Grond
wet schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch enkel in zover het uit
spraak doet over de door eiser tegen ver
weerders ingestelde burgerlijke vorde
ring ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerders in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

19 september 1966. - 2• kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Gerniers. - Gelijklttidende conclttsie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 19 september 1966. 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 
- STRAFZAKEN. - WrJZIGING VAN 
QUALIFICATIE VAN HET FElT DOOR DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP. - BE
KLAAGDE DIE NIET VERWITTIGD IS 
NOCH ZICH VERDEDIGD HEEFT TEGEN 
DE NIEUvVE QUALIFICATIE. - SCHEN· 
DING VAN DE RECHTEN VAN DE VER
DEDIGING. 

Schendt de 1'echten van de verdediging de 
rechter in hoge1· be1·oep die, zonde1' de 
belclaagde te hebben verwittigd, de quali
ficatie van het jeit van de telastlegging, 
opgegeven in de alcte van lcennisneming 
van de ee1•ste 1'echtC1' en dezes beslissing, 
vervangt door een nieuwe qualificatie 
wam·tegen de belclaagde zich niet heejt 
verdedigd (1). 

(LEURS, T. DONDERS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 februari 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt; 

(1) Cass., 18 maart 1963 (Btdl. en PAsiC., 
1963, I, 786). Raadpl. cass., 28 maart 1966 
(ibid., 1966, I, 979). 

I. W at betreft de voorziening van eiser 
als verdachte : 

1° In zover de voorziening de beslissing 
over de tegen verweerder ingestelde pu
blieke vordering bedoelt : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
is om zich te voorzien tegen een beslissing 
waarbij een medeverdachte wordt ver
oordeeld; 

2° In zover de voorziening de beslissing 
over de tegen eiser ingestelde publieke 
vordering bedoelt : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 2, lid 1, van 
het decreet van 20 juli 1831 en van de 
rechten van de verdediging, doo1·dat het 
bestreden vonnis eiser veroordeelt uit 
hoofde van een betichting waarvan de 
correctionele rechtbank de qualificatie 
gewijzigd heeft, zonder eiser ervan te 
verwittigen : 

Overwegende dat eiser voor de politie
rechtbank vervolgd werd uit hoofde van 
inbreuken op de artikelen 12-1 en 25-2 
van de Wegcode, en 2-3 van de wet van 
1 augustus 1899 ; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank beslist heeft dat de qualifi
catie van de inbreuken op de W egcode 
diende gewijzigd, in die zin dat deze bij 
nacht werden gepleegd, en dienvolgens 
de door de eerste rechter voor die inbreu
ken uitgesproken straf heeft verdubbeld; 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiser van deze nieuwe qualificatie ver
wittigd werd, noch dat hij zich daartegen 
verdedigd heeft ; 

30 In zover de voorziening do beslissing 
over de door verweerder tegen eiser 
ingestelde burgerlijke vordering bedoelt : 

Overwegende dat deze beslissing niet 
uitsluitend op de inbreuk op artikel 2-3 
van de wet van 1 augustus 1899 gestetmd 
is; 

Overwegende dat de gedeeltelijke ver
nietiging van de beslissing over de pu
blieke. vordering aldus de vernietiging 
medebrengt van de beslissing over de 
burgerlijke vordering, die het gevolg is 
van de eerste ; 

II. Wat betreft de voorziening van 
eiser als burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiser zijn voorziening betekend heeft aan 
de partij tegen welke ze gericht is ; 

Dat derhalve de voorziening niet ont
vankelijk is ; 
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Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het, 
beslissende over de tegen eiser ingestelde 
publieke vordering, deze veroordeelt uit 
hoofde van de' inbreuken op de artike
len 12-1 en 25-2 van de Wegcode, en het 
over de door verweerder tegen eiser inge
stelde burgerlijke vordering beslist ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Tongeren, zete
lende in graad van beroep ; laat de kosten 
ten laste van de Staat. 

19 september 1966. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'slaggeve1', 
H. Gerniers. - Gelijkh~idende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 september 1966. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - ScHADE VER
ooRZAAKT DOOR EEN MISDRIJF.- VER
PLIOHTING DE GETROFFENE OPNIEUW 
IN DE TOESTAND TE BRENGEN WAARIN 
HIJ ZIOH BEVOND OP RET OGENBLIK 
VAN RET MISDRIJF, 

De he1'stelling van de schade ve1'0o1·zaakt 
doo1· een misd1'ijj moet de get1'ofjene in 
de toestand he1·stellen waa1·in hij zich 
bevond op het ogenblik van het mis
d1·ijj (1). 

(GiiRKE, T. RONSE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 maart 1966 door het mili
tair gerechtshof gewezen ; 

Overwegende dat het arrest enkel uit
spraak doet over de burgerlijke vorde
ring; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doo1•dat het bestreden arrest voor bewe
zen heeft gehouden dat bij de verkoop 
van de herstelde tweedehandswagen een 

(1) Cass., 19 december 1949 (Bull. en PAsiC., 
1950, I, 254); 8 juni 1964 (ibid., 1964, I, 1073). 

verlies op de prijs ondergaan werd, te1'
wijl eiser in zijn regelmatig neergelegde 
conclusie staande hield dat het niet be
wezen was dat verweerder bij de verkoop 
van zijn wagen een verlies zou geleden 
hebben wegens de manier waarop deze 
wagen hersteld geweest was ; dat immers 
niet eens geweten was welke prijs de 
burgerlijke partij zou ontvangen hebben 
van haar wagen ; dat zelfs indien uit
gemaakt zou geweest zijn dat ingeval van 
herstelling met nieuwe stukken zij een 
hogere prijs zou ontvangen hebben, quod 
non, dit nog niet betekent dat zij een 
grotere nettoprijs zou ontvangen hebben 
vermits zij dan ook meer zou hebben 
moeten uitgeven hebben als kostprijs 
van de herstellingen, te1·wijl uiteinde1ijk 
eiser in conclusie geponeerd had dat 
slechts van verlies sprake zou kunnen 
zijn indien bij. herstelling met nieuwe 
stukken de meerwaarde van de wagen 
hager zou geweest zijn dan hetgeen deze 
herstellingen meer zouden gekost hebben 
dan die welke in werkelijkheid geschied 
zijn, en dat nu zulks niet uitgemaa.kt is, 
geen enkel verlies bewezen was : 

Overwegende dat het arrest er op wijst 
dat er met de eerste rechter dient aan
genomen te worden dat de herstellingen 
die uitgevoerd werden slechts de hoogst
nodige herstellingen uitmaken om de 
wagen zonder meer rijbaar te maken en 
om hem toe te laten deze aan een han
delaar in tweedehandsvoertuigen te ver
kopen doch zonder de wagen in de vroe
gere staat te herstellen ; 

Dat het arrest verder beslist dat de 
burgerlijke partij, die niet kon verplicht 
worden haar geaccidenteerde wagen te 
behouden, niettemin gerechtvaardigd is 
de herstelkosten te vorderen die zouden 
toegelaten hebben de wagen in zijn vroe
gere staat te herstellen ; 

Dat het eveneens beslist dat deze her
stelkosten billijk door de eerste rechter 
bepaald werden ; 

Dat het arrest zodoende impliciet doch 
stellig beslist dat zelfs bij verkoop van 
de wagen, en welke ook de verkoopprijs 
weze, de burgerlijke partij recht heeft op 
de herstelkosten die haar zouden toe
gelaten hebben de wagen in zijn vroegere 
staat te stellen ; . 

Dat het aldus de conclusie van eiser 
beantwoordt door zijn stelling te ver
werpen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 
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19 september 1966. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 september 1966. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND· 
SLAG. - RECHT VOOR DE ADMINISTRA
TIE OM DOOR ALLE RECHTSMIDDELEN 
TE BEWIJZEN DAT EEN AKTE DIE TEGEN 
HAAR INGEROEPEN WORDT GEVEINSD 
IS. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
S;LAG. - AUTHENTIEKE AKTE DOOR DE 
BELASTINGPLICHTIGE TEGEN DE ADMI
NISTRATIE INGEROEPEN. - VERKLA
RINGEN VAN DE PARTIJEN IN BEDOELDE 
AKTE, - ADMINISTRATIE ONTVANKE
LIJK OM DE VALSHEID ERVAN TE BE
WIJZEN. 

30 BEWIJS.- SOHRIFTELIJK BEWIJS.
RECHTSTREEKSE BELASTINGEN.-'-- BE
WIJSKRACHT VAN DE AKTEN. - Au
THENTIEKE AKTE DOOR DE BELASTING
PLICHTIGE TEGEN DE ADMINISTRATIE 
DER DIRECTE BELASTINGEN INGEROE
PEN. - VERKLARINGEN VAN DE PAR
TIJEN IN BEDOELDE AKTE. - ADMI· 
NISTRATIE ONTVANKELIJK OM DE VALS
HEID ERVAN TE BEWIJZEN. 

1° De administratie is ontvankelijk om 
door alle rechtsmiddelen te bewijzen dat 
een akte die inzalce di1·ecte belastingen 
tegen ham· ingeroepen wordt geveinsd 
is (1). 

2o en 3°. De administmtie ve1·mag door 
alle rechtsmiddelen te bewijzen dat de 
door de pm·tijen in een authentielce alcte 
ajgelegde ve?·lclm·ingen niet oprecht zijn, 
zonder dienaangaande tot een insch?·ij
ving van valsheid te moeten oveTgaan (2). 

(POELS, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEJN.) 

(1) Cass., 11 januari 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 611). 

(2) Raadpl. cass;, 28 februari en 8 mei 1956 
(Bull. en PAsrc., 1956, I, 675 en 960). 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 november 1964 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1167, 1179 en 1319 
van het Burgerlijk W etboek, dom·dat 
het bestreden arrest beslist dat de direc
teur der belastingen terecht bij het vast
stellen van de aanslag in de extra-belas
ting en namelijk van het vermogensaccres 
van de echtgenoot van eiseres geen reke
ning .heeft gehouden met de bruidschat 
van 110.000 frank, die eiseres, volgens 
het huwelijkscontract van 25 augustus 
1942, zou ingebracht hebben, om de reden 
dat die akte aan de administratie niet 
tegenstelbaar is, daar uit vermoedens 
blijkt dat eiseres die som nooit bezeten 
heeft, te1·wijl, luidens artikel 1319 van 
het Burgerlijk W etboek, een authentieke 
akte, tenzij hij wegens valsheid aange
vallen zou geweest zijn, een volledig 
bewijs oplevert van de overeenkomst die 
erin is vervat en de administratie arti
kel 1167 slechts kon inroepen indien zij, 
bij het opstellen van voormelde akte, 
reeds rechten bezat lastens de echtgenoot 
van eiseres, wat ten deze het geval niet 
was: 

Overwegende dat de administratie 
ontvankelijk is om door aile rechtsmid
delen te bewijzen dat een akte die tegen 
haar ingeroepen wordt geveinsd is ; 

Overwegende dat zij, onder andere, 
door middel van vermoedens of getuige
nissen vermag te bewijzen dat de door 
de partijen in een authentieke akte af
gelegde verklaringen niet oprecht zijn, 
zonder dienaangaande tot een inschrij
ving van valsheid te moeten overgaan ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat, zoals de administratie het 
staande hield, eiseres niets bezat op het 
ogenblik van haar echtscheiding met de 
heer Pinck, dat zij geen beroepsinkomsten 
tijdens de jaren 1937 tot 1942 heeft aan
gegeven en dat zij v66r 1940 ten laste 
van haar grootmoeder en vanaf 1940 ten 
laste van haar ouders leefde ; 

Overwegende dat het arrest daarnit 
wettelijk heeft kunnen a:fleiden dat de 
administratie tegen wie door eiseres, ten 
bewijze van haar geldbezit, een huwelijks
contract tegengeworpen werd, rechtsgel
dig bewezen had dat de vermelding van 
bedoeld contract volgens welke eiseres 
een bruidschat van 110.000 frank in de 
gemeenschap ingebracht zou hebben, met 
de werkelijkheid niet overeenstemde en 
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dat derhalve deze akte aan de adminis
tratie niet tegenstelbaar was ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

20 september 1966. - 2e kamer. -
Voorzitter, H.· van Beirs, voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. De Bersaques.- Gelijk
luidende conclusie, H. Dumon, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 20 september 1966. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - ZAKEN VAN DE POLDERI
A.ANSE BELASTINGEN. - VoORZIENING 
TEGEN EEN BESLUIT VAN DE BESTEN
DIGE DEPUTATIE VAN EEN PROVINOIE
RAAD.- BETEKENING VAN DE VOOR
ZIENING.- VoRMVEREISTE OP STRAFFE 

VAN VERVAL VOORGESOHREVEN. 

De vom·ziening tegen een besluit van de 
bestendige deputatie van een p1'Dvincie
?'aad, die over een reclamatie in zalcen 
van poldm·iaanse belastingen uitsp1·aalc 
doet, dient, op stratfe van verval, binnen 
de tien dagen betelcend te worden aan de 
pa1·tij tegen wie zij ge1·icht is (1). (Wet
ten van 22 januari 1849, art. 4, 22 juni 
1865, art. 1 en 2, en 3 juni 1957, art. 68.) 

(GOOVAERTS, T. DE POLDER "WILLE
BROEK-OOST, BLAASVELD, HEFFEN EN 
HEINDONK ll.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
besluiten, op 15 februari en 1 maart 1966 
gewezen door de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad te Antwerpen ; 

Overwegende dat artikel 4 van de wet 
van 22 januari 1849, hetwelk toepasselijk 
is in zaken van polders en wateringen 
ingevolge de artikelen 1 en 2 van de wet 
van 22 juni 1865 en 68 van de wet van 
3 juni 1957, voorschrijft dat de voor
ziening, op straffe van verval, binnen de 
tien dagen betekend client te worden aan 
de partij tegen wij zij gericht is ; 

Overwegende dat eiser het bewijs niet 
bijbrengt dat dergelijke betekening aan 
verweerder werd gedaan ; 

(1) Cass., 4 januari 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 584). 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

20 september 1966. - 2e kamer. -
Vom·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
VM·slaggeve1·, H. Naulaerts. - Gelijlc
luidende concl~tsie, H. Dumon, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 20 september 1966. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. VENNOOT· 
SOHAPPEN ANDERE DAN MET AANDE· 
LEN, DIE RECHTSPERSONEN ZIJN, EN 
PERSONENVENNOOTSOHAPPEN MET BE· 
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID. - GE
HELE OF GEDEELTELIJKE VERDELING 
VAN HET MAATSOHAPPELIJK YERMO
GEN. - SOMMEN AAN WERKENDE VEN
NOTEN VERLEEND OF TOEGEKEND. -
BEDRIJFSINKOMSTEN AAN DE BEDRIJFS
BELASTING ONDERWORPEN. - WETS
BEPALINGEN DIE DE GRONDSLAG UIT
MAKEN EN DE MAAT BEPALEN VAN DEZE 
AANSLAG. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. 
- GEHELE OF GEDEELTELIJKE VERDE
LING VAN HET MAATSOHAPPELIJK VER
MOGEN VAN EEN VENNOOTSCHAP ANDER 
DAN MET AANDELEN, DIE RECHTSPER· 
SOON IS, OF VAN EEN PERSONENVEN
NOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRA· 
KELIJKHEID. - SoMMEN AAN WER
KENDE VENNOTEN VERLEEND OF TOE
GEKEND.- SOMMEN AAN DE BEDRIJFS
BELASTING ONDERWORPEN. - 00K 
AAN DE AANVULLENDE PERSONELE 
BELASTING ONDERWORPEN. 

1° De bepalingen van de m·tikelen 25, § 1, 
1. 0 , 27 en 35, § 4·, van de gecoi:h·dineerde 
wetten bet1•efjende de inlcomstenbelas
tingen lcennen het kamlcte1· van bedrijfs
inlcomsten toe aan sommen die, in geval 
van gehele of gedeeltelijlce ve1·deling van 
het maatschappelijlc ve1·mogen van een 
vennootschap ande1· dan met aandelen, 
wellce ?'echtspe1·soon is, of van een per
sonenvennootschap met bepe1·lcte aanspra
lcelijlcheid, aan de WM'lcende vennoten 
ve1·leend of toegelcend wm·den. Dezelfde 
wetsbepalingen malcen de grondslag uit 
van de aanslag van bedoelde sommen in 
de bedrijfsbelasting. A1·tilcel 15, § 2, van 
dezelfde wetten bepe1·lct zich e1·toe de maat 
te bepalen wam·in deze sommen als 
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belastbar·e inkomsten beschouwd wor
den (l). 

2° De sommen welke, ingevolge de gehele 
of gedeeltelijke ver·deling van het maat
schappelijk ve1·mogen van een vennoot
schap ctnder dan met aandelen, die 
1'echtspe1'soon is, of van een per·sonen
vennootschap met bepedcte actnsp1'ake
lijkheid, aan de wer·kende vennoten ve1'
leend of toegekend wonlen, zijn in de 
mate bepaald door· artikel 15, § 2, van 
de gecoordinee1·de wetten betretfende de 
inkomstenbelastingen, onde1•wo1·pen, bij 
toepassing van a'rtikel 42 van dezelfde 
wetten, aan de aanvullende personele 
belasting (2). 

(SEGERS-CLAES, T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op I6 december I964 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen I5, inzonderheid 
§ 2, 25, inzonderheid §I, 27, inzonderheid 
§ I, 35, inzonderheid § 4, 37 en 42 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
~ingen, gecoordineerd bij besluit van de 
Regent van I5 januari I948, dooTdat het 
bestreden arrest beslist dat de betwiste 
likwidatiebonus, toegekend aan eiseres 
ingevolge een gedeeltelijke vereffening 
van het bezit van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
" Segers en Aernouts », een inkomen is 
dat belastbaar is in de aanvullende per
sonele belasting om de reden dat " zo, 
voor een niet werkend vennoot, bedoelde 
uitkering niet voor aanvullende personele 
belasting vatbaar was aangezien arti
kel 4I van de gecoordineerde wetten, dat 
de inkomsten beoogt van roerende kapi
talen, enkel verwijst naar de inkomsten 
voorzien in artikel I4, zonder melding of 
bedoeling van die welke voorzien zijn 
door artikel 15, § 2 (likwidatiebonus), dit 
argument niet bestaat als de genieter 
van de uitkering een werkend vennoot 
is; dat echter, hoewel artikel I5, § 2, 

(1) Raadpl. cass., 5 oktober 1965 (Bttll. en 
PAsrc., 1966, I, 172). 

(2) Wat betreft de sommen welke niet aan 
de bedrijfsbelasting maar aan de mobilien
belasting onclerworpen zijn, raadpl. cass., 
25 maart 1956 (Bt~ll. en PAsrc., 1956, I, 775). 

van de gecoordineerde wetten als zodanig 
geen bedrijfsbelasting voorziet, de stof 
erin bedoeld in de bedrijfsbelasting be
lastbaar wordt op grand van artikel 35, 
§ 4, van dezelfde wetten, ingeval zij, 
zoals ten deze, uitgekeerd wordt aan een 
werkend vennoot ; dat echter artikel 42 
van de gecoordineerde wetten aan de 
aanvullende personele belasting onder
werpt alle bedrijfsinkomsten, buiten 
zekere erin vermeld doeh niet in kwestie 
ten deze ; dat gezien de algemeenheid 
van deze laatste tekst, dient te worden 
aangenomen dat hij verwijst niet alleen 
naar artikel 25, maar naar de artike
len 27, § I, en 35, § 4, en dat hij alzo 
beoogt alle opbrengst van het werk (arti
kel 25), de accressen van activa voort
vloeiende nit meerwaarden (artikel 27, 
§ I) en ook de belastbare stof voorzien 
in artikel I5, § 2, wanneer zij, zoals ten 
deze, aan de bedrijfsbelasting onder
worpen is wegens de hoedanigheid van 
werkend vennoot van de genieter en alzo 
een bedrijfswinst uitmaakt voorzien door 
artikel 35, § 4, van de gecoordineerde 
wetten; dat meteen onverschillig is dat 
de exploitatie die de uitkering doet niet 
de persoonlijke zaak is van de genieter 
of dat de uitgekeerde winsten of accressen 
die zijn van een juridische persoon ; dat 
de hoedanigheid van de persoon aan wie 
ze worden uitgekeerd volstaat om ze te 
doen aanzien als becb:ijfswinsten vatbaar 
voor de aanvullende personele belas
ting », te1·wijl de likwidatiebonus die 
voortspruit uit de verdeling van het maat
schappelijk bezit van personenvennoot· 
schappen, slechts belastbaar is ingevolge 
artikel I5, § 2, van de gecoordineerde 
wetten, slechts onderworpen is aan de 
mobilienbelasting of aan de bedrijfsbelas
ting en, geen werkelijk inkomen zijnde, 
noch een roerend inkomen noch een be
drijfsinkomen, niet onderworpen is aan 
de aanvullende personele belasting, in 
tegenstrijd met wat het bestreden arrest 
beslist : 

Overwegende dat het middel het bestre
den arrest niet kritiseert in zover dit 
laatste beslist, ten eerste dat eiseres een 
werkende vennote was van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid " Segers en Aernouts », en ten 
tweede dat de bedragen waarvan de aan
slag in de aanvullende personele belas
ting betwist wordt aan eiseres verleend 
zijn ter uitvoering van een gedeeltelijke 
verdeling van het maatschappelijk ver
mogen van die vennootschap ; 

Overwegende dat artikel I5, § 2, van 
de bij besluit van de Regent van I5 janu-
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ari 1948 gecoordineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen tot doel 
heeft, en dit zowel' voor personen- als 
voor kapitaalvennootschappen, de maat 
te bepalen waarin de sommen uitgekeerd 
ingeval van verdeling van het maatschap
pelijk vermogen als belastbare inkomsten 
beschouwd worden, te weten de maat 
waarin deze sommen hoger zijn dan het 
werkelijk gestorte maatschappelijk kapi
taal, dat nog terugbetaalbaar is en dat 
gerevaloriseerd wordt overeenkomstig de 
desbetre:ffende voorschriften van die be
paling; 

Overwegende dat artikel 15, § 2, in 8e 
en binnen de daarin bepaalde perken, 
niet het karakter van bedrijfsinkomsten 
toekent aan de uitgekeerde sommen en 
in dezelfde maat niet de grondslag uit
maakt van de bedrijfsinkomsten die be
doelde sommen mag tre:ffen ; 

Overwegende dat, bij toepassing van 
artikel 25, § 1, 1°, van bedoelde gecoor
dineerde wetten, onder de bedrijfsin
komsten gerangschikt worden en als dus
danig in de bedrijfsbelasting belastbaar 
zijn de winsten van om het even welke 
nijverheids-, handels-, of landbouwbe
drijven, met inbegrip van de winsten 
wegens de persoonlijke arbeid der deel
genoten in de burgerlijke of handelsven
nootschappen welke een rechtspersoon
lijkheid bezitten, onderscheiden van die 
der deelgenoten ; 

Overwegende eensdeels dat, daar de 
winsten van een nijverheids-, handels
of landbouwbedrijf niet aileen die zijn 
welke voortvloeien uit al de verrichtingen 
gedaan door zijn inrichtingen of door 
tussenkomst ervan, maar ook alle ver
meerderingen van om het even welke in 
dit bedrijf gestoken activa, met inbegrip 
van de vermeerderingen voortvloeiend 
uit meerwaarden en minderwaarden, op 
de wijze bepaald in artikel 27, artikel 15, 
§ 2, noch tot doel noch tot gevolg heeft 
sommen belastbaar te maken waaraan 
de voornoemde artikelen 25 en 27 niet 
reeds het karakter van belastbare in
komsten toekennen ; 

Overwegende anderdeels dat aangezien 

(1) Gumo, « Essai d'une theorie generale du 
droit de visite "• Sem. Jtwidique, 1962, 
Chr. 963; MERLE, « Les rapports entre grands
parents et petits-enfants dans Ia famille natu
relle "• Dalloz, 1949, Chronique XXXII, 
biz. 133 ; A lgemene Pmctische Rechtsverzame
ling vo Bezoek1·echt, nr 47; MARTY en RAY
NAUD, Droit civil, bd. I, nr 717 ; Contm DE 
PAGE, bd. I, nr 1114 : « Le lien du sang (filia
tion) n'existe qu'entre l'enfant et ses auteurs. 

artikel 35, § 4, van dezelfde wetten 
trouwens in overeenstemming met arti
kel 14, § 1, 3°, a, bepaalt dat in de per
sonenvennootschappen met beperkte aan
sprakelijkheid iedere vennoot afzonder
lijk belastbaar is uit hoofde van de som
men die hem worden verleend of toege
kend, hetzij in de bedrijfsbelasting, wan
neer het werkende vennoten geldt, hetzij 
in de mobiliiinbelasting, in de overige 
gevallen, de aan de werkende vennoot 
in geval van gedeeltelijke verdeling van 
het maatschappelijk vermogen uitge
keerde sommen bedrijfsinkomsten zijn 
van deze werkende vennoot in de maat, 
bepaald bij artikel 15, § 2, waarin de uit
kering van de activa leidt tot die van 
winsten van de vennootschap, welke de 
verdeling doet uitschijnen en welke aan 
deze vennoot wordt toegekend ; 

Overwegende dat dergelijke bedrijfs
inkomsten, ingevolge artikel 42, § 1, 
belastbaar zijn in de aanvullende perso
nele belasting waaraan de rechthebbende 
onderworpen is ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
Om die redenen, verwerpt de voor

ziening ; veroordeelt eiseres in de kosten. 

20 september 1966. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, H. Gerniers. - Gelijklui
dende conclusie, H. Dumon, advocaat
generaal. 

1 e KAMER. - 22 september 1966. 

NATUURLIJK KIND.- 0UDERS VAN 
HEM DIE EEN NATUURLIJK KIND ER
KENT. - 0UDERS MOGENDE, IN PRIN· 
CIPE, EEN BEZOEKRECHT TEN OPZICHTE 
VAN DIT KIND UITOEFENEN, 

De vader en de rnoede1· waarvan de zoon 
of de dochte1' een natuu1·lijk kind M'kend 
heejt hebben, in principe, een bezoek
recht ten opzichte van dit kind ( 1). 

L'enfant naturei n'est pas le petit-fils des 
auteurs de ses parents. A l'egard de ceux-ci, 
c'est un etranger "· 

Nopens het bezbekrecht van de grootouders 
ten opzichte van hun wettige kleinkinderen, 
raadpi. cass., 25 september 1930 (Bull. en 
PAsiC., 1930, I, 310); DABIN, « Le controle 
de la puissance paternelle », Journal des Tri
bunaux, 1947, biz. 36 en 37, nr 22; PLANIOL 

en RIPERT, bd. I, nr 321. 
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(DE KOSTER, T. DE SMAELE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 juni 1965 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 158, 159 (gewijzigd 
bij artikel2 van de wet van 7 maart 1938), 
160 tot 162, 371, 372, 374, 756, 757 en 766 
van het Burgerlijk W etboek, dom·dat 
het bestreden arrest de rechtsvordering 
van verweerster heeft ontvangen, die 
ertoe strekte een bezoekrecht uit te oefe
nen bij het natuurlijk kind van haar 
dochter tegen de wil van deze laatste en 
hiervoor het beginsel aanneemt dat " het 
bezoekrecht van de natuurlijke groot
ouders, zoals dit van de wettige ouders, 
steunt op de natuurwet en op de banden 
van genegenheid die voortvloeien uit de 
afstamming, zodanig dat dit recht niet 
zou kunnen « verhinderd worden ll dan 
onder de verplichting van te bevvijzen 
dat de uitoefening ervan schadelijk is 
voor het kind "• te1·wijl deze gelijkstelling 
verkeerd is, de wet dergelijk recht niet 
toekent aan de natuurlijke verwanten 
boven de eerste graad en, bij ontstentenis 
van bewijs (dat door de natuurlijke ver
wanten moet geleverd worden) of _zelfs 
van een bewering, dat eiseres zou mis
bruik maken van haar moederlijke macht 
door ze uit te oefenen ten nadele van het 
kind, deze macht haar toelaat haar kind 
te onttrekken aan de betrekkingen met 
derden, die niet door of krachtens de wet 
zijn opgelegd : 

Overwegende dat de wetgever, al heeft 
hij op zekere gebieden, en inzonderheid 
in het erfrecht, de verminderde gevolgen 
die hij toekent aan de wettelijk vastge
stelde natuurlijke afstamming tot de 
betrekkingen van het kind met zijn ou
ders beperkt, daarentegen in verscheidene 
bepalingen deze afstamming, na de eerste 
graad, dezelfde gevolgen als de wettige 
afstamming heeft doen voortbrengen, 
namelijk inzake beletsel voor het huwe
lijk (1) en lijfsdwang (2); 

(1) Burgerlijk vVetboek, artikelen 161 en 
162. 

(2) Wet van 21 maart 1859, artikel 24; 
men kan oak de artikelen 10, § 1, en 17, § 1, 
2°, van de op 30 april 1962 gecoiirdineerde 
dienstplichtwetten aanhalen welke de groat
vader van een et·kend natuurlijk kind gelijk
stellen met de grootvader van een wettig 
kind. In stmfzaken leert men dat de groat-

Overwegende dat, zonder aan de rechts
toestand van de wettige familie afbreuk 
te doen, deze teksten aan de banden tus
sen het natuurlijk kind en zijn grootou
ders een wettelijke inhoud geven, die be
rust op de aan de bloedgemeenschap ver
schuldigde betrekkingen van genegen
heid, eerbied en toewijding (3); 

Overwegende dat deze bloedgemeen
schap bij de verwanten in de opgaande 
lijn de verplichting doet ontstaan zich te 
interesseren voor hun afstammelingen en 
dan ook voor hen, mits het door de wet 
niet uitgesloten wordt, het recht inhoudt 
ze te Ieren kennen, ze te beschermen en 
op hen de invloed uit te oefenen die de 
genegenheid en toewijding hun voor
schrijven; 

Overwegende dat het bezoekrecht zijn 
grondslag en zijn rechtvaardiging in deze 
elementen vindt en het karakter van de 
afstamming dan ook geen beletsel kan 
vormen voor de uitoefening van een 
recht dat uit de aard ·zelf der zaken 
spruit ; dat in principe het bezoekrecht 
weigeren aan een bloedverwant in de 
opgaande lijn van het natuurlijk kind, 
erop zou neerkomen aan de natuurlijke 
vader en moeder uitgebreidere rechten 
toe te kennen dan die waarvan de wettige 
ouders genieten, daar dezen zich slechts 
kunnen verzetten tegen het bezoekrecht 
van de grootouders, indien zij dit recht 
onwaardig zijn ; 

Overwegende dat het middel naar 
recht faalt ; 

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

22 september 1966. - 1e kamer. -
Voorzitter, H. Moriame, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. Pleiters, HH. Demeur en 
·Dassesse. 

vader of de grootmoeder van een erkend 
natuurlijk kind een bloedverwant in de op
gaande lijn is in de zin van artikel 377 van 
het Strafwetboek (CoNsTANT, Mamtel de d1·oit 
penal, bd. II, nr 861; NYPELS en SERVAIS, 
art. 376 en 377, nr 2), en, op 18 augustus 1841 
(Bull. en PASIC., 1841, I, 286) besliste het 
Hof dat in artikel 322 van het W etboek voor 
Strafrechtspleging, de woorden « broeders en 
zusters " zowel de natuurlijke als de wettige 
broeders en zusters bedoelden. 

(3) Dienaangaande, raadpl. het co=en-
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1 e KAMER. - 22 september 1966. 

VERBINTENIS.- NATUURLIJKE VER
BINTENIS.- 0MZETTING IN EEN BUR
GERLIJKE VERBINTENIS.- VOORWAAR

DEN. 

Uit de enkele omstandigheid dat een we1·k
gever ten aanzien van sommirJ.? leden 
van zijn personeel, een 1.t?'tuUJ'hJ~e ve~
bintenis in een bu1·gerl~Jke ve1·b~ntems 
omgezet heejt, vermag de 1·echter niet 
wettelijlc aj te leiden dat de werlcgeve1· 
oolc ten aanzien van een ande1· lid van 
zijn personeel, al bevond zich dit lid in 
een analoge toestand, het bestaan van 
een natuu1'lijlce ve1·bintenis e1·lcend heejt 
en deze in een burge1·lijlce verbintenis 
heejt omgezet (1). 

(KOOLMIJNEN VAN GOSSON-KESSALES, 
T. GABRIEL.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 21 oktober 1965 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1101, 1103, 
1108, 1121, 1162, 1165, 1271, 1273, 1338 
en 1370 van het Burgerlijk Wetboek en 
van artikel 97 van de Grondwet, do01·dat 
het bestreden arrest, dat diende uitspraak 
te doen over een eis tot betaling van een 
pensioen en van andere buitenwettelijke 
voordelen, nadat het heeft vastgesteld 
« dat, het vaste karakter van het gebruik 
niet aanwezig zijnde, zoals door de recht
spraak vereist wordt, de gevraagde voor
delen niet kunnen worden aangezien als 
wezenlijk deel uitmakend van het loon 
of van de wedde ; dat de contractuele 
grondslag waarop gedaagde in hoger be
roep (thans verweerder) zijn aans:Qrakt;n 
hoofdzakelijk steunt derhalve met m 
rechte kan worden aangenomen "• noch
tans de gevraagde veroordelingen ten 
laste van eiseres heeft uitgesproken, op 
grond hiervan dat « de eisende vennoot-

taar van het besproken arrest door profes
sor J. DABIN (Revue critique de jurisprudence 
belge, 1966, blz. 375 en vlg.). 

(1) Hij die voorhoudt dat een persoon het 
bestaan van een natuurlijke verbintenis te 
zijnen aanzien erkend heeft en zein een burger
lijke verbintenis omgezet heeft, dient ener
zijds deze erkentenis te bewijzen en anderzijds 
dat de schuldenaar aan de schuldeiser beloofd 

schap (thans eiseres) haar natuurlijke v~.r, 
bintenis de geringheid van het wettehJk 
pensioen te compenseren door het toe
kennen van bijkomende voordelen door 
haar vrije wil in een burgerlijke verbintt;
nis heeft omgezet >> en dat « door het fmt 
dat de eisende vennootschap, regehnatig, 
en volgens een bijna standvastig gebruik, 
die voordelen heeft toegekend onder 
dezelfde voorwaarden als die welke ge
daagde in hoger beroep thans kent, 
laatstgenoemde zich kan beroepen op 
een belofte om soortgelijke voordelen te 
verkrijgen ,, te1·wijl, _ee1·ste onderdeel 
(schending van de artikelen 1101, 1103, 
1108, 1121 en 1165 van het Burgerlijk 
Wetboek), de omzetting van een natuur
lijke verbintenis in een burgerlijke ver
bintenis slechts kan voortvloeien uit een 
wilsverklaring betreffende de beweerde 
verplichting, geuit door de schuldenaar 
van de natuurlijke verbintenis en gericht 
tot de schuldeiser van die verbintenis, 
en niet kan worden afgeleid uit de hou
ding van de schuldenaar ten aanzien 
van derden en dat geen element, in die 
verhoudingen met derden, toelaat van 
een beding ten behoeve van een derde 
gewag te maken ; tweede onderdeel 
(schending van de artikelen 1162, 1271, 
1273 en 1338 van het Burgerlijk Wet
hoek), de omzetting· van een natuurlijke 
verbintenis in een burgerlijke verbintenis 
moet voortvloeien uit een verklaring van 
de schuldenaar waaruit duidelijk de wil 
blijkt om zich op een burgerlijk verplich
tende wijze jegens de schuldeiser van de 
natuurlijke verbintenis te verbinden en 
het inzicht om aan de schuldeiser een 
opeisbaar recht toe te kennen ; derde 
onderdeel (schending van de artike
len 1101, 1103, 1108, 1370 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet), 
wanneer aan de schuldeiser geen belofte 
wordt gedaan om een bepaalde verbin
tenis uit te voeren, er geen verbintenis 
ten laste van de schuldenaar van een 
natuurlijke verbintenis kan ontstaan en 
te1·wijl in elk geval de redenen, waarop 
het bestreden arrest de veroordeling 
steunt, dubbelzinnig zijn wat betreft 
de vraag wanneer, aan wie en op welke 

heeft deze verbinten:is uit te voeren (DE 
PAGE, bd. III, nr 63; PLANIOL en RIPERT, 
bd. VII, nr 993 ; noot onder trib. civ. Gueret 
van 9 maart 1955, Sem. Ju1·idique, 1955, 
ur 8734; cass. fr., 18 december 1951, Dall., 
1952, blz. 289, en 9 december 1952, ibid., 1953, 
blz. 128 ; raadpl. ook cass., 5 februari 1954 
(Bull. en PASIO., 1954, I, 499) en noot. 



-86-

wijze de « belofte om soortgelijke voor
delen te verkrijgen " gedaan werd, en dus 
wat betreft de juridische grondslag van 
de uitgesproken veroordeling, zodat het 
Hof zijn toezicht onmogelijk kan uit
oefenen : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat « behoudens zeldzame uitzonderingen 
in bijzondere gevallen buitenwettelijke 
voordelen werden toegekend aan de !eden 
van het personeel, die hun ambt neer
leggen, en die gedurende een groot aan
tal jaren in dienst van de vennootschap 
zijn geweest ; dat die zogenaamde '' voor
lopige "• en « zonder verbintenis voor de 
toekomst toegekende " voordelen, stand
vastig zijn; dat het vaststaat dat, in ieder 
bijzonder geval, de raad van beheer een 
bijzondere beslissing heeft genomen met 
betrekking tot de hem bekend gemaakte 
omstandigheden ... dat dit pensioen en 
die voordelen, naargelang van het geval, 
wezenlijk afwisselend waren" ; 

Dat het arrest uit die gegevens terecht 
afieidt dat eiseres alzo voor zichzelf het 
bestaan voor haar erkend heeft van een 
natuurlijke verbintenis ten aanzien van 
bepaalde derden, die zich in dezelfde 
toestand als die van verweerder hebben 
bevonden; 

Overwegende dat dergelijke verbintenis 
door de schuldenaar ongetwijfeld in een 
burgerlijke verbintenis kan worden om
gezet en dat eiseres dit in voormelde 
gevallen heeft gedaan ; 

Dat het daarom echter nodig was dat 
eiseres tellwns door een positieve en 
nauwkeurige daad, ten aanzien van iedere 
betrokkene, haar wil uitte om dergelijke 
omzetting te verwezenlijken ; dat zij elk 
geval in 't bijzonder onderzocht heeft 
en beslist heeft of, en in bevestigend ge
val, in hoever en op welke wijze zij een 
burgerlijke verbintenis in een natuurlijke 
verbintenis omzette; 

Dat dergelijke handelwijze geenszins 
betekent dat eiseres . beloofd heeft · haar 
natuurlijke verbintenis gezamenlijk uit 
te voeren ten aanzien van allen, die zich 
in een analoge toestand bevinden doch 
integendeel aantoont dat zij het recht 
voorbehield jegens elkeen een beslissing 
te nemen; 

Dat het arrest· aldus ten onrechte uit 
de handelwijze van eiseres jegens be
paalde derden afgeleid heeft, dat deze 
handelwijze een belofte was tot uitvoe
ring van haar natuurlijke verbintenis ten 
aanzicn van verweerder ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre-

den arrest ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder in de kosten; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

22 september 1966. - 1 e kamer. -
Voorzitter, H. Moriame, raadsheer waar
neinend voorzitter. Verslaggever, 
H. Valentin. - Gelijkluidende conalusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleiters, HH. Van Heeke 
en Faures. 

1e KAMER.- 22 september 1966. 

1° LEVENSONDERHOUD.- UITKE· 
RING TOEGEKEND AAN DE VROUW DIE 
DE ECHTSCHEIDING HEEFT VERKREGEN. 
- MAN DIE VOORGEHOUDEN HEEFT 
DAT, GELET OP DE INKOMSTEN DIE HIJ 
BEPAALT, DE VROUW IN STAAT IS IN 
HAAR BEHOEFTEN TE VOORZIEN. -
ARREST HETWELK DIT VERWEER VER· 
WERPT OM DE ENKELE REDENEN DAT 
HET NIET BEWEZEN IS DAT DE VROUW 
IN STAAT IS IN HAAR BEHOEFTEN TE 
VOORZIEN EN DAT EEN BEPAALDE SOM 
ERMEDE OVEREENSTEMT. - NIET RE· 
GELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

2° GERECHTSKOSTEN. - BuRGER· 
LIJKE ZAKEN. - AANLEG IN OASSATIE. 
- EISER DIE EEN UITGIFTE VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING GELICHT HEEFT 
NADAT DEZE HEM BETEKEND WERD.
VooRziENING AANGENOMEN. - Kos~ 
TEN VAN DE AANLEG IN CASSATIE TEN 
LASTE VAN DE VERWEERDER DE KOSTEN 
BETREFFENDE DE UITGIFTE NIET MO· 
GENDE BEGRIJPEN. 

1° W annee1• de V1'0UW die de echtscheiding 
ve1·kregen heejt de toekenning van een 
uitkm·ing op grand van a1·tikel 301 van 
het Bu1•gerlijk W etboek gevmagd heeft 
en wanneer de man geconcludeerd heeft 
dat, gelet op de inkomsten die hij be
paalt, de vrouw in staat was in haar 
behoeften te voorzien, is niet regelmatig 
gemotivem·d het ar1·est dat de eis aan
neemt om de enkele redenen dat het niet 
bewezen is dat de vrouw in staat is in 
haar behoejten te voorzien, en dat een 
bepaalde sam e1·mede overeenstemt ( 1). 

(1) Raadpl. cass., 23 maart 1962 (Bull. en 
PAsiC., 1962, I, 816); 22 maart 1965 (ibid., 
1965, I, 765). 
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2° W anneer een vom·ziening in bu1·gerlijke 
zaken aangenomen wordt, mogen de ten 
laste van de verwee1·de1· gelegde kosten 
niet de kosten begrijpen wellce bet1·ekking 
hebben op de uitgijte van de bestreden 
beslissing, indien de eiser deze uitgijte 
niet diende te lichten wegens de v1·oege1· 
aan hem gedane betekening van de beslis
sing (1). 

(R ... , T. P ... ) 

ARREST. 

' RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 juni 1965 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schend~g van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest de 
echtscheiding tegen eiser toestaat en 
zijn tegenvordering afwijst, zonder de 
conclusie van eiser te beantwoorden 
waarbij deze deed gelden, aan de ene 
zij de, als verweer tegen de hoofdeis, 
« dat uit het gerechtelijk vooronderzoek 
van de plaatselijke politic blijkt dat op 
26 april 1962 ... eiseres in hoger beroep 
(thans verweerster) 's avonds op haar 
appartement aan de kust in gezelschap 
van een gehuwd man was ; ... dat een 
getuige die concluant (thans eiser) ver
gezelde, heeft gezien dat eiseres in hoger 
beroep bedoelde man zoende en zij zich 
begon te ontkleden, op het ogenblik dat 
deze de slaapkamer binnenging, en zij 
even later alle lichten uitdeed " en, aan 
de andere zijde, tot staving van zijn 
tegenvordering, « dat, in strijd met de 
beweringen van M ... , eiseres in hoger 
beroep met voornoemde op haar appar
tement is thuisgekomen ; dat eiseres in 
hoger beroep M ... heeft gezoend; dat ei
seres in hoger beroep omstreeks 23 uur 
in haar slaapkamer licht heeft gemaakt, 
dit in de keuken heeft uitgedaa:t;t, haar 
bruine pullover met hoge kraag heeft uit
getrokken en dat, even later, de lichten 
waren uitgedaan >> ; en doo1·dat in ieder 
geval het arrest een dubbelzinnig ant
woord op de bovengenoemde conclusie 
verstrekt door vast te stellen dat « hij 
(eiser) in de debatten geen enkel element 

. heeft voorgebracht dat van die aard is 
dat het bewijst of doet vermoeden dat 
gedaagde in hoger beroep zich slecht zou 
gedragen ofvoor hem beledigende betrek-

(1) Cass., 6 mei 1965 (Bull. en PAsrc., 1965, 
I, 945) en 14 oktober 1965 (ibid., 1966, I, 
206}. 

kingen met derden zou onderhouden, dat 
er namelijk geen enkel bewijs bestaat 
dat gedaagde in hoger beroep geregelde 
of verdachte betrekkingen met M ... zou 
onderhouden >>, te1·wijl deze vaststelling 
betrekking heeft op het algemeen gedrag 
van verweerster en zij in het onzekere 
laat of de rechter het feit dat, volgens 
eiser, door een getuige werd gezien niet 
voor bewezen houdt, ofwel of hij de ver
klaring van deze getuige in aanmerking 
neemt, zonder er echter voldoende bewijs
waarde aan toe te kennen, dan wel of 
hij van oordeel is dat bovengenoemd feit 
niet beledigend is : 

Overwegende dat ondubbelzinnig blijkt 
uit de gronden van het arrest dat het hof 
van beroep zowel ten opzichte van de 
door verweerster ingestelde vordering 
tot echtscheiding als ten opzichte van 
de tegenvordering van eiser, op dezelfde 
wijze de feiten heeft beoordeeld die zich 
hebben voorgedaan te Oostduinkerke, 
niet op 26 april 1962, zoals het middel 
verkeerdelijk stelt, maar in de nacht 
van 24 op 25 april 1962; 

Dat immers uit het arrest blijkt dat 
door het onderzoek van de omstandig
heden het hof van beroep ertoe werd 
gebracht aan te nemen dat eiser, in ver
standhouding met de prive detective van 
wie hij het getuigenis bij conclusie in
roept, een «mise-en-scene>> had op touw 
gezet of een plan « had gesmeed " om, 
onder een leugenachtig voorwendsel, de 
rijkswacht naar het door verweerster 
bewoonde apparte1nent te doen komen, 
toen deze toevallig bezoek kreeg van een 
vriend van haar ouders ; 

Dat het arrest er bovendien op wijst 
dat de door eiser gegeven versie van de 
feiten door de formele vaststellingen van 
de verbalisanten wordt tegengesproken 
en dat in de debatten door eiser geen 
enkel element werd voorgebracht, het
welk van dien aard is dat het bewijst 
of doet vermoeden dat verweerster zich 
slecht zou gedragen hebben, « dat er 
namelijk geen enkel bewijs bestaat dat 
gedaagde in hoger beroep (thans ver
weerster) geregelde of verdachte betrek
kingen met M... zou onderhouden >>; 

Dat het hof van beroep aldus niet aileen 
overweegt dat eiser de werkelijkheid van 
de door hem tot staving van zijn tegen
vordering aangevoerde feiten niet bewe
zen heeft, maar beslist dat door « de mise
en-scene die hij op touw zette met de 
bedoeling te doen geloven aan de schul
dige gedragingen van eiseres in hoger 
beroep (thans verweerster) of, althans, 
haar gedrag verdacht te maken >>, eiser 
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jegens haar een grove belediging heeft 
gepleegd; 

Overwegende dat bijgevolg uit het 
arrest blijkt dat het hof van beroep het 
door eiser ingeroepen getuigenis heeft 
verworpen omdat dit geen geloofwaar
digheid verdient ; dat het arrest aldus op 
passende wijze de ponclusie beantwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, dooTdat, ofschoon eiser in zijn con
clusie heeft laten gelden « dat zij (ver
weerster) thans, sinds 15 mei 1963, door 
haar werk in staat is in haar onderhoud 
te voorzien ; dat ze trouwens een auto 
met de nummerplaat 617 CY bezit, die 
ze voorzichtigheidshalve buiten haar 
woonplaats in de garage Gillis stalt, ... dat 
eiseres in hoger beroep voor 304.7 58 frank 
koopwaren verkocht heeft, waarop haar 
winstpercentage 42 percent bedraagt ; ... 
dat bovendien uit de aangifte van nala
tenschap blijkt dat eiseres in hager beroep 
samen met haar moeder en broeder eige
nares is van twee onroerende goederen, 
waarvan ze een vierde in vruchtgebruik 
heeft wat haar dan ook een bijkomend 
inkomen moet verschaffen "• het bestre
den arrest eiser veroordeelt tot de beta
ling aan verweerster van een vergoedende 
uitkering tot onderhoud van 5.000 frank 
per maand, op grond namelijk « dat het 
niet bewezen is dat eiseres in hager beroep 
ten principale in staat is in haar eigen 
behoeften te voorzien ; dat het gevorderde 
bedrag van 5.000 frank per maand met 
deze behoeften overeenstemt », terwijl 
het hof van beroep aldus de bovenge
noemde conclusie, waarbij een omstandig 
verweer werd aangevoerd, niet beant
woordt en, in ieder geval, de beslissing 
van het hof dubbelzinnig is, daar ze het 
niet mogelijk maakt te onderscheiden of 
de rechter de nauwkeurige omstandig
heden waarvan eiser gewag maakte al 
dan niet voor bewezen houdt of, hoewel 
hij ze voor bewezen aailziet, hij van oor
deel is, zonder daarvan de reden op te 
geven, dat ze noch ter zake dienend noch 
afdoende zijn, waaruit volgt dat het 
bestreden arrest niet regelmatig met rede
nen omkleed is : 

Overwegende dat, door er aileen op 
te wijzen « dat het niet bewezen is dat 
eiseres in boger beroep (thans verweer
ster) in staat is in haar eigen behoeften 
te voorzien, dat het gevorderd bedrag 
van 5.000 frank per maand met deze 
behoeften overeenstemt », het arrest in 
het onzekere laat of het hof van beroep 

meent dat de nauwkeurige gegevens, die 
door eiser bij conclusie tegen de aan
spraak van verweerster aangevoerd wor
den, niet bewezen zijn, dan wel van oor
deel is, zonder daarvan de reden op te 
geven, dat ze noch ter zake dienend noch 
afdoende zijn ; 

Dap het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het eiser veroordeelt 
tot betaling aan verweerster van een 
bedrag van 5.000 frank per maand, op 
grand van artikel 301 van het Burgerlijk 
W etboek, en het over de kosten uitspraak 
doet ; verwerpt de voorziening voor het 
overige ; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser in twee derde van de kosten 
en verweerster in het overige, daarin niet 
begrepen de kosten van uitgifte van het 
bestreden arrest, hetwelk eveneens bij 
een vroeger betekend afschrift overgelegd 
werd ; laat de kosten van genoemde uit
gifte ten laste van eiser ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

22 september 1966. - 1e kamer. -
VooTzitter, H. Moriame, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggevet', 
H. Perrichon. - Gelijkluidende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procu
reur-generaal. - Pleiters, HR. Fally en 
DeBruyn. 

1 e KAMER. - 23 september 1966. 

BEWIJS. - SOHRIFTELIJK BEWIJS. -'
BURGERLIJKE ZAKEN. BEWIJS
KRAOHT VAN DE AKTEN. - VONNIS 
DATAAN DE BESLISSING VAN DE EERSTE 
REOHTER FEITELIJKE OONSTATERINGEN 
TOESOHRIJFT WELKE ZIJ NIET BEVAT. 
- MrsKENNING vAN DE BEWIJSKRAOHT 
VAN DEZE BESLISSING. 

Miskent de bewijskmcht van de beslissing 
van de eerste 1·echter, het vonnis dat aan 
deze beslissing jeitelijke constate1'ingen 
toesclwijjt welke zij niet bevat (1). 

(1) V erg. cass., 28 januari en 5 mei 1964 
(Bttll. en PASIO., 1964, I, .569 en 949) en 8 sep
tember 1966, supra, biz. 25. 



(VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ «WINTER· 
THUR·ll, T. DE NUTTE EN VAN LAEKEN.) 

ARREST. 

H~T HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonms, op 8 december 1964 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artilcelen 1 van de besluitwet 
van 13 december 1945 betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit ongevallen die zich op de weg naar of 
van het werk voordoen, 1315, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek van 
de bewijskracht zo van de terme~ van 
de beroepen beslissing, op 23 juni 1964 
door de vrederechter van het kanton 
Aalst gewezen, als van die van de in 
hog~r beroep voor de verweerders regel
matlg genomen conclusie, en van arti
kel 97 van de Grondwet, dooTdat het 
bestreden vonnis, om de oorspronkelijke 
rechtsvordering van de verweerders ge
grond te verklaren, beslist dat de woning 
van de ouders van de getroffene, gelegen 
te Erembodegem, diende te worden be
schouwd als een tweede verblijfplaats van 
Kamiel Van Laeken (de getroffene) en van 
zijn echtgenote, om de reden dat door, 
de eerste rechter verklaard werd dat, 
hoewel voornoemde echtgenoten tussen 
24 augustus 1963, datum van hun huwe
lijk, tot 17 september 1963, een viertal 
malen in de week regelmatig ter woning 
van de ouders Van Laeken te Erembode
gem verbleven, zulks nochtans aan deze 
woning het karakter van verblijfplaats, 
zoals bedoeld door de besluitwet van 
13 december 1945, niet kan gegeven heb
ben en dat de eerste rechter deze over
weging steunt op het zuiver familiaal 
ka.rakte.r van dit verblijf, wegens de 
fihale hefde van Van Laeken voor zijn 
ouders, en dat evenwel de arbeider twee 
verblijfplaatsen mag hebben, onverschil
lig of hij deze gekozen heeft wegens fami
liale gevoelens of wegens de tussen echt
genot~n ~erschuldigde onderlinge hulp
vaardlghmd, dat voormelde besluitwet 
nergens vereist dat de verblij:fplaats van 
de arbeider uitsluitend zou bepaald wor
den naar zijn werkprestatie, buiten iedere 
faJ:?;iliale overweging, en dat bijgevolg, in 
striJd met de beroepen beslissing, als 
tweede verblijf dient aangezien te worden 
dit waar het echtpaar Van Laeken-De 
~utte, om voorzegde redenen, regelma.tig 
m de week verbleef en van waar het 
slachtoffer toen ... 's morgens vroeg naar 
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zijn werkgever te Aalst reed langsover 
de woning van de ouders 'De Nutte 
Langestraat, te1·wijl de eerste rechte~ 
vastgesteld had « dat beide echtgenoten 
de avond tevoren een bezoek hadden 
g~bra;cht aan de ouders van de man, zoals 
ZIJ ~~t regelmatig plachten te doen, en 
er bliJven overnachten waren omwille van 
de ongure weersomstandigheden of om
wille van de zwangere toestand van de 
a~per zeventienjarige echtgenote of om 
bmde redenen te samen >> en « dat het feit 
dat de echtgenoten tussen 24 augustus 
1963, datum van hun huwelijk, en 17 sep
tember daaropvolgend, datum van het 
ongeval, een viertal malen de nacht zou
den doorgebracht hebben ten huize van 
d? ouders van de man, aan deze woning 
met het karakter kan geven van verblijf
plaats, zoals bedoeld door de besluitwet 
van 13 december 1945, en zelfs niet het 
karakter van een zeer voorlopige verblijf
p~aats aangezien de afgelegde bezoeken 
n~ets meer waren dan familiale bezoeken 
~1e geen ve~band hielden met enige nut
tige of nod1~e rege~i?g of verdubbeling 
van het gezmsverbhJf om reden van de 
z~~ngerschap van de echtgenote "• en te?·· 
W~Jl de verweerders zelf in hun conclusie 
in hoger beroep erkenden dat de echtgeno
ten Van Laeken-De Nutte bij de ouders 
van het slachtoffer « de bewuste nacht 
omwille van de weersomstandigheden 
doorgebracht hadden "• zodat het vonnis 
de bewijskracht schendt van de termen 
v.an de beroepen beslissing, welke geens
z~ns constatere!l dat de echtgenoten « een 
v1er~al malen m de week regelmatig ter 
wonmg van de ouders Van Laeken te 
Erembodegem verbleven >> noch dat deze 
woning. niet h:t karakte; van verblijf-' 
plaats m de zm van de besluitwet van 
13 d.e?ember 1945 had wegens het" zuiver 
fam1haal kara~ter van dit verblijf "• en 
tevens de beWlJSkracht van de conclusie 
van de verweerders voor de rechter in 
hoger beroep, die aannam, zoals het be
roepen vonnis trouwens, dat de echt
genoten de nacht van 16 op 17 september 
1963 te Ere~bodegem hadden doorge
bracht cc omw1lle van de weersomstandig
heden >> (schending van alle aangeduide 
wetsbepalingen) ; ... : 

<?verwegende dat volgens de consta
termgen van het vonnis de echtgenoot 
van verweerster slachtoffer werd van een 
ongeval met dodelijke afloop toen hij zich 
van de woning van zijn ouders te Erem
bodegem, waar de echtgenoten de nacht 
hadden doorgebracht, naar zijn werkge
ver begaf; 

Overwegende dat eiseres het vonnis 



-90 

verwijt de bewijskracht van de beroepen 
beslissing miskend te hebben door te 
verklaren dat luidens die beslissing de 
echtgenoten " een viertal malen in de 
week regelmatig ter woning van de ouders 
Van Laeken te Erembodegem verble
ven ,, en dat de eerste rechter aan deze 
woning het karakter van verblijfplaats, 
in de zin van de besluitwet van 13 decem
ber 1945, ontkend had " wegens het zuiver 
familiaal karakter van dit verblijf "; 

Overwegende dat, in strijd met de ver
klaringen van het vonnis, de eerste rech
ter niet geconstateerd had dat het slacht
offer en zijn echtgenote, tussen 24 augus
tus 1963, datum van het huwelijk, en 
17 september 1963, "een viertal malen 
in de week " regelmatig ter woning van 
de ouders Van Laeken te Erembodegem 
"verbleven ''en niet beslist had dat "het 
zuiver familiaal karakter " van het ver
blijf aan deze woning het karakter van 
verblijfplaats, zoals bedoeld door de 
besluitwet van 13 december 1945, niet 
kan gegeven hebben; 

Dat de beslissing van de eerste rechter, 
integendeel, enkel vermeldde dat het feit 
dat de echtgenoten, tussen 24 augustus 
en 17 september 1963, "een viertal rna
len " de nacht zouden doorgebracht heb
ben ten huize van de ouders van de man, 
aan deze woonplaats het karakter niet 
kon gegeven hebben van verblijfplaats, 
zoals bedoeld door de besluitwet van 
13 december 1945, en dat de door de 
echtgenoten afgelegde bezoeken enkel 
familiebezoeken waren zonder verband 
met regeling of verdubbeling van gezins
verblijf; 

Overwegende dat het vonnis de bewijs
kracht van de beslissing van de eerste 
rechter miskent door aan deze laatste de 
constatering toe te schrijven van het 
" verblijf "van de echtgenoten ter woning 
van de ouders " een viertal malen in de 
week " en van " een verblijf" met zuiver 
familiaal karakter ; 

Overwegende dat de door het middel 
bestreden motieven geen overtollige be
schouwingen uitmaken, doch de materiele 
constateringen van de eerste rechter be
treffen, waarop de rechter in hoger beroep 
zijn beslissing steunt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; gelet op 
de wet van 20 maart 1948, legt de kosten 
ten laste van eiseres ; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg 
te Gent, zitting houdende in hoger beroep. 

23 september 1966. - 1e kamer. ~ 
V o(n·zitte?', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Rutsaert. - GeliJklui
dende conclusie, H. Depelchin, advocaat
generaal. - PleiteTs, HH. De Bruyn en 
Simont. 

1 e KAMER. - 23 september 1966. 

ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL ZIOH 
VOORDOENDE OP DE WEG NAAR OF VAN 
HET WERK.- NoRMAAL TRAJEOT. -
BE GRIP. 

De weg naar of van het We?'k, bedoeld door 
de besluitwet van 13 decembe?' 1945 
bet?'e!Jende de ve~·goeding der schade 
voo1'tsp1'uitende uit ongevallen die zich 
op de weg naar of van het werk voordoen, 
is niet noodzakeliJk het ?'echtstreekse of 
het ononde?'bToken traJect; doch het tra
Ject is niet meer normaal wanneer de ar
beide?' het onderb?'eekt, zonder dat zulks 
doo1' overmacht of doo1· een wettige 1·eden 
vemntwoo?'d is (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << MERCATOR >l, 

T. KNOOKAERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 februari 1965 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brugge, uitspraak doende 
na verwijzing door het arrest van het 
Hof van 22 juni 1963; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1 en 2 van de besluitwet van 
13 december 1945 betreffende de vergoe
ding der schade voortspruitende uit on
gevallen die zich op de weg naar of van 
het werk voordoen, doordat het bestreden 
vonnis beslist dat het ongeval als een 
ongeval op de weg van het werk moet 
beschouwd worden en eiseres veroordeelt 
aan verweerder de door de gecoi:irdineerde 
wetten op de arbeidsongevallen bepaalde 
vergoedingen te betalen, te?'wiJl eiseres in 
haar conclusie had staande gehouden dat 
de wijze waarop het ongeval is gebeurd, 
namelijk het dwarsen van de rijbaan in 
het zicht van een tegenligger, ondubbel-

(1) Cass., 12 februari en 26 april1965 (Bull. 
en PAsiC., 1965, I, 591 en 894), 
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zinnig heeft aangetoond dat de oorzaak 
van het ongeval te zoeken is in de intoxi
catie van verweerder en dat hij zoveel 
gedronken had dat hij niet veilig per 
bromfiets kon rijden, te1·wijl het vonnis 
zich er toe beperkt daaromtrent vast te 
stellen dat niet blijkt dat verweerder 
meer bier verbruikt had dan zijn werk
makkers die verklaarden een drietal gla
zen bier verbruikt te hebben, hetgeen 
door de rechter beschouwd werd als 
een verbruik "binnen normale perken "• 
te1·wijl deze vaststellingen niet van die 
aard waren dat zij het bewijs bijbrachten 
dat verweerder niet veilig per bromfiets 
kon rijden, te1·wijl alleszins de rechter 
niet duidelijk vastgesteld heeft dat de 
oorzaak van het ongeval niet te wijten 
was aan de intoxicatie va11 verweerder 
en dat verweerder veilig per bromfiets kon 
rijden, terwijl dus het vonnis de conclusie 
van eiseres dienaangaande niet beant
woord heeft en dat het, bijgevolg, in 
strijd met artikel 97 van de Grondwet, 
onvoldoende gemotiveerd voorkomt : 

Overwegende dat de weg naar of van 
het werk, waarvan sprake in de besluit
wet van 13 december 1945, niet nood
zakelijk het rechtstreekse of het ononder
broken traject is, doch het traject niet 
meer normaal is wanneer de arbeider het 
onderbreekt, zonder dat zulks door over
macht of door een wettige reden verant
woord is; 

Overwegende dat eiseres, hoewel zij 
aannam dat ten deze de -onderbreking 
van het traject verantwoord was door 
de uitnodiging van de werkgever aan zijn 
werklieden om, na afloop van het werk, 
een glas bier te drinken, in haar conclusie 
stelde dat de verdere onderbreking van 
het traject geen wettige reden had, wijl 
zij door verweerder benut werd om zich 
te bedrinken ; dat eiseres haar stelling 
steunde op het getuigenis van Van Geluwe 
en op de omstandigheden van het onge
val; 

Overwegende dat eiseres, met betrek
king tot die omstandigheden, conclu
deerde dat de wijze waarop het ongeval 
was gebeurd, namelijk het dwarsen van 
de rijbaan in het zicht van een tegen
ligger, ondubbelzinnig had aangetoond 
dat de oorzaak van het ongeval in de 
intoxicatie van Knockaert te zoeken was, 
en dat deze zoveel had gedronken dat hij 
niet meer veilig per bromfiets kon rijden; 

Overwegende dat het vonnis die con
clusie van eiseres niet beantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Om die redenen, vernietigt het bestre

den vonnis ; beveelt dat melding van dit 

arrest op de kant van de vernietigde be
slissing zal gemaakt worden ; en gelet 
op de wet van 20 maart 1948, veroordeelt 
eiseres in de kosten; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg 
te Kortrijk, zetelende in hager beroep. 

23 september 1966. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1·slaggeve1·, H. Neven.- Gelijlcluidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, HH. Struye en 'Van 
Leynseele. 

1 e KAMER. - 23 september 1966. 

1° BEWIJS.- SCHRIFTELIJK BEWIJS.
BURGERLIJKE ZAKEN. BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN.- UITLEGGING 
DOOR DE RECHTER DIE OVER DE ZAAK 
ZELF OORDEELT. - UITLEGGING VERE
NIGBAAR MET DE TERMEN VAN DE 
OVEREENKOMST.- GEEN MISKENNING 
VAN DE B;EWIJSKRACHT VAN DEZE AKTE, 

2° OVEREENKOMST. - BINDENDE 
KRACHT TUSSEN PARTIJEN.- RECHTER 
DIE AAN DE OVEREENKOMST DE UIT· 
WERKING TOEKENT DIE ZIJ, IN DE UIT
LEGGING WELKE HIJ ERVAN VERSTREKT, 
TUSSEN PARTIJEN WETTELIJK HEEFT. 
- GEEN SCHENDING VAN ARTIKEL 1134 
vAN HET BuRGERLIJK WETBOEK. 

1° M islcent niet de bewijskmcht van een 
ove1·eenlcomst, de rechter die e1·van een 
met haa1· te1•men ve1·enigbare uitlegging 
geeft (1). (Burgerlijk Wetboek, 
artt. 1319, 1320 en 1322.) 

2° De 1·echter schendt niet artikel 1134 van 
het Bu1·ge1'lijk W etboek wanneer hij 
aan een overeenkomst de uitwe1·king toe
kent die zij, in de uitlegging wellce hij 
e1·van ve1·st1·ekt, tussen partijen wettelijk 
heejt (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «.COMPAGNIE 
Ii\iMOBILIEJRE ET FONCIERE "• T. CAM
BIER, VAN GOITSENHOVEN EN DE 
WITTE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 30 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1398). 

(2) Cass., 17 februari 1966 (Bull. en PASIC., 
1966, I, 791). 
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arrest, op 19 j1.mi 1964 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Samen over beide middelen, het eerste, 
afgeleid uit de schending van de artike
len 1107, 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, doo1·dat het bestreden ar
rest de eis tot herstelling en schadever
goeding verwerpt met betrekking tot de 
gebouwen die ~lk vier woongel:"genheden 
omvatten en d1e, met overtredmg van de 
door eiseres goedgekeurde plannen, opge
richt werden op de percelen waarop de 
verweerders het recht van erfpacht heb
ben verkregen blijkens authentieke akten 
van 3 oktober en 30 november 1957, van 
10 september 1955 en van 20 februari 
1959 onder de voorwaarden, onder meer, 
van het lastenkohier dat op 26 juli 1923 
onder de minuten van notaris Van Was
senhove te Gent is gerangschikt, zulks om 
de reden dat dit lastenkohier het inrichten 
van rneer dan twee woongelegenheden of 
appartementen in een gebo~w niet v:r
biedt en dat de omstand1ghmd dat de m
gediende plans als opschrift dragen « e.en 
villa met twee woongelegenheden " met 
ter zake dienend is, en dom·dat het arrest 
door in dier voege te beslissen hoewel .de 
bedingen van voormeld lastenkoh1er 
slechts het oprichten toestaan, op de aan 
de verweerders afgestane percelen, van 
gebouwen b:ste;md V?o; « pri:vate wa
ning" (« hab1tatwn pr1vee »), d1e ~wbben 
" het karakter van villa's, lusthmzen of 
cottages"(« le caractere de villas, de mai
sons de plaisance on de cottages") « af
zonderlijk of telkens met tweeen aan el
kaar gebouwd "(« isolees on accol8es de~x 
a deux )) ) en die in dit laatste geval (( lll 
hun geheel een enkel gebouw met een 
enkele stijl en een enkel karakter moeten 
uitmaken, (« constituer dans leur en
semble 1.m seul blltiment de style et de 
caractere uniques »), aan deze contrac
tuele bedingen een beteken~s en e.~n 
draagwijdte geeft die onveremgbaar ZlJn 
met de voormelde termen welke, in hun 
gebruikelijke en normale zin, het bouwen 
van huizen met veelvuldige appartemen
ten of van gebouwen die meer dan twee 
woongelegenheden, tellmns met tweeen 
aan elkaar gebouwd, uitsluiten, en door
dat het arrest aldus de bewijskracht van 
voormelde authentieke alden, lastenko
hieren en goedgekeurde plans miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet), alsmede de verbin
dende kracht tussen partijen van de door 
die akten en die plans vastgestelde over-

eenkomsten (schending van de artike
len 1107, 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek); het tweede, afgeleid uit de 
schending van dezelfde artikelen ( 1107, 
1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet), dom·dat het bestreden arrest de eis 
verwerpt, die strekte tot veroordeling 
van de verweerders om de nodige ver
bouwingswerken uit te voeren opdat, 
overeenkomstig de door eiseres goedge
keurde bouwplans, hun villa's slechts 
twee woongelegenheden zouden behelzen, 
en tot veroordeling tot een aanvullende 
schadevergoeding voor het nit de over
treding voortv loeiend nadeel, om de red en 
dat de omstandigheid dat de ingediende 
plans als opschrift dragen « een villa met 
twee woongelegenheden " niet ter zake 
dienend is en dat nergens, ook niet in 
de akte van afstand van 30 november 
1957 door eiseres aan de eerste twee ver
weerders, rechtstreeks de indeling van het 
gebouw in appartementen wordt behan
deld of verboden, terwijl nochtans de 
authentieke alden van 3 oktober en 
30 november 1957, van 10 september 
1955 en 20 februari 1959 houdende af
stand, ten voordele van de verweerders, 
van het recht van erfpacht van eiseres 
op de percelen waarop de litigieuze ge
bouwen opgericht zijn, alle bedingen, 
onder de bijzondere voorwaarden van 
de toegestane afstand, dat « de gebouwen 
die zouden opgericht worden in strijd 
met de goedgekeurde plans, eventueel 
zullen kunnen worden verbouwd en 
desnoods gesloopt op de kosten van de 
verkrijger " (« les batiments eriges con
trairement aux plans approuves pourront 
eventuellement etre modifies et, au 
besoin, etre demolis aux frais du cession
naire ,), waaruit volgt dat de bouwplans, 
door de verkrijgers aan eiseres voor aan
neming overgelegd en door, haar goed
gekeurd, de partijen contractueel binden, 
dat de verweerders dus geen gebouwen 
met vier woongelegenheden rechtmatig 
hebben kunnen oprichten, nu de over
gelegde en goedgekeurde plans uitdruk
kelijk bepalen (( het bouwen van een 
villa met twee woongelegenheden ,, en 
dat bijgevolg, door er anders over te 
beslissen, om de beluitiseerde redenen, 
het arrest de bewijsluacht van voormelde 
authentieke akten en van de goedge
keurde bouwplans miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet) alsmede de bindende kracht 
tussen partijen van de door die akten 
en die plans vastgestelde overeenkomsten 
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(schending van de artikelen 1107, 1134 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit de procedure
stukken blijkt dat eiseres of haar rechts
voorgangers van de Belgische Staat het 
recht van erfpacht hadden bekomen op 
duinen welke te Klemskerke en Vlissegem 
gelegen zijn en waar de badplaats De 
Haan ontstaan is, en dat eiseres haar 
recht op verschillende percelen aan de 
verweerders heeft overgedragen onder de 
algemene voorwaarden bepaald in een 
lastenkohier op 26 juli 1923 gerangschikt 
onder de minuten van notaris Van 
W assenhove te Gent ; 

Overwegende dat de notariele alden 
van verkrijging, die naar die algemene 
voorwaarden verwijzen, telkens onder de 
bijzondere voorwaarden volgend beding 
bevatten : « De gebouwen die zouden 
opgericht worden, zonder de goedkeuring 
van de plans af te wachten of in strijd 
met de goedgekeurde plans, zullen des
gevallend verbouwd en desnoods gesloopt 
kunnen worden op de kosten van de ver
krijger "; 

Overwegende dat hoger bedoeld lasten
kohier onder meer bepaalt : « Artikel 3 : 
Behoudens in de akten uitdrukkelijk 
bedongen afwijking, worden de rechten 
van erfpacht enkel overgedragen met het 
oog op het bouwen van private woningen 
op de gronden. Artikel 8 : Alle gebouwen 
zullen het karakter hebben van villa's, 
lusthuizen of cottages. De plans van al 
de voorgevels en van de afsluitingen, 
alsook de doorsneden waaruit het karak
ter en de belangrijkheid van de voorgeno
men uitsprongen blijken, zullen, v66r de 
aanvang van de werken, aan de vennoot
schap en aan de administratie van brug
gen en wegen ter goedkeuring moeten 
worden overgelegd ... ; De wijzigingen 
die van die aard zouden zijn dat het uit
zicht van de gebouwen daardoor zou 
veranderd worden, zullen aan dezelfde 
regels onderworpen zijn. Behoudens bij
zondere toestemming van de vennoot
schap, zullen de voorgevels van de ge
bouwen uitsluitend uit zichtbare materia
len moeten zijn, zodat elk beslaan met 
pleisterkalk uitgesloten is. Uit de alge
mene goedkeuring van de plans kan geen 
eventuele af"o/ijking van het lastenkohier 
afgeleid worden ; de' afwijkingen van het 
lastenkohier zullen schriftelijk moeten 
vastgesteld worden ... Artikel 9, A, 2° : 
Behoudens de uitzonderingen vermeld in 
het algemeen plan van de badplaats, ... 
zullen de gebouwen afzonderlijk oftellmns 
met tweeen aan elkaar gebouwd zijn ; 
doch deze laatste zullen in hun geheel 

een enkel gebouw met eenzelfde stijl en 
karakter uitmaken ... D. Zone gelegen 
langs en ten noorden van de baan van 
Oostende naar Blankenberge (Konink
lijke Baan) : l 0 de gebouwen zullen 
groepsgewijze of afzonderlijk opgericht 
worden overeenkomstig de algemene aan
wijzingen van het plan ; al de voorgevels 
zullen behoorlijk versierd worden, 5° de 
afzonderlijke villa's of de tweewoonsten, 
welke in het plan op het oostelijk uit
einde van de zone D voorzien zijn, zullen 
aan de onder het 2° van letter A bepaalde 
algC!nene voorwaarden onderworpen wor
den (het l 0 van dezelfde letter zal even
eens van toepassing zijn) " ; 

Overwegende, eensdeels, dat de beslis
sing van het arrest, volgens welke het 
lastenkohier van 1923 het inrichten van 
meer dan twee woongelegenheden of 
appartementen in een gebouw niet ver
biedt, niet onverenigbaar is met de in 
het eerste middel aangeduide voorwaar
den van dit lastenkohier overgenomen 
zoals zij uit bovenstaande context blijken ; 

Overwegende, wat de plans betreft, dat 
het arrest beslist << dat de omstandigheid 
dat de ingediende plans, al is het over
duidelijk dat zij minstens de mogelijkheid 
van indeling in vier woongelegenheden 
voorzagen, als opschrift dragen een villa 
met twee woongelegenheden niet ter zake 
dienend is, vermits artikel 8 van het 
lastenkohier aileen oplegt nieuwe plans 
aan de goedkeuring van appellante te 
onderwerpen, indien de wijzigingen van 
die aard zijn dat het uitzicht van de ge
bouwen erdoor veranderd wordt, dat de 
indeling in vier appartementen, in plaats 
van twee, het uitzicht hoegenaamd niet 
wijzigt »; 

Overwegende dat die beslissing ook 
niet onverenigbaar is met het hoven 
aangehaald beding van de akten van 
verkrijging noch met de voorwaarden van 
het lastenkohier, noch met de plans zelf ; 

Overwegende dat hetzelfde geldt wat 
betreft het constateren, door het arrest, 
dat eiseres nergens in de akten van ver
krijging aan de verweerders de indeling 
van het gebouw in appartementen recht
streeks heeft verboden of deze vraag 
heeft behandeld ; 

Overwegende, anderdeels, · dat het ar-:· 
rest, na aldus beslist te hebben dat noch 
de akten van verkrijging, noch de voor
waarden van het lastenkohier van 1923, 
noch de plans het indelen van elk gebouw 
in vier appartementen verbieden, wette
lijk heeft kunnen beslissen dat die inde
ling niet strij dig is met de door de partij en 
gesloten overeenkomsten ; 
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Overwegende dat, nu het arrest aan 
die overeenkomsten de uitwerking toe
gekend heeft die zij, in de uitlegging 
welke het ervan heeft verstrekt, tussen 
partijen hadden, het artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek niet geschonden 
heeft; 

Overwegende dat de middelen niet 
kunnen aangenomen worden ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

23 september 1966. - 16 ka::ner. -
Voo?'zitte?', H. Bayot, eerste voorz1tter.
Ve1·slaggever, H. Neven.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleite?', H. De Bruyn. 

2e KAMER. - 26 september 1966. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- 0NGEVAL.
VERMINDERING VAN RET ECONOMISCR 
VERMOGEN VAN DE GETROFFENE. -
RAMING VAN DIT NADEEL VOLGENS DE 
GEMEENRECRTELIJKE REGELEN, 
RECRTER DIE REKENING ROUDT MET 
DE WERKZAAMHEID DIE DE GETROFFENE 
NA RET ONGEVAL HEEFT UITGEOEFEND 
EN MET DE BEZOLDIGING VAN DEZE 
WERKZAAMHEID. - WETTELIJKE BE· 
SLISSING. 

Schendt geen wettelijke bepaling de rechter 
die, ten einde volgens de gemeem·echte
lijlce ?'egelen het nadeel te ?'amen dat 
de get?'otfene onde1·gaan heejt waarvan 
het economisch ve1·mogen ten gevolge 
van een ongeval venninde1·d We?'d, in 
acht neemt niet alleen de bezoldiging 
van de getrofjene op de dag van het 
ongeval maar oolc de door hem na het 
ongeval uitgeoejende We?'lczaamheid en de 
bezoldiging van die we?·lczaamheid. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << CHARBON
NAGES DU BOIS·DU-LUC ll, T. DELVAL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 december 1965 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen-

ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1382 tot 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, 19 van de wetten op de arbeids
ongevallen, gecoordineerd bij het konink
lijk besluit van 28 september 1931, dit 
artikel 19 gewijzigd door de wetten van 
10 juli 1961, artikel 10, en 16 maart 1954, 
artikel 3, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878, de voorafgaande titel van het Wet
hoek van strafvordering inhoudende, 
do01·dat het bestreden arrest, het mate
rieel nadeel te bepalen hebbende dat voor 
de getroffene Provenza uit een vermin
dering met 10 t. h. van zijn lichamelijke 
geschiktheid voortvloeit en beschikkende 
over welbepaalde schattingselementen, 
verschaft door eiseres, niettemin het 
nadeel ex aequo et bono schat op de som 
van 100.000 frank en de aanwending van 
deze schattingswijze rechtvaardigt door 
de geringe omvang van de vermindering 
van de economische capaciteit van de 
getroffene, de onzekerheid nopens de 
tijdsduur dat hij zijn arbeid zal blijven 
verrichten en het ontbreken van elemen
ten betreffende het loon van een boven
grondse arbeider, terwijl, ee?'ste onder
deel, deze enkele gronden geen passend 
antwoord opleveren op de conclusie van 
eiseres, die het nadeel vaststelde op de 
som van 218.266 frank, onder verwijzing 
naar de jaarlijkse bezoldiging van de 
getroffene als ondergrondse arbeider, 
naar zijn leeftijd en de duur van zijn 
winstgevend leven en de duur van zijn 
waarschijnlijke overleving na de leeftijd 
van zestig jaar; zij inderdaad niet laten 
blijken dat de aldus aangevoerde wel
bepaalde elementen niet dienend of af
doende zijn, en te?·wijl de rechter in feite
lijke aanleg dienvolgens te kort gedaan 
heeft aan de verplichting zijn beslissing 
naar de eis van de wet met redenen te 
omkleden (schending van alle in het 
middel aangeduide wetsbepalingen, en 
inzonderheid van artikel 97 van de Grond
wet); tweede onderdeel, de bezoldiging 
die, in het raam van het gemeen recht, 
in aanmerking kan genomen worden tot 
raming van het materieel nadeel dat uit 
een blijvende lichamelijke ongeschiktheid 
voortvloeit, de bezoldiging is die de· 
getroffene verdient in de uitoefening van 
de functie die hij op het tijdstip van het 
ongeval verrichtte, terwijl, nu het arrest 
vastgesteld heeft dat de nieuwe arbeid 
van Provenza, als bovengronder, niet aan 
het litigieuze ongeval te wijten is, de' 
onkundigheid van de bezoldiging van een 
bovengronder niet pertinent is ter zake, 
en terwijl de rechter in feitelijke aan~eg 
mitsdien zijn raming van de schade met 
naar de eis van de wet verantwoord 
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heeft (schending van alle in· het middel 
aangeduide wetsbepalingen, en inzonder
heid van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek) : 

Betreffende het eerste onderdeel : 
Overwegende dat eiseres, tot raming 

van de materiele schade die voortvloeit 
uit de door de deskundige op 10 t. h. 
geschatte blijvende arbeidsongeschikt
heid, bij haar conclusie deed gelden " dat 
de getroffene, 23 jaar oud op het tijdstip 
van de consolidatie, de 25e april 1962, als 
ondergrondse handlanger op het tijdstip 
van het ongeval een jaarlijkse bezo1diging 
van 114.985 frank genoot en dat zijn 
winstgevend overleven 37 jaar was », dat, 
om de vergoeding te bepalen, er aileen 
met deze nauwkeurige factoren rekening 
behoefde te worden gehouden, zodanig 
dat de eerste rechter ten onrechte een 
raming ex aequo et bono van dit nadeel 
had gedaan; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na erop te hebben gewezen dat, " hoewel 
de burgerlijke partij niet bewijst ten 
gevolge van het ongeval een verlies aan 
loon te hebben geleden, zij niettemin een 
materieel nadeel ondergaat, dat voort
vloeit uit de vermindering van haar hui
dig en toekomstig productief vermogen 
en uit de lastigere inspanningen die zij 
moet leveren om hetzelfde loon te ver
dienen ''• constateert " dat, ten gevolge 
van het ongeval dat haar heeft getroffen, 
de burgerlijke partij een licht postcommo
tioneel syndroom behoudt, dat niets haar 
belet haar beroep als ondergrondse arbei
der uit te oefenen dat zij v66r het ongeval 
uitoefende ; dat de omstandigheid dat de 
burgerlijke partij slechts als bovengron
der opnieuw te werk is gesteld niet in 
noodzakelijk causaal verband met het 
ongeval is ; dat, gezien de· geringe om
vang van de vermindering van zijn econo
misch vermogen, de onzekerheid aan
gaande de tijdsduur dat hij zijn arbeid 
zal blijven verrichten, het ontbreken van 
elementen betreffende het loon van een 
bovengrondse arbeider dat bij de bere
kening tot basis zou moeten dienen, er 
grond is, zoals de eerste rechter heeft 
gedaan, dit nadeel ex aequo et bono te 
ramen>>; 

Overwegende dat uit deze beschouwin
gen niet blijkt, zoals het middel betoogt, 
dat het hof van beroep geenszins acht 
heeft geslagen, in de raming van het 
nadeel, op de elementen welke eiseres 
aanvoerde ; dat het overwogen heeft dat, 
om dit nadeel te ramen, er tevens diende 
te worden gelet op andere elementen en 
dat, gezien de onduidelijkheid van deze 

elementen, aileen een raming ex aeqtto et 
bono mogelijk was ; 

Dat het arrest mitsdien op de conciusie 
een passend antwoord verstrekt ; 

Betreffende het tweede onderdeel : 
Overwegende dat geen enkele wets

bepaling voor de rechter, die volgens de 
gemeenrechtelijke regelen het nadeel 
dient te ramen dat de getroffene bij een 
ongeval wegens de vermindering van 
zijn economisch vermogen ondergaat, het 
verbod inhoudt om te wijzen, als beoor
delingselementen, op de werkzaamheid 
die de getroffene na het ongeval heeft 
uitgeoefend en op de bezoldiging van 
deze werkzaamheid ; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan aangenomen worden ; 

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

26 september 1966. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggevm·, H. De Bersaques. - Gelijlc
lttidende conclttsie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleitm·s, 
HH. Philips en Van Ryn, 

2e KAME.R. - 26 september 1966. 

1° BEROEPSGEHEIM.- ScHENDING. 
- VooRWAA.RDEN. 

2° CASSATIE, - 0PD.RACHT VAN RET 
HoF. - STRAFZAKEN. - BEST.REDEN 
BESLISSING DIE HAA.R BESCHIKKEND 
GEDEELTE GRONDT OP EEN DOOR DE 
VOORZIENING GECRITISEE.RDE .REDEN. 
-MACHT VAN RET HoF EEN RECHTS
GROND IN DE PLAATS TE STELLEN 
WELKE HET BESCHIKKEND GEDEELTE 
.RECHTVAARDIGT. 

3° EFFECTENMAKELAAR. - VER
.RICHTING VAN DADEN VAN ZIJN HAN· 
DEL. - DAD EN NIET GEDEKT DOO.R HET 
BEROEPSGEHEIM. 

4° BEROEPSGEHEIM. - PERSONEN 
DIE UIT HOOFDE VAN HUN STAAT OF 
BEROEP KENNIS DRAGEN VAN DE GEHEI· 
MEN DIE HUN ZIJN TOEVERTROUWD. -
EFFECTENMAKELAA.RS.- NiET BEGRE· 
PEN BIJ DEZE PERSONEN. 

5° MIDDELEN TOT CASSATIE. -
ST.RAFZAKEN. - STRAFVO.RDERING, -
VoO.RZIENING TEGEN DE BESLISSING 
IN HOGER BEROEP. - MIDDEL DAT 
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ENKEL OP DE REOHTSPLEGING VOOR DE 
EERSTE REOHTER BETREKKING HEEFT. 
- MIDDEL DAT NIETS TE MAKEN HEEFT 
MET DE BEVOEGDHEID EN NIET ONDER
WORPEN WERD AAN DE REOHTER IN 
HOGER BEROEP.- MIDDEL NIET ONT
VANKELIJK. 

6° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- HUISZOEKINGEN EN INBESLAGNE
MINGEN.- FORMALITEITEN VOORZIEN 
BIJ DE ARTIKELEN 36 TOT 3g VAN RET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. -
N lET VOORGESOHREVEN OP STRAFFE 
VAN NIETIGHEID. 

7° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- AMBTELIJKE OPDRAOHT GERIOHT TOT 
EEN VREEMDE OVERHEID.- BEVOEGD
HEID VAN DIE OVERHEID.- AARD.
UrTVOERING VAN DE AMBTELIJKE OP
DRAOHT.- TOEPASSELIJKE WET. 

go BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER IN FEITELIJKE 
AANLEG.- STRAFZAKEN.- WAAR
DE VAN DE VASTSTELLINGEN EN GE
VOLGTREKKINGEN VAN EEN DEBRUN
DIG-E. 

go CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT AAN
VOERT DAT DE REOHTER DE ELEMENTEN 
VAN DE ZAAK OF VAN RET DOSSIER 
VERKEERD HEEFT BEOORDEELD. -
HoF NIET BEVOEGD OM ERV AN KENNIS 
TE NEMEN. 

10° MISDRIJF. - REDEN TOT REOHT
VAARDIGING. - DWALING. - GOEDE 
TROUW. - GEEN REDEN TOT REOHT
VAARDIGING OP ZIOHZELVE. 

11° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN.- SOHIJNAKTE. 
- MOGELIJKHEID VAN NADEEL. -
STRAFBARE VALSHEID. 

1 o E1· is schending van het beroepsgeheim 
zod1•a de bekenclmaking van dom· clit 
geheim gedelcte feiten opzettelijk en spon
taan is, zelfs indien zij geschiedt bij 
de justitie. Geen enkel bijzonder opzet 
is vereist; de beweeg1·eden van de dader is 
onve1·schillig (1). (Strafwetb., art. 45g.) 

(1) Cass., 14 juni 1965 (Bttll. en PASIC., 
1965, I, 1102) en de noten. ' 

(2) Cass., 4 november 1963 (Bull. en PAsiC., 
1964, I, 240) en noot 5 ; verg, cass., 27 januari 
1966 (ibid., 1966, I, 679). 

(3) De conclusie van het openbaar minis
terie over het beroepsgeheim van de effecten
makelaar werd gepubliceerd door de Bevue 
de droit penal et de c1·irninologie, 1966-1967, 
blz. 301 en vlg. 

2° W anneer de best1·eden beslissing haar 
dispositief grondt op een door de V001'
ziening gecritiseerde 1·eden, mag het Hof 
een rechtsgmnd in de plaats stellen, 
welke het dispositiej rechtvaa1·digt (2). 
(Impliciete oplossing.) 

3° en 4° N och de aard van de functies van 
een effectenmakelaar, noch enige wette
lijke bepaling verlenen aan deze, in de 
ver1·ichting van de dailen van z~jn handel, 
de hoedanigheid van een pm·soon die uit 
hoofde van zijn staat of beroep lcennis 
draagt van de geheimen die hem zijn 
toevm·t1·ouwd in de zin van artikel 458 
van het Strafwetboek (3). 

5P Is niet ontvanlcelijk het middel dat 
tegen de beslissing van de 1·echter in 
hogm· beroep gm·icht wordt, dat niets te 
malcen heeft met de bevoegdheid, dat 
niet aan de 1'echte1• in hoge1· be1·oep onder
W01'pen we1·d, en dat uitsluitend op de 
rechtspleging voor de eerste 1·echter be
trekking heeft (4). 

6° De fm·maliteiten vom·zien bij cle arti
kelen 36 tot 39 van het W etboek van 
strajvo1·dering met bet1·elcking tot de 
huiszoelcingen, het e1•kennen en het para
fm·en van de in beslag genomen stukken, 
zijn noch sttbstantieel noch voorgesch1-e
ven op straffe van nietigheid (5). 

7° De m·eemde ove1·heicl die een ambtelijke 
opdracht van een Belgische 1'echter uit
voe1't, handelt niet lM·achtens een bevoegd
heid die haar zou zijn verleend cloor de 
ve1·zoekende ove1'lwid, maar wel k1·achtens 
een bevoegdheid clie haa1· 1'echtst1·eeks 
door de wet van haa1· land wm·clt vm·
leencl; cle wet bet1·efjende de uitvoe1•ing 
van deze ambtelijke opclracht is de wet 
van de overheid aan wie het verzoek' 
wo1·dt gericht. 

go De 1·echte1· in feitelijke aanleg beoorcleelt 
soeve1·ein in feite de waa1·de van de vast
stellingen en gevolgtrekkingen van een 
deskundige ( 6). 

go Het Hof van cassatie is niet bevoegd 
om te ondm·zoeken of de rechte1' juist of 
verkem·d in feite de elementen van de 
zaalc of van het dossim· beoordeeld 
heeft (7). (Grondwet, art. g5.) 

(4) Cass., 9 mei 1966 (Bull. en PAslO., 1966, 
I, 1143). 

(5) Cass., 27 februari 1961 (Bull. en PAsiC., 
1961, I, 695). 

(6) Cass., 14 september 1964 (Btdl. en PA
SIC., 1965, I, 42). 

(7) Cass., 27 juni 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 1383). 
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1 oo De dwaling kan slechts dan een 1·eden 
tot 1·echtvaardiging opleve1·en indien zij 
onoverkomelijk is, wat door de goede 
tro'LtW alleen niet kan wm·den bewe
zen (1). 

11 o V erdichting in een overeenkomst kan 
een st1·afbare valsheid opleve1·en, wan
neer zij, gepleegd in een akte met be
drieglijk opzet of met het oogmerk om 
te schaden, op het tijdstip van het plegen 
van de valsheid, aan de openba1·e of par
ticulie1·e belangen nadeel leon veroor
zalcen door het gebruik dat eventueel 
e1·van zou worden gemaakt (2). (Straf
wetb., artt. 193, 196 en 197.) 

(MEYSTADT EN DUBOIS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 30 april 1965 gewezen door 
bet Hof van beroep te Brussel ; 

I. Op de voorziening van Meystadt : 
Over bet eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 458 van het 
Strafwetboek, 97 van de Grondwet, 5-2, 
6-1, 6-2, a en d, 14 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, onderte
kend te Rome op 4 november 1950, en 1 
van het aanvullend protocol, ondertekend 
te Parijs op 20 maart 1952, welke akten 
zijn goedgekeurd bij de wet van 13 mei 
1955, dom·dat het bestreden arrest, om 
eiser wegens valsheid en gebruik van 
valse stukken te veroordelen, steunt op 
de tegen hem ingestelde vervolgingen, 
zonder te letten op het feit dat deze hun 
oorsprong vinden in een bekendmaking 
door de effectenmakelaar Vogel, geda~;tn 
met schending van het beroepsgeheim 
waartoe hij gehouden was, en zulks op 
grond dat die bekendmaking gedaan ter 
gelegenheid van een diefstal begaan in 
het bureau van de voornoemde makelaar, 
de opsporing van de daders van de dief
stal moest mogelijk maken en dat zij 
derhalve geen overtreding van arti
kel 458 van het Strafwetboek opleverde, 
terwijl, zelfs indien de toedracht van de 
feiten zo was als het hof van beroep ze 

(1) Cass., 21 december 1964 (Bull. en PA
SIC., 1965, I, 407). 

(2) Cass. 1 7 mei 1951 (Bttll. en PAsiC., 
1951, I, 599), 20 juni 1961 (ibid., 1961, I, 
1153), 23 oktober 1961 (ibid., 1962, I, 207) 
en 28 oktober 1963 (ibid., 1964, I, 213). 

CASSATIE, 1967. - 4 

bescbouwt, het bestaan van de inbraak 
niet voldoende was om het beroepsge
heim te mogen schenden, waaruit volgt 
dat bet hof van beroep de tegen eiser 
ingestelde vervolging had moeten nietig 
en zonder waarde verklaren en hem 
buiten vervolging stellen : 

Overwegende dat, zonder te betwisten 
dat de vervolgingen tegen eiser het gevolg 
zijn van de bekendmaking door de effec• 
tenmakelaar Vogel en zonder zich uit te 
spreken over het beginsel van diens 
geheirnhoudingsplicht met betrekking tot 
de bekendgemaakte feiten, het hof van 
beroep niettemin beslist dat deze bekend
making de procedure niet van in het 
begin nietig maakt, op grond « dat de 
bekendmaking, die Vogel gemeend heeft 
bij de politic te moeten doen ter gelegen
beid van de diefstal waarvan hij het 
slachtoffer was, bestemd was om de op
sporing van de daders van de diefstal 
mogelijk te maken en geen overtreding 
oplevert van artikel 458 van het Straf
wetboek n; 

Overwegende dat de omstandigheid, 
die het hof van beroep aanwezig heeft 
geacht, niet voldoende was om iemand, 
die tot geheimhouding verplicht is, bet 
recht te verlenen dit geheim bekend te 
maken ; dat artikel 458 van het StrEJ,f
wetboek geen enkel bijzonder opzet ver
eist ; dat er overtreding van dit artikel is 
zodra de bekendmaking van een beroeps
geheim opzettelijk en spontaan is, zelfs 
indien zij, geschiedt bij de justitie ; dat 
de beweegreden van de dader onverschil
lig is ; dat bovendien uit de vermeldingen 
van het arrest niet voortvloeit dat hij, 
die het feit bekend gemaakt heeft, in 
staat van wettige verdediging ofuit nood
zaak heeft gehandeld ; 

Overwegende echter dat, ongeacht 
welke grief ook door het middel inge
bracht is tegen het motief waarin wordt 
overwogen dat Vogel de verrichting die 
hij op tussenkomst van eiser gedaan had 
als effectenmakelaar voor rekening van 
Leon Delbrouck, op wettige wijze heeft 
bekendgemaakt, de beschikking van het 
arrest waarin de vervolging, ingesteld ten 
gevolge van deze bekendmaking, geldig 
wordt verklaard, wettelijk verantwoord 
blijft; 

Overwegende immers dat noch de aard 
van de functies van een effectenmakelaar, 
noch enige wettelijke bepaling aan laatst
genoemde in de verrichting van de daden 
van ziJn handel de hoedanigheid verlenen 
van een persoon die uit hoofde van zijn 
staat of beroep kennis draagt van de 
geheimen die hem zijn toevertrouwd in 
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de zin van artikel 458 van het Straf
wetboek; dat de bekendmaking van Vo
gel dus niet gedaan was met schending 
van zijn plicht het beroepsgeheim te be
:waren waarvan de miskenning door deze 
bepaling wordt gestraft ; 

Dat het middel derhalve niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen. 3, 5, 6, 
7, 14 van het verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en van de 
fundamentele vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november Hl50, en 1 van het 
aanvullend protocol, ondertekend te 
Parijs op 20 maart 1952, welke akten 
goedgekeurd zijn bij de wet van 13 mei 
1955, 6, 7 van de Grondwet, 41 van l1et 
W etboek van strafvordering en van de 
rechten der verdediging, doo?·dat het on
derzoek ten laste van eiser en de gehele 
procedure uitgegaan zijn van een ver
rhoeden van schuld ten laste van eiser, 
en zelfs, in sommige gevallen, met de 
vaste wil bewijzen of bewijselem('mten te 
zijnen lrnste tot stand te brengen, terwijl 
een ieder die wegens een strafbaar feit 
wordt vervolgd, voor onschuldig wordt 
gehouden totdat zijn schuld volgens de 
wet bewezen wordt (schending van arti
kel 6 van het voormelde verdrag en 
van de rechten der verdediging); dom·
dat eiser aangehouden is, ofschoon op 
de dag zelf van de aanhouding .het par
ket zijn onschuld kende, terwijl niemand 
mag worden aangehouden of in hech
tenis gesteld indien er geen aanneme
lijke redenen zijn om hem van een mis
drijf te verdenken (schending van de 
artikelen 6 en 7 van de Grondwet, 41 
van het Wetboek van strafvordering, 5, 
§ 1, inzonderheid c, van het voornoemde 
verdrag) ; doonlat eiser niet in bijzonder
heden op de hoogte werd gesteld van de 
,aard.en de reden van de tegen hem inge
brachte beschuldigingen, te1·wijl ieder 
aangehoudene binnen de korste tijd moet 
worden op de hoogte gebracht van de 
redenen van zijn aanhouding en van 
elke tegen hem ingebrachte beschuldi
ging (schending van de artikelen 5-2 en 
6-3-a van het voormelde verdrag) ; dom·
flat eiser aan zeer lange ondervragingen 
onderworpen werd, verscheidene dagen 
zonder eten gelaten werd, terwijl niemand 
aan onmenselijke of vernederende behan
deling mag worden onderworpen 
(schending inzonderheid van artikel 3 
van het voornoemde verdrag) ; doordat 
het openbaar ministerie geweigerd heeft 
de gegevens ten gunste van de beklaagde 
Illede te delen, terwijl elke beschuldigde 

het recht heeft te beschikken over de 
faciliteiten die nodig zijn voor de voor
bereiding van zijn verdediging (schen
ding van artikel 6-3, b end, van het voor
noemde verdrag); doo?·dat eiser aan een 
minder gunstige behandeling onderwor
pen werd dan anderen die niet vervolgd 
of van vervolging ontslagen werden niet
tegenstaande de tegen hen ingebrachte 
bezwaren, terwijl het genot van de er
kende rechten en vrijheden zonder enig 
onderscheid moet worden verzekerd 
(schending van de artikelen 6 van de 
Grondwet en 14 van het voornoemde 
verdrag), waaruit volgt dat het onderzoek 
en de rechtspleging nietig en zonder 
waarde zijn : 

Overwegende dat de in het middel 
geuite grieven niet aangevoerd zijn v66r 
de rechter in feitelijke aanleg en in elk 
geval niet v66r het hof van beroep ; dat 
zij niets te maken hebben met de be
voegdheid en enkel betrekking hebben op 
het vooronderzoek of op de rechtspleging 
v66r de eerste rechter, zodat zij voor de 
eerste maal niet voor bet Hof kunnen 
worden voorgedragen ; 

Dat het middel in geen enkel van zijn 
onderdelen ontvankelijk is ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6-1, 6-2, 
6-3, a, b en d, van het verdrag tot be
scherming van de rechten van de mens 
en van de fundamentele vrijheden, onder
tekend te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 
en van de rechten der verdediging, doo?'
dat de rechtbank in april 1964 afwijzend 
beschikt heeft op de conclusie van de 
burgerlijke partij Delbrouck waarin de 
voeging van het dossier ten laste van de 
medeerfgenamen Vogel gevraagd werd, 
te?'wijl de voeging van dit dossier zeer 
nuttig zou geweest zijn voor de verdedi
ging van eiser : 

Overwegende dat het middel, dat er 
zich toe beperkt een zogenaamde onregel
matigheid van de rechtspleging v66r de 
eerste rechter aan te voeren, niet voor 
de eerste maal voor het Hof kan worden 
voorgedragen ; 

Dat het derhalve niet ontvankelijk is ; 
Over het vierde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 7 van de 
Grondwet, 39 en volgende van het Wet
bock van strafvordering, 6-2, 6-3, a tot c, 
14 van het verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en van de fun
damentele vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950, en 1 van het 
aanvullende protocol, ondertekend · te 
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Parijs op 20 maart 1952, welke akten 
goedgekeurd zijn bij de wet van 13 mei 
1955, en van de rechten der verdediging, 
doordat de opsporingen op 28 juni 1962 
verricht ten huize van eiser en op 1 juli 
1962 in eisers brandkast ten zetel van 
de Bank van de " Societe Generale » te 
Sint-Genesius-Rode gedaan zijn buiten 
aanwezigheid van eiser, terwijl deze aan
gehouden was en zonder dat de in beslag 
genomen stukken hem ooit zijn vertoond 
om ze te erkennen en te paraferen; dat 
hieruit volgt dat de bedoelde opsporingen 
nietig waren en dat de in beslag genomen 
stukken uit de debatten moesten worden 
geweerd : 

Overwegende dat de formaliteiten 
waarvan het verzuim door eiser aange
klaagd wordt, niet voorgeschreven zijn 
op straffe van nietigbeid en dat geen 
enkele onwettelijkheid voortvloeit uit de 
niet-vervulling ervan; 

Dat het middel wettelijke grondslag 
mist; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 3, 5-1-a, 6-1, 6-2, 6-3, 8, 13 
en 14 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en van de 
fundamentele vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950 en goedge
keurd bij de wet van 13 mei 1955, doordat 
de gerechtelijke verrichtingen die bet 
voorwerp waren van de ambtelijke op
dracht van 2 juli 1962, door de Franse 
overheid gedaan zijn met miskenning van 
de bepalingen van de Franse wet, en 
do01·dat aldus afbreuk is gedaan aan de 
fundamentele rechten, beschermd door 
bet voornoemde verdrag, daar het bestre
den arrest, dat de grief verwerpt op grond 
aileen dat de nietigheid niet in Frankrijk 
is voorgedragen, in elk geval zijn beslis
sing niet wettelijk met redenen heeft 
omkleed : 

Overwegende dat de overheid die een 
ambtelijke opdracht uitvoert, niet han
delt krachtens een bevoegdheid die haar 
zou zijn verleend door de verzoekende 
overheid, maar wei krachtens een be
voegdheid die haar rechtstreeks door de 
wet van haar land wordt verleend ; dat 
de wet betreffende de uitvoering van deze 
ambtelijke opdracht noodzakelijk de wet 
is van de overheid aan wie het verzoek 
wordt gericht ; dat derhalve, als het arrest 
erop wijst dat de nietigheid waardoor de 
uitvoering van de ambtelijke opdracht 
aangetast was ten aanzien van de Franse 
wet, moest worden vastgesteld overeen
komstig de procedures in dezen door de 

Franse wet voorgescbreven, het passend 
heeft geantwoord op de voorgedragen 
grief en zijn beslissing waarbij deze grief. 
werd afgewezen, wettelijk heeft gerecht
vaardigd; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over bet zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, 6-2, en 6-3, a, b en c, 8 en 
14 van het voormelde Verdrag, goedge
keurd bij de wet van 13 mei 1955, doo1'dat 
het bestreden arrest het verslag van de 
deskundige Collard heeft in aanmerking 
genomen, terwijl dit verslag opgemaakt 
is met de vooropgezette gedachte dat 
eiser schuldig was en op grondslag van 
valse premissen en het beoordelingen be
vat die buiten de opdracht van de des
kundige vallen ; 

Overwegende dat de rechter bevoegd is 
om op onaantastbare wijze de vaststel
lingen en gevolgtrekkingen van de ge
noemde deskundige in feite te beoordelen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 193 en 
volgende van het Strafwetboek, 97 van 
de Grondwet en van de algemene begin
selen van het V erdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en van de 
fundamentele vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950 en goedge
keurd bij de wet van 13 mei 1955, meer 
in bet bijzonder van de artikelen 6-1, 
6-2, 6-3, a, b en d, 8-1, 8-2, 13 van het 
voornoemde Verdrag en 1 van het aan
vullende protocol, do01•dat het bestreden 
arrest eiser veroordeelt wegens valsheid 
in geschriften omdat deze een lening
overeenkomst, gedagtekend van 14 sep
tember 1961, beeft opgemaakt of doen 
opmaken, luidens welke Leon Delbrouck 
aan Gilberte Dubois, echtgenote van eiser, 
een bedrag leende van 2.300.000 Belgische 
frank, terug te betalen na een termijn van 
25 jaar, en zich het recht voorbehield 
om eerr interest van 1,25 t. h. te eisen 
vanaf het tiende j aar, terwijl in werkelijk
heid dit bedrag niet geleend was aan 
Gilberte Dubois, maar door deze ontvan
gen was voor rekening van Jeanne De
waide, echtgenote van Leon Delbrouck, 
eerste onderdeel, te1·wijl het arrest de akte 
niet in baar werkelijk aspect beschouwt, 
aangezien met deze akte in feite wordt 
bedoeld een vruchtgebruik ten voordele 
van Mevrouw Dewaide tot stand te bren
gen voor een periode van 25 jaar ; tweede 
onderdeel, te1·wijl elk nadeel uitgesloten 
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was voor Robert Delbrouck en in elk 
geval, indien een nadeel mogelijk was, 
eiser zich te goeder trouw heeft vergist ; 
derde onde1·deel, te1•wijl op het tijdstip 
van de feiten de bedoelde akte wel zeker 
een lening was, en de gelden aan Mevrouw 
Meystadt-Dubois werden overhandigd; 
terwijl het van weinig belang is dat de 
overeenkomst later op verschille:hde wijze 
is uitgevoerd ; vie1·de onderdeel, tenvijl in 
elk geval de schijnhandeling op geen 
enkele wijze een valsheid kon opleveren, 
aangezien zij een handeling was die par
tijen openlijk konden verrichten daar 
de echtgenoten Delbrouck-Dewaide zich 
een schenking konden doen : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
<< dat het bedrieglijk opzet van partijen 
erin bestond op verborgen wijze aan 
Jeanne Dewaide een bedrag van 
2.300.000 frank te overhandigen, waar
door het onttrokken werd aan het ver
mogen van Leon Delbrouck, dat moest 
worden verantwoord bij diens overlijden 
voor de schatting van zijn vermogen en 
voor de juiste berekening van het voor
behouden erfdeel van de zoon Robert 
Delbrouck (waardoor het mogelijk was 
dat deze zou worden benadeeld) in tegen
stelling met de toestand die door een 
regelmatige schenking zou zijn in het 
leven geroepen " ; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het middel in zijn 

eerste onderdeel neerkomt op de stelling 
dat de rechter in feitelijke aanleg de 
gegevens van de zaak in feite verkeerd 
heeft beoordeeld; dat het Hof niet be
voegd is om op deze beoordeling toezicht 
uit te oefenen ; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het arrest op demo

gelijkheid van benadeling wijst als het 
vaststelt dat de akte van lening tot doel 
had uit het vermogen van Leon Del
brouck de bedragen te onttrekken die 
bij diens overlijden zouden moeten wor
den verantwoord voor de schatting van 
zijn vermogen en voor de juiste bereke
ning van het voorbehouden erfdeel van 
Robert Delbrouck, wat een mogelijkheid 
van nadeel voor deze opleverde; 

Dat het middel, in zover het beweert 
dat eiser de mogelijkheid van het nadeel 
niet bekend was, wettelijke grondslag 
mist, daar de dwaling slechts dan een 
reden tot rechtvaardiging kan opleveren 
indien zij onoverkomelijk is, wat door 
de goede trouw niet kan worden bewezen ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het arrest vaststelt 

dat de akte tot doel had aan het vermo
gen van Leon Delbrouck de bedragen te 
onttrekken die bij diens overlijden zouden 
moeten worden verantwoord; dat der
halve de rechter, met gebruikmaking van 
zijn onaantastbare bevoegdheid tot be
oordeling van de feiten, heeft overwogen 
dat de akte vanaf het begin een schijn
akte was; 

Over het vierde onderdeel : 
Overwegende dat verdichting in over

eenkomsten tussen particulieren een straf
bare valsheid kan opleveren, wanneer zij, 
gepleegd in een akte met bedrieglijk opzet 
of met het oog1nerk om te schaden, op 
het tijdstip van het plegen van de vals
heid aan de openbare of particuliere 
belangen nadeel kon veroorzaken door 
het gebruik dat eventueel ervan zou 
worden gemaakt ; 

Overwegende dat in het onderhavige 
geval het arrest vaststelt dat er bij het 
opmaken van de verdichte overeenkomst 
zowel een bedrieglijk opzet als een moge
lijkheid van nadeel voor de belangen van 
Robert Delbrouck aanwezig waren; 

Dat het middel in geen enkel van zijn 
onderdelen kan worden aangenomen ; 

Over het achtste middel, afgeleid uit 
de schending van de bepalingen die reeds 
in het zevende middel zijn aangehaald, 
doordat het bestreden arrest eiser wegens 
valsheid in geschriften veroordeelt omdat 
hij vijf koopbriefjes van ter beurze niet 
genoteerde effecten heeft opgemaakt of 
door de effectenmakelaar Vogel do en 
opmaken voor rekening van Leon Del
brouck en er valselijk hogere koopprijzen 
heeft doen op vermelden dan de werke
lijke betaalde, « op grond dat die valsheid 
afbreuk kon doen aan de voorbehouden 
erfrechten van Robert Delbrouck en ten 
doel had die te schaden "• te1·wijl elk na
deel onmogelijk was, zoals is bewezen in 
een noot die bij de correctionele recht
bank is neergelegd en geacht wordt over
genomen te zijn in de conclusie v66r 
het hofvan beroep, te1·wijl de opgemaakte 
alden een intrinsiek nietige verrichting 
verwezenlijkten, met name een verkoop 
tussen echtgenoten, en derhalve geen 
nadeel konden veroorzaken, en terwijl nit 
de reeds vermelde noot blijkt dat eiser 
steeds bekommerd was geen nadeel te 
veroorzaken aan de voorbehouden erf
rechten van Robert Delbrouck, wat elk 
bedrieglijk opzet bij eiser uitsloot : 

Overwegende dat eiser tot een enkele 
straf van gevangenis en geldboete is ver
oordeeld niet aileen wegens het plegen 
van valsheid in vijf koopbriefjes van ter 
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beurze niet genoteerde effecten, maar 
ook wegens valsheid in de leningovereen
komst vermeld in het vorige middel, en 
de uitgesproken straf wettelijk gerecht
vaardigd blijft door de verklaring van 
scJ.:.uld ten aanzien van deze tweede vals
hmd; 

Dat het middel derhalve niet ontvanke
lijk is wegens het ontbreken van belang ; 

Over het negende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 50 van het 
Strafwetboek, 194, 211 en 369 van het 
W etboek van strafvordering, doonlat de 
kosten veroorzaakt door de ambtelijke 
opdracht van 2 juli 1963 betreffende een 
misdrijf dat ten laste van eiser niet bewe
zen is verklaard, niet ten laste konden 
worden gebracht van eiser en dat een 
omslag van de kosten in verband met 
de verslagen Collard had moeten plaats
vinden : 

Overwegende dat het arrest, dat in 
dezen het beroepen vonnis bevestigt, 
eiser in 2/25e van de kosten hoofdelijk 
veroordeelt met de medebeklaagde Vogel 
en in 1/25e van de kosten hoofdelijk met 
een andere beklaagde, zijn vrouw, die 
wegens dezelfde misdrijven veroordeeld 
zijn bij het vonnis waarvan beroep; dat 
het arrest, beslissende over de kosten van 
hoger beroep, eiser, hoofdelijk met een 
andere medebeklaagde, veroordeelt in 
de helft van de kosten van hoger beroep 
en, alleen, in de andere helft van de kos
ten; 

Overwegende dat die veroordeling de 
in het middel aangehaalde wettelijke be
palingen niet schendt, maar ze juist toe
past; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tiende middel, afgeleid uit 
de sch~nding van de artikelen 9 en 13 
van de Grondwet, 5, 8, 10, 11, 14 van 
het verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en van de funda
mentele vrijheden, ondertekend te Rome 
op 4 november 1950 en goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955, 1 en 3 van het 
Strafwetboek, doo1·dat de tegen eiser uit
gesproken veroordeling van rechtswege 
de toepassing meebrengt van het konink
lijk besluit nummer 22 van 24 oktober 
1934, luidens hetwelk personen veroor
deeld tot een, zelfs voorwaardelijke, vrij
heidsstraf wegens valsheid, het recht 
verliezen om sornmige ambten uit te 
oefenen, terwijl dit besluit artikel 13 van 
de Grondwet schendt, daar het neerkomt 
op een gedeeltelijke burgerlijke dood, die 
evenzeer als de volledige burgerlijke dood 

verboden is, en anderzijds een schending 
inhoudt van het verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en 
van de fundamentele vrijheden, dat niet 
toestaat zodanige onbekwaamheden op te 
leggen, en de beginselen van het Straf
wetboek schendt door op personen maat
regelen toe te passen die niet kunnen 
worden gewijzigd of ge"individualiseerd : 

Overwegende dat het verbod van het 
koninklijk besluit muumer 22 van 24 ok
tober 1934 van rechtswege werkt en het 
gevolg is dat de wet aan de veroordeling 
verbindt, zonder dat de bestreden beslis
sing, die dit verbod trouwens niet uit
spreekt, in dezen moet beslissen ; 

Dat het middel niets te maken heeft 
met het arrest en derhalve niet ontvan
kelijk is; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkornstig de wet is ; 

II. Op de voorziening van Dubois : 
Overwegende dat eiseres tot staving 

van haar voorziening feitelijke omstan
digheden aanvoert die niet voortvloeien 
uit de bestreden beslissing of uit de pro
cesstukken waarop het Hof verrnag acht 
te slaan; 

Dat het middel, afgeleid uit die feite
lijke omstandigheden, niet kan worden 
aangenomen ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkornstig de wet is ; 

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

26 september 1966. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, H. Trousse. - Gelijklui
dende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 26 september 1966. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. ___, STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING VAN DE VERZEKERAAR, TUSSEN
KOMENDE PARTIJ. - VoORZIENING 
NIET BETEKEND. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

2o DESKUNDIG ONDERZOEK. -
STRA.FZAli:EN. - SoHRIFTELIJKE EiED-
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AFLEGGING VAN DE DESKUNDIGE. -
GESCHRIFT DAT AAN DE VERZOEKENDE 
OVERHEID MOET TOEGEZONDEN WOR
DEN, ALVORENS DE DESKUNDIGE MET 
DE UITVOERING V'\-N ZIJN OPDRACHT 
AA.NVANGT. 

3° DESKUNDIG ONDERZOEK. -
STRAFZAKEN. - AANVULLEND DES
KUNDIG ONDERZOEK DOOR DE RECHTER 
BEVOLEN. - 0NTSTENTENIS VA.N BE
WIJS DAT DE WETTELIJKE EED VOORAF 
WERD A.FGELEGD.- NIETIGHEID VAN 
RET DESKUNDIG ONDERZOEK. 

4° CASSATIE.- UrTGESTREKTHEID.
STRAFZAKEN, - V OORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE BEPERKT TOT DE STRAF
VORDERING.- VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. -
BRENGT MET ZICH MEDE DE VERNIETI
GING VAN DE NIET DEFINITIEVE BE
SLISSING GEWEZEN OP DE RECHTSVOR
DERING VAN DE BURGERLIJKE PA.RTIJ. 

5° CASSATIE.- UrTGESTREKTHEID.
STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING.- VERNIETIGING VA.N DE 
BESLISSING WELKE DE BEKLAAGDE 
VEROORDEELT. - BURGERLIJK AA.N
SPRA.KELIJKE P A.RTIJ WELKE ZICH NIET 
VOORZIEN HEEFT OF ZICH ONREGELMA
TIG VOORZIEN HEEFT. - G:EVOLG VA.N 
DE VERNIETIGING TEN OPZICHTE VA.N 
DEZE PARTIJ. 

1° Is niet ontvankelijk, inclien zij niet bete
kencl wercl aan cle pa1·tijen waartegen 
zij worclt ge1'icht, cle voo1·ziening van 
de ve1·zeke1·aa1· clie voor cle rep1·essieve 
rechtsmacht is tussen gelcom'en ( 1). 

2° VVanneer cle deskundige, aangesteld in 
stmfzaken, een schl-iftelijlce eed aflegt, 
moet het gescMift dat cle eecl inhouclt aan 
cle ve1·zoekencle ovm·heicl toegezonclen 
wm·clen alvo1·ens cle expert met de uit
voe?·ing van zijn opdracht aanvangt (2). 
(Wetb. van strafv., art. 44, lid 3; 
wet van 3 juli 1957, enig artikel.) 

3° In st?·afzalcen is nietig en zoncler waarde, 
zelfs ten titel van inlichting, het ve1·slag 
van een deskundige dom· cle 1'echter 
belast met een opdracht tot aanvulling 
van het cleshmclig ondm·zoelc waa1•mee 
hij tijdens het voo1·onde1'Zoelc belast werd, 
indien het niet bewezen is dat cle des-

(1) Cass., 4 oktober 1965 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 161) en 1 juli 1966 (ibid., 1966, I, 
1240). 

(2) Cass., 18 januari 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 488). 

kundige de wettelijke eed afgelegd heeft 
alvo1•ens cle uitvoe1·ing van de aanvul
lencle opdracht aan te vangen (3). (Wetb. 
van strafv., art. 44, lid 3; wet van 
3 juli 1957, enig artikel.) 

4° De vernietiging, op de tot de stmfvorde
ring beperlcte voorziening van de be
klaagde, van de beslissing ove1· de straf
vm·de~·ing, brengt met zich mecle cle ver
nietiging van de niet definitieve beslis
sing gewezen over cle rechtsvm·clering van 
cle burgerlijlce pm·tij ( 4). 

5° W annem· cle beslissing die de beklaagde 
veroo1·cleelt vernietigd worclt op cle voor
ziening van deze en clat de bu1·gerlijk 
aanspmlcelij lee pMtij zich niet voorzien 
heeft of zich om·egelmatig voorzien heeft, 
heeft de beslissing wellce cleze partij 
b~wge~·rechtelijk aanspmkelijk vm·lclaart 
voor cle ve1•oo1'deling van de betichte geen 
bestaansreclen meer ( 5). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « UNION ET 
PREVOYANCE ll EN CONSORTEN, T. JA;L

LET EN CONSORTEN.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 oktober 1965 gewezen door 
het Rof van beroep te Brussel ; 

I. Betreffende de voorziening van de 
naamloze vennootschap verzekerings
maatschappij «Union et Prevoyance" : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de eiseres, verzekeraar, tussen
komende partij voor de feitenrechter, 
haar voorziening betekend heeft aan de 
partijen waartegen zij wordt gericht; 

Dat die voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

II. Betreffende de voorziening van 
Granata, beklaagde, tegen de beslissing 
op de strafvordering en betreffende de 
voorzieningen van Patris, van de gemeen
schappelijke verzekeringskas « La Belgi
que industrielle "• van Hendrickx en van 
Meura tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen van de eisers 
tegen J allet en Sinon : 

Over het middel gemeen aan die eisers 

(3) Raadpl. cass., 19 september 1966, supra, 
biz. 75. 

(4) Cass., 6 december 1965 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 458). 

(5) Cass., 19 september 1966, suwa, biz. 75. 
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en afgeleid uit de schending van de arti
kelen 44, inzonderheid lid 2, van het 
Wetboek van strafvordering, zoals dit 
artikel gewijzigd is bij het enig artikel 
van de wet van 3 juli 1957, 155, 189 en 
211 van hetzelfde wetboek, 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
arrest de eisers veroordeeld heeft op de 
strafvordering, de verweerder J allet vrij
gesproken heeft en beslist heeft dat het 
hof van beroep onbevoegd is om recht te 
doen op de burgerlijke rechtsvorderingen, 
inzonderheid op die van de tweede eiser 
tegen J allet en Sion, en zulks zonder uit 
de de batten te hebben geweerd het tweede 
verslag van de deskundige Herbots dat 
op 7 december 1964 ter griffie van de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi is 
neergelegd ter tenuitvoerlegging van het 
vonnis van die rechtbank van 9 oktober 
1964, maar integendeel onder uitdrukke
lijke verwijzing naar het advies van " de 
gerechtelijke deskundige " of van " de 
deskundige Herbots » over de afstand 
tussen de voorzijde van de touringcar en 
de achterzijde van de vrachtwagen wan
neer deze laatste zich heeft beginnen los 
te maken, tm·wijl het tweede verslag van 
de deskundige Herbots, dat onder andere 
op dit punt de besluiten van de deskun
dige van de verdediging tracht te weer
leggen, nietig is, daar de deskundige Her
hots de wettelijke eed niet heeft afgelegd 
of althans de eed die hij bij een gedag
tekend en ondertekend geschrift zou 
hebben afgelegd, alvorens met de uit
voering van zijn opdracht aan te vangen, 
niet aan de verzoekende overheid heeft 
toegezonden, en terwijl door te verwijzen 
naar dit verslag dat het niet weert uit 
de gegevens waarop het zijn overtuiging 
grondt, het bestreden arrest zich de nie
tigheid ervan heeft toegeeigend : 

Overwegende dat de deskundige Her
hots belast met een expertise tijdens het 
vooronderzoek, v66r elke beslissing ten 
grande, bij vonnis van de Correctionele 
rechtbank van 9 oktober 1964 aangesteld 
werd om een aanvullend deskundig onder
zoek te verrichten ; 

Overwegende dat in 'het aanvullend 
verslag waarvan de neerlegging ter griffie 
van de Correctionele rechtbank van 
7 december 1964 is vastgesteld, een blad 
opgenomen is bevattende het eedsformu
lier voorgeschreven bij artikel 44, lid 2, 
van het Wetboek van strafvordering, 
waarop de vermelding van de datum en 
de handtekening van de voornoemde 
deskundige volgen ; 

Dat uit dit stuk, dat op de griffie 

ontvangen is bij de neerlegging van het 
verslag, noch nit enig ander waarop het 
Hof vermag acht te slaan blijkt dat de 
deskundige de eed heeft afgelegd hetzij 
mondeling op verzoek, hetzij bij een 
gedagtekend en ondertekend geschrift 
door hem aan de verzoekende overheid 
toegezonden alvorens de uitvo\)ring van 
de opdracht waarmee hij door de recht
bank belast was, aan te vangen ; 

Overwegende dat de vervulling van 
de substantiele formaliteit, voorgeschre
ven bij het voornoemde artikel 44, niet 
regelmatig vastgesteld is, zodat het in 
het dossier van het proces opgenomen 
aanvullend verslag nietig is ; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
en het bestreden arrest dit processtuk 
niet hebben geweerd en dat integendeel 
nit de redenen van het arrest voortvloeit 
dat het hof van beroep acht heeft gesla
gen op alle overtuigingselementen voor
gelegd tijdens de debatten en met name 
op de verslagen van de gerechtelijke des
kundige ; dat de bestreden beslissing 
zich aldus de nietigheid die het onderzoek 
van de zaak v66r de eerste rechter aan
tast, heeft toegeeigend ; 

Dat het middel gegrond is ; 

III. Betreffende de voorziening van de 
gemeenschappelijke verzekeringskas " La 
Belgique Industrielle »,van Hendrick:x en 
van Meura tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen ingesteld 
tegen Granata en Patris : 

Overwegende dat die beslissingen er 
zich toe beperken aan de eisers uitkerin
gen bij voorraad toe te kennen en een 
deskundig .onderzoek te bevelen alvorens 
verder recht te doen op die rechtsvorde
ringen ; dat zij geen eindbeslissingen zijn 
in de zin van artikel416 van het ·vvetboek 
van strafvordering en geen uitspraak 
doen over een bevoegdheidsgeschil ; 

Dat die voorzieningen ingesteld zijn 
v66r de beslissingen ten gronde en dus 
voorbarig en niet ontvankelijk zijn; 

Overwegende echter dat die beslissin
gen niet meer kunnen bestreden worden 
door een onmiddellijke voorziening van 
de veroordeelde Granata, zodat zijn be
rusting in die beslissingen niet kan wor
den afgeleid uit de ontstentenis van een 
door hem ingestelde voorziening ; dat 
derhalve de vernietiging van de beslissing 
gewezen op de tegen hem ingestelde 
strafvordering zich moet uitstrekken tot 
de beslissing gewezen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen tot vergoeding van de 
door het misdTijf veroorzaakte schade ; 

IV. Betreffende de voorziening van 
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Patris, burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser zijn voorziening betekend 
heeft aan de partijen waartegen zij wordt 
gericht; 

Dat die voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Overwegende evenwel dat de vernieti
ging die moet worden uitgesproken op 
de voorziening van Granata, de bestaans
reden ontneemt aan de verklaring dat 
eiser burgerrechtelijk aansprakelijk is 
voor de genoemde Granata; 

V. Betreffende de voorzieningen van 
de gemeenschappelijke verzekeringskas 
" La Belgique Industrielle "• van Hen
driclL'C en van Meura tegen de beslissing 
gewezen ten aanzien van de tussenko
mende partij de naamloze vennootschap 
verzekeringsmaatschappij " Union et Pre
voyance" : 

Overwegende dat de eisers geen enkel 
middel aanvoeren; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de andere middelen die ingeroe
pen zijn door de eisers Granata, de ge
meenschappelijke verzekeringskas " La 
Belgique Industrielle "• Hendrickx en 
Meura en die geen ruimere cassatie kun
nen meebrengen, vernietigt het bestreden 
arrest, in zover het uitspraak doet op de 
rechtsvordering van het openbaar minis
terie tegen Granata en Patris en op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van de 
eiser Patris tegen J allet en Sion en van 
de eisers gemeenschappelijke verzeke
ringskas (( La Belgique Industrielle "• 
Hendrickx en Meura tegen Granata en 
P~;,tris enerzijds en tegen Jallet en Sion 
anderzijds, zodat de beslissing dat Patris 
burgerrechtelijk aansprakelijk is voor 
Granata, geen bestaansreden meer heeft ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
laat de kosten van de voorziening van 
Granata, beklaagde, ten laste van de 
Staat ; veroordeelt de naamloze vennoot
schap verzekeringsmaatschappij "Union 
et Prevoyance "• alsmede Patris in zijn 
hoedanigheid van burgerrechtelijk aan
sprakelijke persoon, elk in de kosten van 
haar (zijn) voorziening; laat ten laste van 
de gemeenschappelijke verzekeringskas 
" La Belgique Industrielle "• van Hen
drickx en van Meura de kosten van de 
betekening van hun gemeenschappelijke 
voorziening aan de naamloze vennoot-

schap verzekeringsmaatschappij (( Union 
et Prevoyance "• aan Granata en Patris ~ 
veroordeelt de verweerders J allet en Sion 
in de overige kost(ln; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

26 september 1966. - 28 kamer. -
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. de Waersegger. - Ge· 
lijkluidende conclusie, H. Colard, advo
caat-generaal. 

28 KAMER. - 26 september 1966. 

l o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
CONOLUSIE VOOR DE REOHTER IN HOGER 
BEROEP.- REOHTER IN HOGER BEROEP 
DIE ANTWOORDT OP GROND VAN EIGEN 
REDENEN EN BIJ VERWIJZING NAAR DE 
REDENEN VAN DE EERSTE REOHTER.
p ASSENDE EN NIET DUBBELZINNIGE 
REDENEN. - BESLISSING REGELMATIG 
MET REDENEN OMKLEED, 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
NEERLEGGING VAN MEJ\WRIES. 
STRAFZAKEN.- DEFINITIEVE VEROOR
DELING OVER DE STRAFVORDERING EN 
NIET DEFINITIEVE BESLISSING OVER DE 
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. 
VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TE
GEN DE EERSTE BESLISSING. - MEM0-
1UE VAN ANTWOORD DOOR DE BURGER
LUKE PARTIJ NEERGELEGD. - 0NT
VANKELIJKE MEMORIE. - KOSTEN. 

1° Is t•egelmatig met 1·edenen omkleed de 
besli8sing van de ?'echte1· in hoge1· beroep, 
die op g1·ond van eigen 1·edenen en bij 
ve1·wijzing naa?' de niet st1·ijdige t•edenen 
van de ee1·ste ?'echter, ald~ts pass end en 
zonde?' dubbelzinnigheid de voo?' hem 
genomen conclusie beantwoordt ( 1). 
(Grondwet, art. 97.) 

2° TVanneer de beklaagde, defl.nitief veroor
deeld op de st?'afvo?·de?·ing en provisioneel 
op de bu1·gerlijke rechtsvordeTing, zich 
in cassatie vom·zien heejt tegen de eerste 
beslissing, is de burgeTlijke partij ont
vankelijk om een memorie van antwoord 
in te dienen; in geval van ve1·werping 

(1) Cass., 9 mei 1966 (Bull. en PASICJ., 1966, 
I, 1146). 
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van de voorziening, vallen de kosten van 
deze memorie ten laste van de eiser ( 1). 

(GUTKIN, T, DELHOUNE.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 november 1965 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik ; 

Overwegende dat de voorziening aileen 
tegen de beslissing op de strafvordering 
gericht wordt ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 418, 420 van het 
Strafwetboek, 16, inzonderheid num
mer 1, 17, 18 en 27 van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954 houdende a.lge
meen reglement op de politic van het 
wegverkeer, zoals het is gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 30 april1963, 
17 van het koninklijk besluit van 18 okto
ber 1957 houdende regeling betreffende 
de veiligheidsinrichtingen, de signalissottie 
van overwegen en gelijkgrondse kruisin
gen van de openbare weg door spoorwe
gen en het verkeer op spoorwegen en 
aanhorigheden, en schending van arti
kel 97 van de Grondwet, dom·dat het be
streden arrest aan eiser verwijt de voor
rang van rechts vail de weggebruikers die 
over de overweg reden, niet te hebben 
in acht genomen en om die reden de te 
zijnen laste gelegde misdrijven bewezen 
verklaart, op de uit het beroepen vonnis 
overgenomen gronden dat hij de stilstand 
van Delhoune, aan wie voorrang ver
schuldigd was, niet kan inroepen, aan
gezien hij het stoppen niet heeft gezien 
en zelfs niet kon zien, te1·w1jl eise:r in 
zijn regelmatig genomen conclusie voor 
het hof van beroep deed golden dat het 
niet te betwisten is dat de,weggebruiker, 
die op de voorrangweg reed en tegenge
houden was door een overweg, waarvan 
de barelen de hoogte ingingen toen die ei
ser ter hoogte ervan aangereden kwam, 
zich opnieuw in beweging zette nate heb
ben gestopt en dus een maneuver in de zin 
van artikel 17 van het wegverkeersbesluit 
uitvoerde en voorrang moest laten aan de 
rijdende weggebruikers; het van weinig 
belang is dat, zoals het beroepen vonnis 
stelt, de beklaagde de burgerlijke partij 
die aan de andere kant van de over
weg stopte, niet heeft kunnen zien ; het 

(1) Cass .. 4 november 1963 en 22 juni 1964 
(Bull. en PAsiC., 1964, I, 243 en 1141); 
7 maart 1966 (ibid., 1966, I, 869), 

niet te betwisten is dat hij bij het zien 
van de gesloten overweg noodzakelijk de 
zekerheid moest hebben dat, indien er 
weggebruikers aan de overkant van de 
bareel waren, zij gestopt hadden en zich 
opnieuw in beweging moesten zetten ter
wijl hijzelf normaal zijn weg voortzette ; 
het bestreden arrest op het aldus ont
wikkelde middel niet antwoordt ; het in 
elk geval in het onzekere laat of het 
overweegt dat de beklaagde, zoels hij 
beweert, noodzakelijk de zekerheid moest 
hebben dat de gebruikers van de weg 
rechts van hem zich noodzakelijk opnieuw 
in gang moesten zetten nadat zij ten 
gevolge van de . sluiting van de aldaar 
gelegen overweg gestopt hadden, maar 
dat die omstandigheid hen niet ver
plichtte hem te laten voorgaan, dan wel 
integendeel van oordeel is dat de be
klaagde, in strijd met wat hij beweert, 
niet de zekerheid kon hebben dat de 
rechts van hem komende weggebruikers 
zich in beweging zouden zetten nadat zij 
haddon gestopt ; het bestreden arrest der
halve niet wettelijk met redenen is om
kleed en het in elk geval voor het Hof 
onmogelijk maakt op de wettelijkheid 
ervan toezicht te oefenen : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
v66r het hof van beroep stelde " dat de 
burgerlijke partij, die aan de overweg 
tegengehouden was, zich in beweging 
zette na te hebben gestopt en dienten
gevolge een maneuver in de zin van arti
kel 17 van het wegverkeersbesluit uit
voerde en de rijdende weggebruikers 
moest laten voorgaan ; dat het van weinig 
belang is dat, zoals het beroepen vonnis 
zegt, de beklaagde ten gevolge van de 
stilstaande voertuigen niet in staat is 
geweest de burgerlijke partij, die even
eons gestopt had,· aan de andere kant 
van de overweg op te mer ken; dat het 
niet te betwisten is dat de beklaagde bij 
het zien van de gesloten overweg nood
zakelijk de zekerheid moest hebben dat 
de eventuele weggebruikers aan de andere 
kant van de overweg gestopt hadden en 
zich opnieuw in beweging moesten zetten, 
terwijl hij zelf normaal zijn gang ver
volgde ; .. . dat hij er terecht mocht op 
rekenel'l dat geen enkele weggebruiker, 
gedurende de enkele seconden vereist om 
een dertigtal meter af te leggen tot over 
de overwrg, het rode verbodslicht voorbij 
zou rijden en dat bovendien de eventuele 
weggebruikers die zich in beweging zou
den zetten, hem zouden laten voorga{}n, 
aangezien hij in beweging was » ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de motorfietser Delhoune 
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« over de overweg niet kon rijden of in 
elk geval niet nit de overweg kon komen 
dan nadat het rode licht nit was " ; 

Overwegende dat het arrest aldus pas
send antwoordt op de conclusie, aange
zien het erop wijst dat er, in strijd met 
wat eiser stelt, geen rood verbodslicht 
ten aanzien van Delhoune meer was op 
het ogenblik waarop deze nit de overweg 
kwam gereden ; zodat eiser redelijkerwijze 
niet mocht denken dar er geen enkele 
weggebruiker rechts van hem zou kunnen 
komen; 

Overwegende dat blijkens dezelfde 
overwegingen de sluiting van de overweg 
een einde had genomen voordat eiser 
aldaar aangereden kwam, zodat Delhoune 
op dit ogenblik in beweging was; 

Overwegende dat. het hof van beroep, 
dat de redenen van de eerste rechter 
overneemt, kon beslissen dat het maneu
ver van Delhoune niet door eiser opge
merkt was en deze dus de voorrang niet 
had verloren en dat, gelet op de voor
melde omstandigheden, eiser de artike
len 16 en IS van het wegverkeersbesluit 
had overtreden door voort te rijden 
ofschoon hij dit niet kon doen zonder 
gevaar voor een ongeval ; 

Dat deze redenen, die niet dubbelzinnig 
zijn, de bestreden beslissing wettelijk 
rechtvaarrligen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat, indien de voor
ziening aangenomen was geweest, de 
vernietiging van de beslissing op de straf
vordering de vernietiging zou hebben 
meegebracht yan de eindbcslissing op de 
rechtsvordering van de burgerlijke par
tij, qualitate qua, zodat deze ontvankelijk 
was om een memorie van antwoord in 
te dienen; 

Om rlie redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten, die 
van de memorie van antwoord inbegre
pen. 

26 september 1966. - 2 8 kamer. -
Vom·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
V er·slaggever, H. De Bersaques.- Gelijk
lnidende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en 
Simont. 

28 KAMER. - 26 september 1966. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -

AFsTAND. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
TEGEN EEN BESLISSING DIE AAN DEZE 
PARTIJ HAAR REOHTSVORDERING ONT
ZEGT. - AFSTAND VAN DE VOORZIE· 
NING DOOR EEN ADVOOAAT BIJ HET HOF 
VAN OASSATIE, DRAGER VAN DE STUK
KEN MAAR NIET VAN EEN BIJZONDERE 
VOLMAOHT. - AFSTAND ZONDER GE
VOLG. 

2° VERKEER.- ARTIKEL 17 VAN DE 
WEGOODE, GEWIJZIGD BIJ RET KO
NINKLIJK BESLUIT VAN 30 APRIL 1963, 
- RIJDEN UIT EEN STATIONEERPLAATS. 
-MANEUVER.- BEGRIP. 

3° VERKEER.- ARTIKEL 17 VAN DE 
WEGOODE, GEWIJZIGD BIJ RET KONINK
LIJK BESLUIT VAN 30 APRIL 1963. -
VOORZIENBARE OF ONVOORZIENBARE 
HINDERNIS. - RIJDEN UIT EEN STA· 
TIONEERPLAATS. - MANEUVER BE
EINDIGD. - MANEUVER DAT NIETTE
MIN, GELET OP DE OMSTANDIGREDEN, 
EEN ONVOORZIENBARE HINDERNIS OP
LEVER'l', 

1° Het Hof slaat geen acht op de 11;(stand 
van een voorziening ingesteld door de 
bur·ge1'lijke pwrtij tegen een beslissing 
die aan deze partij haar· r·ec:htsvor·dering 
ontzegt, wanneer· de ajstand gedaan 
wordt door· een advocaat bij het H of van 
cassatie dmger· van de stukken maar niet 
van een bijzondere volmacht, daar de 
ajstand van de voorziening in zulk geval 
met een ajstand van de r·echtsvm·der·ing 
gelijkstaat (1). (Wet van 16 februari 
1961, art. 6.) 

2° en 3° De omstandigheid dat de botsing 
t?tssen twee voer·tuigen heeft plaatsgehad 
op een zekere ajstand van de plaats 
waarop een van hen gestationeerd was 
en dat aldus de bestuur·der van dit voer·
tuig zijn maneuver beeindigd had op 
het ogenblik van de botsing, slnit niet 
noodzakelijk in ener·zijds dat deze be
stuurder niet verplicht was de ander·e 
bestuurders te1 laten voorgaan alvorens 
zijn maneuver uit te voeren, noch ander
zijds dat de aanwezigheid van het voer
tuig van deze bestuurder geen onvoor
zienbaTe hindernis heeft opgelever·d voor 
de bestuur·der die hij moest laten voo1'-

(1) Cass., 23 mei 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1200) alsook de noot 3 onder cass., 
9 mei 1966 (ibid., 1966, I, 1137). 
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gaan (1). (Wegcode, gewijzigd op 
30 apri,l 1963, artt. 17 en 27-1, lid 2.) 

(MAILLE EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«LA BALOISE ,, T. ORI EN OONSOORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 januari 1966 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Brussel, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

I. Overwegende dat Mr Van Leynseele, 
advocaat bij het Hof, voor en namens 
de eisers verldaard heeft afstand te doen 
van de cassatievoorziening, in zover zij is 
ingesteld tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvorderingen door laatstge
noemden aanhangig gemaakt tegen Harry 
Boeki en de verzekeringsmaatschappij 
naamloze vennootschap «De Nederlandse 
Lloyd''; . 

Overwegende dat het bestreden vonms 
aan de eisers, handelende als burgerlijke 
partijen, hun rechtsvordering tegen deze 
beweerders ontzegt ; dat de afstand van 
de voorziening derhalve gelijkstaat met 
een a.fstand van de rechtsvordering ; 

Dat artikel 6 van de wet van 16 februari 
1961 de advocaat bij het Hofvan cassatie 
enkel machtigt om voor de strafrechtbank 
afstand te doen van de aanleg ; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat Mr Van Leynseele, die de ver
klaring van afstand heeft gedaan, houder 
was van een daartoe verleende bijzondere 
volmacht; 

Dat di3 verklaring derhalve geen gevolg 
heeft; 

Overwegende dat uit de stukken wi>ar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
bliikt dat de cassatievoorziening van de 
eis~rs, burgerlijke partijen, betekend is 
aan de verweerders Boeki en de naamloze 
vennootschap verzekeringsmaa.tschappij 
''De Nederlandse Lloyd,, dat zij der
halve niet ontvankelijk is; 

II. In zover eisers cassatievoorziening 
gericht wmdt tegen de beslissing waarbij 
de medebeklaagde Ori vrijgesproken is en 
waarbij Swaters, burgerrechtelijk aan
sprakelijke voor laatstgenoemde, buiten 
zaak gesteld is : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om tegen deze beslissing in cassatie te 

(1) Verg. cass., 17 januari 1966 (Bull. en 
PAsrc., 1966, I, 627). 

komen; dat de voorziening niet ont. 
vankelijk is ; 

III. In zover de cassatievoorziening ge. 
richt wordt tegen de beslissing gewezen 
1° op de strafvordering tegen eiser, 2° op 
de burgerlijke rechtsvorderingen tegen 
eiser ingesteld door Swaters en tegen de 
eisers door Debaise, 3° op de burgerlijke 
rechtsvorderingen door de eisers ingesteld 
tegen de verweerders Ori en Swaters : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond. 
wet, doordat het bestreden vonnis eiser 
strafrechtelijk veroordeelt en hem tevens 
veroordeelt om de volledige schade die 
de verweerders hebben ondergaan, te 
dragen, alsook de rechtbank onbevoegd 
verklaal't om uitspraak te doen over zijn 
tegen de verweerders Ori en Swaters 
gerichte eis tot schadevergoeding en daar• 
toe steunt op het getuigenis van de ge
tuige Vanden Bussche, volgens hetwelk er 
in rechte lijn een afstand was van onge
veer 100 meter tussen de richting vanwaar 
Ori kwam gereden, en het huis nr 12 voor 
hetwelk de wagen van eiser tevoren stil
stond, en zulks op het ogenblik waarop 
hij het door laatstgenoemde bestuurde rij
tuig Volkswagen heeft zien in gang komen 
en daaruit heeft afgeleid, teneinde hem te 
veroordelen, dat op het ogenblik dat hij 
zijn voertuig opnieuw heeft aangezet, de 
wagen zichtbaar was, zodat hij hem 
krachtens artikel 17 van het wegver
keersbesluit moPst laten voorgaan en dat 
hij, door dit niet te doen, voor deze een 
onvoorzienbare hindernis heeft opgele
verd, terwijl, eerste onde1·deel, het niet 
antwoordt op de conclusie van de eisers 
die op basis van de verklaring van Ori 
deden gelden dat deze het voertuig van 
Maille zijn plaats had zien verlaten; 
tweede onderdeel, het tegenstrijdig is te 
beslissen dat eiser voor de verweerder Ori 
een onvoorzienbare hindernis heeft opge
leverd, en het vonnis, om eiser te veroor
delen, stelt dat het voertuig van de ver
weerder Ori voor eiser zichtbaar was op 
100 meter; de1•de onde1•deel, het niet ant
woordt op de conclusie waarin werd be
toogd dat het ongeval te wijten was aan 
de overdreven snelheid van de wagen, 
bestuurd door de verweerder Ori, die de 
wagen van eif)er heeft moeten zien, maar 
niet meester was over zijn snelheid, zodat 
in elk geval de aansprakelijkheid moet 
worden gedeeld : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt : 1° « dat er in rechte lijn een 
honderdtal meter afstand was tussen de 
richting vanwaar Ori kwam gereden ~·en 
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het huis nr 12 (waar eiser stationeerde) 
en dat de botsing zich heeft · voorgedaan 
op ongeveer 15 tot 18 meter van de plaats 
wa.a.r het door Maille bestuurde voertuig 
,« Volkswagen " gestationeerd was " ; 
2° " dat de door Ori bestuurde wagen 
zichtbaar was voor Maille op het ogenblik 
waarop laatstgenoemde zijn voertuig op 
gang heeft gebracht zonder Ori te laten 
voorgaan " ; 3° « dat, door het genoemde 
maneuver nit te voeren met overtreding 
van artikel 17 van het voornoemde regle
ment (op de politie van het wegverkeer), 
Maille met zijn voertuig een onvoorzien
bare hindernis voor Ori heeft opgele
verd "; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat uit de bestreden be

slissing niet volgt dat de rechter, om 
uitspraak te doen zoals hij heeft gedaan, 
de aanwezigheid heeft uitgesloten van 
de feitelijke omstandigheid die door de 
eisers bij conclusie is ingeroepen ; 

Dat hij derhalve niet verplicht was 
daarover bijzondere uitleg te geven; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het niet tegenstrijdig 

is te beslissen enerzijds dat de wagen van 
Ori door eiser op een afstand van hon
derd meter kon worden opgemerkt en 
anderzijds dat Ori de hindernis opgele
verd door eisers voertuig slechts op een 
kortere afstand heeft opgemerkt ; 

Overwegende immers dat, ofschoon 
eiser, alvorens de plaats te verlaten waar 
hij stationeerde, de wagen van Ori op 
honderd meter afstand heeft kunnen 
opmerken, deze laatste eisers maneuver 
pas heeft kunnen zien toen dit in uitvoe
ring was en eiser dus zijn plaats althans 
gedeeltelijk had verlaten; 

Dat de rechter aldus, zonder in tegen
strijdigheid te vervallen, heeft kunnen 
overwegen dat eiser op een afstand van 
honderd meter Ori heeft opgemerkt, 
maar dat zulks niet het geval is voor Ori 
ten aanzien van de hindernis die het 
gevolg was van het maneuver van eiser ; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het vonnis enerzijds 

vaststelt dat «de telastlegging wegens 
overtreding van artikel 27-1, lid 2, van 
het wegverkeersbesluit niet bewezen is 
gebleven '' ten laste van Ori, wat inshut 
dat laatstgenoemde zijn snelheid zo heeft 
geregeld dat hij kon stoppen voor een 
voorzienbare hindernis, en anderzijds 
beslist « dat de aansprakelijkheid voor 
het ongeval geheel op Maille rust " omdat 

diens maneuver een onvoorzienbare hin
dernis heeft opgeleverd voor Ori ; 

Dat de rechter in feitelijke aanleg uit 
de door hem vermelde gegevens afleidt 
dat de botsing enkel te wijten is aan 
het onvoorzienbaar 1naneuver van eiser 
en aldus antwoordt op eisers conclusie 
waarin werd beweerd dat het ongeval te 
wijten was aan de overdreven snelheid 
van de wagen van Ori ; 

Dat het middel in geen enkel van zijn 
onderdelen kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 17 van 
bet koninklijk besluit van 8 april 1954 
houdende algemeen reglement op de po
litie van het wegverkeer, gewijzigd door 
bet koninklijk besluit van 30 april 1963, 
97 van de Grondwet, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk W etboek, doo1·dat het 
arrest eiser strafrechtelijk veroordeelt en 
hem volledig aansprakelijk stelt voor het 
ongeval en de rechtbank derhalve onbe
voegd verklaart om op diens rechtsvorde
ring tot schadevergoeding uitspraak te 
doen, terwijl het vaststelt dat laatstge
noemde, wiens wagen vroeger voor het 
huis nr 12 stationeerde, drie huizen verder 
aangereden is door de wagen Ferrari be
stuurd door Ori, dit is op 15 tot 18 meter 
van de plaats waar eisers wagen gestatio
neerd was, terwijl uit die vaststellingen 
niet volgt dat het ongeval te wijten is aan 
de schuld van Maille, aangezien deze, 
die 15 tot 18 meter gereden had sinds 
hij zijn stationeerplaats had verlaten, 
noodzakelijk zijn maneuver beeindigd 
had (schending van bet genoemde arti
kel 17), of die vaststellingen althans bet 
voor bet Hof niet mogelijk maken toe
zicht uit te oefenen op de wettelijkheid 
van de bestreden beslissing (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
de botsing heeft plaatsgehad op ongeveer 
15 tot 18 meter van de plaats waarop de 
wagen van eiser gestationeerd was en dat 
deze aldus zijn maneuver beeindigd had 
op het ogenblik van de botsing, niet 
noodzakelijk insluit, enerzijds dat deze 
bestuurder niet op grbnd van artikel 17 
van bet wegverkeersbesluit verplicht was 
de andere bestuurders te laten voorgaan 
alvorens zijn maneuver uit te voeren, 
noch anderzijds dat de aanwezigheid van 
het voertuig van deze bestuurder geen 
onvoorzienbare hindernis heeft opgele
verd voor de bestuurder die hij moest 
laten voorgaan; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 
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En overwegende, in zover de voorzie
ning gericht wordt tegen de beslissing 
over de strafvordering die tegen eiser is 
ingesteld, dat de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven vormen in 
acht genomen zijn en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

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

26 september 1966. - 2• l>:amer. -
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
V erslaggever, H. De Bersaques. - Gelij k
luidende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

2• KAMER. - 26 september 1966. 

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.-
0NOPZETTELIJKE VERWONDINGEN. -
VEROORDELING VAN DE REOHTER IN 
HOGER BEROEP GEGROND, ENERZIJDS, 
OP EIGEN REDENEN WELKE OP TWEE 
FOUTEN IN OORZAKELIJK VERBAND MET 
RET ONGEVAL WIJZEN EN, ANDERZIJDS, 
OP DE REDENEN VAN DE EERSTE REOH
TER, DOOR NADER TE BEPALEN DAT 
DEZE LAATSTE RET AAN DE BEKLAAGDE 
TEN LASTE GELEGDE GEBREK AAN VOOR
UITZIOHT OF VOORZORG JUIST HEEFT 
BESOHREVEN.- EERSTE REOHTER DIE 
DE EERSTE VAN DE TWEE FOUTEN TER 
ZIJDE HAD GESOHOVEN WELKE DOOR 
DE REOHTER IN HOGER BEROEP IN AAN

MERKING GENOMEN WORDEN. - BE
SLISSING VAN DE REOHTER IN HOGER 
BEROEP DIE GEEN PASSEND ANTWOORD 
VERSTREKT OP DE OMSTANDIGE CON
OLUSIE VAN DE BEKLAAGDE WELKE DE 
TWEEDE FOUT BETWIST, ALLEEN IN 
AANMERKING GENOMEN DOOR DE 
EERSTE RECHTER. - BESLISSTNG NTET 
MET REDENEN OMKLEED, 

2° CASSATIE. - UITGESTREKTHEID. -
STRAFZAKlllN.- VooRZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OVER 
DE PUBLIEKE VORDERING EN DE BESLIS
SINGEN OVER DE BURGERLIJKE VOR
DERTNGEN. - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OVER DE STRAFVORDERING. 
- BURGERLIJKE REOHTSVORDERTNGEN. 
- VEROORDELENDE BESLISSINGEN.-
EINDBESLISSING OVER EEN BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING EN GEEN 
EINDBESLISSING OVER EEN ANDERE.-

VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE ONT
VANKELIJK ALLEEN TEGEN DE EERSTE 
BESLISSING. - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OVER DE STRAFVORDERING 
DIE DE VERNIETIGING MET ZIOH BRENGT 
ZOWEL VAN DE TWEEDE ALS VAN DE 
EERSTE BESLISSING OVER DE BURGER
LIJKE RECHTSVORDERINGEN. 

3° CASSATIE.- UITGESTREKTHEID.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE .RECHTS
VORDERING.- VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING WAA.RBIJ DE BEKLAAGDE 
WORDT VEROORDEELD.- BURGERLIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZIOH NIET 
OF ONREGELMATIG HEEFT VOORZIEN.
GEVOLG VAN DE VERNIETIGING TEN 
OPZIOHTE VAN DEZE PARTIJ. 

4° CASSATIE. ~ UITGESTREKTHEID. -
STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE REOHTS
VORDERING. - BESLISSING DIE DE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGE
VAL VERDEELT, TEN BELOPE VAN TWEE 
DERDEN EN VAN EEN DERDE, TUSSEN 
DE TWEE BEKLAAGDEN. - REOHTER 
DIE GEEN PASSEND ANTWOORD VER
STREKT OP DE CONCLUSIE VAN DE 
EERSTE BEKLAAGDE DIE DE TE ZIJNEN 
LA.STE IN AANMERKING GENOMEN FOUT 
BETWIST. - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OVER DE TEGEN DEZE BE
KLA.AGDE INGESTELDE STRAFVORDE
RING EN BURGERLIJKE REOHTSVORDE
RING.- VERNIETIGING DIE ZIOH NIET 
UITSTREKT TOT DE BESLISSING DAT DE 
ANDERE BEKLA.AGDE AANSPRAKELIJK 
IS TEN BELOPE VAN EEN DERDE MIN
STENS. 

1° Is niet 1•egelmatig met 1·edenen omkleed 
de beslissing van de 1·echte1' in hoge1· 
beroep die de belclaagde wegens onop
zettelijlce verwondingen veroordeelt, steu
nende, ene1·zijds, op eigen 1'edenen wellce 
op twee fouten in oorzakelijlc ve1·band 
met het ongeval wijzen en, anderzijds, 
op de redenen van de ee1·ste 1·echter doo1· 
nade1• te bepalen dat deze laatste het aan 
de belclaagde ten laste gelegde gebrelc aan 
voo1·uitzicht of voo1·zorg. juist heeft be
sch1·even, tenvijl de ee1·ste 1·echtM' de 
eerste van deze fouten uitd1·ulckelijlc te1' 
zijde had geschoven (1), en terwijl de 
beslissing van de rechte1· in hoge1· bm·oep 
geen passend antwoo1·d vM·strelct op de 
omstandige conclusie van de belclaagde 

(1) Zie cass., 10 en 17 januari 1966 (Bull. 
en PASIC., 1966, I, 603 en 626); 20 december 
1965 (ibid., 1966, I, 551). 

lrdituo!. voor· 
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welke de tweede fout betwist, in aan
mm·king genomen door de eerste rech
ter (1). 

2° Op voo1·ziening van de beklaagde gericht 
tegen de beslissing over de publielce V01'
dering en tegen de beslissingen over de 
vordm·ingen van de burgerlijlce pa1·tijen, 
brengt de vemietiging van de beslissing 
gewezen ove1• de st?·afvordm·ing, met zich 
de vemietiging van de beslissingen gewe
zen ove1• de tegen hem ingestelde bu?·ger
lijlce 1'echtsvo1·de1·ingen die het gevolg 
zijn van de beslissing gewezen over de 
strajvorde1·ing, ofschoon, wat de beslis
sing gewezen over een van de bu1·ge1'lijke 
rechtsvo1·deringen betreft, de voorziening 
niet ontvankelijlc is (2). 

3° w anneer de beslissing die de beklaagde 
veroonleelt vernietigd wordt op voorzie
ning van deze, en de burgerlijlc aan
spralcelijke pm·tij zich niet of onregel
matig heeft voorzien, heeft de beslissing 
welke deze partij bu1·ge1·lijk aanspralce
lijlc verlclaart geen bestaansreden 
mem· (3). 

4o W annee1· een vonnis de aanspmlcelijlp
heid voo1• de gevolgen van een ongeval 
tussen twee belclaagden vm·deeld heeft, 
ten belope van twee derden voor de eerste 
en van een derde voor de tweede, st1·elct 
zich de vemietiging van de beslissing 
over de tegen de eerste ingestelde stmf
v01·de1·ing en burgerlijlce rechtsv01·dering, 
uitgesp1'0ken om de reden dat de 1·echter 
geen passend antwo01·d ve1·strelct heeft 
op zijn conclusie wam·bij de tegen hem 
in aanme1·lcing genomen fout betwist 
wo1·dt, niet uit tot de beslissing dat de 
andere belclaagde aanspmlcelijk is ten 
belope van minstens een de1•de (4). 

(RICARD EN PERSONENVENNOOTSOHAP MET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « LA 
PYROTEOHNIE DU BRABANT,, T. PRINCE 
EN LANDSBOND VAN OHRISTELIJKE MU
TUALITEITEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 februari 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Cass., 21 maart 1966 (Bttll. en PAsiC., 
1966, I, 928). 

(2) Cass., 9 mei en 27 juni 1966 (Bull. en 
PASIC., 1966, I, 1141 en 1373). 

I. Over de voorziening van Ricard, 
beklaagde 

A. In zover deze voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing, gewezen over 
de tegen hem ingestelde publieke vorde
ring : 

Over het eerste en het tweede middel, 
afgeleid, het eerste, uit de schending van 
de artikelen 418, 419, 420 van het Straf
wetboek en 97 van de Grondwet, doordat 
het arrest, na vastgesteld te hebben dat 
eiser een vuurwerk had afgestoken op 
de « grand-place " te Obourg en dat ver
weerder Prince en zijn twee zoons ge
kwetst waren door de ontploffing van een 
vuurpijl die niet was afgegaan, die zijn 
zoons 's anderendaags na het vuurwerk 
hadden opgeraapt en die hij met een 
combinatietang had bewerkt, na te heb
ben vastgesteld dat de eerste rechter het 
aan elke van de beklaagden, namelijk 
eiser en verweerder Prince, ten laste 
gelegde gebrek aan vooruitzicht of voor
zorg juist heeft beschreven, en na ver
klaard te hebben de in penaal opzicht 
door de eerste rechter gegeven gronden 
over te nemen, eiser heeft veroordeeld 
uit hoofde van onopzettelijke slagen en 
verwondingen en eiseres, «La Pyro
technie du Brabant ,, burgerlijk aan
sprakelijk heeft verklaard en, in burger
lijk opzicht uitspraak doende, eisers ver
oordeeld heeft tot betaling aan Prince 
en aan" L'Alliance nationale des Mutuali
tes chretiennes , van schadevergoeding 
ten belope van twee derden van het na
deel dat zij door het ongeval hadden 
geleden, deze beslissingen hierop steunt 
dat eiser een fout had begaan « door 
zonder meer aan te nemen dat de gemeen
telijke wegenisdiensten de niet afgegane 
vuurpijlen zouden oprapen en wegbren
gen, zonder zich ervan te vergewissen of 
er op de grand bleven liggen op een 
oppervlakte van drie a vier meter, en 
zonder het bestuur op te vorderen om ze 
weg te nemen ,, terwijl, eerste onde1·deel, 
de eerste rechter in penaal opzicht beslist 
had « dat het normaal gebeurt dat vuur
pijlen niet afgaan in de loop van een 
vuurwerk en dat de vuurwerlrmaker, die 
dit niet kan merken, ze niet doet zoeken, 
daar hij onderstelt dat de wegenisdiensten 
ze zullen wegnemen, dat eiser op de 
gebruikelijke manier is te werk gegaan 

(3) Cass., 17 januari 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 639) en 26 september 1966, supm, 
blz. 101. 

(4) Verg. cass., 21 maart 1966 (Bttll. en 
PAsrc., 1966, I, 928). 
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en dat bet hem niet mogelijk was, in de 
betrekkelijke dnisternis en in de menigte 
die op de openbare weg aanwezig was 
bij bet einde van een vnnrwerk, zelf 
ervoor te zorgen dat hij de niet ont
brande tnigen opnienw in zijn bezit 
kreeg >>, te1·wijl bet tegenstrijdig is nit
drnkkelijk de gronden van de eerste rech
ter over te nemen onder erkenning van 
de j nistheid ervan en desniettemin te 
beslissen dat eiser een font had begaan 
door zich niet ervan te vergewissen dat 
niet ontbrande vnnrpijlen op de grond 
waren blijven liggen, deze tegenstrijdig
heid gelijkstaande met bet ontbreken van 
de door artikel 97 van de Grondwet 
geeiste gronden; het tweede, nit de schen
ding van dezelfde bepaling, doo1·dat bet 
arrest eiser nit hoofde van onopzettelijke 
slagen en verwondingen heeft veroor
deeld, onder vaststelling te zijnen laste 
van de font die hij zon hebben begaan 
door bet gemeentebestnnr niet « op te 
vorderen tot wegneming » van de niet 
ontbrande vnurpijlen, zonde1' te antwooT
den op eise1·s conclusie, in zover zij bet 
bestaan en het dienend karakter van 
deze font betwistte, onder aanvoering 
dat « bet gemeentebestnur natnnrlijk op 
de hoogte is van het gevaar dat de niet 
ontbrande vnnrpijlen knnnen bieden en 
derhalve elke geschikte maatregel moet 
treffen om dit gevaar te verhelpen », dit 
ter voldoening aan zijn verplichtingen 
met betrekking tot de vrijwaring van de 
inwoners en tot de zindelijkheid van de 
wegen, vooral wanneer, zoals ter zake, 
het vuurwerk op zijn verzoek werd afge
stoken : 

Overwegende dat bet arrest, om te 
beslissen dat bet eiser ten laste gelegde 
misdrijf van onopzettelijke lichamelijke 
letsels bewezen is en hem tot een geld
boete te veroordelen, wijst bij hem op 
twee fouten in oorzakelijk verband met 
bedoelde letsels : enerzijds, « zonder meer 
aangenomen te hebben dat de gemeente
diensten zich ermee zonden belasten de 
niet afgegane vunrpijlen op te rapen en 
weg te brengen, zonder zich ervan te 
vergewissen of er op de grond bleven 
liggen op een oppervlakte van drie a 
vier meter » ; anderzij ds, het bestuur niet 
ertoe te hebben opgevorderd bedoelde 
vuurpijlen weg te nemen; 

Overwegende dat, wat de eerste van 
deze fouten betreft, er in de gronden van 
het arrest tegenspraak schuilt, vermits 
het, hoewel erop wijzende << dat de eerste 
rechter bet (aan eiser) ten laste gelegde 
gebrek aan voornitzicht of voorzorg juist 
heeft beschreven », en verklarende zowel 

op eigen gronden als op de gronden, in· 
penaal opzicht, van de eerste rechter te 
steunen, als qnasi-delictueel ten laste 
van eiser het feit in aanmerking neemt. 
dat de eerste rechter als niet-foutief ter 
zijde had geschoven op de gronden die 
in bet eerste onderdeel van bet middel 
zijn aangehaald ; 

Overwegende dat, wat de tweede fout 
betreft, de enige welke de eerste rechter 
als bewezen had beschouwd, eiser bij 
conclusie v66r bet hof van beroep heeft 
doen gelden << dat bij bet vertrek van 
de vnurwerkmaker een groot aantal ver
pakkingen, kartonnen dozen en lege hnl
zen en allerlei andere brokstukken blijven 
liggen, voor bet oprnimen waarvan het 
gemeentebestunr ter voldoening aan zijn 
verplichting de weg zindelijk te houden· 
moet zorgen, a foTtioTi wanneer het vnur
werk op zijn verzoek werd afgestoken ; 
dat dit bestnur voorts natnurlijk op de 
hoogte is van bet gevaar dat de niet 
afgegane vnnrpijlen kunnen bieden en 
bet derhalve alle geschikte maatregelen 
om dit gevaar te verhelpen dient te tref
fen; dat het feit de aandacht van bet 
gemeentebestuur te vestigen op bet 
gevaar en op de wenselijkheid van het 
zoeken van de niet ontbrande vuurpijlen 
dus geenszins noodzakelijk en zelfs over
bodig is, daar concludent redelijkerwijze 
mocht aannemen dat dit bestnur, in zijn 
streven om zijn verplichtingen na te 
komen en om voor de vrijwaring van de 
inwoners te zorgen, onverwijld bet nodige 
doen zou »; 

Overwegende dat bet arrest op dit 
omstandig verweer geen passend ant
woord verstrekt ; 

Overwegende dat uit het vorenstaand,e 
volgt dat bet arrest, om ten laste van 
eiser beide fouten als bewezen te be
schouwen, bet in de middelen aangeduide 
artikel 97 van de Grondwet schendt ; 

B. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissingen, gewezen over 
de burgerlijke vorderingen tegen eiser 
ingesteld door verweerders Prince en 
<< L'Alliance nationale des Mntnalites 
chretiennes " : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing, gewezen over de tegen eiser 
ingestelde publieke vordering, de vernie
tiging met zich brengt van de beslissingen, 
gewezen over de tegen hem ingestelde 
burgerlijke vorderingen en die de gevol
gen zijn van bedoelde repressieve beslis
sing, ofschoon, wat betreft de over de 
burgerlijke vordering van verweerder 
Prince gewezen beslissing, de hiertegen 
gerichte voorziening niet ontvankelijk is, 
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daar deze beslissing geen eindbeslissing 
is ;in de zin van artikel 416 van bet Wet
hoek van strafvordering en geen uitspraak 
geeft over een gescbil nopens de bevoegd
beid; 

II. Over de voorziening van' de per
sonenvennootscbap n1et beperkte aan
sprakelijkheid " La Pyrotecbnie du Bra
bant ))' burgerlijk aansprakelijke partij, 
gericht tegen b_et openba~r ~inisterie _en 
verweerders Pnnce en" L Alliance natw
nale des Mutulhlites chretiennes )) : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op bet Hof vermag acbt te slaan niet 
blijkt dat de voorziening betekend werd 
aan de partij en waartegen zij gericbt is ; 
dat zij mitsdien niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acbt te slaan 
op de andere onderdelen van bet eerste 
middel, nocb op de andere middelen, die 
niet tot een ruimere vernietiging of een 
vernietiging zonder verwijzing kunnen 
leiden, vernietigt bet bestreden arrest, 
behalve in zover bet de hogere beroepen 
ontvangt, de tegen verweerder Prince 
ingestelde publieke vordering door ver
jaring vervallen verldaart, de belft van 
de kosten in eerste aanleg en in boger 
beroep van de publieke vordering de 
Staat ten laste laat, en zegt dat Prince 
ten belope van tenminste een derde 
aansprakelijk is voor de schad~lijke gevol
gen van bet ongeval, de beshssmg waar
door " La Pyrotecbnie du Brabant )) 
burgerlijk aansprakelijk werd verklaard 
voor de veroordeling tot kosten jegens 
de openbare partij, tot vergoedingen en 
gerecbtskosten jegens de burgerlijke par
tijen aldus geen bestaansreden meer beb
bende ; verwerpt de voorziening van 
'' La Pyrotechnie du Brabant )) ; beveelt 
dat melding van dit arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt " La 
Pyrotechnie du Brabant )) in de kosten 
van haar voorziening ; veroordeelt ver
weerders Prince en" L'Alliance nationale 
des Mutualites chretiennes)) elk tot 
een vierde van de kosten van de voor
ziening van Ricard, en laat de overblij · 
vende helft de Staat ten laste; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het bof van 
beroep te Luik. 

26 september 1966. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, H. Moriame. - Gelijlclui
dende conclusie, H. Oolard, advocaat
generaa.I. - Pleite~·, H. Struye. 

2e KAMER. - 26 september 1966. 

1 o FRANSE TAAL- NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK). - STRAFZAKEN. 
- REOHTSPLEGING VOOR DE 00RREO· 
TIONELE REOHTBANK TE BRUSSEL, DIE 
IN RET NEDERLANDS GESOHIEDT BE· 
TREFFENDE TWEE BEKLAA.GDEN WELKE, 
DE ENE RET FRANS, DE ANDERE RET 
NEDERLANDS GEKOZEN HEBBEN. -
EERSTE BEKLAAGDE DIE AAN DE RECHT· 
BANK GEVRAAGD HEEFT DAT DE REOHTS· 
PLEGING IN RET FRANS ZOU WORDEN 
VOORTGEZET. - lNSTEMMING VAN DE 
TWEEDE BEKLA.AGDE. - REOHTBANK 
DIE BESLIST DAT DE REOHTSPLEGING 
IN RET FRANS ZAL GESOHIEDEN. -
WETTELIJKHEID. 

2o FRANSE TAAL- NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK). - STRAFZAKEN. 
- NIETIGHEID VOORTVLOEIENDE UIT 
SOHENDING VAN DE WET VAN 15 JUNI 
1935. ~ LATER ARREST OP TEGEN· 
SPRAAK GEWEZEN EN NIET LOUTER 
VOORBEREIDEND.- GEDEKTE NIETIG· 
REID. 

3o MIDDELEN TOT OASSATIE. -
STRA.FZAKEN. - ENIGE STRAF UIT· 
GESPROKEN UIT HOOFDE VAN MEERDERE 
MISDRIJVEN. - MIDDEL DAT SLEOHTS 
EEN MISDRIJF BETREFT. - STRAF 
WETTELIJK GEREOHTVAARDIGD DOOR 
EEN ANDER MISDRIJF. - NIET ONT· 
VANKELIJK MIDDEL. 

4o VOORZIENING IN OASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN ,MEN ZIOH 
KAN VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -
BuRGERLIJKE REOHTSVORDERING. -
BESLISSING DIE AAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ HA.AR VORDERING ONTZEGT EN 
ZEIN DE KOSTEN ERVAN VEROORDEELT. 
- VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. 
- N IET·ONTV ANKELIJKHEID. 

1 o Wanneer de 1'echtspleging, voor de Gor-
1'ectionele Rechtbanlc te BTu.ssel, in het 
N ede1'lands geschiedt betTe ffende twee 
belclaagden die, de ene het F1·ans, de 
ande1•e het Nededands gekozen hebben, 
en dat de ee1·ste belclaagde, met instem
ming van de tweede, aan de 1·echtbanlc 
vmagt dat het Fmns zou gebTuikt wor
den, mag de 1·echtbanlc wettelijlc beslissen 
dat de Techtspleging in het Frans zal 
geschieden. (Wet van 15 juni 1935, 
artt. 16 en 21.) 

2o De nietigheid voortvloeiende uit de schen
ding van de wet van 15 juni 1935 op 
het geb1·uilc de1· talen in gerechtszaken 
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is gedekt door· het later arrest, niet loute?' 
voo1·bereidend, op tegenspraalc gewezen 
en hetwellc niet zelf is aangetast door 
enige nietigheid, voortvloeiende uit schen
ding van bedoelde wet ( 1). (Wet van 
15 juni 1935, art. 40, lid 2.) 

3° W anneer een enige st1·aj uitgesproken is 
uit hoofde van mee1·de1'e misdTijven, is 
niet ontvankelijk bij geb1·elc aan belang, 
de eis in cassatie van de ove1· de stmf
v01'de?·ing gewezen beslissing, gesteund 
op een middel dat slechts een van die 
misd1·ijven bet1·ejt, terwijl de uitgespro
ken stmj wettelijlc gerechtvaa1·digd blijjt 
doo1· de ande1·e misd1·ijven (2). (Wetb. 
van strafvordering, artt. 411 en 414.) 

4° Is niet ontvanlcelijk, bij gebrelc aan 
belang, de vooTziening doo1· de belclaagde 
ingesteld tegen een beslissing die aan 
de burge1·lijke pa1·tij haar vor·de1·ing 
ontzegt en ze in de lcosten e1·van veroo?'· 
deelt (3). 

(DE BRABANTER.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 februari 1966 door het. Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht wordt 
tegen de beslissing, over de strafvordering 
gewezen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 16, § 1, van de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken, doo1·dat de correctionele 
rechtbank voor de rechtspleging de 
Franse taal gebruikt heeft, te1·wijl de 
beklaagde de Nederlandse taal gekozen 
had: 

Overwegende, enerzijds, dat uit het 
proces-verbaal van de op 18 mei 1965 
door de Correctionele Rechtbank te 
Brussel gehouden terechtzitting blijkt, 
dat de medebeklaagde De Smet op deze 
terechtzitting aangevraagd heeft dat de 
rechtspleging in de Franse taal zou ge
schieden en dat eiser, medebeklaagde, 
verklaard heeft dat hij deze taal vol
doende verstond en instemde met de 
door De Smet gedane aanvraag; 

Dat bijgevolg de rechtbank overeen-

(1) Cass., 31 oktober 1960 (Bull. en PAsrc., 
1961, I, 225); 18 november 1963 en 11 februari 
1964 (ibid., 1964, I, 291 en 623); 21 juni 1965 
(ibid., 1965, I, 1152) en 17 januari 1966 (ibid., 
1966, I, 637). 

komstig de artikelen 16 en 21 van de 
wet van 15 juni 1935 wettig heeft kunnen 
beslissen dat de rechtspleging in de 
Franse taal zon worden gevoerd ; 

Overwegende, anderzijds, dat ook al 
had de aangevoerde nietigheid de rechts
pleging v66r de eerste rechter aangetast, 
zij even wei niet v66r het hof van beroep 
werd opgeworpen en dat zij, derhalve, zon 
gedekt zijn door het bestreden arrest, 
hetwelk op tegenspraak werd gewezen, 
niet louter voorbereidend is en niet zelf 
is aangetast door enige nietigheid, voort
vloeiende nit schending van de wet van 
15 jnni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doo1·dat het arrest de veroordeling 
van eiser steunt op tegenstrijdige gron
den, vermits het, na hem vrijgesproken 
te hebben van de telastlegging A-1, vals
heid met als voorwerp de aide van ver
koop van een televisietoestel, hem ver
oordeelt nit hoofde van de telastleg
ging B-1, oplichting ten nadele van de 
naamloze vennootschap Fibelgaz, te1·wijl 
dit laatste wanbedrijf slechts het gevolg 
was van de valsheid, bedoeld in de telast
legging A-1, en mitsdien niet meer kon 
bestaan wanneer deze telastlegging een
maal niet bewezen was verklaard : 

Overwegende dat eiser veroordeeld is 
tot een enige straf van vier maanden 
gevangenis en 50 frank geldboete ter 
zake van : 1° met het oogmerk te doen 
geloven aan de leverrng van een televisie
toestel aan de koper, terwijl zulks niet 
het geval was, op een, dopr Joseph Van 
Beylen blanco ondertekend bewijs van 
ontvang,st de verklaring te hebben gesteld 
dat het toestel ontvangen was op 19 no
vember 1962 (telastlegging van valsheid 
·en gebrnik van een vals stuk A-2); 
2° rechtstreeks meegewerkt te hebben tot 
de oplichting, gepleegd door de mede
beklaagde De Smet ten nadele van de 
naamloze vennootschap Fibelg~z (telast
legging B-1); 3° een oplichting te hebben 
gepleegd ten nadele van Joseph Van 
Beylen (telastlegging B-2); 

Overwegende dat eiser de bestreden 
beslissing aileen critiseert in zover zij op 

(2) Cass., 1 juni 1966 (Bull. en PAsro., 1966, 
I, 1252). 

(3) Cass., 6 december 1965 (Bull. en PASIC'., 
1966, I, 450). 
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de tweede van deze telastleggingen B-1 
gesteund is, maar niet in zover zij op de 
andere twee telastleggingen A-2 en B-2 
berust; 

Dat, aangezien deze laatste, bewezen 
verklaarde telastleggingen volstaan om 
de tegen eiser uitgesproken veroordeling 
naar de eis der wet te rechtvaardigen, het 
middel niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan belang; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
·de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing, gewezen over 
de tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat het arrest, dat aan 
de burgerlijke partij haar vordering ont
zegt, voor eiser geen grief kan opleveren ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

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

26 september 1966. - 2 8 kamer. -
VooTzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1•slaggeveT, H. De Bersaques. - Gelijk
luidende conclusie, H. Colard, advocaat-
generaal. · 

28 KAMER. - 26 september 1966. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- BoTSING vAN 
VOERTUIGEN. - RECHTER DIE VAST
STELT DAT ELK VAN DE BESTUURDERS 
EEN FOUT HEEFT BEGAAN.- RECHTER 
DIE BESLIST DAT ENKEL DE FOUT VAN 
EEN DER BESTUURDERS, BIJ UITSLUI
TING VAN DEZE DOOR DE ANDERE BE
STUURDER BEGAAN, EEN VERBAND VAN 
CAUSALITEIT HEEFT MET DE SCHADE.
WETTELIJKE BESLISSING. 

In geval van botsing van voe1·tuigen, is 
wettelijk ge1•echtvam·digd de beslissing 
die vaBtstelt, ene1·zijds, dat de fout doa~· 
een van de bestuurde1·s begaan zonder 
ve1•band van causaliteit is met het onge
val, en, anderzijds, dat dit aan de on
voo1•zichtigheid van de andeTe bestuu1·der 
moet worden geweten, wannee1• de rechter 
het ontb1·eken van een verband van cau-

saliteit tussen de fout van de eeTste en 
de uit de botsing gesproten schade niet 
afleidt uit de enkele omstandigheid dat 
e1· een verband van causaliteit bestaat 
tussen de schade en de fout van de 
tweede (1). (Burg. Wetb., artt. 1382 
en 1383.) 

(MANANDISE EN MAATSCHAPPIJ VOOR 
INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUS
SEL, T. VANDEVELDE EN SAMENWER
KENDE VENNOOTSCHAP « LE BON PAIN 
BRUXELT"OIS ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 februari 1966 gewezen door 
de Corr'ectionele Rechtbank te Brussel, 
uitspraak doende in hager beroep ; 

I. In zover de voorziening van eiser, 
beklaagde, gericht wordt tegen de beslis
sing, gewezen over de tegen hem inge
stelde strafvordering : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening van eiseres, 
burgerlijk aansprakelijke partij, gericht 
wordt tegen de beslissing gewezen over 
de door het openbaar ministerie tegen 
haar ingestelde vordering : 

Overwegende dat eiseres geen enkel 
middel doet gelden ; 

III. In zover de voorzieningen gericht 
worden tegen de beslissingen, gewezen 
over de door het openbaar ministerie 
tegen de verweerders ingestelde vorde
ringen : 

Overwegende dat eisers geen hoedanig
heid hebben om zich te voorzien tegen de 
beslissingen, gewezen over de vorderingen 
welke het openbaar ministerie heeft inge
steld tegen een andere beklaagde en de 
voor deze burgerlijk aansprakelijke par
tij ; 

IV. In zover de voorzieningen gericht 

(1) Verg., enerzijds : cass., 17 februari 1964 
(Bttll. en PAsiC., 1964, I, 649); 29 april 1965 
(ibid., 1965, I, 913); 29 november 1965, 6 de
cember 1965 (i.bid., 1966, I, 413 en 464) en 
9 mei 1966 (ibid., 1966, I, 1143); en ander
zijds : cass., 6 en 13 september 1965 (ibid., 
1966, I, 20 en 67). 
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worden tegen de over de burgerlijke vor
deringen gewezen beslissingen : 

Over het middel afgeleid ui:t de scherr
ding van de artikelen I382, 1383, I384, 
inzonderheid lid 3, van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, doo1·dat, 
na vastgesteld te hebben dat verweerder 
zijn bestelauto tot stilstand had gebracht 
op de sporen van de tram en tegen hem 
bewezen te hebben verklaard de telast
legging van overtredi.TJ.g van artikel 32-I, 
2°, van de Wegcode en na tegen eiser 
bewezen te hebben verklaard de telast
legging van overtreding van artikel 6, 
lid 5, van het koninklijk besluit van 
27 januari I93I (artikeli van het konink
lijk besluit van 26 augustus I938}, het 
vonnis, om eiseres haar burgerlijke vor
dering te ontzeggen en eisers te veroor
delen tot schadeloosstelling van ver
weerster, zegt « dat de fout begaan door 
Vandevelde (verweerder) geen oorzakelijk 
verband heeft met het ongeval hetwelk 
moet worden geweten aan de onvoor
zichtigheid van de beklaagde Manandise 
(eiser) », deze onvoorzichtigheid hierin 
bestaande dat, hoewel dit hem mogelijk 
was, eiser de botsing van de door hem 
bestuurde tram met de onregelmatig op 
de sporen staande bestelautomobiel niet 
voorkomen heeft, terwijl de rechter, door 
in dezer voege uitspraak te doen, het 
ontbreken van een oorzakelijk verband 
tussen verweerders fout en het ongeval 
niet naar de eis der wet, althans zonder 
dubbelzinnigheid kenmerkt, daar de 
omstandigheid dat het ongeval aan de 
onvoorzichtigheid van eiser moet worden 
geweten niet impliceert dat het uitslui
tend daaraan moet worden geweten, noch 
dat zonder de fout van verweerder de 
schade niettemin zou zijn ontstaan : 

Overwegende dat het vonnis, door in 
feite vast te stellen, enerzijds, dat de door 
verweerder begane fout zonder verband 
van causaliteit is met het ongeval, en, 
anderzijds, dat dit aan de onvoorzichtig
heid van eiser moet worden geweten, zijn 
beslissing naar de eis der wet rechtvaar
digt; 

Dat de rechter het ontbreken van een 
verband van causaliteit tussen de fout 
van verweerder en de uit de botsing 
gesproten schade niet afleidt uit de enkele 
omstandigheid dat de schade aan de fout 
van eiser te wijten is maar constateert 
dat het ongeval te wijten is aan de fout 
van eiser, bij uitsluiting van de fout van 
verweerder, door te kennen te geven dat, 
in de gezamenlijke o:rhstandigheden waar
in het ongeval heeft plaatsgegrepen, de 
fout van eiser de enige is die met de 

schade een noodzakelijk verband van 
causaliteit vertoont ; 

Overwegende dat het noch tegenstrij
dig noch dubbelzinnig is bewezen te 
verklaren de overtreding van artikel 32, 
I, 2°, van de wegcode, tegen verweerder 
in aanmerking genomen, en niet gegrond 
te verklaren de vordering door eiseres 
ingesteld tegen de verweerders die het 
bestaan van een verband van causaliteit 
tussen deze overtreding en de door haar 
ondergane schade deden gelden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
zieningen ; ver.oordeelt eisers in de kos
ten. 

26 september I966. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Legros.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Fally. 

2e KAMER. - 26 september 1966. 

I 0 MIDDELEN TOT CASSATIE. -
STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE REOHTS· 
VORDERING. - MIDDEL DAT EEN GE· 
BREK AAN ANTWOORD OP EEN VERWEER 
INROEPT. - PASSEND ANTWOORD. -
MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

2° VERKEER.- WEGOODE VAN IO DE· 
OEMBER I958, ARTIKEL 7-3, LID 2. -
LIOHTSIGNALEN.- GEVOLG VAN HUN 
WERKEN OP DE VERBODSTEKENS 26 
EN 32 EN OP HET AANWIJZINGSTEKEN 
Nr 61. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BURGER· 
LIJKE REOHTSVORDERING, - BESLIS· 
SING DIE GEEN UITSPRAAK GEEFT OVER 
EEN BETWISTING NOPENS DE BEVOEGD· 
REID EN DIE ZICH ERBIJ BEPAALT EEN 
PROVISIONELE VERGOEDING TOE TE 
KENNEN ZONDER DE REOHTSMAOHT VAN 
DE REOHTER UIT TE PUTTEN. - VOOR· 
ZIENING VOOR DE EINDBESLISSING. 
VooRZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

I 0 Mist feitelijke g1·ondslag het middel dat 
een gebrek aan antwoord op een ve1weer 
tegen de burge1·lijke rechtsvordering in-
1'oept, 1·egelmatig in conclusie opgewor-
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pen, wannee1' dit ve1·wee1' in de beBt1'eden 
beBliBBing paBBend we1·d beantwoor·d (1). 

2o De gevaa1'BtekenB 1a, 1b en 3, de veTbodB· 
tekenB 26 en 32 en het aanduidingB
teken nr 61, welke kmchtelooB gemaakt 
w01·den doo1· het weT ken van lichtBignalen 
op een bepaalde plaatB, zijn alleen zulke 
tekenB wellce op dezeljde openbaTe weg 
alB bedoelde lichtBignalen aangebmcht 
zijn. (Wegcode van 10 december 1958, 
art. 7-3, lid 2.) 

3° IB niet ontvanlcelijlc, in Btmjzaken, de 
voo1·ziening ingeBteld, v661· de eindbeBliB
Bing, tegen de beBl1:BBing, wellce op de 
bu1'ge1·lijlce 1'echtBV01'de1·ing, geen uit
Bp1'aalc geeft ove1· een betwiBting nopenB 
de bevoegdheid, een p1'0ViBionele veTgoe
ding toekent en, voor het ove1·ige, een 
onde1'zoelcBmaat1'egel gelaBt (2). (Wetb. 
van strafv., art. 416.) 

(HOPPE EN VAN GIJZEGHEM, 
T. SOHEERLINOK EN MATTHIJS.) 

·ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op ll februari 1966 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Brussel, 
in hager beroep uitspraak doende als 
rechtbank op verwijzing; 

Gelet op het arrest van dit Hof, gewe
zen op 28 ju:ni 1965; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
enkel over burgerlijke belangen uitspraak 
doet; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
woeden tegen de beslissiiJ.gen, gewezen 
over de burgerlijke rechtsvordering van 
verweerder Scheerlinck tegen de eisers 
en over de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de eisers tegen evengenoemde ver
weerder : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, dom·dat, eM'Bte ondet·deel, het 
vonnis geen passend antwoord geeft op 
de conclusie waarbij eisers, zich beroe
pende op de met elkaar overeenstem
mende deposities van de getuigen San
tens, Delcamps en Marechal, deden gelden 
dat deze deposities bewezen dat de be
klaagde Scheerlinck op het ogenblik der 

(1) Cass., 21 maart en 4 april 1966 (Bull. 
·en PAsrc., 1966, I, 935 en 1010). 

(2) Cass., 1 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 1966, 
I, 1254). 

feiten reed met een zeer hoge vaart en 
in elk geval bij een hogere snelbeid dan 
de grenssnGllheid van 60 kilometer per uur 
op de plaats van het ongeval, daar het 
vonnis zicb ertoe beperkt, om de verkla
ringen van dGlze drie getuigen buiten 
bescbouwing te laten, vast tEl stellen 
« dat de opgenomGln gEltuigenissen niet 
stroken mElt elkaar ,,, aldus de drie met 
elkaar overeenstenu:nende deposities 
waarop eisers zich beriepen zondGlr uitleg 
afwijzend@; en dooTdat, tweede ondeTdeel, 
hGlt vonnis, na geconstateerd te bebben 
dat « het feit dat de opgenomen getuige
nissen niet met elkaar stroken het niet 
mogelijk maakt als vaststaande te be
schouwen dat de beklaagde Scheerlinck 
op het ogenblik der feiten gereden heeft 
bij een hogere snelheid dan de verplichte 
snelheid van 60 kilometer per uur "' zich 
tegenspreekt door van de andere kant 
te overwegen dat het feit, dat eiseres 
Hoppe « is vooruitgegaan toen het licht
signaal geel was en een voertuig op die 
weg bij hoge snelheid kwam aangereden, 
volgens de depositie van de getuigen, 
een schuldige onvoorzichtigheid uit
maakt "' deze laatste grand in tegen
spraak zijnde met de daaraan vooraf
gaande overwegingen betreffende de 
snelheid van het voertuig van Scheer
linck : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, door te zeggen dat 

« bet feit dat de opgenomen getuigenissen 
niet met elkaar stroken het niet mogelijk 
maakt als vaststaande te beschouwen dat 
de beklaagde Scheerlinck op het ogenblik 
der fElitGln gereden bGleft bij een bogere 
snelhGlid dan de verplichte snelheid van 
60 kilometElr per uur "' het vonnis, het
welk de door eisers aangevoerde overeen
stenu:ning tussen de getuigenissen tegen
spreekt, voldoet aan bet vormvoorscbrift, 
gegeven door artikel 97 van de Grand
wet; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de vaststelling dat, 

naar het zeggen der getuigen, het voertuig 
van Scheerlinck met een hogere vaart 
kwam aangereden, niet noodzakelijk 
tegenspreekt deze andere vaststelling, 
(( dat het feit dat de opgenomen getuige
nissen niet met elkaar stroken het niet 
mogelijk maakt als vaststaande te be
schouwen dat de beklaagde Scheerlinck 
op het ogenblik der feiten gereden heeft 
bij een hogere snelheid dan de verplichte 
snelheid van 60 kilometer per uur " ; 

Dat het middel in beide onderdelen 
fei telijke grondslag mist ; 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 7-3 van het konink
lijk besluit van 8 april 1954, houdende 
algemeen reglement op de politie van 
hPt wegverkeer, gewijzigd door het ko
ninklijk besluit van 4 juni 1958, doo1'dat 
het beklaagde vonnis, na geconstateerd 
te hebben dat « het verkeer op de hoofd
weg bij tussenpozen' onderbroken wordt 
door lichtsignalen, maar dat met deze 
signalen geen enkel lichtsignaal op de 
secundaire weg gepaard gaat ,, overweegt 
dat daaruit blijkt dat op voormeld kruis
punt, het verkeer niet door lichten gere
geld wordt en dat het dienvolgens niet 
opgaat te betogen dat, aangezien aldaar 
lichtsignalen werkten, de voorrangvoor
schriften er niet toepasselijk waren en 
de aanwezigheid van het teken la er 
krachteloos was, te1·wijl het vonnis aldus 
artikel 7-3 van de wegcode schendt : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 7-3 van de wegcode, als de lichtsigna
len ten behoeve van het verkeer op een 
bepaalde plaats werken, aldaar geen 
rekening hoeft te worden gehouden met 
de tekens nlunmer la, lb, 2, 3, 26, 32 
en 61; 

Overwegende dat tekens, die door het 
werken van de lichtsignalen krachteloos 
gemaakt worden, aileen zulke tekens 
zijn welke op dezelfde weg als bedoelde 
lichtsignalen aangebracht zijn; 

Dat het middel naar recht faalt; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
worden tegen de beslissing, gewezen op 
de burgerlijke rechtsvordering van ver
weerder Matthijs tegen de eisers : 

Overwegende dat het vonnis geen uit
spraak geeft over een betwisting nopens 
de bevoegdheid ; dat het evenmin een 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van strafvordering ver
mits het, na de eisers te hebben veroor
deeld tot betaling van een proviswnele 
vergoeding, zich erbij bepaalt een onder
zoeksmaatregel te gelasten en de kosten 
aan te houden ; 

Dat de voorzieningen mitsdien niet 
ontvankelijk zijn ; 

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

26 september 1966. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1', H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Moriame. - Gelijklui
dende conClusie, H. Colard, advocaat-gene
raal. - Pleite1', H. Faures. 

2e KAMER. - 26 september 1966. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BE
SLISSING VAN VRIJSPRAAK. - BuRGER
LIJKE REOHTSVORDERING. - CONOLU
SIE VAN DE BURGERLIJKE P ARTIJ WAAR
IN DEZE WELBEPA,ALDE ELEMENTEN 
DEED GELDEN OM HET DOOR HAAR 
TEN LASTE VAN DE BEKLAAGDE INGE
BRAOHTE MISDRIJF TE BEWIJZEN. -
GEEN ANTWOORD OP DIE OONOLUSIE.
BESLISSING NIET MET REDENEN OM
KLEED. 

Is niet met 1·edenen omkleed de beslissing 
die niet bewezen ve1'klaa1't het misd1'ijj 
dat doo1· de bu1·ge1'lijlce pa1·tij ten laste 
van de beklaagde ingebmcht wo1·dt, zan
de?' de conclttsie te beantwoo1·den waa1'bij 
de bu1·ge1·lijke pa1'tij welbepaalde ele
menten deed gelden om dit misdTiif te 
bewijzen (I). (Grondwet, art. 97.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « PONTS, TUN
NELS ET TERRASSEMENTS ll, T. FRAT
KIN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 februari 196{) gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Dinant, 
in hoger beroep uitspraak doende ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 van het Bur
gerlijk W etboek en 97 van de Grondwet, 
do01·dat het bestreden vonnis verweerder 
vrijspreekt van de hem ten laste gelegde 
misdrijven, QP de enkele grond dat uit 
het op de terechtzitting gedane onder
zoek is gebleken dat zij niet bewezen 
zijn gebleven, en dienvolgens de recht
bank onbevoegd heeft verklaard om ken
nis te nemen van de « reclamatie " die 
eiseres als burgerlijke partij tegen hem 
had doen gelden, zulks zonder te ant
woorden op de conclusie, door eiseres 
regelmatig genomen in hoger beroep, in 
zover zij daarbij betoogde, ten bewijze 
van de schuld van verweerder, dat door 
de verklaring van getuige Niesen, op 
6 mei 1965 afgelegd, is komen te blijken 
dat de wagen van Vandenbroeck reeds 
tot stilstand was gekomen toen hij ter 
hoogte van die wagen passeerde, dat 

(1) Cass., 14 maart en 9 mei 1966 (Bull. en 
PAsiC., I, 906 en 1139). 
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Fraikin, onder bevestiging van deze depo
sitie, verklaard had de samenscholing 
rond deze wagen gezien te hebben ; dat 
de verbalisanten op de terechtzitting van 
17 juni 1965 onthuld hebben dat Fraikin 
vanaf de bocht tot op het punt der bot
sing een afstand van 80 meter af te leggen 
had; dat de eerste rechter terecht geoor
deeld heeft dat Fraikin, bij zijn snelheid 
van 50 kilometer per uur, over 80 meter 
de nodige tijd en plaatsruimte had om 
te stoppen op 40 meter, op een door de 
regen glad geworden wegdek ; dat de 
hindernis, opgeleverd door het dwars 
over het linker gedeelte van de rijbaan 
stilstaande voertuig van Vandenbroeck, 
niet onvoorzienbaar was voor Fraikin, 
die dus artikel 27 van de wegcode over
treden heeft ; dat Vandebos zich niet in 
dezelfde omstandigheden bevond vermits 
hij, achter het voertuig van Fraikin aan 
rijdende op een afstand van 30 a 60 meter 
bij de normale snelheid van 60 kilometer 
per uur, niet zo spoedig als Fraikin de 
door het voertuig van Vandebosch opge
leverde belemmering heeft gezien en 
pas zag dat er iets aan de hand was toen 
Fraikin in plaats van merkelijk te ver
tragen zoals hij doen moest, is beginnen 
slippen doordat hij remde : 

Overwegende dat het vonnis, om de 
rechtbank onbevoegd te verklaren tot 
kennisneming van de door eiseres tegen 
verweerder ingestelde burgerlijke rechts
vordering, zich erbij bepaalt te zeggen, 
" dat uit het op de terechtzitting gedane 
onderzoek blijkt, dat de tegen verweerder 
ingebrachte telastleggingen, die door de 
eerste rechter bewezen werden verklaard, 
niet bewezen zijn gebleven "• zonder te 
antwoorden op de door eiseres regelmatig 
neergelegde conclusie, waarin deze deed 
gelden de onderscheiden feiten en over
wegingen die in het middel zijn aange
haald en het bewijs opleveren, volgens 
haar, van de overtreding van artikel 27 
van het algemeen reglement op de politic 
van het wegverkeer uit hoofde waarvan 
verweerder vervolgd was en waarop eise
res haar vordering stetmde ; 

Dat het vonnis aldus zijn beslissing niet 
gerechtvaardigd heeft naar de eis van 
artikel 97 van de Grondwet ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing, doch enkel in zover zij 
de correctionele rechtbank onbevoegd 
verklaart om van de door eiseres tegen 
verweerder gerichte burgerlijke rechts
vordering kennis te nemen, en zij eiseres 
in de kosten van haar vordering veroor-

deelt ; beveelt dat melding van het thans 
gewezen arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Na
men, zitting houdende in hoger beroep. 

26 september 1966. - 28 kamer. -
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, H. Trousse. - Gelijklui
dende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal.- Pleiter, H. DeBruyn. 

28 KAMER. - 26 september 1966. 

1° DRONKENSCHAP. - WET VAN 
1 AUGUSTUS 1899, AANGEVULD DOOR 
DIE VAN 15 APRIL 1958, ARTIKEL 2-4, 
-STAAT VAN DRONKENSOHAP.- BE
GRIP. 

2° DRONKENSCHAP.- lNBREUK OP 
ARTIKEL 2-4 VAN DE WET VAN 1 AUGUS
TUS 1899, AANGEVULD DOOR DIE VAN 
15 APRIL 1958. - BEWIJS. - SOEVE
REINE BEOORDELING DOOR DE REOHTER. 

1° In artilcel 2-4 van de wet van 1 augttstus 
1899, aangevuld door a1·tikel 3 van de 
wet van

1
15 ap?·il1958, beogen dewoorden 

" staat van d1'0nlcenschap " de staat van 
een persoon die niet mee1· de aanhoudende 
behee1•sing van zijn daden bezit, zonder 
noodzalcelijk de bewustheid e1·van te 
hebben ve1'loren (1). 

2o De 1'echte1·, bij wie een inbreuk op arti
kel 2-4 van de wet van 1 augustus 1899, 
aangevuld do01· artikel 3 van de wet 
van 15 ap?·il1958, aanhangig is, ve1·mag 
de staat van dronkenschap af te leiden 
uit alle elementen van aard om zijn 
ove1·tuiging te vormen; daar hij de feiten 
die blijken uit de in het dossiM' van de 
rechtspleging voo1·komende p?·ocessen
verbaal soeve1•ein beoo1·deelt, is hij niet 
gebonden do01· de zienswijze wellce de 
opstellers van die processen-verbaal uit
d?·ukken nopens de do01· hen geconsta
tee1·de jeiten (2). 

(1) Cass., 23 november 1964 (Bull. en PA.
src., 1965, I, 292). 

(2) Cass., 6 december 1965 en 23 mei 1966 
(Bull. en PASIC., 1966, I, 466 en 1203), 
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(BUTTGENBACH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, in hoger beroep gewezen op 
17 februari 1966 door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1318 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek, 211, 189, 154, 155 
van het W etboek van strafvordering, 
2-4 van de wet van 1 augustus 1899, 
gewijzigd door artikel 3 van de wet van 
15 april 1958, en 10 van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954, dom·dat het be
streden vonnis, met miskenning van 
's rechters verplichting zijn beslissing 
met redenen te omkleden en met mis
kenning van de bewijskracht der akten, 
onder meer van de processen-verbaal, de 
staat van dronkenschap heeft afgeleid 
uit argumenten die inadequaat zijn en 
strijdig met de gegevens van het dossier, 
deze staat verwarrende met de staat van 
onbekwaamheid tot sturen of van intoxi
catie door alcohol ·: 

Overwegende dat het vonnis, tot recht
vaardiging van de veroordeling van eiser 
uit hoofde van het besturen van een 
voertuig in staat van dronkenschap, erop 
wijst : 1° « dat beklaagde, die wenste zijn 
wagen uit de parkeerplaats te halen, de 
bewaker verzocht heeft het voertuig 
buiten te rijden; dat deze zeer bijzondere 
houding van een bestuurder die zeker 
ondervinding had van het besturen van 
een voertuig, aantoont dat Buttgenbach 
niet meer aanhoudend zijn daden be
heerste " ; dat, toen de bewaker geweigerd 
had, « dit nochtans gemakkelijke maneu
ver uitgevoerd werd (door eiser) op een 
abnormale wijze en zelfs bijna is uitge
lopen op het aanrijden van een voet
ganger die op het trottoir ging " ; 3° dat 
in het commissariaat van politie « zi,in 
gang onzeker was, dat hij zich aan de 
meubelen vasthield om zich te verplaat
sen, voor geen enkele van de opgelegde 
tests is geslaagd, en tenslotte de bloed
proef geweigerd heeft >> ; 

Overwegende dat de rechter uit deze 
vaststellingen wettelijk kon afleiden, dat 
eiser door de dronkenschap « de aanhou
dende beheersing van zijn daden verloren 
had, zonder noodzakelijk de bewustheid 
ervan te hebben verloren >>; 

Dat dergelijke omstandigheid die is 
welke «de staat van dronkenschap >>ken
merkt, vereist voor het bestaan van het 

misdrijf, dat omschreven is in artikel 2-4 
van de wet van 1 augustus 1899, aange
vuld door artikel 3 van de wet van 
15 april 1958; 

Dat de rechter, die zijn beslissing aldus 
wettelijk met redenen omkleed heeft, de 
bewijskracht van de processen-verbaal 
niet heeft miskend ; dat immers, daar 
hij de feiten die blijken uit de in het 
dossier van de rechtspleging voorkomen
de processen-verbaal soeverein beoor
deelt, hij niet gebonden is door de ziens
wijze welke de opstellers van die pro
cessen-verbaal uitdrukken nopens de 
door hen geconstateerde feiten ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 189, 195, 211 van het Wet
hoek van strafvordering, 65 van het 
Strafwetboek en 2-4 van de wet van 
1 augustus 1899, dit artikel gewijzigd 
door de wet van 15 april 1958, dooTdat, 
het vonnis van de rechtbank van politie 
eiser van de telastlegging van dronken
schap aan het stuur vrijgesproken en hem 
veroordeeld hebbende ter zake van niet 
in staat geweest te zijn om te sturen, het 
bestreden vonnis, « wijzigende, Buttgen
bach veroordeelt tot een straf van twee 
maanden gevangenis >> en « voor het 
overige bevestigt "• zonder aan te duiden 
of de straf van twee maanden gevangenis 
tegelijk geldt voor de telastlegging van 
dronkenschap aan het stuur en de telast
legging niet in staat te zijn geweest om 
te sturen ten gevolge van de eendaadse 
samenloop van misdrijven, dan wel of 
de straf betreffende het tweede misdrijf 
bevestigd wordt, in welk geval twee 
straffen zouden zijn uitgesproken voor 
eenzelfde feit, onder twee verschillende 
kwalificaties, in strijd met artikel 65 van 
het Strafwetboek : 

Overwegende dat eiser vervolgd was 
ter zake van, gebruiker van of bestuurder 
op de openbare weg zijnde : A) te zijn 
bevonden niet in staat om te sturen, 
niet de vereiste lichaamsgeschiktheid en 
de nodige kennis en bedrevenheid be
zittende; B) in staat van dronkenschap 
zijnde, op een openbare plaats een voer
tuig bestuurd of een rijdier geleid te 
hebben; 0) de voetgangers in gevaar 
gebracht te hebben die zich op een trot
toir of een berm of een vluchtheuvel 
bevonden of die op de rijbaan gingen 
onder de voorwaarden, bepaald bij het 
reglement op de politie van het wegver
keer, met de omstandigheid dat de over
tredingen begaan werden binnen drie 
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jaren vanaf een in kracht van gewijsde 
getreden vonnis van de rechtbank van 
politie te Luik, van 25 februari 1965, 
houdende veroordeling uit hoofde van 
intoxicatie door alcohol aan het stuur ; 

Dat de eerste rechter hem vrijgespro
ken heeft van de telastlegging B en hem 
veroordeeld heeft uit hoofde van de 
telastleggingen A en 0 tot twee geld
boeten van 100 en 20 frank, hem boven
dien vervallen verklarende van het recht 
om gedurende een maand motorvoertui
gen te besturen van de categorieiin A 
tot F, bepaald door het koninldijk besluit 
van 3 mei 1965; 

Dat, op hoger beroep door het open
baar ministerie, beperkt tot de enkele 
telastleggingen A en B, het bestreden 
vonnis « het boger beroep ontvangt . en 
het gegrond verklaart; wijzigende, Butt
genbach veroordeelt tot een straf van 
twee maanden gevangenis ; tegen hem 
de vervallenverklaring uitspreekt van 
het recht om gedurende zes maanden een 
motorvoertuig te besturen ; het bestreden 
vonnis voor het overige bevestigt ; Butt
genbach tot de in hoger beroep gevallen 
kosten veroordeelt " ; 

Overwegende dat uit deze termen 
blijkt dat de correctionele rechtbank in 
dezelfde grenzen het beroepen vonnis 
gewijzigd heeft, niet alleen in zover het 
eiser van de telastlegging A had vrij
gesproken, maar ook ten aanzien van 
het bedrag van de straf, uitgesproken 
uit hoofde van de telastlegging B, en 
het deze twee misdrijven heeft willen 
bestraffen met een enkele straf, namelijk 
twee maanden gevangenis en het verval 
vim het recht om te sturen gedurende 
zes maanden ; 

Dat zij, met de bevestiging van het 
beroepen vonnis voor het overige, doelt 
op de veroordeling van eiser in de kosten 
van de publieke vordering in eerste aan
leg; 

Dat het middel, hetwelk op een onjuiste 
uitlegging van het vonnis steunt, feite
lijke grondslag mist; 

En overwegende (lat de substantiiile of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

26 september 1966. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggeve?', H. De Bersaques. - Gelijk
luidende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 26 september 1966. 

1° MIDDELEN TOT CASSATlE. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. - MIDDEL DAT AAN'VOERT 
DAT EEN VERWEER NIET WERD BEANT
WOORD. - PASSEND ANTWOORD. -
:MIDDEL DAT FEITE;LIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

2° MIDDELEN TOT CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING.- MID DEL DA~ EEN STRIJ
DIGHEID OF EEN DUBBELZINNIGHEID IN 
DE REDENEN AANVOERT. - REDENEN 
DIE NIET STRIJDIG NOCHDUBBELZINNIG 
ZIJN. - MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST. 

1° Mist feitelijlce grondslag het middel dat 
aanvoe1·t dat een ?'egelmatig in conclusie 
voorged1·agen verweM' tegen de bu?'gM·
lijke ?'echtsvm·de?·ing niet we1·d beant
woord, terwijl dit ve1·weer passend beant
woonl we1·d doo?' de best1·eden beslis
sing (1). 

2° Mist feitel~ike grondslag het middel dat 
een strijdigheid of een dubbelzinnigheid 
in de redenen aanvoe1·t, wellce de bestre
den beslissing niet bevat (2). 

(RUBY, T. PUTMAN EN WINNEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vomlis, op 26 februari 1966 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Luik, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382 van het 
Burgerlijk W etboek en 97 van de Grand
wet, doO?'dat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat de blijvende inva
liditeit van 14 t. h. waardoor de door 
het bedoelde ongeval getroffen eiser ·aan
getast blijft, van materiiile aard is en 
uitsluitend betrekking heeft op de mo
triciteit van iemand wiens beroep hoofd
zakelijk intellectueel is, beslist dat, om 
het bedrag van de vergoeding die hem 

(1) Oass., 21 maart en 4 april 1966 (Bull. 
en PAsiC., 1966, I, 935 en 1010); 26 september 
1966, supra, blz. 115. 

(2) Oass., 17 januari en 31 mei 1966 .(Bttll. 
en PASIC., 1966, I, 630 en 1231), 
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wegens die ong~schik~~e~d ':erschuldigd 
is, de compensatiebednJVIghmd waarnaar 
dient te worden verwezen, de werkzaam
heid is van een ondergeschikte bankbe
diende en de economische waarde van zo
danige aktiviteit " verhandeld in het ver
band van de hedendaagse maatschappij" 
(sic) mag worden geschat op 100.000 en, 
met kapitalisering van 14 t. h. van de 
voormelde waarde in functie van een 
waarschijnlijk verder winstgevend leven 
van 29 jaar, aan eiser als vergoeding een 
bedrag van 224.308 frank toekent, ee1·s~e 
onde1·deel, te1·wijl het bestreden vonms 
door dit bedrag toe te kennen slechts 
een bestanddeel vergoedt van de ma
teriels schade die eiser door de blijvende 
ongeschiktheid van 14--t. h. heeft ~eleden, 
of althans in het onzekere laat ·of het als 
vergoeding toegekende bedrag :ran 
224.308 frank de algehele matenele 
schade dekt; terwijl elke materiele sch~de 
moet worden hersteld door de toekenmng 
van een vergoeding die gelijk is aan de 
economische waarde van het verloren 
goed ; te1·wijl het vonnis, als het aan eiser 
een bedrag toekent van 224.308 frank, 
dat enkel overeenstemt met de kapita
lisatie volgens de gebruikelijke coefficien
ten van de gemiddelde economische 
waarde van de beroepswerkzaalllheid van 
een ondergeschikte bankbediende, geen 
rekening heeft gehouden met de andere 
bestanddelen van de schade, voort
vloeiende onder meer uit de grotere 
krachtsinspanning die ~e eis~r zich m'?~t 
getroosten, uit de vermn;tdermg va:r:. z~Jn 
bevorderingskansen en cut de voortiJdige 
slijtage van het organisme ; zo?-at het 
vonnis aan eiser niet de volled1ge ver
goeding heeft toegekend van de schade 
veroorzaakt door enige daad van de 
mens · tweede ondenleel, terwijl het bestre
den v~nnis niet antwoordt op eisers regel
matig ingediende conclusie en niet zegt 
waarom enerzijds de voorgestelde schat
tingsmethode, gesteund op de _jaarwed_de 
die de getroffene vroeger verd1ende, met 
kon worden aangenomen en anderzijds 
waarom de schatting moest worden ge
daan met verwijzing naar een compe~
sailiebedrijvigheid (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); te1·wijl het von
nis evenmin antwoordt op eisers con
clusie, in zover deze als bestanddeel van 
de schade aanvoerde " de voortdurende 
en aanzienlijke verhoging van het bedrag 
van de lonen en wedden die hij , zonder 
het ongeval, in Congo zou hebben gena
ten, gelet op de bijzo;ndere omstandig
heden van het leven 111 de Congorepu
bliek" : 

Over de twee onderdelen : 
Overwegende dat het vonnis vaststelt 

dat ,, de blijvende invaliditeit van 14 t. h. 
van materiele aard is; dat zij uitsluitend 
betrekking heeft op de motrici~~it_ van 
een man wiens beroep hoofdzakehJk 111tel
lectueel is " ; 

Dat het daarna stelt " dat de compen
satiebedrijvigheid waarnaar moet wor_den 
verwezen, die is van een ondergesch1kte 
bankbediende ; dat de economische waar
de van zodanige bedrijvigheid, verhan
deld in het verband van de hedendaagse 
maatschappij, mag worden geschat op 
100.000 frank per jaar; dat het feit dat 
de betrokkene zijn bediening uitoefent 
in Afrika geen invloed kan uitoefenen 
op de bedoelde schatt~~g, a:angezien voor 
dit werk vervangers biJ de 111landers kun
nen worden gevonden tegen voorwaarden 
die ten minste zo gunstig zijn "; 

Dat met inachtneming van de 29 jaar 
van het waarschijnlijk verder winst~;~~
vend leven van de eiser, gelet op ZIJn 
leeftijd op de da~;~ van de consol~da~ie, ~n 
met gebruikmaking van de kapi~ahsat~e
coefficient van 16,022, het vonms beshst 
dat de uit dien hoofde verschuldigde ver
goeding (100.000 fr. X 14 X 16,022) : 100 
of 224.408 frank bedraagt ; 

Overwegende enerzijds dat het vonnis 
zodoende de gronden aangeeft waarom, 
volgens de rechtbank, de vergoeding niet 
moet worden berekend op grondslag van 
een jaarwedde van 620.460 f~ank, zoals 
eiser voorstelde, en: de schattmg gedaan 
moet worden met verwijzing naar de 
compensatiebedrijvigheid die het ver
meldt, en passend antwoordt op eise~s 
overweging volgens welke, ofschoon er.111 
het onderhavige geval geen weddever~IBS 
is na de consolidatie, " niettemin rekemng 
moet worden gehouden met de bijz~ndere 
omstandigheden van het leven 111 de 
Congorepubliek om de voortdurende en 
aanzienlijke verhoging van het bedrag 
der lonen en wedden te begrijpen, welke 
verhoging dient als compensatie :'oor de 
wisselvalligheden van het leven m deze 
republiek " ; 

Overwegende anderzijds dat blijkens 
de bewoordingen van het vonnis de recht
bank door de toekenning van een vergoe
ding van 224.308 frank de volledige ver
goeding heeft willen toekennen van de 
schade, gelijk aan een bli_jve~de <;mge
schiktheid van 14 t. h. die mtslmtend 
betrekking had op de motrici~~it :van een 
man wiens beroep hoofdzakehJk 111tellec
tueel was; 

Dat eisers conclusie trouwens niet de 
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« andere bestanddelen van de schade » 
vermeld in het eerste onderdeel van het 
middel deed gelden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doonlat het bestreden vonnis, 
om de schade die het gevolg is van een 
blijvende invaliditeit van 14 t. h. vast te 
stellen, beslist dat « het feit dat de getrof
fene zijn bediening uitoefent in Afrika 
geen invloed kan hebben op de bedoelde 
schatting, aangezien onder de inlanders 
plaatsvervangers kunnen worden gevon
den tegen voorwaarden die tenminste zo 
gtmstig zijn », zonder te antwoorden op 
eisers regelmatige conclusie in hoger be
roep, waarin hij aanvoerde dat «de schat
tingsmethode van de schade die de bm·
gerlijke partij heeft geleden, des te belang
rijker is, daar deze zeer ernstig gehan
dicapeerd zou zijn indien de politieke of 
andere omstandigheden hem zouden ver
plichten Congo te verlaten >> en aldus in 
het onzekere laat of de plaatsvervangers 
waarvan sprake tegen voorwaarden die 
ten minste even gunstig waren, zowel bij 
de Belgische als bij de Congolese « inlan
ders >> konden worden gevonden : 

Overwegende dat de overweging die het 
middel aan het vonnis verwijt niet te 
hebben beantwoord, slechts een argument 
is dat eiser aanvoert tot staving van zijn 
aanspraak om een jaarwedde van 
620.460 frank van een bankbediende in 
Kongo als grondslag te doen nemen bij 
het berekenen van de vergoeding voor de 
blijvende ongeschiktheid van 14 t. h: 
die hij heeft ondergaan ten gevolge van 
het ongeval waarvoor de verweerder 
Putman aansprakelijk is verklaard; 

Overwegende dat de rechtbank met de 
redenen waaraan herinnerd wordt in het 
antwoord op het eerste middel, een wet
telijke verantwoording heeft gegeven voor 
haar beslissing de herstelvergoeding voor 
de genoemde .invaliditeit van materiele 
aard te berekenen op grondslag van 
de gemiddelde economische waarde 
(100.000 frank) van de compensatiebedrij
vigheid waarnaar, volgens de rechtbank, 
behoort te worden verwezen ; 

Dat niets bewijst dat de rechtbank, 
om dit te doen, geen acht heeft geslagen 
op de eenvoudige overweging waarvan 
sprake en dat zij bovendien niet verplicht 
was daarop speciaal te antwoorden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382 .van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, dooTdat het bestreden vonnis, om 
het nadeel dat het gevolg is van de blij
vende ongeschiktheid van 14 t. h. van de 

getroffene te bepalen, << de gemiddelde 
economische waarde van de bedrijvigheid 
uitgeoefend door een ondergeschikte 
bankbediende >> op 100.000 frank per jaar 
schat, teTwijl uit de processtukken blijkt 
en met name uit eisers conclusie, die op 
dit ptmt niet wordt bestreden, dat eiser 
op het tijdstip van het ongeval als bank
bediende een jaarwedde van 620.460 fr. 
genoot, die volgens zijn conclusie boven
dien vatbaar was voor aanzienlijke ver
hogingen in de toekomst, te1·wijl het be
streden arrest dus, zonder schending van 
artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
aan eiser geen vergoeding heeft kunnen 
toekennen op grondslag van een waarde 
van 100.000 frank toegekend aan de be
diening « die hij uitoefende, aangezien 
de waarde van de werkelijk uitgeoefende 
bediening 620.460 frank bedroeg >>; te1'
wijl uit deze verkeerde berekening volgt 
dat het vonnis aan eiser geen volledige 
vergoeding van de geleden schade heeft 
verleend; tenvijl het op zijn minst tegen
strijdig is aan te nemen, althans impliciet, 
dat eiser een bedrijvigheid van bankbe
diende ter waarde van 620.460 frank 
uitoefende en te beslissen dat, om de door 
hem geleden schade vast te stellen, reke
ning moet worden gehouden met een 
waarde van 100.000 frank, zogezegd de 
gemiddelde waarde van de bedrijvigheid 
« die een ondergeschikt bankbediende uit-
oefende >> : 

Overwegende dat in strijd met wat het 
middel beweert, het vonnis aan de bedrij
vigheid die de eiser « uitoefende », niet 
een waarde van 100.000 frank heeft toe
geschreven en evenmin, zelfs niet impli
ciet, heeft aangenomen dat eiser een 
bedrijvigheid van bankbediende van een 
economische waarde van 620.460 frank 
uitoefende ; 

Overwegende dat, op grond van het 
feit dat eisers blijvende invaliditeit van 
14 t. h. van materiele aard is en uitslui
tend betrekking heeft op de motriciteit 
van een. man wiens beroep hoofdzakelijk 
intellectueel is, de rechtbank beslist dat 
de compensatiebedrijvigheid waarnaar 
onder zulke omstandigheden dient te 
worden verwezen « die is van een onder
geschikte bankbediende », wiens gemid
delde economische waarde zij op 
100.000 frank schat; 

Dat het vonnis aldus, zonder verkeerde 
berekening en zonder tegenstrijdigheid 
of dubbelzinnigheid, de schade die eiser 
wegens zijn blijvende gedeeltelijke inva
liditeit heeft geleden, wettelijk heeft kun
nen bepalen volgens de hierboven aan
gegeven kapitalisatiemethode ; 
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Overwegende dat uit het voorgaande 
volgt dat geen enkel van de middelen 
kan worden aangenomen ; 

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

26 september 1966. - 28 kamer. -
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Moriame. - Gelijk
luidende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Dassesse. 

2e KAMER. - 26 september 1966, 

1 o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - BESCHIK
KING VAN DE RAADKAMER W AARBIJ DE 
VERDACHTEN NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK VERWEZEN WORDEN, TER· 
WIJL HET UITSTEL VAN DE ZAAK BEVO
LEN WAS, OP HET VERZOEK VAN DE 
RAADSMAN VAN BEKLAAGDE, OP EEN 
LATERE DATUM DAN DIE VAN DE BE· 
SCHIKKING. - SOHENDING VAN DE 
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING, 

2o ONDERZOEKSGERECHTEN. 
RAADKAMER. - BESCHIKKING VAN 
VERZENDING. - GEEN AANDUIDING 
OMTRENT HET VERSCHIJNEN VAN DE 
VERDACHTEN. - 0NVOLLEDIGE DATUM. 
- NIETIGHEID VAN DE BESCHIKKING. 

30 CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE, - STRAFZAKEN. -
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER 
WAARBIJ EEN BEKLAAGDE NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK VERWEZEN 
WORDT MET SCHENDING VAN DE RECH· 
TEN VAN DE VERDEDIGING EN WEGLA· 
TING VAN DE ESSENTIELE FORMALI· 
TEITEN, - VERNIETIGING. 

40 CASSATIE. - OMVANG. - BEVEL 

VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. -
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
EEN BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER 
WAARBIJ EEN BEKLAAGDE NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK VERWEZEN 
WORDT. - NIETIGHEID DIE LEIDT TOT 
DE VERNIETIGING VAN DE VEROORDE· 
LINGEN OVER DE PUBLIEKE VORDERING 

DIE ERUIT VOLGDEN, 

50 CASSATIE. - OMVANG. -BEVEL 
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. -
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
EEN BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER 
WAARBIJ DE BEKLAAGDEN NAAR DE 

CORRECTIONELE RECHTBANK VERWE
ZEN WORDEN. - VERNIETIGING DIE 
GEEN NADEEL MAG BEROKKENEN AAN 
DE BEKLAAGDEN DIE BUITEN VERVOL· 
GING GESTELD WERDEN DOOR EEN OP 
DEZELFDE FElTEN GEWEZEN BESCHIK· 
KING, NOCH AAN DE BEKLAAGDEN DIE 
VRIJGESPROKEN WERDEN DOOR DE 
BESLISSINGEN OVER DE PUBLIEKE VOR
DERING WELKE DIENTENGEVOLGE VER
NIETIGD WERDEN EN VOLGEN OP DE 
ONWETTELIJK VERKLAARDE BESCHIK· 
KING. 

6° CASSATIE. - 0MVANG. -BEVEL 
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. -
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
EEN BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER 
WAARBIJ DE BEKLAAGDE NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK VERWEZEN 
WORDT EN DIENTENGEVOLGE VAN DE 
BESLISSING TOT VEROORDELING VAN 
DEZE BEKLAAGDE OVER DE PUBLIEKE 
VORDERING. VERNIETIGING DIE 
DE BESTAANSREDEN ONTNEEMT AAN 
HET VROEGER ARREST W AARBIJ HET 
HoF DE VOORZIENING VAN BEKLAAGDE 
TEGEN DE BESLISSING TOT VEROORDE· 
LING OVER DE PUBLIEKE VORDERING 
VERWORPEN HEEFT. 

7° VERWIJZING NA CASSATIE. -
BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, 
- VERNIETIGING VAN EEN BESCHIK
KING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ DE 
BEKLAAGDE NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK VERWEZEN WORDT EN VAN 
DE ERUIT VOLGENDE VEROORDELINGEN 
OP DE PUBLIEKE VORDERING. - VER
WIJZING NAAR DE RAADKAMER ANDERS 
SAMENGESTELD, 

1° Schendt de 1·echten van de verdediging, 
de beschikking van de madkame1· waarbij 
de beklaagden nam· de co1'1'ectionele 
1•echtbank ve1·wezen worden, te1·wijl op 
het verzoek van de 1·aadsman van een 
der beklaagden het uitstel van de zaak 
op een late1·e datum dan die van de be
schikking tot verwijzing bevolen was. 

2° Is nietig de beschikking van de mad
kame1' wam·bij de verdachte naar de 
C01'1'ectionele 1·echtbank ve1·wezen wordt 
die niet aanduidt of de ve1·dachten ve1'
schenen zijn en tevens niet ve1meldt de 
hoeveelste van de maand zij gewezen 
werd. (Wet van 25 oktober 1919, 
enig artikel, XV,' aangevuld door arti
kel 3, § 1, van de wet van 16 februari 
1961 ; wet van 18 juni 1869, art. 158, 
165 en 166, gewijzigd bij de wet van 
20 december 1957, art. 8.) 
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3° Op de vom•ziening doot' de proGU1'etw
genemal ingesteld op bevel van de JJ!l inis
te1' van justitie, vernietigt het Hoj de 
beschikking van de madkamer waa1·bij 
de beklaagden verwezen wo1·den naar de 
co1·rectionele 1·echtbank met schending 
van de 1·echten van de ve1'dediging en 
weglating van de essentiele jo1·mali
teiten. (Wetb. van strafv., art. 441.) 

4° De ve1'nietiging op de voo1·ziening dam• 
de proGU1'eU1'-gene1'aal ingesteld op bevel 
van de JJ!l iniste1· van justitie van een 
beschikking van de madkamM' waarbij 
de belclaagden naa1' de co1'1'ectionele 
r·echtbanlc verwezen wo1'den leidt tot de 
ve1·nietiging van de er·uit volgende ve1'
oor·delingen ove1' de publielce vonle-
1'ing (I). 

5° De vernietiging op de voo1·ziening doo1' 
de proctweur·-gener·aal ingesteld op bevel 
van de M iniste1· van jttstitie van een 
beschikking van de madlcamer waa1·bij 
de belclaagden naa1· de cor·rectionele 
rechtbanlc verwezen wm·den, mag geen 
nadeel oe1·olclcenen aan de belclaagden 
die buiten ve1·volging gesteld werden door· 
een daaropvolgende over· dezelfde feiten 
gewezen beschilclcing (2) (3), noch aan de 
belclaagden die vr·ijgesprolcen werden 
door• de beslissingen over de publielce vor·
der·ing wellce dientengevolge ver·nietigd 
wer·den en volgen op de omvettelijlc ver
lclaar·de beschiklcing (3). 

6° De vernietiging op de voorziening dam· 
de pr·ocu1·eur-gener·aal ingesteld op bevel 
van de Minister van justitie van een 
beschilclcing, waarbij de belclaagde naar 
de co,rrectionele r·echtbanlc ver·wezen wo1'dt 
en dientengevolge van de beslissing tot 
ver·om·deling van deze belclaagde over· de 
publielce vordering, ontneemt de bestaans
reden aan het vorig a1·1·est waar·bij het 
Hoj de voo1'ziening van de belclaagde 
tegen deze beslissing verwm·pen heejt. 

7° Wanneer· op de voo1'ziening dam· de 
promtr·eur·- gener·aal ingesteld op bevel van 
de Minister van justitie, het Hoj een 
beschilclcing van de 1·aadlcamer· en de 
er·uitvolgende ver·oordelingen op de pu-

(1) Oass., 22 maart 1965 en noot 1 (Bull. 
en PASIO., 1965, I, 774). 

(2) Omtrent de onwettelijkheid van der· 
gelijke beschikking, zie cass., 9 juli 1951 (Ar1·. 
Ve1·br., 1951, blz. 675). Men raadplege tevens 
cass., 29 april 1963 (Bull. en PAsrc., 1963, 
I, 914) en het arrest van 20 december 1965 
in de zaak gewezen (ibid., 1966, I, 548). 

(3) Omtrent het feit dat de vernietiging van 

blielce vo1·der·ing ve1·nietigt, wm·dt er ver
wezen naa1· de raadlcamer·, anders samen
gesteld ( 4). 

(LAMOT EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de vordering 
van de Heer Procureur-generaal bij het 
Hof van cassatie, die luidt als volgt : 

" Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie. 

" De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer uiteen te zetten dat, bij 
brief van 13 jtmi 1966, Bestuur der Wet
geving, nr 130.836/75/AP/Div., de Minis
ter van Justitie hem uitdrukk,elijk gelast 
heeft bij het Hof aan te geven, overeen
komstig artikel44l van het Wetboek van 
strafvordering, de beschikking gewezen in 
"oktober 1963 »door de Raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Brus
sel. 

>> Deze beschikking, waartegen geen 
enkel rechtsmiddel werd aangewend, doet 
uitspraak, na onderzoek, over de vorde
ringen van 5 september 1963 van de Pro
cureur des Konings, en verwijst de per
sonen genaamd : Philippe Charles Albert 
Simon Marie Ghislain Lamot, geboren 
te Etterbeek op 18 augustus 1939, Chris
tine Marie Monique Laure Beckers, gebo
ren te Ukkel op 4 december 1943, Philippe 
Georges Niels, geboren te Elsene, op 
20 februari 1945, Richard Rene Evalenko, 
geboren te Elsene, op ll juni 1944, en 
Didier Martin Gustave Constant Bos
suyt, geboren te Ukkel, op 9 februari 
1944, naar de Correctionele Rechtbank 
te Brussel, te weten : de eerste drie uit 
hoofde van overtredingen van artikel 380 
van het Strafwetboek, de vierde uit 
hoofde van diefstal, de vijfde uit hoofde 
van openbare schennis van de goede ze
den, en, bovendien, de vierde en de vijfde, 
uit hoofde van beledigingen. 

>> Welnu, uit het proces-verbaal van 

een bestreden beslissing over de publieke vor
dering geen nadeel mag berokkenen aan de 
beklaagde, raadplege men de mercuriale van 
1 september 1964 van de Heer Procureur
generaal R. Hayoit de Termicourt, « Les pour
vois dans }'interet de la loi et les denunciations 
sur ordre du Ministre de la Justice », nrs 21 
en 22. 

(4) Oass., 22 maart 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 774). 
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de terechtzitting van 30 oktober 1963 
van de raadkamer van de Recht bank van 
eerste aanleg te Brussel, waarop alle ver
dachten, op de eerste na, waren versche
nen, blijkt dat op die datum de zaak 
verdaagd werd op het verzoek . v:an 
Mr Campion, de raadsman van Chrrstme 
Beckers, tot op 22 november 1963; dat 
de op 30 oktober 1963 aanwezige ver
dachten moesten verschijnen op de te
rechtzitting van 22 november 1963 zonder 
nieuwe oproeping, en dat de verdachte 
die verstek had laten gaan een nieuwe 
verwittiging diende te ontvangen. 

>> De beldaagde beschikking, gewezen 
in "oktober 1963 >>, kon derhalve niet 
zonder schending van de rechten van de 
verdediging der verdachten dezen. _naar 
de correctionele rechtbank verWIJZen ; 
voorts is zij niet ondertekend door de 
griffier, duidt zij niet aan of de ver
dachten verschenen zijn, en vermeldt zij 
de hoeveelste van de maand niet waarop 
zij werd gewezen. . 

>>De nietigheid van bedoelde beschik
king brengt met zich de vernietiging : 

>> 1 o van de tweede beschikking, gewe
zen op 10 januari 1964, door deze raad
kamer, anders samengesteld, in de mate 
dat zij, over dezelfde feiten uitspraak 
doende als de beschikking van oktober 
1963 de eerste drie verdachten naar de 
corr~ctionele rechtbank verwijst uit 
hoofde van overtredingen van artikel 380 
van het Strafwetboek, deze vernietiging 
niet slaande op de bepaling die zegt dat 
er geen grond is tot vervolging ten laste 
van de vierde verdachte uit hoofde van 
diefstal, en van de vijfde uit hoofde van 
openbare schennis van de goede zeden, 
noch op de bepaling die de openbare vor
dering uit hoofde van beledigingen ver
vallen verklaart ; 

>> 2o van het vonnis van 29 oktober 
1964 van de Correctionele Rechtbank te 
Brussel, hetwelk ieder van de beklaagden 
Philippe Lamot en Philippe Niels veroor
deelt, uit hoofde van overtredingen van 
artikel 380 van het. Strafwetboek, tot 
een geldboete, tot ontzetting van de rech
ten, bepaald in artikel 31 van dit wet
hoek en tot een derde van de kosten 
der publieke vordering, deze vernietiging 
niet slaande op de bepaling waardoor de 
beklaagde Christine Beckers van dezelfde 
telastlegging vrijgesproken wordt; 

>> 30 van het arrest van 15 mei 1965 
van het Hof van beroep te Brussel het
welk, op het hoger beroep van Phil~ppe 
Lamot en van de procureur des Konmgs 
tegen evengenoemde Lamot de bij voor
meld vonnis te zijnen laste uitgesproken 

veroordelingen bevestigt en hem tot de, 
in hoger beroep gevallen kosten veroor
deelt. 

>> Deze vernietigingen ontnemen daar
enboven de bestaansreden aan het arrest 
van 20 december 1965 waarbij het Hof 
verwerpt de voorziening, door Philippe 
Lamot ingesteld tegen de op 10 januari 
1964 gewezen beschikking tot verwijzing 
en tegen het op 15 mei 1965 door het 
Hof van beroep te Brussel uitgesproken 
arrest. 

>> Om deze redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal, dat het 
aan het Hof moge behagen : a) te ver
nietigen : 1° de beklaagde beschikking, 
in oktober 1963 door de raadkamer van 
de Recht bank van eerste aanleg te Brussel 
gewezen, in al haar bepalingen ; 2° de 
beschikking, op 10 januari 1964 door 
dezelfde raadkamer gewezen, in zover zij 
Philippe Lamot, Christine Beckers en 
Philippe Niels naar de correctionele 
rechtbank verwijst; 3° het vonnis van 
29 oktober 1964 van de Correctionele 
Rechtbank te Brussel, in zove1; het Phi
lippe Lamot en Philippe Niels veroor
deelt; 4° het arrest van 15 mei 1965 van 
het Hof van beroep te Brussel; b) te 
zeggen dat geen bestaansreden meer heeft 
het arrest, op 20 december 1965 (1) door 
het Hof gewezen op de voorziening van 
Philippe Lamot; c) te bevelen dat mel
ding van zijn arrest zal gemaakt worden, 
zowel op de kant van de vernietigde of 
gedeeltelijk vernietigde beslissingen als 
op de kant van 's Hofs arrest van 20 de
cember 1965, hetwelk geen bestaansreden 
meer heeft; d) de zaak te verwijzen, wat 
Philippe Lamot en Philippe Niels be
treft, naar de raadkamer van de Recht
bank van eerste aanleg te Brussel, anders 
samengesteld ; 

>> Brussel, 28 juni 1966. 
>> Namens de procureur-generaal, 

>> De advocaat-generaal, 
>> (w. get.) Colard >>; 

Gelet op artikel 441 van het 'IVetboek 
van strafvordering, de redenen van voren-

(1) Bttll. en PAsrc., 1966, I, 548. 
Dit arrest preciseerde dat de voorziening 

niet gericht was tegen het bevel van oktober 
1963, dat dienvolgens zijn wettelijkheid niet 
in betwisting was voor het Hof en dat, zolang 
het niet vernietigd werd, het voor uitwerksel 
had de vervolging bij het vonnisgerecht aan
hangig te maken. 
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staande vordering overnemende, a) ver
nietigt : 1° de beklaagde beschikking, 
gewezen in oktober 1963 door de raad
kamer van de Rechtbank van eerste aan
leg te Brussel, in al haar bepalingen ; 2° de 
beschikking, op 10 januari 1964 door 
dezelfde raadkamer gewezen, in zover zij 
Philippe Lamot, Christine Beckers en 
Philippe Niels naar de correctionele recht
bank verwijst; 3° het vonnis van 29 okto
ber 1964 van de Correctionele Rechtbank 
te Brussel in zover het Philippe Lamot 
en Philippe Niels veroordeelt ; 4° het 
arrest van 15 mei 1965 van het Hof van 
beroep te Brussel ; b) zegt dat geen be
staansreden meer heeft het arrest door 
het Hof op 20 december 1965 gewezen 
op de voorziening van Philippe Lamot ; 
c) beveelt dat melding van het thans 
gewezen arrest zal gemaakt worden op de 
kant, zowel van de vernietigde of gedeel
telijk vernietigde beslissingen als van 
's Hofs arrest van 20 december 1965 het
welk geen bestaansreden meer heeft ; 
d) verwijst de zaak, wat betreft Philippe 
Lamot en Philippe Niels, naar de raad
kamer van de Rechtbank van eerste aan
leg te Brussel, anders samengesteld. 

26 september 1966. - 2e kamer. 
Voorzitter en Verslaggeve?', H. van Beirs, 
voorzitter. - Gelijklgidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 26 september 1966. 

1° FRANSE TAAL NEDER-
LANDSE TAAL (GEBRUIK). 
VERDACHTE VERVOLGD VOOR EEN EEN
TALIGE CORRECTIONELE REOHTBANK. -
YERWIJZING NAAR DE RECHTBANK 
WAARVAN DE ZETEL HET DICHTSTBIJ 
GEJ,EGEN IS EN DIE DE ANDERE NATIO
NALE TAAL ALS VOERTAAL HEEFT. -
CORRECTIONELE RECHTBANK HET 
DICHTSTBIJ GELEGEN DIE ALS VOER· 
TAAL HEEFT HET FRANS EN HET NEDER· 
LANDS. - VERWIJZING NAAR DIE 
RECHT BANK. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
~ STRAFZAKEN. - VONNIS VAN DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK DAT DE 
VERWIJZING NAAR EEN ANDERE RECHT· 
BANK VAN DEZELFDE RANG GELAST.-

KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. -
REGELING VAN RECHTSGEBIED. 

1° In de gevallen voorzien bij artikel 23, 
lid 3, van de wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik der talen in ge?'echtszaken, 
is het ge1·echt van dezelfde rang het 
dichtstbij gelegen waamaa1· de zaak 
dient te wo1·den verwezen, dit waarvan de 
voe1·taal of waarvan een de1· voe1·talen de 
door de verdachte gewenste taal is (1). 

2° W anneer een vonnis van de correctionele 
1'echtbank, bij toepassing van m·tikel 23, 
lid 3, van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik de?' talen in gerechtszaken, een 
zaak die bij ham· aanhangig was naar 
een andere c01'1'ectionele ?'echtbank ver
wezen heejt, wanneer dit laatste recht
bank zich onbevoegd verklaa1·d heeft om 
de ?'eden dat het niet het dichtstbij gelegen 
gerecht is van dat welke de ve1·wijzing 
gelast heeft, en wannee1• beide beslissin
gen in kracht van gewijsde zijn gegaan, 
is er grand tot ?'egeling van rechtsgebied 
ten einde het bevoegd ge1·echt van ver
wijzing te bepalen (2). 

(CHAVEZ.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, op 
24 augustus 1966 ingediend door de Pro
cureur des Konings bij de Recht bank van 
eerste aanleg te Doornik ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Gent 
bij een beschikking van 20 mei 1966, on
der opgave van verzachtende omstandig
heden, v66r ·de correctionele rechtbank 
heeft verwezen Henri Chavez, geboren 
te Landen (Engeland) op 24 februari 
1916, fotograaf, verblijvend te Menton 
(Frankrijk), rue Longue, nr 105, aan wie 
ten laste waren gelegd overtredingen van 
de artikelen 375, lid 4, 373, lid 3, 372, 
lid 1, van het Strafwetboek, feiten ge
pleegd te Gent in augustus en december 
1965, en daarmee samenhangende over
tredingen van de artikelen 198, 231, 383, 
lid 1, 385, lid 2, 386, lid 1, .386ter en 496 
van het Strafwetboek, feiten begaan te 
Gent in augustus 1965 en elders in Belgie 
in 1964, 1965 en 1966; 

RECHTBANK VAN VERWIJZING DIE BE· (1) en (2) Cass., 23 april1951 (Bull. en PA-
SLIST DAT ZIJ NIET HET BEVOEGD GE· SIC., 1951, I, 584) en 10 december 1962 (ibid., 
RECHT IS. - BEIDE BESLISSINGEN IN 1963, I, 448), 
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Dat de Procureur des Konings bij de 
Rechtbank van eerste aan,leg te Gent de 
beklaagde ingevolge voormelde beschik
king liet dagvaarden v66r de correctio
nele rechtbank van zijn zetel ; 

Overwegende dat, de beklaagde op de 
terechtzitting der rechtbank verklaard 
hebbende dat hij slechts Frans kende of 
zich met meer gemak in deze taal uit
drukte en gevraagd hebbende dat de 
rechtspleging in het Frans zou geschieden, 
de correctionele rechtbank bij een vonnis 
van 16 juni 1966 de verwijzing van de 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Doornik gelastte bij toepassing van arti
kel 23 van de wet van 15 juni 1935; 

Overwegende dat de Correctionele 
Recht bank te Doornik zich bij een vonnis 
van 29 juli 1966 onbevoegd verldaarde 
om van meergemelde zaak kennis te ne
men, op de grond dat artikel 23 van de 
wet van 15 juni 1935 haar geen bevoegd
heid toekende, daar de . correctionele 
rechtbank met Franse voertaal, waarvan 
de zetel het dichtst bij die van de Cor
rectionele Rechtbank te Gent gelegen is 
die te Brussel, en niet die te Doornik is ; 

Overwegende dat het vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Gent en dat 
van de Correctionele Rechtbank te Door
nik in kracht van gewijsde zijn gegaan, 
en dat door de strijdigheid tussen deze 
vonnissen een conflict van jurisdictie is 
gerezen hetwelk het gerecht in zijn gang 
belemmert; 

Overwegende dat uit artikel 16, § 1, 
van de wet van 15 juni 1935 blijkt dat de 
Correctionele Rechtbank te Brussel het 
Frans en het Nederlands als voertalen 
heeft ; dat zij dus onder meer als taal 
heeft de door de beklaagde gevraagde 
taal, in de zin van deze termen in arti
kel 23, lid 3, van voormelde wet; 

Overwegende dat deze correctionele 
rechtbank het gerecht van dezelfde rang, 
met Franse voertaal, is waarvan de zetel 
het dichtst bij de zetel van de Correctio
nele Rechtbank te Gent gelegen is ; dat 
de verwijzing waarin voormeld artikel23, 
lid 3, voorziet bijgevolg naar dat gerecht 
diende te worden gelast ; 

Om deze redenen, het rechtsgebied 
regelende, vernietigt het vonnis van de 
Correctionele Recht bank te Gent, in zover 
deze beslissing als rechtscollege op ver
wijzing aanduidt de Correctionele Recht
bank te Doornik ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; verwijst de zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Brussel. 

26 september 1966. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Trousse. - Gelijlclui
dende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 26 september 1966. 

1° CASSATIE.- Qp VERZOEK VAN DE 
MINISTER VAN JUSTITIE. - STRAFZA
KEN. - VONNIS VAN VEROORDELING 
WEGENS EEN VERJAARD MISDRIJF UIT
GESPROKEN.- VERNIETIGING. 

2° CASSATIE. - UITGESTREKTHEID. -
STRAFZAKEN.- Qp VERZOEK VAN DE 
MINISTER VAN JUSTITIE. - VEROOR
DELING VAN DE BEKLAAGDE VERNIE
TIGD. - GEVOLG VAN DEZE VERNIETI
GING TEN OPZICHTE VAN DE BURGER
LIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ. 

1° Op voo1·ziening van de pTOc~weur-gene
?'aal daartoe gelast dam· de Minister van 
justitie, vemietigt het H of het vonnis 
dat een ve?'OO?'deling uitspreelct wegens 
een misd1·ijj dat door de ve1'jaring gedelct 
was (1). (Wetb. van strafv., art. 441.) 

2° Wannem·, op voo?·ziening van de procu
?'eU?'-gene?'aal dam·toe gelast door de 
M iniste?' van justitie, de ve?'oordeling 
van de belclaagde vm·nietigd wordt, st1·elct 
zich deze vemietiging uit tot de beslissing 
van het vonnis wam·bij een bepaalde 
pe1·soon bu?·ge1·lijlc aansp1·alcelijlc ver
lclaa?·d wordt voo?' dezelfde veroo?'de
ling (2). 

(MARC GERON EN MARCEL GERON.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de vordering 
van de Heer Procureur-generaal bij het 
Hof van cassatie, die luidt als volgt : 

cc Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie. 

" De ondergetekende procureur-gene-

(1) Cass., 21 maart 1966 (B1tll. en PASIC., 
1966, I, 936) en 12 september 1966, sup1·a, 
biz. 46. 

(2) Cass., 17 januari 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 632). 
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raal heeft de eer uiteen te zetten dat, bij 
een brief van I9 augustus I966, be
stuur der Wetgeving, Ie afdeling, num
mer I30.836/I05/AP/Pourv., de Minister 
van J ustitie hem uitdrukkelijk gelast 
heeft bij het Hof aan te geven, overeen
komstig artikel 44I van het Wetboek 
van strafvordering, het in kracht van 
gewijsde gegane vonnis, op I7 maart I966 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Verviers, in zover dit vonnis de persoon 
genaamd Marc Thomas Laurent Ghis
lain Geron, geboren te Aubel op 23 febru
ari I946, veroordeelt tot een enige geld
boetestraf en in de kosten der publieke 
vordering uit hoofde van gecontraven
tionaliseerde, onopzettelijk veroorzaakte 
slagen en verwondingen, en van over
treding van de wegcode, welke feiten op 
5 maart I964 begaan waren, en de per
soon genaamd Marcel Joseph Guillaume 
Hubert Geron, geboren te Aubel op I ja
nuari I9I9, burgerlijk aansprakelijk ver
klaart voor bedoelde veroordelingen. 

» Daar sedert de datum der misdrijven 
meer dan twee jaar verlopen is, was de 
publieke vordering, bij ontstentenis van 
een schorsing van de verjaring, te niet 
gegaan op de datum van het vonnis. 

'' Hieruit volgt dat het beldaagde von
nis werd gewezen met schending van de 
artikelen 2I tot 25 van de wet van 
I7 april I878, gewijzigd door de wet van 
30 mei I96I, en van artikel 7 van de wet 
van I augustus I899, in zover het, over 
de publieke vordering uitspraak doende, 
de beklaagde Marc Thomas Laurent Ghis
lain Geron veroordeelt tot een geldboete
straf en in de kosten van gezegde publieke 
vordering en beslist dat Marcel Joseph 
Guillaume Hubert Geron burgerlijk aan
sprakelijk is voor deze veroordelingen tot 
de geldboete en in de kosten der publieke 
vordering. 

» Om die redenen, vordert de onder
getekende Procureur-generaal, dat het 
aan het Hof moge behagen het beklaagde 
vonnis te vernietigen in zover het, over 
de publieke vordering uitspraak doende, 
Marc Thomas Laurent Ghislain Geron 
tot een geldboetestraf en in de kosten der 
publieke vordering veroordeelt uit hoofde 
van onopzettelijke slagen en verwondin
gen en van overtreding van de wegcode, 
en verklaart dat Marcel Joseph Guil
laume Hubert Geron burgerlijk aanspra
kelijk is voor gezegde veroordelingen tot 
de geldboete' en in de kosten der publieke 
vordering ; te bevelen dat melding van 
zijn arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be-

slissing ; te zeggen dat er geen reden tot 
verwijzing is. 

» Brussel, 26 augustus I966, 

» Namens de procureur-generaal, 
» De advocaat-generaal, 

» (w. get.) Colard »; 

Gelet op artikel 44I van het Wetboek 
van strafvordering, de redenen van voren
staande vordering overnemende, ver
nietigt voormeld vonnis, in zover het, 
over de publieke vordering uitspraak 
doende, Marc Thomas Laurent Ghislain 
Geron, voornoemd, tot een geldboetestraf 
en in de kosten der publieke vordering 
veroordeelt uit hoofde van onopzettelijke 
slagen en verwondingen en van overtre
ding van de wegcode, en het verklaart 
dat Marcel Joseph · Gcullaume Hubert 
Geron burgerlijk aansprakelijk is voor 
gezegde veroordelingen tot de geldboete 
en in de kosten der publieke vordering ; 
beveelt dat melding van het thans gewe
zen arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
zegt dat er geen reden tot verwijzing is. 

26 september I966. - 2e kamer. '_ 
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. De Bersaques. - Ge
lijlcluidende conclusie, H. Colard, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 27 september 1966. 

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- DmECTE BELAS
TINGEN. - BESLISSING TOT VERWER
PING VAN EEN VERWEER. - BESLISSING 
DIE IN RET ONZEKERE LAAT OF DE 
RECHTER DE FElTEN WAAROP RET VER
WEER GESTEUND IS ALS ONJUIST OF ALS 
NIET AFDOENDE IN RECHTE BESCHOUWD 
HEEFT. - BESLISSING NIET REGELMA
TIG GEMOTIVEERD. 

2° MIDDELEN TOT CASSATIE. -
DmECTE BELASTINGEN. - MIDDEL 
WAARIN FElTEN EN RECHT VERMENGD 
ZIJN.- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK, 

I 0 Is niet regelmatig gemotivee1·d de beslis
sing die een ve1·weeT ve1·we1pt doo1· in 
het onzelce~·e te laten of de Techte1· de jeiten 
waarop het veTweeT was gesteund als 



-129-

onjuist beschouwt dan wel of hij oordeelt 
dat zij in rechte niet ajdoende wm·en (1). 

2° De jeiten en het 1'echt zijn ve1·mengd 
in het middel, dat derhalve niet ontvanke
lijlc is, dat het Hoj ve1·plicht jeitelijke 
gegevens na te gaan (2). (Grondwet, 
art. 95.) 

(DEMANET EN LITISOONSORTEN, T. BEL· 
GISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN· 
OlEN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 februari 1963 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest ver
klaart dat de uitgaven voor stro, mest en 
navetten regelmatig als bedrijfslasten 
werden geboekt in de loop van de vorige 
jaren; dat hun terugverhijging door de 
belastingschuldigen een vermindering uit
maakt van deze vroeger al afgetrokken 
lasten, zelfs bij toepassing van de for
faitaire barem.a's, en derhalve een ver
meerdm·ing van het belastbaar inkomen, 
te1·wijl de eisers, in hun conclusie, bewe
zen dat in de loop van de vorige jaren 
er geen rekening werd gehouden met het 
stro, de mest en de navetten, als bedrijfs
lasten, bij het vaststellen 'van de for
faitaire barema's, te1wijl het arrest, 
dat enerzijds de bewijsvoering van de 
conclusie niet beantwoordt en dat ander
zijds zijn beslissing, betreffende het af
trekken voor het stro, de mest en de 
navetten, op een eenvoud,ige bewering 
steunt, dit is zonder enige rechtvaardi
ging, aldus artikel 97 van de Grondwet 
geschonden heeft : 

Overwegende dat de eisers in hun con
clusie zich hierop beriepen dat hun rechts
voorganger, evenals alle landbouwers, 
overeenkomstig het forfaitair barema 
belast was, dat de uitga.ven voor de mest
>toffen, in aanmerking genomen bij het 
raststellen van dit forfait, " geschat wor
en rekening houdende met de omstan
'gheid dat de hoeve normaal onderhou
n wordt en ook met de omstandigheid 
f, de grond navetten bevat, dit wil 

\ Raadpl. cass., 21 juni 1962 (Bull. en 
~., 1962, I, 1201). 

Cass., 5 maart 1963 (Bull. en PAsrc., 
I, 742) en 16 juni 1966 (ibid., 1966, 
\l). 

~SATIE, 1967. - 5 

zeggen, meststoffen die de vorige jaren 
uitgestrooid werden en waarvan de wer• 
king niet totaal verdwenen is, en dat 
noch het bestuur noch de bedrijfsinrich. 
tingen er natuurlijk ooit aan gedacht 
hebben, de hoeveelheid meststoffEm te 
beschouwen alsof het ging om het vrucht. 
baar maken van totaal uitgeputte gron
den '' ; dat (( derhalve aileen de nooclzake
lijke toegevoegde meststoffen in de uit
gaven gerekend worden die in de door 
het bestuur vaktgestelde modelrekenin. 
gen voorkomen '' rekening houdencle met 
de navetten die al in de grand zitten ; 

Overwegende dat het arrest, dat zich 
ertoe beperkt ht:Jt verweer van de eisers 
te verwerpen om de redenen dat (( de uit
gaven voor stro, mest en navetten regel
matig als bedrijfslasten werden geboekt 
in de loop van de vorige jaren ; dat hun 
terugverkrijging door de belastingschul
dige een vermindering uitmaakt van deze 
vroeger al afgetr~kken lasten, zelfs bij 
toepassing van de forfaitaire barema's "• 
in het onzekere laat of het hof van beroep 
het verweer van de eisers als in feite 
onjuist of als niet afdoende in rechte 
beschouwd heeft ; 

Overwegende dat deze clubbelzinn1ge 
motivering de conclusie van de eisers 
niet, passend beantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de j 
schending van artikel 27, § 1, van de 1 
gecoordineerde wetten betreffende de I 
inkomstenbelastingen, dom·dat het bestre- j 
den arrest beslist dat de vergoeding we-

1 gens de zeldzaamheid van de hoeven de 1 
afstand betekent van het recht van 1 
inpachthouding van de gronden, namelijk 

1
1 

een in het bedrijf gestoken activa, waar- 1 van de overdracht, naar luid van arti- 1 
kel 27, 1°, van de gecoordineerde wetten, I 
belastbaar is, tm·wijl de bedoelde vergoe- j 
ding geen verband houdt met de winstge- 1 vende bedrijvigheid van de pachter en dat 1 
ei· talrijke overdrachten van exploitaties I 
zijn waarin deze vergoeding, gewoon I 
(( chapeau '' genoemd en die in werkelijk- j 
heid een ((pas de porte" uitmaakt, dat1 
door de uitgaande aan de ingaande pach-1 
ter betaald wordt, niet voorkomt en da~ 
het arrest dus artikel 27, § 1, van de ge1 
coordineerde wei!ten schendt als het dl 
betaling van dat bedrag gelijkstelt m1 
een bedrijfsinkomen : ' 

Overwegende dat in het middel, waJ 
van het onderzoek het Hof zou verpli~ 
ten feitelijke gegevens na te gaan, req 
en feiten vermengd zijn en dat het ll 
gevolg niet ontvankelijk is ; j 

j 
j 
j 

j 

j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
l 
j 
j 
j 

j 
j 

j 

j 
j 
j 
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Om die redenen, vmmietigt het bestre
den arrest behalve in zover het beslist 
dat de vergoeding "wegens de zeldzaam
heid van de hoeven >> belastbaar is naar 
luid van artikel 27, § 1, van de gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen ; beveelt dat melding van 
het thans gewezen arrest zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt de 
eiseres enerzijds en de verweerder ander
zijds ieder in de helft van de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak voor het 
Hof van beroep te Brussel. 

27 september 1966. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, H. Perrichon. - Gelijk
luidende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. - Pleite1•, H. Van Leynseele. 

2e :KAMER. - 27 s~ptember 1966. 

10 CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
DIREOTE BELASTINGEN.- MATERIELE 
VERGISSING IN DE BESTREDEN BESLIS· 
SING. - MACHT VAN RET HoF ZE TE 

VEHBETEREN. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSLASTEN EN BEDRIJFSUITGA· 
VAN.- SoMJ\IIEN BETAALD ALS INTERES· 
TEN VAN LENINGEN AAN EEN HOLDING· 
VENNOOTSOHAP, WELKE IN RET BUITEN· 
LAND GEVESTIGD IS EN ER ONDEltWOR· 
PEN IS AAN EEN FISOAAL R:lllGIJ\'IE DAT 
AFWIJKT VAN RET GE:MEEN RECHT. -
WETTELIJK VERJ\'IOEDEN VAN VEINZE· 
RIJ, - BELASTINGSOHULDIGE DIE RET 
TEGENBEWIJS LEVERT, VOOR EEN DEEL, 
DAT DE BETALINGEN AAN WERKELIJKE 
EN OPREOHTE VERRIOHTINGEN BEANT· 
WOORDEN EN DAT ZIJ DE.NORMALE PER· 
KEN NIET OVERSOHRIJDEN.- AFTREK· 
KING AANGENO:MEN IN DE PERKEN VAN 
RET BEWIJS. - WETTELIJKE BESLIS· 

SING. 

1° Het Hoj heejt voor de beoordeling van 
een middel tot cassatie de macht een 
materiiile vm·gissing van de bestreden 
beslissing, welke duidelijk blijkt uit de 
samenhang van de tekst, te verbete-
1'e?v (1). 

1) Cass., 14 november 1961 (Bull. en PA· 
, 1961, I, 323) en 26 november 1965 (ibid., 
5, I, 408) ; raadpl. cass., 3 juni 1966 ('ibid., 
1, I, 1261). 

2o Is wetteUjk de beslissing welke slechts 
als ajtrekbare bedrijfslasten aanneemt, 
sommen betaald als intM·esten van lenin
gen, 1·etributien of bezoldigingen voor 
prestaties of diensten door een belasting
pUchtige betaald aan een holdingvennoot
schap, welke in het bttitenland gevestigd 
is en e1· onderwmpen is aan een fiscaal 
J'egirne dat afwijkt van het gemeen 1·echt, 
in zoveT de belastingschuldige het d~~bbel 
bew~js geleverd heejt dat deze betalingen 
beantwoonlden aan werkelijke en op
t'echte verrichtingen en dat zij de nor
male perken niet oversch?-ijden (2). (Wet
ten betre:ffende de inkomstenbelastin
gen, gecoordineerd op 15 januari 1948, 
art. 26, § 4 [art. 1 van de wet van 
23 januari 1954].) 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN· 
OlEN, T. NAAJ\'ILOZE VENNOOTSCHAP 
"ETABLISSEJ\'IENTEN ROBJi1RT HOTTAT ».) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 juni 1963 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1 van de wet van 23 februari 
1954, tot wijziging van de bij besluit van 
de Regent van 15 januari 1948 gecoordi
neerde wetten en besluiten betreffende 
de inkomstenbelastingen, dom·dat het hof 
van beroep beslist dat het, op 15 maart 
1957 door de verweerder ingesteld hoger 
beroep gegrond is wat de aanslag betreft 
voor het dienstjaar 1955, bij navordering 
van rechten over het dienstjaar 1954. 
vermeld onder artikel 517007 van h(' 
kohier, en de aanslag over het dienr 
jaar 1955 vermeld onder artikel 517' 
van het kohier, in zover het bestuur 
weigerd heeft als bedrijfslasten af 
nemen de interesten die 6 t. h. niet 
sohrijden voor de leningen waar 
werkelijkheid vaststa11t en die ae 
a~tikel 26, §§ 1 en 2, 2°, van d· 
dmeerde wetten betreffende f 
stenbelastingen bedoelde vr 
voldoen, ter·wijl, eerste ond 
beslissing onverenigbaar en 
tegenstrij d is met de redr 

(2) Cass., 12 februari 19f 
1963, I, 662); raadpl. ca· 
(ibid,, 1964, I, 594), 10 r 
1965, I, 251), 7 septero· 
I, 32) en 22 maart 19f 
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arrest die betrekking hebben op de aan
slagen ten kohiere gebracht onder de arti
kelen 517007 .over het dienstjaar 1955, bij 
navordering van 1954, Em 517060 over 
het dienstjaar 1955 (beslissing van Has
selt van 5 februari 1957, nrs 33942 en 
35404 - dossier 18205) (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); en te1wijl, 
tweede onde1·deel, het arrest, dat de beroe
pen betreffende de aanslagen voor het 
dienstjaar 1955, bij navordering van 
1954, en voor het dienstjaar 1955 gedeel
telijk gegrond verklaarde, na vastgesteld 
te hebben dat het geschil hieromtrent 
onder de toepassing valt van artikel 1 
van de in het middel vermelde wet van 
23 februari 1954, en dat uit de overwe
gingen betreffende de onder 4° en 5° van 
het arrest onderzochte aanslagen blijkt 
dat verweerster de oprechtheid niet be
wijst voor het geheel van de bedoelde 
leningen en dat de betalingen in elke 
veronderstelling de normale perken over
schrijden, deze wettelijke bepaling ge
schonden heeft : 

W a.t het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat blijkt uit de be
schouwingen van het arrest betreffende 
de aanslagen voor het dienstjaar 1956, 
bij navordering van 1952, en voor het 
dienstjaar 1955, bij navorderingvan 1953, 
welke overwegingen vermeld zijn onder 
alinea's 4 en 5, waarnaar het verwijst om 
zijn beslissing te gronden, betreffende de 
in het middel vermelde aanslagen, dat 
" de kredieten waarover verweerster be
schikte haar behoeften ten belope van 
640.000 frank overschreden voor het 
eerste trimester 1954 », en dat " de in
teresten en lasten van de lening (haar 
toegestaan door de holdingvennootschap 
Finauxi, in Luxemburg gevestigd) over
dreven en niet verantwoord waren, in 
zover ze een rentevoet van 6 t. h. over
schreden, hetgeen op 16 oktober 1951 
door de verweerster zelf als een normaal 
bedrag was beschouwd » ; 

Overwegende dat de rechter, wanneer 
hij uit deze overwegingen betreffende de 
in het middel vermelde aanslagen afleidt 
dat de verweerster « de oprechtheid niet 
bewijst voor het geheel van de bedoelde 
leningen en dat de betalingen in elke 
veronderstelling de normale perken over
schrijden », daarmee wil stellen dat de 
verweerster, voor een deel, het bewijs niet 
kan leveren van de oprechtheid van de 
leningen waarvan ze gewag maakt, en 
dat de betalingen betreffende die door 
haar aangegane leningen in elke veron
derstelling de normale per ken overschrij · 

den, in zover ze de rentevoet van 6 t. h. 
te boven gaan ; 

Overwegende dat nit het tekstverband 
van het arrest duidelijk blijkt dat de 
rechter, in het opstellen van de redenen 
van zijn beslissing, een materiele ver
gissing begaan heeft toen hij zonder voor
behoud verklaarde "dat de beroepen 
derhalve betreffende die dienstjaren niet 
gegrond zijn >> ; 

Dat hij derhalve zonder tegenspraak in 
zijn beschikkend gedeelte die beroepen 
gegrond verklaard heeft in zover ze het 
bestuur verweten geweigerd te hebben, 
de interesten welke 6 t. h. niet overschre
den voor de leningen waarvan de wer
kelijkheid vaststaat en die aan de bij 
artikel ·26, §§ 1 en 2, 2°, van de gecoor
dineerde wetten bedoelde voorwaarden 
voldoen, als af te trekken lasten aan te 
nemen, en ongegrond wat betreft " de 
kredieten waarover de verweerster be
schikte >> en die aan de bij bovengemeld 
artikel 26 bedoelde voorwaarden niet vol
deden, te weten 640.000 frank voor het 
eerste trimester van 1954 ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord op 

het eerste middel volgt dat het arrest de 
bedragen, door de verweerster aan de in 
f.et buitenland gevestigde holdingven
nootschap betaald, als af te trekken be
drijfslasten slechts aangenomen heeft in 
zover zij het dubbele bewijs geleverd 
heeft dat de gedane betalingen aan wer
kelijke en oprechte verrichtingen beant
woordden en dat ze de normale perken 
niet overschreden ; 

Dat het arrest derhalve artikel 1 van 
de in het middel vermelde wet van 23 fe
bruari 1954 niet heeft geschonden, en 
dat het middel op een onjuiste uitlegging 
van het bestreden arrest steunt ; 

Overwegende dat beide onderdelen van 
het middel feitelijke grondslag missen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser tot de kosten. 

27 septeD;J.ber 1966. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggeve1·, Baron Richard. - Gelijk
luidende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 27 september 1966. 

1° GEWIJSDE. - DIRECTE BELA.STIN· 
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GEN.- BESLISSING VAN DE DIREOTEUR 
DER BELASTINGEN. - BEROEP BEPERKT 
TOT EEN DOOR DE DIREOTEUR VERWOR
PEN BETWISTING. - HERVORMIN:G OP 

. DIT PUNT DOOR HET HOF VAN BEROEP. 
- GEZAG VAN GEWIJSDE VAN DE BE
SLISSING VAN DE DIREOTEUR. -PER· 
KEN, 

2a BEWIJS. - DmEOTE BELASTINGEN. 
- BESLISSING VAN DE DIREOTEUR DER 
BELASTINGEN. - UITLEGGING DOOR 
HET HOF VAN BEROEP.- MET DE BE· 
WOORDINGEN VAN DEZE AKTE VERENIG
BARE UITLEGGING. - GEEN MISKEN • 
NING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DE 
AKTE. 

1 a W annee1· de belastingplichtige zijn be
roep tegen de beslissing van de directeur 
de1· belastingen beperlct heeft tot de Ve1'
werping van de betwisting aangaande 
het dienstjaa1· van de aanslag van een 
bepaalde inlcomst, en het hof van be1·oep 
op dit punt de beslissing van de di1·ecteu1· 
he1'V01'md heeft en de aanslag heeft ver·
nietigcl in de mate waarin hij op die 
inlcomst werd gevestigd, is het gezag van 
gew~isde gehecht aan de ande1·e beschilc
lcingen van de beslissing van· de direc
te~w ; dit gezag belet niet het vestigen, bij 
toepassing van artilcel 7 4·bis van de 
gecoo1·dinee1·de wetten, van een nieuwe 
aanslag ten laste van dezelfcle belasting
plichtige, op dezelfde inlcomst, voor een 
ande1' dienstjaa1· (1). 

2a M islcent niet de bewijslcmcht van de 
beslissing van de di1·ecteu1' der belas
tingen, het hoj van be1'0ep dat ervan een 
met zijn bewoordingen ve1·enigba1·e uit
legging geeft (2). (Burgeri. Wetb., 
artt. 1319, 1320 en 1322.) 

(SORELA, T. DE BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 maart 1964 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

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

(1) Over de toepassingsvoorwaarden van 
artikel74bis der gecoi:irdineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, raadpl. cass., 
19 oktober 1965 (Bull. en PAsrc., 1966, I, 230). 

(2) Cass., 8 september 1964 (Bull. en PAsrc., 
1965 I, 14). 

1350, 1351 en 1352 van het Burgerlijk 
W etboek, do01·dat het bestreden arrest, 
om te beslissen, enerzijds, dat de adminis
tratie, ten gevolge van het arrest van 
24 januari 1958, « het recht had, krach
tens artikel 74bis van de gecoordineerde 
wetten, de vergissing te herstellen waarop 
het Hof had gewezen " en « dat ze, zo
doende, het gezag van het gewijsde van 
de directoriale beslissing van 19 augustus 
1955 niet had geschonden, aangezien er 
tegen deze beslissing een beroep werd 
ingesteld betreffende de aanslag van het 
bedrag van 491.000 frank voor het dienst
jaar 1952 », en, anderzijds, dat de sub
sidiaire eis van de eiser aan het Hof van 
beroep onderworpen « niet meer ontvan
kelijk is, daar de verzoeker geen enkel 
beroep dienaangaande heeft ingesteld 
tegen de beslissing van 19 augustus 1955 
definitief geworden betreffende dat ele
ment van de belastbare grondslag 
(246.738 frank)», de bewoordingen en de 
draagwijdte van de beslissing van 19 au
gustus 1955 miskent en in de tweede 
plaats die van het arrest van het Hof van 
beroep te Brussel van 24 januari 1958 
en dus ook de bewijskracht van deze 
akten {schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) en dientengevolge de toepassings
voorwaarden van de regels betreffende 
het gezag van het gewijsde (schending 
van de artikelen 1350 tot 1352 van het 
Burgerlijk W etboek) : 

Overwegende dat de beslissing van de 
directeur van de directe belastingen van 
19 augustus 1955 werd hervormd door 
het arrest op 24 januari 1958 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen, dat 
de aanslagen in de bedrijfsbelasting die 
over het dienstjaar 1952 en over het 
dienstjaar 1954, bij navordering van 
rechten over 1952, werden gevestigd, 
vernietigt, voor zover er in de vestiging 
daarvan rekening werd gehouden met een 
inkomen van werkende vennoot van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Bidassoa, van 491.000 fr., 
op grand dat « verzoeker (hier eiser) 
terecht betoogt dat de som van 491.000 fr. 
die hem als werkende vennoot van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Bidassoa werd toegekend, 
balans op 31 december 1951 afgesloten, 
maar die hem slechts na aanneming van 
de balans tijdens het jaar 1952 werkelijk 
werd toegekend en betaald, niet in de 
bedrijfsbelasting moest worden aangesla
gen voor het dienstjaar 1952, noch om 
dezelfde reden in de bijbelasting voor 
hetzelfde dienstjaar >>; 
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Dat door, bij toepassing van arti
kel 7 4bis van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ten 
laste van de eiser een nieuwe aanslag van 
491.000 frank voor het dienstjaar 1953, 
te vestigen, ter vervanging van de aanslag 
van diezelfde som voor het dienstjaar 
1952, die door het arrest van 24 januari 
1958 werd vernietigd, omdat hij niet 
werd gevestigd volgens een wettelijke 
regel, andere dan een regel betreffende 
de verjaring, de administratie de bewijs
kracht van de directoriale beslissing van 
19 augustus 1955 niet heeft kunnen 
schenden noch het gezag van gewijsde 
van die beslissing miskennen, die voort
aan door het voornoemd arrest vernie
tigd is, in zover zij besliste dat het bedrag 
van 491.000 frank aan het dienstjaar 1952 
moest gehecht worden ; 

Overwegende dat, betreffende het be
drag van 246.738 frank hetwelk gedu
rende het jaar 1953 eiser, insgelijks als 
inkomen van werkende vennoot van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Bidassoa, heeft ontvangen, 
het in de belastbare grondslag werd be
grepen en over het dienstjaar 1953 onder 
het artikel 61059 werd aangeslagen, 
krachtens de beslissing van 19 augustus 
1955 zelf, waartegen geen beroep werd 
ingesteld wat dit bedrag betreft ; dat, 
bijgevolg, dit bedrag niet het voorwerp 
is geweest van de nieuwe aanslagen 
waarop de directeur, in zijn beslissing van 
30 jcmi 1959, en naderhand het hof van 
beroep, in het bestreden arrest, uitspraak 
moesten doen, vennits de aanslag, die 
door de directeur in zijn beslissing van 
19 augustus 1955 werd vastgesteld dien
aangaande niet vernietigd werd ; 

Overwegende weliswaar dat een tegen
strijdigheid bestaat in de beslissingen 
betreffende de aanslagen van de inkom
sten die door eiser, in de hoedanigheid 
van werkende vennoot van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Bidassoa, in 1952, eensdeels, en 
in 1953, anderdeels, werden ontvangen; 
maar dat zulks het gevolg is van het be
perkt karakter van het beroep tegen de 
beslissing van de directeur van 19 augus
tus 1955 ingesteld; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
verre van de bewijskracht van deze be
slissing te hebben geschonden en het 
gezag van gewijsde van die beslissing 

(1) Raadpl. cass., 15 juni 1961 (Bu.ll. en 
PAsrc., 1961, I, 1124) en noten; zie tevens 
de twee volgende arresten. 

te hebben miskend, de juiste draagwijdte 
ervan heeft bepaald ; 

Dat het middel, derhalve, feitelijke 
grondslag mist ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser tot de kosten. 

27 september 1966. - 28 kamer. -
,Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1•slaggeve1·, H. Trousse. - Gelijklui
dende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 29 september 1966. 

1° SPOORWEG (VERVOER PER). 
- VERVOER VAN WAGENS TOEBEHO
REND AAN EEN PARTIOULIER OF MET 
SOORTGELIJKE WAGENS. - VERVOER 
BEHEERST DOOR DE C.I.M. EN DE 
R.I.P.- RECHTSVORDERING TOT VER
GOEDING VAN DE DOOR DE SPOORWEG 
TEN GEVOLGE VAN DE ONTSPORING VAN 
WA.GENS GELEDEN SCHADE. - VERJA
RINGSTERMIJN. 

2° VERJARING. - BURGERLIJKE ZA
KEN.- VERVOERVAN WAGENS TOEBE
HOREND AAN EEN P ARTICULIER OF MET 
SOORTGELIJKE WAGENS. - VERVOER 
BEHEERST DOOR DE C.I.M. EN DE 
R.I.P. - RECHTSVORDERING TOT VER
GOEDING VAN DE AAN DE SPOORWEG 
TEN GEVOLGE YA.N DE ONTSPORING VAN 
WAGENS GELEDEN SCHADE.- VERJA
RINGSTERMIJN. 

1° en 2° Aangezien de 1'echtsvo1•dering tot 
vm·goeding van de schade be1·okkend aan 
de spoo1•weg ten gevolge van de mitsporing 
van ledige of beladen wagens wellce toe
behoren aan een particulier voo1· 1·elcening 
van wie het vervom· ve1-richt wordt onder 
het stelsel van de I nternationale ove1'een
lcomst betreffende het goederenve1·voer per 
spoorweg (O.I.M.) en het Intemationaal 
?'eglement bet1·efjende het ve1•voe1• van 
particttliere wagenlj (R.I.P.), goedge
lceurd door de wet van 23 april 1955, 
een 1'echtsvm·dering is wellce voortge
sproten is uit de vervoe1·ove1·eenlcomst, 
verjaart zij na een jaa1· (1). (C.I.M., 
artt. 46 en 59; R.I.P., art. l.) 

De internationale overeenkomst betreffende 
het goederenvervoer per spoorweg (C.I.M.) 
welke in onderhavig arrest bedoeld wordt, is· 
de overeenkomst, welke op 25 oktober 1952 
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(NATION.ALE MAATSCHAPPIJ DER BEL
GISCHE SPOORWEGEN, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « COCKERILL-OUGREE ll.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 april 1963 door het Hof 
van berdep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2262, 2264 van het 
Burgerlijk W etboek en 46 van de inter
nationals overeenkomst betreffende het 
goederenvervoer per spoorweg (O.I.M.), 
ondertekend op 23 november 1933 te 
Rome en gewijzigd bij de achtereenvol
gens op 13 mei 1950 en 25 oktober 1952 
te Bern ondertekende overeenkomsten, 
nadat de oorspronkelijke overeenkomst 
door de wet van 6 mei 1936, en de over
eenkomsten tot wijziging onderscheiden
lijk door de wetten van 23 mei 1951 en 
23 april 1955 goedgekeurd werden, door
dat het bestreden arrest, al stelt het vast 
dat eiseres haar rechtsvordering steunde 
op artikel XII, B (en niet VIII, B, zoals 
het arrest het ten onrechte vermeldt 
tengevolge van een zuiver materiele mis
slag), van de algemene voorwaarden voor 
de inschrijving van particuliere wagens, 
die het inschrijvingscontract vormen, 
deze vordering verjaard verklaart om de 
reden dat ze " uit een vervoercontract zou 
voortspruiten ''• daar ze in verband staat 
1net een gedurende een internationaal 
vervoer gebeurd ongeval, en derhalve 
onder de toepassing zou vallen van de 
korte verjaring van een jaar door de 
O.I.M. bepaald, te1•wijl, nu de aanspra
kelijkheid van de titularis ten aanzien 
van de spoorweg uitdrukkelijk geregeld 
wordt door het inschrijvingscontract, de 
rechtsvordering tot vergoeding van een 
door een particuliere wagen aan de spoor
weg veroorzaakte schade uitsluitend op 
het inschrijvingscontract steunt, en der
halve niet onder de korte verjaring van 
het vervoercontract valt, daar de uit 
het inschrijvingscontract voortspruitende 
rechtsvorderingen, bij ontstentenis van 

te Bern ondertekend en door de wet van 
23 april 1955 goedgekeurd werd (Belgisch 
Staatsblad van 2 juni 1955; Pasin01nie, 1955, 
biz. 149 en voig.); het internationaai regie
ment voor het vervoer van particuliere wagens 
(R.I.P.) genomen ter uitvoering van deze 
overeenkomst waarvan het de bijiage VII uit
maakt, is in werking getreden op 1 maart 
1956 (Belgisch Staatsblad van 29 februari.l 956 ; 
Pasinomie, 1956, biz. 101). 

bijzondere bepalingen, onder de toepas
sing van de dertigjarige verjaring vallen :, 

Overwegende dat de rechtsvordering, 
die tot vergoeding strekt van de door 
eiseres geleden schade tengevolge van de 
ontsporing, op 17 augustus 1957, van een 
trein die erts vervoerde voor de rekening 
van verweerster in wagens haar toebe
horend en door haar in Belgie ingeschre
ven, gegrond is op het toen van kracht 
zijnde artikel XII, B, van de algemene 
voorwaarden voor de inschrijving van 
particuliere wagens ; 

Overwegende dat die inschrijvingsvoor
waarden geen beding inhouden betref
fende de verjaring van de rechtsvorde
ringen; 

Overwegende dat voormeld artikel XII, 
B, zich ertoe beperkt, de eigenaar van de 
wagens aansprakelijk te stellen voor elk 
feit waarvan de oorzaak in het gebruiken 
ervan te vinden is, behalve wanneer de 
schade te wijten is aan de schuld van de 
spoorweg; 

Dat artikel XII, A, van de bedoelde 
inschrijvingsvoorwaarden daarentegen 
bepaalt dat de spoorweg, in geval van 
beschadiging of verlies van een wagen of 
van zijn onderdelen, gebeurd hetzij ge
durende een vervoer, hetzij terwijl de 
wagen onbetwistbaar onder zijn bewaring 
stond, aansprakelijk is als hij niet bewijst 
dat de schade niet aan zijn schuld te 
wijten is; 

Overwegende dat uit die bedingen volgt 
dat de eigenaar aansprakelijk is voor de 
gebruiksvoorwaarden van zijn wagens 
maar dat de spoorweg aansprakelijk is 
voor het vervoer ervan ; 

Overwegende dat het arrest, nu de 
schade in voormelde omstandigheden ge
beurd was en, volgens de dagvaarding, 
door een beschadiging van de wagen van 
verweerster veroorzaakt werd, wettelijk 
heeft kunnen beslissen dat de aan het 
vervoer eigen regels van aansprakelijk
heid toepasselijk waren, en derhalve de 
op 5 april 1960 ingestelde rechtsvorde
ring verjaard heeft kunnen verklaren; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Deze overeenkomst is thans vervangen door 
de overeenkomst weike te Bern op 25 februari 
1961 ondertekend, door de wet van 4 maart 
1964 goedgekeurd werd en op 1 januari 1965 
in werking getreden is (Belgisch Staatsblad van 
22 januari 1965; Pasinomie, 1965, biz. 57); 
het regiement dat de bijiage VII van de over
eenkomst uitmaakt is tot op heden niet gewij
zigd. 
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Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiseres in de kosten. 

29 september 1966. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.
Vm·slaggever, H. Busin.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleite?'s, HH. Van Ryn en 
Simont. 

Van dezelfde dag, twee arresten in 
gelijkaardige termen, in zake van de 
Societe nationale des chemins de fer fran
t;ais tegen de naamloze vennootschap 
Cockerill-Ougree, op voorzieningen tegen 
een vonnis in laatste aanleg gewezen door 
de rechtbank van koophandel te Luik 
op 28 februari 1961 en tegen een arrest 
van het hof van _beroep te Luik gewezen 
op 26 april 1962. 

1 e RAMER. - 29 september 1966. 

(TWEE ARRESTEN.) 

SPOORWEG (VERVOER PER). 
VERVOER VAN WAGENS TOEBEHOREND 
AAN EEN PARTIOULIER OF MET SOORT· 
GELIJKE WAGENS. - VERVOER BE· 
HEERST DOOR DE C.I.M. EN DE R.I.P. 
- SCHADE BERORREND AAN DE SPOOR
WEG DOOR DE ONTSPORING VAN WA· 
GENS, TEN GEVOLGE VAN EEN BESCHA· 
DIGING VAN DE WAGENS.- AANSPRA· 
RELIJRHEID VAN DE SPOOR WE G. 
PERREN. 

De spoo1·weg is alleen aanspmlcelijk voo1· 
de schade be1·olckend door de ontspo1·ing 
van ledige of beladen wagens wellce toe
behO?·en aan een pa1·ticulie1· voo1· ?'elce
ning van wie het vervom· Ve?'1'icht is onde1· 
het stelsel van de internationale overeen
lcomst bet1·efjende het goede1·enve1·voe1' per 
spoorwe,q (O.I.M.) en van het intematio
naal 1·eglement voo1· het vervoer van pa1'· 
ticuliere wagens (R.I.P.), goedgekeurd 
do01· de wet van 23 ap1·il 1955, als de 

(1) Zie vorig arrest en noot. 
Wat betreft de draagwijdte van de arti

kelen f\0 en 66 van de inschrijvingsvoorwaar
den van de particuliere wagens van de Natio
nale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
en soortgelijke bepalingen van de door de 
«Union internationale des chemins de fer ,, 

ontspo1·ing het gevolg is van een bescha. 
diging van de wagens, tenzij bewezen 
wo1·dt dat de schade niet de schuld is 
van de ve?·voe?·dm· of dat de beschadiging 
te wijten is aan een ve1·bo1•gen geb1·ek 
van de wagens of aan een fout van hun 
eigenaar (1). (C.I.M., artt. 27 en 59; 
R.I.P., artt. 1 en 13; inschrijvings· 
contract, artt. 50 en 66.) 

Eerste geval. 

{NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BEL· 
GISCHE SPOORWEGEN, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « COCKERILL-OUGREE )),) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 februari 1961 gewezen door 
de Rechtbank van koophandel te Luik, 
uitspraak doende in laatste aanleg ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek, 26, 27, 28 van de 
internationale overeenkomst betreffende 
het goederenvervoer per spoorweg 
(C.I.M.), ondertekend op 23 november 
1933 te Rome en achtereenvolgens gewij
zigd door de overeenkomsten van 13 mei 
1950 en 25 oktober 1952, nadat elk van 
die overeenkomsten goedgekeurd werd 
onderscheidenlijk door de wetten van 
6 mei 1936, 23 mei 1951 en 23 april1955, 
en 13 van de bijlage VII van de C.I.M. 
houdende internationaal reglement be
treffende het vervoer van particuliere 
wagens (R.I.P.), zoals dat reglement 
goedgekeurd werd door bovengenoemde 
overeenkomsten en Belgische wetten, 
doordat het bestreden vonnis, na vastge
steld te hebben dat « het ongeval zich 
voorgedaan heeft in het kader van het 
vervoercontract, dat onderscheiden is van 
het vorige (inschrijvingscontract), beslist 
" dat het derhalve in het kader van dit 
contract is dat de aansprakelijkheid moet 
worden beoordeeld )), en hieruit afleidt 
« dat het door artikel 27 van de inter
nationale overeenkomst van 1933 (C.I.M.) 
ingesteld vermoeden ten laste van de ver
voerder (N.M.B.S.) ten deze toepasselijk 

raadpl. RODIJTIRE, Droit des t?·ansports, bd. III, 
2• &tuk, nr 1434, en ScHOETERS, «La respon
sabilite du titulaire pour les dommages causes 
au chemin de fer et aux tiers par wagons de 
particuliers ,, Bulletin de l'Ofjice centml des 
t?·ansports intm·nationaux pa1· chemins de f e?', 

1960, blz. 146 en volg. en biz. 166 en volg. 
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is " en bijgevolg eiseres haar rechtsvor
dering ontzegt, daar deze dit vermoeden 
van aansprakelijkheid niet te niet doet 
door het bewijs van de schuld van ver
weerster, tetwijl het vonnis aldus de bin
dende kracht miskent van het tussen par
tijen ontstaan inschrijvingscontract waar
van artikel 66, waarvan de termen niet 
zijn betwist, een vermoeden van aanspra
kelijkheid instelt ten laste van de eigenaar 
van de particuliere wagen voor elke door 
de spoorweg geleden schade, tengevolge 
van elk feit dat zijn oorzaak vindt in het 
gebruiken van de wagen (schending in
zonderheid van de artikelen 1134 en 1135 
van het Burgerlijk Wetboek); te1·wijl 
bovengemelde bepalingen van het inter
nationaal vervoercontract, waaronder ar
tikel 27 van de C.I.M. in het beroepen 
vonnis vermeld, slechts een vermoeden 
van aansprakelijkheid ten laste van .de 
vervoerder instellen wat de schade be
treft aan de goederen of aan de door de 
spoorweg vervoerde wagen veroorzaakt, 
zodat deze bepalingen niet toepasselijk 
zijn wanneer, zoals ten deze, de spoorweg 
de vergoeding vordert van een door een 
particuliere wagen aan de spoorweg be
rokkende schade, in welk geval er slechts 
aanleiding is tot toepassing van de bepa
ling van artikel 66 van het inschrijvings
contract die, in dit geval, een vermoeden 
van aansprakelijkheid instelt ten laste 
van de eigenaar van de wagen (schending 
van bovengemelde wetsbepali:ngen, met 
uitsluiting van de gene die in het eerste on
derdeel van het middel aangeduid zijn) : 

Overwegende dat de reehtsvordering, 
die tot vergoeding strekt voor de door 
eiseres geleden sehade tengevolge van de 
ontsporing, op 5 maart 1959, van een 
trein die erts vervoerde voor de rekening 
van verweerster in wagens haar toebe
horend en door haar in Belgie ingesehre
ven, gegrond is op artikel 66 van de 
algemene voorwaarden voor de inschrij
vi:ng van particuliere wagens (tekst van 
1958); 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het vonnis blijkt dat de sehade waar
voor eiseres vergoeding vordert veroor
zaakt werd door een beschadiging aan 
een wagen van verweerster, gedurende 
het vervoer gebeurd, en dat geen schuld 
in haren hoofde bewezen is ; 

Overwegende, enerzijds, dat indie:n 
artikel 66 van de inschrijvingsvoorwaar
den de « titularis " aansprakelijk stelt 
voor elk feit waarvan de oorzaak te vin
den is in, het gebruiken van de wagen 
behalve indien de schade te wijten is aan 
een schuld van de spoorweg, hieruit niet 

noodzakelijk een vermoeden van aan
sprakelijkheid ten laste van de eerstge
noemde volgt, dit beding zo uitgelegd 
kunnende worden dat het eerst aan de 
vervoerder behoort het gebrek aan schuld 
van zijnentwege te bewijzen ; dat het 
woord « gebruik" bovendien niet nood
zakelijk het rijden van de wagens in
houdt; dat, welke interpretatie men a.an 
de clausule ook geve, niettemin blijft dat 
de spoorweg, die aansprakelijk is voor de 
veiligheid van zijn exploitatie en, om die 
reden, zelf toezicht houdt op het perio
diek onderhouden, herstellen en nazien 
van de ingeschreven wagens, daardoor 
zelf aansprakelijk is voor elke schade ver
oorzaakt door een zichtbaar gebrek van 
de organen van de wagen, gebrek dat de 
veiligheid van de exploitatie betreft en 
dat reeds bestond op het ogenblik van de 
aanneming van de wagen ten vervoer ; 

Overwegende, anderzijds, dat de aan
sprakelijkheid van de spoorweg, naar luid 
van artikel 50 van bedoelde inschrijvings
voorwaarden, vermoed wordt voor het 
verlies of de beschadiging van de wagen 
of van de onderdelen ervan te rekenen 
van de aanneming ten vervoer tot de 
levering, als hij niet bewijst dat de schade 
niet aan zijn schuld te wijten is ; 

Overwegende dat de rechter uit het 
voorafgaande wettelijk heeft kunnen af
leiden dat verweerster niet gehouden is 
tot het vergoeden van een schade veroor
zaakt door een beschadiging aan een van 
haar wagens, beschadiging waarvoor de 
aansprakelijkheid van eiseres vermoed 
wordt, zonder dat bewezen is dat deze 
beschadiging te wijten is aan een ver
borgen gebrek of aan de schuld van ver
weerster; 

Dat het middelnaar recht faalt ; 
Om die redenen, verwerpt de voor-. 

ziening ; veroordeelt eiseres in de kosten. 

29 september 1966. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1·slaggevet·, H. Busin. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. Pleitets, HH. Van Ryn en 
Simont. 

Tweede geval. 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BEL
GISCHE SPOORWEGEN, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « COCKERILL-OUGREE >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
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arrest, op 26 april 1963 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen (nr 1353); 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 26, 27 van 
de internationale overeenkomst betref
fende het goederenvervoer per spoorweg 
(O.I.M.), ondertekend op 23 november 
1933 te Rome, en 13 van de bijlage VII 
van die overeenkomst, houdende inter
nationaal reglement betreffende het ver
voer van particuliere wagens (R.I.P.), 
zoals die overeenkomst en die bijlage 
achtereenvolgens gewijzigd zijn door de 
op 13 mei 1950 en op 25 oktober 1952 
ondertekende overeenkomsten, nadat de 
overeenkomst en de bedoelde bijlage door 
de wet van 6 mei 1936 en de overeen
komsten tot wijziging door de wetten van 
23 mei 1951 en 23 april1955 goedgekeurd 
werden (voor de O.I.M., Belgisch Staats
blad van 30 juni 1951 en 2 juni 1955; 
voor de R.I.P., Belgisch Staatsblad van 
31 december 1952 en 29 februari 1956), 
doordat het bestreden arrest weigert arti
kel 66 .van het inschrijvingscontract tus
sen de partijen toe te passen, in zover 
dit artikel een vermoeden van aanspra
kelijkheid instelt ten laste van de eigenaar 
van de particuliere wagen die schade ver
oorzaakt heeft aan de spoorweg, om de 
reden dat dit vermoeden van aansprake
lijkheid slechts toepasselijk zou zijn in 
geval van aan de spoorweg veroorzaakte 
Schade in de perken, niet van het rijden 
wel van het gebruiken van de wagen, en 
beslist dat, nu het geschil in de perken 
van een vervoercontract blijft, eiseres 
« vermoed wordt aansprakelijk te zijn 
voor de beschadiging ondergaan door de 
door haar bestuurde wagen, welke bescha
diging de schade als gevolg had, waar
voor vergoeding gevraagd wordt », daar 
dit vermoeden niet te niet gedaan wordt 
door het bewijs van de schuld van ver
weerster, te1·wijl het arrest, door de draag
wijdte van het vermoeden van aansprake
lijkheid, ingesteld door artikel 66 van 
het inschrijvingscontract, aldus uitslui
tend te beperken tot de gevallen van 
schade aan de spoorweg veroorzaakt in 
de perken van het gebruiken van parti
culiere wagens, met uitsluiting van de 
schade veroorzaakt door het rijden of 
het vervoer van die wagens, steunt op 
een uitlegging van de termen van dit 
inschrijvingscontract die onverenigbaar is 
met hun gewone betekenis, daar de ter
men het gebruiken van een wagen het 
gebruik ervan, namelijk bij het rijden en 
vervoer, helemaal niet uitsluiten (scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 

van het Burgerlijk Wetboek), en te1·wijl 
het vermoeden van aansprakelijkheid ten 
laste van de vervoerder, ingesteld door 
bovengemelde bepalingen van de O.I.M. 
en van de R.I.P., die door de rechter die 
over de zaak zelf oordeelt ingeroepen 
werden om zijn beslissing te gronden, het 
alleen maar mogelijk maakt, behoudens 
tegenbewijs, de aansprakelijkheid van de 
vervoerder te vermoeden wat de aan de 
goederen ·of aan de wagen veroorzaakte 
s~hade betreft, terwijl geen bepaling van 
diC overeenkomst en van haar bijlage 
zich verzet tegen de toepassing van het 
vermoeden van aansprakelijkheid, ten 
laste van de eigenaar van particuliere 
wagens door artikel 66 van het inschrij
vingscontract ingesteld, voor elke door 
een particuliere wagen aan de spoorweg 
veroorzaakte schade (schending van de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen, 
met uitsluiting van degene die in het 
eerste onderdeel aangeduid zijn) : 

. Overwegende dat de rechtsvordering, 
d1e tot vergoeding strekt van de door 
eiseres geleden schade tengevolge van de 
ontsporing, op 12 maart 1959, van een 
trein, die erts vervoerde voor de rekening 
van verweerster in wagens haar toebeho
rend en ~oor haar in Belgie ingeschreven, 
gegrond IS op de algemene voorwaarden 
voor de inschrijving van particuliere wa
gens (tekst van 1958) ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat het ongeval, dat 
terzelfdertijd de beschadiging van de 
wagen van verweerster en de schade aan 
de installaties van eiseres veroorzaakt 
heeft, gedurende een vervoer gebeurd is ; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 50 van de voorwaarden van inschrij
ving, de spoorweg, in geval van verlies of 
beschadiging van de wagen of van de 
onderdelen te rekenen van de aanneming 
ten vervoer tot bij de levering, aanspra
kelijk is als hij niet bewijst dat de schade 
nie~ door zijn schuld is ontstaan, terwijl 
art1kel 66 de « titularis >> aansprakelijk 
stelt voor elk feit waarvan de oorzaak te 
vinden is in het gebruiken van de wagen, 
behalve indien de schade te wijten is aan 
de schuld van de spoorweg ; 

Overwegende dat niettemin blijft, wel
ke betekenis men aan het woord « ge
bruik >> ook geve, dat de spoorweg, die 
aansprakelijk is voor de veiligheid van 
zijn exploitatie en, om die reden, zelf 
toezicht houdt op het periodiek onder
houden, herstellen en nazien van de 
ingeschreven wagens, daardoor zelf aan
sprakelijk is voor elke schade veroorzaakt 



- 138 

door een zichtbaar gebrek van de organen 
van de wagen, gebrek dat de veiligheid 
van de exploitatie betreft en dat reeds 
bestond op het ogenblik van de aanne
ming van de wagen ten vervoer ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
enerzijds, zonder hieromtrent bestreden 
te worden, dat de schade waarvoor eiseres 
vergoeding vordert veroorzaakt werd 
door de beschadiging van een door haar 
bestuurde wagen, en, anderzijds, dat 
eiseres niet bewijst dat de beschadiging 
te wijten is aan een verborgen gebrek 
en dat het bestaan van een dergelijk ge
brek normaal niet kan afgeleid worden 
nit het feit dat een wielband drie dagen 
na een verificatie begeven heeft ; 

Dat het arrest aldus, wanneer het be
slist dat het ongeval veroorzaakt is door 
een beschadiging van de wagen van ver
weerster, voor welke beschadiging de aan
sprakelijkheid van eiseres vermoed wordt, 
zonder dat deze laatste bewijst dat deze 
beschadiging te wijten is aan verweerster 
of aan een verborgen gebrek, zijn beschik
kend gedeelte wettelijk rechtvaardigt, 
hetzij de beslissing steunt op artikel 50 
van het inschrijvingscontract, hetzij op 
artikel 66; 

Dat hieruit volgt dat het middel, in 
zover het die beslissing bestrijdt, niet 
gegrond is en dat het, in zover het de 
rechter verwijt het vermoeden van aan
sprakelijkheid van de titularis beperkt te 
hebben tot het enige geval van gebruik 
van de wagen, met uitsluiting van het 
geval van circulatie, zonder belang is ; 

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

29 september 1966. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.
Verslaggever, H. Busin.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. Pleite~·s, HH. Van Ryn en 
Simont. 

(1) Ret betrof in onderhavig geval een 
buitengerechtelijke bekentenis. 

De toepassing van artikel 1356, lid 3, van 
het Burgerlijk Wetboek op de buitengerech· 
telijke bekentenis wordt betwist. Volgens 
KLUYSKENS (De Vm·bintenissen, n' 333), l'IIA· 
ZEAUD (Le9ons de droit c·ivil, bd. I, n' 426), 
AUBRY et RAU (bd. XII, blz. 133), BEUDANT 
(bd. IX, nr 1319), het Repm·toi1·e p1·atique de 
Dalloz (v 0 Preuve, n' 1050) en het Hof van 
cassatie van Frankrijk ( arresten van 9 maart 
1954, Bull. des a1'1'ets, 1 er section civile, 1954, 
nr 88; 14 april 1956, ibid., 1956, nr 158, en 

1 e KAMER. - 30 september 1966. 

BEWIJS. - BEKENTENIS. -BURGER· 

LIJKE ZAKEN. - CONCLUSIE WAARBIJ 
BETOOGD WORDT DAT DE BEKENTENI/:? 
VAN DE AANKOOP VAN GOEDEREN, 
WAARAAN TOEGEVOEGD WORDT DAT DE 
PRIJS BETAALD IS, EEN SAJl'IENGESTELDE 

EN DERHALVE ONDEELBARE BEKENTE· 
NIS UITMAAKT.- VONNIS WAARBIJ DE 
CONCLUSIE VERWORPEN WORDT OM 
DE REDEN DAT DE CONCLUSIENEMER 
RET FEIT VAN DE AANKOOP NIET ONT· 
KENT. - VONNIS NIET REGELMATIG 

MET REDENEN OMKLEED. 

Geeft geen passend ctntwoo1·d op de con
clusie wam·bij betoogd wonlt dat de be
kentenis van de aankoop van goede1·en, 
waaman toegevoegd tvo1·dt dat de p1·ijs 
betaald is, een samengestelde bekentenis 
vormt en de1·halve niet kan venleeld wor
den, het vonnis dat de venvm·ping van 
deze conclusie steunt op de 1·eden dat de 
aankoop van de goederen een vaststaand 
feit is dat door de conclusieneme1· niet 
ontkend wordt ( 1). 

(M. MEHEUS, T. RUTSAERT EN E. MEHEUS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 april 1965 in laatste aanleg 
gewezen door de Rechtbank van koop
handel te Gent ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1354 en 1356 van het Hurger
lijk W etboek, doo1·dat het bestreden von
nis eiser veroordeelt om aan verweerder 
19.414,50 frank te betalen voor levering 
van varkens, om de reden dat eiser niet 
betwistte dat hem acht varkens werden 
geleverd, dat hij weliswaar beweerde die 

20 april1964, ibid., 1964, n' 197), is de rechter 
niet ertoe gedwongen artikel 1356, lid 3, van 
het Burgerlijk W etboek toe te passen op een 
buitengerechtelijke bekentenis, doch hij heeft 
het recht de toepassing van deze wetsbepaling 
" over te nemen » inzake de buitengerechtelijke 
bekentenis. In tegenstelling hiermee beweren 
DE PAGE (bd, III, nr 1024), Hue (bd. VIII, 
nr 347) en BAUDRY·LACANTINERIE (Obliga· 
tions, bd. IV, n' 2725) dat wanneer een buiten· 
gerechtelijke bekentenis ernstig blijkt te zijn, 
de rechter artikel1356, lid 3, hierop dient toe 
te passen. 
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varkens betaald te hebben, dat hij echter 
geen enkel bewijs van die betaling voor
bracht, dat hij ten onrechte de onsplits
baarheid inriep van de door de somme
rende deurwaarder opgetekende beken
tenis, dat de verkoop niet betwist werd 
doch een vaststaand feit uitmaak;te, en 
dat de verkoop en de levering zelfs breed
voerig en herhaaldelijk door eiser werden 
beschreven, te1·wijl, ee1·ste onderdeel, nu .de 
verkoop en de levering slechts door de be
kentenis van eiser vaststonden, deze be
kentenis, op grand van de artikelen 1354 
en 1356 van het Burgerlijk Wetboek, niet 
mocht afgescheiden worden van de ver
klaring dat de koopprijs was betaald, 
tweede onde1·deel, de beschouwing, volgens 
welke de verkoop en de levering breed
voerig en herhaaldelijk door eiser werden 
beschreven, de vraag in het onzekere laat 
of deze verklaringen van eiser al of niet 
telkens vergezeld gingen van de bewering 
dat de koopprijs betaald werd, en, dien
volgens, de beschouwingen van het vonnis 
geen afdoend antwoord bevatten op het 
middel waardoor eiser in zijn conclusie 
liet gelden dat hij steeds aan zijn beken
tenis had toegevoegd dat de koopsom 
betaald was, zodat het vonnis niet over
eenkomstig de vereisten van artikel 97 
van de Grondwet gemotiveerd is : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser, in antwoord op 

de stelling van verweerder, luidens welke 
de verkoop en de levering van varkens 
vaststonden en door de partijen nooit 
werden betwist, in conclusie aanvoerde 
dat de verkoop en de levering uit niets 
anders blijken dan precies uit de beken
tenis van eiser en dat eiser « steeds >> aan 
deze bekentenis heeft toegevoegd dat de 
koopsom reeds betaald was, dat zonder 
deze samengestelde bekentenis '' noch de 
koop en de levering >> noch de betaling 
zouden vaststaan, dat verweerder, nu hij 
beweert dat de verklaring van eiser om
trent de betaling slechts een toevoeging 
is aan « een vroeger reeds vaststaand en 
van meet af aan bekend feit ))' gesom
meerd wordt de verkoop anders dan door 
de ondeelbare bekentenis van eiser te 
bewijzen; 

Overwegende dat het vonnis er zich 
toe beperkt te overwegen dat « het ter 
zake gaat om een vaststaand feit : de 
verkoop en de levering, feiten die zelfs 
breedvoerig en herhaaldelijk door de 
schuldenaar werden beschreven en welke 
nooit, ook niet in conclusie, werden ge
loochend >> ; 

Overwegende dat het vonnis zodoende 

op voormelde conclusie van eiser geen 
passend antwoord verstrekt; 

Overwegende immers dat de breed
voerige en herhaalde beschrijving van de 
verkoop en van de levering door eiser, 
waarvan het vonnis gewaagt, duidelijk 
slaat op de omstandige uiteenzetting die 
eiser van deze verkoop en levering gaf 
en in zijn conclusie en in zijn antwoord 
aan de sommerende deurwaarder, uiteen
zetting die echter telkens ook behelsde 
dat dEl koopsom reeds betaald was; 

Overwegende dat het onderdeel ge
grond is; 

In zover de voorziening ertoe strekt 
het arrest gemeen te doen verklaren aan 
de in zake geroepen partij Meheus 
Etienne : 

Overwegende dat het vonnis bij een 
niet aangevochten beslissing vaststelt dat 
verweerder zijn eis tegen Meheus Etienne 
verzaakt ; dat het vonnis deze partij bui
ten zake stelt; 

Dat eiser er geen belang bij heeft het 
arrest aan deze partij gemeen te doen 
verklaren; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het eerste onderdeel van het 
eerste middel noch op het tweede middel, 
die tot geen uitgebreidere vernietiging 
kunnen leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis behalve in zover het Etienne 
Meheus buiten zake stelt zonder kosten ; 
verwerpt de oproeping tot gemeenverkla
ring van het arrest ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten behalve die van de oproeping tot 
gemeenverklaring van het arrest die ten 
laste van eiser blijven; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
koophandel te Brugge. 

30 september 1966. - 1e kamer. -
Voo1·zitter, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, · procureur
generaal. - Pleiters, HH. Bayart en 
Struye. 

1 e KAMER. - 30 september 1966. 

1° NATUURLIJK KIND.- REOHTS· 
VORDERING TOT UITKERING VAN ON· 
DERHOUD GESTEUND OP ARTIKEL 340b, 
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2°, VAN HETBURGERLIJK WETBOEK.
REOHTSVORDERING VAN DE MOEDER 
TOT HET BEKOMEN VAN KRAAMKOSTEN. 
- BEWIJS VAN HET GEREGELD PLAATS
HEBBEN VAN DE GEMEENSOHAP. -
EEGRIP. 

2° NATUURLIJK KIND. - REOHTS
VORDERING TOT UITKERING VAN ONDER
HOUD GESTEUND OP ARTIKEL 340b, 2°, 
VAN HET EURGERLIJK WETBOEK. -
REOHTSVORDERING VAN DE MOEDER 
TOT HET BEKOMEN VAN KRAAMKOSTEN. 
- BEWIJS VAN DE GEMEENSOHAP 
KUNNENDE BLIJKEN UIT ELK DER VIER 
OMSTANDIGHEDEN OPGESOMD IN BE
DOELD ARTIKEL 340b. 

1° In geval van 1"echtsvorde1·ing tot het 
belcomen van een onde1•houdsgeld en van 
1"echtsvo1·de1·ing tot het betalen van de 
lc1·aamlcosten, gesteund op de m·tilce
len 340b, 2o, en 34.0c van het Bu1·gerlijlc 
J'Vetboelc, volstaat het bewijs van een 
enlcele daad van gemeenschap tussen de 
moeder van het natuu1"lij 7c lcind en de 
ve1·weenle1· niet om het ge1·egeld plaats
hebben van die gemeenschap te bewij
zen (1). (Burgerlijk Wetboek, artt. 340b, 
2o, en 340c). 

2° Het bewijs van de gemeenschap tussen 
de moede1· van een natuu1·lijlc lcind en 
de man van wie, op g1·ond van de a?·ti
lcelen 340b en 34.0c van het Burgerlijlc 
TV etboelc, onderhoudsgeld en lcmamlcosten 
gevorderd wm·den, lean uit elk van de 
in bedoeld artilcel 340b opgesomde om
standigheden blijlcen, zodat de ontsten
tenis van het bewijs van een, weze het 
van meenlere, van die omstandigheden 
niet volstaat om de vm·werping van de 
1'echtsvm·dering te verantwoorden ( 2). 

(E ... , T. DE B ... ) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1965 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 340b, 340c, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek, doo1·dat het arrest de vordering 
van eiseres, strekkende tot het bekomen 

(1) Raadpl. cass., 13 mei 1960 (Bull. en 
PAsrc., 1960, I, 1054); 9 februari 1961, rede
nen (ibid., 1961, I, 619). 

Over de algemene bekendheid van de ge
meenschap, raadpl., buiten de hiervoor ver-

van onderhoudsgeld en kraamkosten 
overeenkomstig de artikelen 340b en 
340c van het Burgerlijk W etboek, onge, 
grond verklaart om de reden dat het 
geregeld plaatshebben en de algemene 
bekendheid van de gemeenschap tussen 
eiseres en verweerder niet in aanmerking 
kan genomen worden, daar slechts een en
kele daad van gemeenschap is ingeroepen 
en bewezen, te weten die welke plaats
vond te Eeklo op 28 december 1956, en 
dat er geen sprake is van algemene be
kendheid van deze gemeenschapsdaad die 
door geen getuigen werd gezien, tm·wijl : 
1° eiseres in haar verzoekschrift dat, in 
maart 1960, de voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg werd aangeboden 
en, op 2 april 1960, aan verweerder werd 
betekend, liet gelden dat de betrekkingen 
tussen de partijen minstens plaatsvonden 
tussen 25 november 1956 en 24 maart 
1957, en het tussenvonnis van 10 juni 
1961 constateert dat eiseres het bewijs 
aanbood van zes feiten wat de geregelde 
en algemeen bekende aard van die betrek
kingen betrof, 2° het beroepen vonnis van 
9 maart 1963 beslist dat het merendeel 
van de in voormeld tussenvonnis be
doelde feiten bewezen is, en meteen dat 
verweerder, gedurende het wettelijk tijd
perk der bevruchting, betrekkingen heeft 
onderhouden met eiseres en deze in haar 
conclusie voor het hof van beroep liet 
gelden dat de door de wet gestelde vereis
ten aanwezig waren, zoals door de eerste 
rechter werd vastgesteld, zodat eiseres, 
zowel in eerste aanleg als, door verwijzing 
naar de beslissingen van de eerste rech
ter, in haar conclusie voor het bof van 
beroep, het bestaan van geregelde alge
meen bekende betrekkingen beeft ingeroe~ 
pen, en het arrest, dienvolgens, door te 
verklaren dat eiseres slechts een daad van 
gemeenschap inriep en door zicb er toe te 
beperken na te gaan of die ene daad alge
meen bekend was, de bewijskracht heeft 
miskend welke door de hoger aangeduicle 
artikelen van het Burgerlijk Wetboek 
wordt gehecht aan het inleiclencl verzoek;. 
schrift van maart 1960, aan bet tussen
vonnis van 10 juni 1961, aan bet beroepen 
vonnis van 9 maart 1963 en aan de con
clusie door eiseres voor het hof van be' 
roep : 

Overwegende dat de beknopte opgave 

melde arresten, cass., 28 mei 1959 (Bull. en 
PAsrc., 1959, I, 986) en 25 februari 1965 (ibid., 
1965, I, 650). 

(2) Oass., 29 juni 1961 (Bttl!. en PAsiO.; 
1961, I, 1192). 
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van de feiten, door eiseres aangehaald in 
haar inleidend verzoekschrifl:;, op het 
·bestaan wees van « betrekk:ingen '' met 
verweerder, tengevolge waarvan het 
kind, geboren op 21 september 1957, ver
wekt werd en welke « minstens plaats
vonden tussen 25 november 1956 en 
24 maart 1957 ,, gemeenschap die, vol
gens dit verzoekschrift, van algemene · 
bekendheid was ; 

Overwegende dat, zo gezegd verzoek
schrift slechts een enkele daad van vlese
lijke gemeenschap preciseerde, die zich 
op een bepaalde plaats en datum, name
lijk te Eeklo op 28 december 1956, zou 
hebben voorgedaan, het tevens ver
scheidene feiten aanhaalde waarop eiseres 
steunde om het bewijs te leveren dat 
bedoelde gemeenschap « geregeld ,, dus 
ook: op andere data dan 28 december 
1956, plaats heeft gehad en waaruit de 
eerste rechter, na vastgesteld te hebben 
dat het merendeel van die feiten bewezen 
was, afleidde dat verweerder « betrekk:in
gen ,, in de zin van artik:el 340b, 2°, met 
eiseres onderhouden had ; 

Overwegende gewis dat het natuurlijk 
kind en de moeder, tot staving van een 
eis gegrond op de artikelen 340b, 2°, en 
340c van het Burgerlijk Wetboek:, het 
« geregeld " plaatshebben van de gemeen
schap moeten bewijzen en dat mitsdien 
een enk:ele daad van gemeenschap niet · 
volstaat ; dat de rechter nochtans vermag 
uit de door hem onderzochte omstandig
heden en gedraging van verweerder af 
te leiden dat de gemeenschap « geregeld >> 

plaatshad; 
Overwegende dat het arrest vaststelt, 

enerzijds, dat (( slechts een enkele daad 
van gemeenschap tus.Sen verweerder en 
eiseres ingeroepen en bewezen wordt, te 
weten die welke plaatsvond op 28 'decem
ber 1956, ter gelegenheid van bet studen
tenbal te Eek:lo ... >> en dat « geen sprak:e 
is van algemene bekendheid van deze 
gemeenschapsdaad ... >> en, anderzijds, 
dat bewezen is dat verweerder en eiseres 
<< zich openbaar als verliefden gedroegen 
en als verloofden doorgingen, wat toch 
niet insluit dat verweerder, om tot het 
plegen van de gemeenschapsdaad van 
28 december 1956 te geraken, eiseres 
bedrogen heeft met een huwelijksbelofte 
of andere listige kunstgrepen gebruik:te 
of op haar een psychische dwang uitoe
fende >>, en er uit afleidt dat de vierde 
omstandigheid, bij artik:el 340b, 4°, van 
het Burgerlijk Wetboek bepaald, <<de 
verleiding van eiseres door huwelijks
belofte, bedrieglijke handelingen of mis
bruik van gezag niet is bewezen >> ; 

Overwegende dat de rechter zich er toe 
beperk:t de feiten, waatuit hij afleidt dat 
verweerder en eiseres zich als verliefden 
gedroegen en als verloofden doorgingen 
en waarvan eiseres gewag maakte in haar 
verzoek:schrift en conclusie en die door de 
eerste rechter voor het merendeel als 
bewe.zen aangezien werden, te onderzoe
ken met het oog op de toepassing van 
artikel 340b, 4°, van het Burgerlijk Wet
hoek; dat hij echter niet nagaat of de door 
eiseres aangevoerde feiten al dan niet het 
door artikel 340b, 2°, van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalde bewijs uitmaakteil, eh 
aldus de in het middel aangeduide wets
bepalingen schendt ; 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het eerste middel dat tot geen 
uitgebreidere vernietiging kan leiden, 
vernietigt de bestreden beslissing behalve 
in zover hierbij het door verweerder 
ingesteld hoger beroep ontvankelijk is 
verklaard; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

30 september 1966. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Delahaye. - Gelijlclttidende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleite1's, HH. Bayart en 
Struye. 

'1 e KAMER. - 30 september 1966. 

VERKEER.- WEGCODE VAN 8 APRIL 
1954. - VERPLICHTING VOOR ELKE 
BESTUURDER TE KUNNEN STOPPEN 
VOOR EEN VOORZIENBARE HINDERNIS. 
- HINDERNIS.- BEGRIP. 

De rechtm· sp1·eelct zich niet tegen dam· te 
constate1'en, eensdeels, dat een voertuig 
een hinde1·nis v661· wellce de bestuu1'de1' 
van een ande1· vom·tuig, nam· luid van 
artilcel 26-1 van de W egcode, zoals hij 
van lcracht was voor het lconinlclijlc be
sluit van 30 april1963 (1), moest lcunnen 

(1) De oplossing is dezelfde sinds het in 
werking treden van het koninklijk besluit van 
30 april 1963. Evenwel, ingevolge artikel 14 
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stoppen, en doo1' te beslissen, ande1·deels, 
dat het ee1'ste voe1'tuig de1'gelijke hinde1'
nis niet zou opgeleve1'rl hebben, indien 
de gang van het tweede voe1'tuig no1'maal 
was geweest. 

(STOCK EN REYNAERT, 
T. VANDENKEYBUS EN OONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 juni 1965 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 26 van de Wegcode, zoals dit 
laatste op 4 september 1962 van kracht 
was, doonlat het bestreden arrest, na 
vastgesteld te hebben dat de wagen van 
eerste verweerder aan de wagen van 
eiseres " een voldoende doorgangsruimte 
van 3,80 meter overliet ,, beslist dat 
eiseres een fout begaan heeft door '' haar 
snelheid niet te regelen .. . om te lmnnen 
stoppen v66r een hindernis, die niet 
alleeri. voorzienbaar was, doch in feite 
door haar ook gezien was geworden >> en, 
op grond van Q.eze overweging, beslist dat 
eerste verweerder geen fout begaan heeft 
en dat eiseres alleen aansprakelijk is voor 
de schadelijke gevolgen van de botsing 
tussen de twee wagens en van de aanrij · 
ding van tweede verweerder, welke een 
verder gevolg was van de eerste botsing, 
te1'wijl, ee1'ste onrlM·deel, het tegenstrijdig 
is terzelfdertijd aan te nemen, aan de ene 
zijde, dat eiseres had moeten stoppen 
v66r de voorzienbare en zichtbare hinder
nis die de wagen van eerste verweerder 
uitmaakte, en, aan de andere zijde, dat 
diezelfde verweerder aan eiseres een vol
doende doorgangsruimte van 3,80 meter 
overliet, hetgeen noodzakelijkerwijze als 
gevolg moet hebben dat de auto van 
eerste verweerder geen hindernis uit
maakte en dat eiseres, wie door bet arrest 
geen andere fout verweten werd, geens
zins verplicht was voor een onbestaande 
hindernis te stoppen, tegenstrijdigheid 
die met het gebrek aan de door artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering 

van dit besluit, komen de bewoordingen van 
artikel26-l van de Wegcode van 8 apri11954 : 
« Hij ( elke bestuurder) moet in alle omstandig· 
heden kunnen stoppen v66r een hindernis die 
kan worden voorzien , niet meer voor in arti· 
kel26 van de Wegcode, maar worden in arti· 
kel 27-1 ingevoegd. 

gelijkstaat; tweede onde1'deel, een wagen 
die een voldoende doorgangsruimte van 
3,80 meter aan de andere weggebruiker 
liet geen hindernis uit;rnaakte in de zin 
van artikel 26 van de W egcode en, bijge
volg, eiseres geen fout begaan had door 
v66r de wagen van eerste verweerder niet 
te stoppen : 

Overwegende dat zo het arrest ener
zijds aanneemt dat eerste verweerder aan 
eiseres een doorgangsruimte van 3,80 me
ter liet, het anderzijds erop wijst dat 
gezegde verweerder eiseres niet' zou ge
hinderd hebben, " indien zij een normale 
gang had gehad '' ; dat uit deze be
schouwingen, welke niet strijdig zijn, 
voortvloeit dat, volgens het hof van be
roep, de wagen van eerste verweerder 
voor eiseres slechts een hindernis heeft 
uitgemaakt ten gevolge van de abner
male gang van de wagen van deze laatste ; 

Dat het arrest dan ook heeft kunnen 
oordelen dat eiseres een fout beging door 
haar snelheid niet te regelen, zoals door 
de omstandigheden geboden was, om v66r 
bedoelde hindernis, die kon voorzien 
worden en door haar in feite gezien werd, 
te kunnen stoppen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en van 
de bewijskracht van het proces-verbaal 
nr 930 van de rijkswacht, district Ant
werpen, brigade Rumst, van 4 september 
1962, doo1'dat het bestreden arrest beslist 
dat de schatting van eerste verweerder, 
volgens welke hij aan eiseres een vol
doende doorgangsruimte van 3,80 meter 
overliet, onrechtstreeks bevestigd werd 
door de verbalisanten die, in hun proces
verbaal, de verklaring van eiseres niet 
aannemelijk achten in zover zij beweert 
dat het voertuig van eerste verweerder 
nog in beweging was, en verder beslist 
dat door het bestaan van bedoelde vol
doende doorgangsruimte bewezen was 
dat eerste verweerder geen fout begaan 
heeft en dat eiseres aileen aansprakelijk 
was voor de schadelijke gevolgen van het 
ongeval, te1'wijl in gezegd proces-verbaal 
de verbalisanten noch rechtstreeks noch 
onrechtstreeks hun mening te kennen 
gegeven hebben over de overgelaten 
doorgangsruimte (schending van arti
kel 1319 van het Burgerlijk Wetboek), 
en te1·wijl alleszins geen enkel verband 
bestaat tussen hun mening :p_opens het 
" nog in beweging zijn " van de wagen 
van eerste verweerder en hun mening 
no pens de gelaten doorgangsruimte, zodat 
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het arrest, in strijd met artikel 97 van de 
Grondwet, dienaangaande niet gemoti
veerd is : 

Overwegende dat de eisers het arrest 
verwijten de bewijskracht te hebben mis
kend van het proces-verbaal nr 390 van 
4 september 1962 van de rijkswacht te 
Rumst, door te verklaren dat de schat
ting van eerste verweerder, die beweerde 
een voldoende doorgangsruimte van 
3,80 meter te hebben gelaten, onrecht
streeks door de opstellers van dit proces
verbaal bevestigd werd; 

Overwegende dat gezegde opstellers in 
bedoeld proces-verbaal verklaren dat de 
bewering van eiseres, luidens welke het 
voertuig van eerste verweerder nog in 
beweging was, hun niet aannemelijk lijkt; 
dat het hof van beroep uit deze verkla
ring heeft kunnen afleiden dat de voor 
eiseres vrijgelaten doorgangsruimte niet 
verminderd werd door een " nog in bewe
ging zijn »van het voertuig van gezegde 
verweerder en, bijgevolg, erin een on
rechtstreekse bevestiging heeft kunnen 
zien van de bewering van die verweerder 
nopens bedoelde vrijgelaten doorgangs
rmmte; 
~at het middel feitelijke grondslag 

m1st; 

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

30 september 1966. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter.' - Ve1·slaggeve1·, 
H. Rutsaert. - Gelijkluidende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleiters, HH. Struye en 
Bayart. 

2e RAMER. - 3 oktober 1966. 

1° SCHIP-SCHEEPVAART. - ZEE
VAARTPOLITIE. - !NRICHTINGSREGLE
MENT. - KONINRLIJR BESLUIT VAN 
10 SEPTEMBER 1929, ARTIREL 34. -
VERBINTENIS OPGELEGD AAN DE :KAPI
TEIN VAN EEN BELGISOH SOHIP BINNEN 
DE VIER EN TWINTIG UUR VAN ZIJN 
AAN:KOMST IN EEN BELGISOHE HAVEN 
IN HANDEN VAN DE WATERSOHOUT ALLE 
OPGEMAARTE A:KTEN NEER TE LEGGEN 
EN HEM ALLE SOHEEPVAARTVOORVAL
LEN EN ONGEV ALLEN AAN TE GEVEN, -
BEGRIP. 

2° RECHTBANKEN.- STRAFZAREN.-

MACHT VAN HET REOHTSPRE:KEND 
REOHTSOOLLEGE. - FElT DAT DOOR 
HET OPENBAAR MINISTERIE TER TE
REOHTZITTING AA,NGEHAALD WORDT.
V ASTSTELLING DAT DIT FElT NIET TOT 
GROND VAN DE VERVOLGING HEEFT GE
DIEND EN NIET HIERIN BEGREPEN IS.
SOEVEREINE FEITELIJ:KE VASTSTEL
LING. 

1° De 1'echte1·, die vaststelt dat een kapitein 
van een Belgisch schip tijdens zijn 1·eis 
geen akte opgesteld heeft en dat e1· zich 
geen voorvallen of ongevallen bedoeld 
doo1' a1·tikel 34 van het koninlclijk besluit 
van 10 septembe1· 1929 houdende im·ich
tings1·eglement de1' zeevaa1'tpolitie voor
gedaan heb?en, leidt. wettelijk e1·uit af 
da:t naa1· ~u~d van ll:~'t~kel 34 de kapitein 
n~et veTphcht was zwh binnen de 24 uren 
nc;: zijn aanlcomst in een Belgische haven 
b~J de wateTschout aan te bieden. 

2? De 1'echte1· beoordeelt soeve1·ein in feite 
,of een dooT het openbam· ministerie te1· 
terechtzitting aangehaald feit hetzelfde 
feit is als datgene dat tot gToncl van de 
vervolging gediend lweft of erin veTvat 
is (1). 

(PROOUREUR-GENERAAL TE GENT, 
T. REYGAERT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 april 1966 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 34 van het ko
nillklijk besluit van 10 september 1929 
houdende inrichtingsreglement der zee
vaartpolitie, doordat het aangevochten 
arrest beslist dat de kapitein van een 
Belgisch schip zich binnen de 24 uren na 
zijn aankomst bij de waterschout niet 
moet aanbieden indien tij dens de reis 
geen akten werden opgemaakt en er zich 
geen scheepvaartvoorvallen of ongevallen. 
hebb";n voorgedaan, terwijl bedoelde wets
b~palmg steeds de persoonlijke verschij
rung van de kapitein beoogt niet alleen 
om eventue~e akten neer te leggen, maar 
ook mondelmge aangifte te doen van alle 
omstandigheden die van die aard zijn dat 

(1) Men raadplege cass., 4 december 1961 
(Bull. en PAsiC., 1962, I, 422), 20 maart 1964 
(ibid., 1964, I, 789), 17 mei.1965 (ibid., 1965, 
I, 991) en 3 oktober 1966, inf1·a, blz. l49. 

/ 
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zij de zeevaartpolitie interesseren ten 
einde aan de waterschout toe te laten in 
voorkomend geval van deze aangifte 
proces-verbaal op te maken en, zo hij 
bet nuttig omdeelt, een onderzoek in te 
stellen alsmede de overlegging van het 
scbeepsjournaal of de nederlegging van 
een afschrift van het zeeverslag te vor
deren, te1•wijl bet niet aan de kapitein 
zelf beboort te oordelen of de gebeurte
nissen die zich tijdens de reis voordeden 
al dan niet de zeevaartpolitie aanbelan
gen en te beslissen ofhij zich bij de water
scbout dient aan te melden : 

Overwegende dat verweerder enkel ver
volgd werd om verzuimd te hebben, bin
nen de 24 uren na zijn aankomst in een 
Belgische haven, in handen van de water
scbout alle akten neer te leggen die hij, 
overeenkomstig de bestaande wetsbepa
lingen tijdens de reis heeft moeten opma
ken; 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest, 
na vastgesteld te hebben dat gedurende 
de reis welke de aankomst van het scbip 
in de haven van Gent voorafging noch 
akte opgesteld werd noch scheepvaart
voorvallen of ongevallen zich voorgedaan 
hadden, zoals bedoeld door artikel 34 van 
bet koninklijk besluit van 10 september 
1929, hieruit wettelijk afgeleid heeft dat 
verweerder zich aan het misdrijf door 
dit artikel voorzien niet schuldig gemaakt 
had; 

Overwegende, anderzijds, dat bet be
streden arrester op wijst dat verweerder 
<< geweigerd heeft vrijwillig te verschijnen 
nopens andere inbreuken van voormeld 
artikel 34, feiten nopens welke hij trou
wens in eerste aanleg niet terechtstond " ; 

Dat het arrest aldus vaststelt dat de 
feiten, hoofdens welke verweerder gewei
gerd heeft te verschijnen, niet dezelfde 
zijn als of begrepen zijn onder die welke 
het voorwerp van de telastlegging uit
maakten; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 182 van het Wetboek van 
strafvordering, do01·dat het aangevochten 
arrest, na vastgesteld te hebben dat be
kiilagde geweigerd heeft vrijwillig te ver
schijnen voor alle inbreuken voorzien bij 
artikel 34 van het koninklijk besluit van 
10 september 1929, beslist dat hij dien
volgens enkel terechtstaat wegens het 
niet neerleggen van de opgemaakte ak;ten, 
terwijl : 1° zowel uit de gegevens van het 
onderzoek der zaak gedaan op de terecht-

zitting van 26 mei 1965 v66r de eerste 
recbter als uit de conclusie genomen v66r 
het Hof op de terechtzitting van 12 maart 
1966 door beklaagde, blijkt dat deze 
laatste zicb verdedigd heeft omtrent alle 
tekortkomingen aan gezegd artikel 34 
waarvoor door de waterschout te Gent 
op ll januari 1965 het proces-verbaal 
nr 4/65 te zijnen laste werd opgesteld, 
namelijk de niet-aangifte van alle scheep
vaartvoorvallen, 2° de inbreuk op arti
kel 34 van het koninklijk besluit van 
10 september 1929, waarvoor beklaagde 
vervolgd werd, bestaat in het geheel van 
de gedragingen die de strafbare onthou
ding uitmaken welke aan de kennisne
ming door de rechtbank onderworpen 
was, 3° het aangevochten arrest niettemin 
uitspraak gedaan heeft over feiten die 
aldus bij bet Hof niet aanhangig zouden 
gemaakt zijn geweest, waar in antwoord 
op de conclusies van het openbaar minis
terie verklaard wordt dat de daarin aan
gehaalde omstandigheden, namelijk mo
gelijke scheepvaartvoorvallen en onge
vallen, zich tijdens de reis niet hebben 
voorgedaan, dat deze beslissing dien
volgens op dubbelzi1mige beweegredenen 
berust, 4° de rechter in ieder geval de 
verplichting heeft van ambtswege de 
wetsbepalingen toe te passen die werke
lijk de ten laste gelegde feiten beteugelen 
en aldus de omscbrijving ervan desnoods 
te wijzigen of aan te vullen mits de rech
ten van de verdediging te eerbiedigen : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit geen enkel stuk 

waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijk;t dat eiser zich « verdedigd " heeft 
omtrent andere feiten dan die waarover 
het bestreden arrest uitspraak doet ; 

Dat de omstandigheid dat verweerder, 
alvorens het openbaar ministerie in hoger 
beroep «de aanvulling van de telastleg
ging over de ganse tekst van artikel 34 
zoals in de conclusie van verdachte zelf 
voorzien "gevorderd had, in die conclusie 
andere bepalingen van gezegd artikel 34 
besproken zou hebben om te besluiten 
dat hij er zich niet aan schuldig had ge
maakt, geen invloed kan hebben op zijn 
latere weigering te verscbijnen hoofdens 
feiten welke bij de rechter niet aanhangig 
waren; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, zo het Hof van be

roep vaststelt dat « de telastlegging be
perkt blijft tot het niet neerleggen van 
opgemaakte akten >> en niettemin verder 
onderzoekt of verweerder zich aan andere 
misdrijven schuldig gemaakt heeft, eiser 
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zonder be lang is om deze strij digheid te 
critiseren vermits, :Zoals in het antwoord 
op het tweede middel aangestipt wordt, 
de rechter uit zijn soevereine vaststellin
gen wettelijk afgeleid heeft ofwel dat 
deze misdrijven door verweerder niet 
gepleegd werden ofwel dat hij zonder 
macht was om erover uitspraak te doen ; 

W at het tweede en het vierde onderdeel 
betreft : 

Overwegende, enerzij ds, dat de rechter, 
na soeverein vastgesteld te hebben dat de 
andere misdrijven door het openbaar 
ministerie v66r het hof van beroep ten 
laste van verweerder gelegd niet dezelfde 
feiten uitmaakten als diegene welke het 
voorwerp van de vervolging uitmaakten, 
wettelijk beslist heeft dat hij zonder 
macht was om over die feiten uitspraak 
te doen'; 

Overwegende, anderzijds, dat, zoals 
blijkt uit het antwoord op het tweede 
middel, het arrest wettelijk beslist heeft 
dat verweerder zich niet aan het misdrijf 
voorzien door artikel 34 van het konink
lijk besluit van 10 september 1929 schul
dig gemaakt had ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

3 oktober 1966.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter. V eTslaggever, 
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Duman, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 oktober 1966. 

MILITIE.- UITSTEL WEGENS MORELE 
REDEN. - BUITENGEWOON UITSTEL. -
GECOORDINEERDE DIENSTPLICHTWET· 
TEN, ARTIKEL 11. - lNGESCHREVENE 
DIE BEWEERT ONMISBAAR TE ZIJN VOOR 
EEN LANDBOUW·, NIJVERHEIDS· OF 
HANDELSBEDRIJF. - WETSBEPALING 
NIET. TOEPASSELIJK. 

De bepaling van m·tikel 11, § 1, van de 
gecoo1·dineerde clienstplichtwetten, betref-

fende het buitengewoon uitstel, zijn niet 
toepasselijk op de ingesch1'evene die 
het 1'echt op een buitengewoon uitstel in
roept om de 1·eclen dat hij onmisbaar is 
voor een landbouw-, nijverheids- of 
handelsbeclrijj, dat hij voo1· eigen reke
ning clan wel voo1· die zijner oudm'S 
d1·ijjt (1). (Gecoordineerde dienstplicht
wetten, artt. 10, § 1, 7°, en 11, § l.) 

(PORREZ.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de beslissing 
op 26 april1966 door de Hoge Militieraad 
gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel ll van de dienstplicht
wetten gecoordineerd op 30 april 1962, 
do01•dat de Hoge Militieraad de aanvraag 
van eiser om buitengewoon uitstel, voor
zien bij voornoemd artikel, verworpen 
heeft omdat aan de vereisten van arti
kel 10, § 1, 1°, van voormelde wetten niet 
is voldaan, te1·wijl eiser de voorwaarden 
vervult van artikel 10, § 1, 7°, van de 
dienstplichtwetten, zodat de Hoge Militie
raad een verkeerde wetsbepaling heeft 
toegepast : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 11, § 1, van de dienstplichtwetten, de 
ingeschrevene, die, na bet verstrijken van 
de termijn gesteld voor de indiening van 
de aanvragen om uitstel maar v66r de 
beeindiging van zijn werkelijke dienst
termijn, ingevolge het overlijden van een 
gezinslid de in § 1, 1° of 2°, van artikel 10 
bepaalde voorwaarden vervult, recht 
heeft op een buitengewoon uitstel; 

Dat uit die wetsbepaling duidelijk 
blijkt dat de Hoge Militieraad een buiten
gewoon uitstel slechts vermag toe te 
kennen wmmeer de voorwaarden gesteld 
bij artikel10, § 1, 1° of 2°, van de dienst
plichtwetten vervuld zijn en dat de voor
waarden voorzien bij dezelfde bepaling 7° 
hiervoor niet in aanmerking kunnen 
komen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

3 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo1'· 
zitte1' en Ve1'slaggeve1·, H. Louveaux, 

(1) Raadpl. cass., 23 april en 14 mei 1956 
(Bull. en PASIO., 1956, I, 880 en 977). 
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raadsheer waarnemeri.d voorzitter.- Ge
lijkluidende conclusie, H. Dumon, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 3 oktober 1966. 

1° MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
- BEGRIP. 

2° MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
- V ASTSTELLING DOOR DE REOHTER 

DAT BEKLAAGDE AAN DE BENADEELDE 
ZIJN BEDOELING HEEFT BEREND GE
MAAKT DAT HIJ DE HEM DOOR HAAR 
TOEVERTROUWDE GOEDEREN GING TE
RUGGEVEN.- VOLSTAAT NIET OM HET 

MISDRIJF UIT TE SLUITEN. 

1° H et misb1·uik van veTt1'01twen, bedoeld 
bij aTtikel 491 van het 8t?·afwetboelc be
staat in het bed1·ieglij 7c venhtiste1·en of 
ve1·spillen van goede1·en, gelden, koop
waTen, biljetten, lcwijtingen of gesclwif
ten die een veTbintenis of een schuld
beV?·ijding inhouden; het feit op bedTieg
lijke wijze in het bezit van deze zaken 
te zijn gekomen maalct geen bestanddeel 
van dit misd1·ijf uit. 

2° Uit de enkele omstandigheid dat degene 
die e1·van beticht wonlt goede1·en, die 
hem oveThandigd zijn ondeT ve1•plichting 
om ze te1·~tg te geven of ze voo1• een be
paald doel te geb1·uiken of aan te wenden, 
beclTieglijk ve1·cluisteTd of verspild te 
hebben, v66T het opt1·eden van het gerecht 
aan de benadeelcle heeft doen kennen dat 
hij be1·eicl was gezegcle goede1·en terug te 
geven, mag niet wettelijk afgeleid wo1•clen 
dat de becloelde telastlegging niet bewezen 
is. 

(PROOUREUR-GENERAAL TE GENT 
EN HAEGEMAN, T. REMUE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 18 mei 1966 door bet Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

I. W at de voorziening van eiser be
treft : 

Over bet middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 491 van bet Strafwetboek en 212 
van bet W etboek van strafvordering, 
wegens gebrek aan motivering van bet 

aangevochten arrest ofwegens zijn tegen
strijdige of dubbelzinnige motivering, 
doo1·clat bet bestreden arrest de beklaagde 
van de rechtsvervolging ontslaan heeft 
voor feiten die hem niet ten laste gelegd 
werden, en die bestraft worden als oplich
ting door artikel 496 van bet Strafwet
boek, meer bepaald « omdat het niet 
bewezen is dat de beklaagde op bedrieg
lijke wijze in bet bezit is gekomen van 
bet geld en van de titels "• te1·wijl de ver
volgingen ingesteld werden wegens in
brenk op artikel 491 van bet Strafwet
boek, meer bepaald om titels en gelden, 
die vrijwillig overhandigd werden, be
drieglijk te hebben verduisterd : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zijn beslissing, dat bet niet bewezen ge
bleven is dat verweerder zich schuldig 
heeft gemaakt aan bedrieglijke verduiste
ring, ten nadele van eiseres, van een som 
van 300.000 frank in specien en van kas
bons van het Gemeentekrediet voor een 
nominale waarde van 1.640.000 frank, op 
de redenen steunt " dat Antoinette 
Haegeman niet betwist dat zij vrijwillig, 
zonder zelfs ontvangstbewijzen op te 
eisen, kasbons van het Gemeentekre
diet voor een nominale waarde van 
1.640.000 frank en 300.000 frank in spe
cien aan de verdachte (thans verweerder) 
heeft overhandigd ; dat, indien vreemd 
voorkomt en moeilijk kan aangenomen 
worden dat deze oude vrouw, over al 
haar geestesvermogen beschikkende, 
bijna al haar bezittingen zou geschonken 
hebben aan een persoon die zij enkele 
weken voordien persoonlijk niet kende, 
het nochtans niet bewezen is - en overi
gens nooit door de burgerlijke partij aan
gevoerd werd - dat de beklaagde op 
bedrieglijke wijze in het bezit is gekomen 
van het geld en van de titels; dat boven
dien Remue, alhoewel hij aan de gerech
telijke politie geen spontane verklaring 
aftegde en rtiet onmiddellijk aanwees 
waar de bedoelde kasbons verborgen 
waren, nochtans v66r het optreden van 
het gerecht reeds aan de burgerlijke par
tij, op haar vraag tot overmaking van de 
titels, schriftelijk had bevestigd dat hij 
bereid was de titels, welke zij hem toe
vertrouwd had, op dag en uur door haar 
bep~ald terug te geven >> ; 

Overwegende, enerzijds, dat het op 
bedrieglijke wijze in bezit komen van 
de verduisterde of verspilde zaken geens
zins een bestanddeel uitmaakt van bet 
misdrijf van misbruik van vertrouwen, 
wegens hetwelk verweerder vervolgd 
was ; dat de vaststelling van het ontbre
ken van een bestanddeel dat vreemd is 
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aan de telastlegging, de beslissing van 
vrijspraak niet kan rechtvaardigen ; 

Overwegende, anderzijds, dat uit de 
enkele omstandigheid dat v66r bet optre
den van bet gerecht verweerder reeds 
aan de burgerlijke partij schriftelijk had 
bevestigd dat hij bereid was de hem 
toevertrouwde titels terug te geven, niet 
blijkt dat hij zich aan bet hem ten laste 
gelegde misdrijf niet schuldig gemaakt 
heeft; 

Dat, inderdaad, eensdeels, dergelijke 
verklaring van inzicht, zonder nadere 
aanduiding nopens de werkelijke hande
lingen of gedragingen van verdachte, 
bedrieglijke verduistering niet insluit, 
en anderdeels, de constatering aileen 
slaat op de verduistering van titels en 
niet op die van gelden wegens welke ver
weerder insgelijks vervolgd was; 

Dat bet middel gegrond is ; 

II. W at de voorziening van eiseres 
betreft : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
dering : 

Overwegende dat eiseres, burgerlijke 
partij, die niet in de kosten van de pu
blieke vordering veroordeeld werd, niet 
ontvankelijk is om zich tegen bet open
baar ministerie te voorzien ; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke . 
vordering : 

Overwegende dat eiseres onder meer 
hetzelfde middel inroept als eiser; dat 
u.:it het antwoord op dit middel gebleken 
is dat bet gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder in de kosten, met uit
zondering van de kosten van betekening 
van de voorziening van eiseres aan het 
openbaar ministerie, welke ten laste van 
eiseres zullen blijven; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

3 oktober 1966.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e?'slaggever, 

(1) Oass., 27 oktober 1958 (Bull. en PAsrc., 
1959, I, 205) ; raadpl. cass., 26 april 1965 
(ibid., 1965, I, 594). 

(2) Oass., 12 september 1940 (Btt!l. en PA-

H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Duman, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 oktober 1966. 

1° ARBEHDSONGEVAL. - ONGEVAL 
DAT ZIOH HEEFT VOORGEDAAN OP DE 
WEG NAAR OF VAN HET WERK.- DA
DER AANSPRAKELIJK VOOR HET ONGE
V AL, DIE RET ONDERNEMINGSHOOFD 
VAN DE GETROFFENE, DIENS ARBEIDER 
OF AANGESTELDE IS. - GELDEND 
STELSEL VOOR DE INWERKINGTREDING 
VAN DE WET VAN 11 JUNI 1964. -
UITSLUITING VAN HET VERHAAL NAAR 
GEMEEN RECHT. 

2° WETTEN EN BESLUITEN.- WET 
DIE EEN REGEL OMTRENT DE AANSPRA· 
KELIJKHEID WIJZIGT OF DIE EEN 
NIEUWE AANSPRAKELIJKHEID VAST· 
STELT.- NIET VAN TOEPASSING OP DE 
VERGOEDING VAN SCHADE WAARVAN 
DE OORZAAK HARE INWERKINGTREDING 
VOORAFGAAT. 

1° A 1·tikel 19, lid 3, van de gecoordinee1·de 
wetten betrefjende de schade voo1·tvloeiend 
uit a1·beiclsongevallen, hetwelk, behalve 
het geval van opzettelijlce fout, aan cle 
get1·ofjene van een arbeiclsongeval het 
recht ontzegt om tegen de aansp1·akelijke 
clacle1' van het ongeval ve1·goerling te 
vo1·cle1·en ovenenlcomstig cle 1·egels van 
het gemeen recht, wanneer cleze clader het 
onclernemingshoofd, cliens a1·beicler of 
aangestelde is, was, v661· de inwerlcing
treding van cle wet van 11 juni 1 964 clie 
becloelcle wetsbepaling gewijzigcl heeft, 
van toepassing zowel op het ongeval clat 
zich heeft voo1·gedaan op cle weg naar of 
van het we1'lc, in de zin van cle besluitwet 
van 13 clecembe1· 1945, alsop het ongeval 
clat zich heeft voo1·gedaan tijdens en in
gevolge de ttitvoering van het arbeids
contmct ( 1). 

2° Een wet clie een 1·egel bet1•efjencle cle 
bu1·ge1·lijke aanspmkelijlcheicl wijzigt of 
een nieuwe aanspmkelijkheicl vaststelt, 
is niet van toepassing op cle ve1·goeding 
van cle schacle waa1·van de oo1·zaalc ha1•e 
inwe1·kingt1·ecling voomfgaat (2). (Impli
ciete oplossing.) 

siC., 1941, I, 215) en 8 februari 1957, redenen 
(ibid., 1957, I, 681). 

Betreffende de beheersing door de nieuwe 
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(CATTOIR, T. VAN HYFTE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten respectievelijk op 17 november 
1964 en II mei 1966 door bet Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat de voorziening, wat 
betreft bet arrest van I 7 november 1964, 
beperkt is tot de beslissing over de bur
gerlijke vordering; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 2, 1382, 1383, 
1384 van bet Burgerlijk Wetboek, 19, 
oude tekst, 19, in bet bijzonder alinea 3, 
van de samengeschakelde wetten op de 
arbeidsongevallen, van bet enig artikel 
der wet van II juni 1964 en van artikel97 
van de Grondwet, doonlathet eerst bestre
den arrest, bij wege van hervorming van 
het vonnis a q~w en op grand der principes 
van gemeen recht, eiser veroordeeld heeft 
tot het betalen aan verweerder van een 
provisionele vergoeding van 10.000 frank 
1net de vergoedende en gerechtelijke 
intresten en de kosten, en een deskundige 
heeft aangesteld, en het tweede bestreden 
arrest, op basis der principes in het eerste 
aangeduid, definitief over de burgerlijke 
belangen heeft beslist zoals aangeduid in 
zijn dispositief, op grond van de over
weging " dat niet betwist wordt dat bij 
(de verdacbte, thans eiser), evenals Van 
Hyfte, in dezelfde firma werkzaam was 
en beiden zich, na hm1 werk, recbtstreeks 
naar huis begaven toen de aanrijding 
plaatshad; dat deze dan ook als werk
ongeval dient aangezien ; ... dat de bur
gerlijke partij de voordelen inroept van 
de wet van II juni 1964, dewelke aan de 
getroffenen en hm1 rechtverkrijgenden 
het recht .toekent om tegen de personen 
verantwoordelijk voor het ongeval ver
goeding te vorderen overeenkomstig de 
regels van het gemeen recht, doch slechts 
tegen het ondernemingshoofd of diens 
arbeiders en aangestelden wanneer het 
ongeval zich heeft voorgedaan op de weg 
naar of van het werk, wat hier bet geval 
is ; .. . dat verdachte voorhoudt dat de 
wet van II juni 1964 niet van toepassing 
is in het huidig geval, vermits zij geen 

wet van de gevolgen van een aansprakelijkheid 
ontstaan onder het regiem van een voorgaancle 
wet, die zich voorcloen of zich ontwikkelen 
wanneer cleze nieuwe wet in werking getreclen 
is, raaclpl. cass., 8 februari 1957, hierboven 
aangecluicl. 

terugwerkende kracht heeft en niet kan 
ingeroepen worden o1n de oude wet uit 
te leggen; ... dat echter uit de verhande
li~gen in de Kamers en namelijk uit de 
mtgebrachte verslagen blijkt dat de 
nieuwe wetsbepaling enkel voor doel heeft 
gehad, iedere interpretatiemoeilijkheid te 
voorkomen, vern1its " sommige rechtscol
'' leges, zelfs beroepsinstanties, die hierbij 
>> de doctrine in acht nemen, ook in het 
" kader van de rechtspraak, het gemeen
'' rechtelijk verhaal aanvaarden "• " ... dat 
in de Kamer der Volksvertegenwoordigers 
werd gepreciseerd dat niet een eenvoudige 
samenvoeging is bedoeld van het gemeen
rechtelijk verhaal met de vergoedingen 
welke dienen uitbetaald te worden in toe
passing van de sociale wetgeving, maar 
een complement, dat volgens de regels 
van bet gemeen recbt wordt verleend aan 
de getroffene die het bewijs van scbuld 
van een derde levert, zelfs zo deze laatste 
tot dezelfde onderneming behoort ; ... dat 
(derhalve) in cas~t de wet van II juni 
1964 de bekrachtiging en bevestiging is 
van een reeds aangenomen rechtspraak 
en niet de wijziging van een. reeds be
staande wet; dat de beperkingen in het 
artikel 19 van de wet op de arbeidsonge
v.~llen bev?;t, terzake niet toepasselijk 
ZlJn ."' t~TW~JZ, ee1•ste ondeTdeel, dergelijke 
mot1vermg dubbelzinnig is, vermits zij 
niet toelaat met duidelijkheid uit te rna
ken of de rechter in beroep beoogd heeft 
de wet van II j1.mi 1964 op de hem onder
worpen betwisting toe te pa.ssen, dan wel 
of hij gemeend heeft dat het artikel 19, 
oude tekst, der sa1nengeschakelde wetten 
op de arbeidsongevallen terzake diende 
gei:nterpreteerd in de zin door de wet van 
II juni 1964 geconcretiseerd, en deze 
dubbelzinnigbeid gelijkstaat met het vol
ledig ontbreken van motieven (scbending, 
in het bijzonder, van het artikel 97 der 
Grondwet, tweede onde1·deel, zelfs indien 
de aangehaalde motivering moest worden 
gei:nterpreteerd in deze zin dat de wet 
van II juni 1964 terzake werd toegepast, 
deze beslissing van de rechter in beroep 
meebrengt dat een wet retroactief wordt 
toegepast op een toestand die v66r haar 
totstandkoming definitief verworven was 
en toenmaals door een andere wettelijke 
beschikking geregeld, hetgeen onwettig is 
(schending in het bijzonder der artike
len 2 van het Burgerlijk; Wetboek, 19, 
oude tekst, der samengeschakelde wetten 
op de arbeidsongevallen en van het enig 
artikel der wet van II juni 1964), de?'de 
onde1•deel, zelfs indien de aangelmalde 
motivering moest worden gei:nterpreteerd 
in deze zin dat het artikell9, oude tekst, 
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der samengeschakelde wetten op de ar.
beidsongevallen terzake niet toepasselijk 
werd geacht, deze beslissing van de rech
ter in beroep deze wettelijke beschikkin
gen schendt, vermits hij, na het bestaan 
der feitelijke voorwaarden voor de toe
passing ervan te hebben vastgesteld, 
niettemin weigert er toepassing van te 
maken (schending in het bijzonder van 
het artikel 19, oude tekst, der samen
geschakelde wetten op de arbeidsongeval
len) : 

Overwegende dat uit het arrest van 
17 november 1964 duidelijk blijkt dat de 
rechter zijn beslissing niet steunt op de 
bepalingen van artikel 19, derde lid, van 
de gecoordineerde wetten op de arbeids
ongevallen, zoals het gewijzigd werd door 
de wet van ll juni 1964, maar wel op de 
v66r deze laatste wet geldende wetsbepa
lingen; dat het arrest inderdaad over
weegt dat gezegd artikel 19 reeds v66r 
het in werking treden van de wet van 
ll juni 1964 de zin en de draagwijdte had 
die deze wet aan dit artikel uitdrukkelijk 
toegekend heeft, en dat de nieuwe wet 
aan de reeds bestaande wet geen wij ziging 
heeft aangebracbt ; 

:M.aar overwegende dat v66r het in 
werking treden van de wet van ll juni 
1964, het arbeidsongeval, omtrent het
welk kracbtens bedoeld artikel 19 aan 
de getroffene en zijn recbtverkrijgenden 
bet recht ontzegd werd om tegen bet 
bedrijfshoofd, zijn werklieden en gelas
tigden vergoeding van de schade te eisen 
overeenkomstig de regels van bet gemeen 
recbt, zowel het ongeval was dat op 
de weg van bet werk, naar de zin van de 
besluitwet van 13 december 1945, zicb 
had voorgedaan als datgene dat tijdens 
de uitvoering van het arbeidscontract 
gebeurde; · 

Dat bet derde onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Overwegende dat de vernietiging van 
het arrest van 17 november 1964, in 
zover bet uitspraak doet over de burger
lijke vordering, de vernietiging meebrengt 
van bet arrest van 11 mei 1966 dat bet 
gevolg is van het eerste ; 

Om die redenen, en zonder dat het 
nodig is bet tweede middel te onderzoe
ken, betwelk tot geen ruimere vernieti
ging zou kunnen leiden, vernietigt het 
arrest van 17 november 1964, in zover 
het uitspraak doet over de burgerlijke 
vordering, en het arrest van ll mei 1966; 
beveelt dat melding van het tbans gewe
zen arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk of gebeel ver-

nietigde beslissingen ; veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

3 oktober 1966.- 2e kamer.- Voor
zitte?·, H. Louveaux, raadsbeer waarne: 
mend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Rid
der de Scbaetzen. - Gelijkluidende con
clusie, H. Duman, advocaat-generaal. -
Pleitm·, H. VanRyn. 

2e KAMER.- 3 oktober 1966. 

RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE 
BEKLAAGDEVEROORDEELTWEGENSEEN 
ANDER MISDRIJF DAN DATGENE DAT IN 
DE DAGVAARDING IS VERMELD. -
GEEN VASTSTELLING DAT RET ALDUS IN 
AANMERKING GENOMEN FElT DATGENE 
IS DAT TOT GRONDSLAG VAN DE VER· 
VOLGING HAD GEDIEND.- 0NWETTE, 
LIJKE VEROORDELING. 

Is onwettelijk de beslissing van de 1'echte?' 
in hoger be1·oep die de beklaagde ve1'001'
deelt wegens een ande1· misd1·ijf dan 
datgene dat in de dagvaci1·ding was ve1'
meld, zonde1· vast te stellen clat het aldus 
in aanmerking genomen feit hetzelfcle is 
als dit welk tot gronclslag van cle ve1'
volging gecliencl had of dat in de feiten 
waa1·op deze gesteund was beg1•epen 
was (1). 

(AERTS, T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « LA· 
BORATORIA MANN ll.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 12 februari 1966 door bet Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening de beslissing 
over de publieke vordering bedoelt : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
hieruit dat het bestreden arrest de oor
sproD.kelijke qualificatie van bet feit 0, 
te weten : " te Antwerpen, zelfde kanton, 
hetzij om bet misdrijf te bebben nit-

(1) Cass., 15 juni 1953 (Bull. en PAsrc., 
1953, I, 803}, 17 mei 1965 (ibid., 1965, I, 931); 
verg. het arrest van dezelfde dag, supra, 
blz. 143. 
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gevoerd of aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks medegewerkt te hebben het
zij om, door welke daad ook, tot de uit
voering zodanige hulp verleend te bebben 
dat, zonder hun bijstand, de misdrijven 
niet konden gepleegd worden, tussen 
25 november 1961 en 1 januari 1962, met 
behulp van geweld of bedreiging te heb
ben afgeperst, hetzij fondsen, waarden, 
roerende voorwerpen, scbuldbrievEm, bil
jetten, promessen, kwijtscbriften, betzij 
de ondertekening of de overbandiging 
van enig stuk dat een verbintenis, be
schikking of ontheffing van schuld in
houdt of teweegbrengt, namelijk het stuk 
van 31 december 1961, strekkende tot het 
verschaffen door de personenvennoot
scbap met beperkte aansprakelijkheid 
« Laboratoria Mann )) van voordelen aan 
tweede verdachte (hier eiser), maar 
slechts in de mate waarin deze verbintenis 
aan tweede verdachte een maandelijkse 
vergoeding van 25.000 frank verschafte 
voor een periode die de vijf jaar over
schrijdt ))' wijzigt in : « te Antwerpen, 
zelfde kanton, hetzij om de misdrijven 
te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering 
ervan rechtstreeks medegewerkt te heb
ben, hetzij om, door welke daad ook, tot 
de uitvoering zodanige bulp verleend te 
hebben dat, zonder hun bijstand, de mis
drijven niet hadden klmnen gepleegd 
worden, op 31 december 1961, met behulp 
van geweld of bedreiging te hebben afge
perst hetzij fondsen, waarden, roerende 
voorwerpen, schuldbrieven, biljetten, pro
messen, kwijtschriften, hetzij de onder
tekening of de overhandiging van enig 
stuk dat een verbintenis, beschikking of 
ontheffing van schuld inhoudt of teweeg
brengt, namelijk het stu.:k van 31 decem
ber 1961 strekkende tot bet verschaffen 
door de personenveil.nootschap '' Labora
toria Mann )) van voordelen aan tweede 
verdachte, voornamelijk een verbintenis 
tot het verscbaffen aan tweede verdachte 
van een maandelijkse vergoeding van 
25.000 frank tot augustus 1970 )), zonde1• 
vast te stellen dat het feit welk het arrest 
aldus anders qualificeert hetzelfde is als 
dat welk tot grondslag van de vervolging 
diende : 

Overwegende dat zo het arrest vast
stelt dat het de gause akte van 31 decem
ber 1961 is, die het voorwerp van de 
afpersing uitgemaakt heeft, het nochtans 
niet releveert dat de qualificatie die het 
in aanmerking neemt betrekking heeft op 
hetzelfde feit als dit welk tot grondslag 
van de vervolging gediend had ; 

II. In zover de voorziening gericht is 

tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering van verweerster : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing over de publieke vordering, 
de vernietiging medebrengt van de beslis
sing over de burgerlijke vordering die 
er het rechtstreeks gevolg van is ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de door eiser aangevoerde middelen, 
welke tot geen meer uitgebreide cassatie 
kunnen leiden, vernietigt het bestreden 
arrest in zover het veroordelingen uit
spreekt lastens eiser ; beveelt dat van bet 
thans gewezen arrest melding zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt de 
verweerster in de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Gent. 

3 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo1'
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1•, 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 oktober 1966. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.-
00NOLUSIE GENOMEN VOOR DE EERSTE 
REOHTER. - NIET HERNOMEN VOOR 
DE REOHTER IN HOGER BEROEP. -
REOHTER IN HOGER BEROEP NIET ERTOE 
GEHOUDEN EROP TE ANTWOORDEN. 

2° BEWIJS.- SoHRIFTELIJK BEWIJS.
STRAFZAKEN. - BEWIJSKRAOHT VAN 
EEN DESKUNDIG VERSLAG. - SOHEN
DING. - BEGRIP. 

1° De rechter in hoge1· be1·oep is niet ertoe 
gehouden conclusies te beantwoo1•den 
welke voo1· de ee1•ste 1·echtm· genomen zijn 
en welke niet voor hem hernomen wer
den (1). 

2° Schendt niet de bewijskmcht van een 
deskundig vm·slag waaruit blijkt dat 
het slachto tfm· van het misd1·ij f geen 
spo1·en van geweld vertoonde, het a1'1'est 
dat, om de beklaagde we gens aanmnding 
op de eerbaarheid, gepleegd met · geweld 
of bedreiging op de persoon van bedoeld 

(1) Cass., 4 oktober 1965 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 164). 
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slachto fjer, te VM'OO?'delen, zich e1·toe 
bepe1'7ct vast te stellen dat het misdrij f 
bewezen is gebleven door het onderzoek 
van de zaak voor het hof (1). 

(VAN KEROKVOORDE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 april 1966 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, wegens onvoldoende 1notivering, 
doo1·dat het bestreden arrest eiser hoofdep.s 

· aanranding van de eerbaarheid met ge
weld of bedreiging gepleegd op zijn doch
ter van minder dan zestien jaar oud ver
oordeelt zonder zich nit te spreken over 
de vorm en de wijze van het bedoeld 
geweld dat een substantieel en bezwa
rend element van het misdrijf is, te1·wijl 
de afwezigheid van sporen van geweld
pleging wordt voorgehouden in de con
clusie en in de stukken van het dossier, 
onder meer in het verslag van de genees
kundige expertise, en te1·wijl het arrest 
minstens had moeten te kennen geven 
welke andere vorm van geweldpleging 
het als bewezen beschouwde : 

Overwegende dat, zo eiser een conclusie 
v66r de eerste rechter genomen heeft, het 
nit geen stuk waarop het Hof vermag 
acht te slaan blijkt dat hij die conclusie 
v66r het hof van beroep hernomen heeft 
of een nieuwe conclusie genomen heeft ; 

Overwegende dat het arrest het bestaan 
vaststelt van de bestanddelen van het in 
de terlhen van de wet gekwali:ficeerde 
misdrijf en de wetsbepalingen aanduidt 
welke deze bestanddelen vermelden en 
een straf opleggen ; , 

Dat het, aldus, in afwezigheid van een 
conclusie v66r het hof van beroep, zijn 
beslissing regelmatig in rechte en in feite 
motiveert; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede mid del, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 154 en 2ll: 
van het W etboek van strafvordering, 
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het arrest de bewijskracht 
miskent van de door eiser ingeroepen 
stukken 18, 22 en 30 van het dossier, 
vooral van . het laatstgenoemd stuk 

(1) Raadpl. cass., 29 maart 1965 (Bull. en 
PAsiC., 1965, I, 806). 

zijnde het officieel expertiseverslag van 
een wetsdokter, waaruit blijkt dat het 
slachtoffer geen sporen van geweld ver
toonde : 

Overwegende dat het hof van beroep 
beslist dat het ten laste gelegd misdrijf 
bewezen is gebleven " door het onderzoek 
en de behandeling van de zaak v66r het 
Hof>>; 

Dat derhalve nit niets blijkt dat het 
arrest de bewijskracht van de in het 
middel ingeroepen stukken geschonden 
zou hebben; 

En overwegei1.de dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

3 oktober 1966.- 2e kamer.- Vo01'
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slaggeve1·, 
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 oktober 1966. 

VERKEER.- VERPLIOHTING VOOR DE 
WEGGEBRUIKERS DE TRAMSPOREN VRIJ 
TE LATEN EN ER ZICH VAN TE VERWIJ
DEREN BIJ RET NADEREN VAN EEN 
TRAMVOERTUIG. - WEGCODE, ARTI
KEL 15, LID 2. - BEGRIP. 

l'Vanneer de rechter vaststelt dat de bestuur
der van een voertuig, die dit op tram
spo1'en tot stilstaan heeft gebracht, ter
wijl het tramvoertuig nag ve1·wijderd 
was, dat spoor niet heeft hmnen ont-
1'uimen omdat hij de doorgang heeft 
moeten vrijmalcen voo1· het p1'i01·itair 
ve1·keer, besl.ist hij wettelij k dat deze 
bestuU1·der geen inbreulc op artilcel 15, 
lid 2, van de Wegcode heeft gepleegd (2). 

(VANDERHALLEN EN NATIONALE MAAT
SOHAPPIJ VAN BUURTSPOORWEGEN, T. 
DE BEUOKELAER EN NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP <<MOBIL OIL >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(2) Raadpl. cass., 4 mei 1964 (Bull. en PA
src., 1964, I, 939). 
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vonnis, op 12 januari 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Corredionele Recht bank 
te Antwerpen ; 

I. In zover de voorzieningen de beslis
sing over de publieke vordering bedoelen : 

A . W at de voorziening van eerste eiser 
Vanderhallen, verdachte, betreft : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. Wat de voorziening van de burger
lijk aansprakelijke partij Nationale Maat
schappij van Buurtspoorwegen betreft : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hofvermag acht te slaan blijkt dat de 
voorziening aan het openbaar ministerie 
waartegen zij gericht is, betekend werd ; 

II. In zover de voorzieningen de burger
lijke vorderingen betreffen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doo1'Clat het bestreden vonnis, dat 
eerste eiser op strafgebied veroordeelt 
en beide eisers solidair veroordeelt de 
gehele schade te dragen voortspruitende 
cut de botsing van verweerders voertuig 
met de tram geleid door eerste eiser en 
de rechtbank onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van eisers vordering, 
nagelaten heeft op hun conclusie te ant
woorden waar zij deden gelden : 1° dat 
eerste verweerder heel goed wist dat hij 
door een tram gevolgd was, vermits hij 
die kort tevoren had voorbijgestoken ; 
2° dat hij derhalve, zulks wetend, zijn 
canlion naast de sporen tot stilstaan had 
moeten brengen : 

Overwegende dat het vonnis de in het 
middel bedoelde conclusie passend beant
woordt door erop te wijzen, bij aanne
ming van de motieven van de eerste 
rechter, dat een weggebruiker de tram
sporen slechts moet vrijlaten wanneer 
hij « op korte afstand gevolgd wordt 
door een spoorvoertuig, hetgeen in casu 
niet bewezen is, noch het geval is ll ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 15-2 van het koninklijk besluit 
van 8 april 1954 houdende het algemeen 
reglement op het verkeer, vervangen 
door artikel 5 van het koninklijk besluit 
van 30 april 1963, 1382, 1383, 1384 van 
het Burgerlijk W etboek, 3 en 4 van de 
voorafgaande titel van het W etboek van 
~>trafvordering, doordat het bestreden 

vonnis, na eerste eiser te hebben veroor
deeld op strafgebied, beide eisers voor 
de gehele schade door verweerster geleden 
burgerlijk verantwoordelijk verklaart en 
de rechtbank onbevoegd verklaart om 
van de vordering tegen verweerders 
te kennen, alhoewel het vaststelt dat de 
tankwagen, door eerste verweerder be
stuurd en toebehorend aan tweede ver
weerster, reeds sedert geruime tijd op de 
tramsporen stilstond v66r de aanrijding, 
zulks doet om de reden dat de tankwagen 
de tramsporen niet kon ontruhnen we
gens het verkeer uit de richting van 
Merksem dat, te zijnen opzichte, voorrang 
had, terwijl, door zijn voertuig op de 
tramsporen tot stilstaan te brengen op 
een ogenblik waar het hem onmogelijk 
was de voorrang van de tram te eerbie
digen, verweerder ontegensprekelijk een 
fout heeft begaan waarvan diende reke
ning te worden gehouden zowel in de 
vaststelling der schadevergoeding aan de 
tankwagen als voor die door bet tram
voertuig ondergaan : 

Overwegende dat het vonnis er op 
wijst, eensdeels, dat, zoals uit het ant
woord op het eerste middel blijkt, ver
weerder De Beuckelaer, gelet op de ver
wijdering van het tramvoertuig, op de 
tramsporen mocht stilstaan, en ander
deels, dat hij deze sporen niet kon ont
ruimen wegens het te zijnen opzichte 
prioritair verkeer ; 

Dat het vonnis uit gezegde omstandig
heden wettelijk heeft kunnen afleiden dat 
verweerder De Beuckelaer geen inbreuk 
op artikel 15-2 van de Wegcode heeft 
gepleegd; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

3 oktober 1966.- 2e kamer.- Voor
zitte?·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend "V-oorzitter. Vm·slaggever, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 3 oktober 1966. 

1° JACHT. - BIJZONDERE BE:i!JDIGDE 
JAOHTWAOHTER.- 0FFIOIER VAN GE
REOHTELIJKE POLITIE. - BEVOEGD· 
HEDEN BEPERKT TOT HET GRONDGE-
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BlED DAT AAN ZIJN BEWAKING IS TOE
VERTROUWD. 

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
STRAFZAKEN.- BrJZONDERE BEiimrG
DE JACHTWACHTER. - WANBEDRIJF 
DOOR EEN JACHTWACHTER GEPLEEGD. 
- BEVOEGDHEID VAN RET HOF VAN 
BEROEP IN EERSTE EN LAATSTE AAN
LEG. - VooRWAARDE. 

1° De bijzonde1·e beiidigde jachtwachter is 
slechts in de uitoefening van zijn ambt 
van otficier van gerechtelijlce politie op 
het grondgebied waarvan zijn opdmcht
geve1' hem de bewaking heeft toeve1·
t1·ouwd, en zijn bevoegdheden zijn tot 
dit grondgebied beperlct (1). 

2° Opdat het wanbed1·ijj gepleegd door een 
bijzonde1·e beiidigde jachtwachter tot de 
bevoegdheid van het hof van be1·oep in 
eerste en in laatste aanleg zou beho1·en, 
volstaat het niet dat deze wachte1· in geen 
ande1·e hoedanigheid dan deze van otficier 
van ge1·echtelijke politie had mogen op
M·eden, noch dat hij uite1·lijlc in die hoe
danigheid zou opget1•eden zijn; het is 
ve1·eist dat hij wettelijlc in die hoedanig
heid zou opgetreden zijn op het ogenblilc 
dat hij het hem ten laste gelegd feit ge
pleegd heeft (2). 

(KUYCKX, T. BOLI,AERTS.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 februari 1966, door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat, bij akte van 16 mei 
1966, eiser verklaard heeft afstand te 
doen van de voorziening in zover deze 
gericht is tegen de beslissing gewezen 
over de tegen hem ingestelde publieke 
vordering, en over de door verweerder 
tegen hem ingestelde burgerlijke vorde
ring; 

I. In zover de voorziening de beslissing 
over de tegen verweerder ingestelde pu
blieke vordering bedoelt : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om zich te voorzien tegen de beslissing 
waarbij een medeverdachte vrijgesproken 
wordt; 

(1) en (2) Raadpl. cass., 6 januari 1930 (Bull. 
'en PAsrc., 1930, I, 55) en noot 5, P.L.; 4 no
vember 1940 (ibid., 1940, I, 278); a contmrio 
cass., 2 december 1929 (ibid., 1930, I, 41) 
en 7 november 1960 (ibid., 1961, I, 246). 

II. In zover de voorziening de beslis
sing bedoelt gewezen over de door eiser 
tegen verweerder ingestelde burgerlijke 
vordering : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 16, 479 en 483 van 
het Wetboek van strafvordering, 61 (ge
wijzigd bij de wet van 30 januari 1924), 
66, 67 en 76 van de wet van 7 oktober 
1886 (Veldwetboek), doordat de Correc
tionele Rechtbank te Hasselt en het Hof 
van beroep te Luik kmmis genomen heb
ben van het misdrijf ten laste van ver
weerder gelegd, te1•wijl, gelet op de hoe
danigheid van beedigd jachtwachter van 
de verdachte Bollaerts, het hof van be
roep, uitspraak doende in eerste en 
laatste aanleg, alleen bevoegd was om 
van de zaak ten laste van verweerder 
kennis te nemen, en terwijl het feit dat 
verweerder, op grond van de hem opge
dragen plicht tot vaststelling van jacht
misdrijven op het gebied waarvan zijn 
opdrachtgever hem had voorgehouden 
het jachtrecht te bezitten, zijn taak heeft 
uitgevoerd, hem niet toeliet in een andere 
hoedanigheid dan die van officier van 
gerechtelijke politic op te treden : 

Overwegende dat het arrest, na vast
gesteld te hebben dat de ten laste van 
eiser gelegde feiten zich hebben voor
gedaan in een wei de waarop de opdracht
gever van verweerder het jachtrecht niet 
bezat, wettelijk beslist dat verweerder 
niet als officier van de gerechtelijke politic 
optrad; 

Overwegende inderdaad dat, naar luid 
van artikel 61 van de wet van 7 oktober 
1886 gewijzigd bij artikel 2 van de wet 
van 30 januari 1924, aileen degene aan 
wie de jacht toebehoort het recht heeft 
bijzondere wachters aan te stellen tot 
bewaking ervan ; 

Overwegende dat het arrest niet wordt 
,bestreden in zover het beslist dat de 
opdrachtgever van Bollaerts het jacht
recht niet bezat en dienvolgens impliciet 
dat de akten van benoeming en van aan
stelling van verweerder nietig zijn in 
zover ze betrekking hebben op de gronden 
waar de feiten gepleegd werden ; 

Overwegende dat opdat verweerder het 
voorrecht van jurisdictie zou genieten het 
niet volstaat dat hij in geen andere hoe
danigheid dan deze van officier van 
gerechtelijke politic had mogen optreden, / 
noch dat hij uiterlijk in die hoedanigheid 
zou opgetreden zijn ; dat him·toe vereist 
is dat hij wettelijk in die hoedanigheid 
zou zijn opgetreden; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
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van de voorziening in zover deze gericht 
is tegen de beslissing over de tegen eiser 
ingestelde publieke vordering en over de 
door verweerder tegen eiser ingestelde 
burgerlijke vordering; verwerpt de voor
ziening voor het overige; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

3 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo1'
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slag geve1', 
H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 3 oktober 1966. 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
HUURCONTRACT BETREFFENDE ROE
RENDE GOEDEREN. - WEDERRECHTE
LIJKE RETENTIE EN MISBRUIK DOOR DE 
HUURDER.- VONNIS VAN VEROORDE
LING WEGENS MISBRUIK VAN VERTROU
WEN, DAT NIET HET INZICHT ZICH DE 
GEHUURDE ZAAK TOE TE EIGENEN 
VASTSTELT.- ONWETTELIJKHEID. 

De wedm·1·echtelijlce retentie en het misb1·uilc 
van de gehuurde zaalc implicm·en niet 
op zichzelf het inzicht zich als eigenaa1' 
van de zaalc te gedragen; deze elementen 
alleen volstaan niet om een ve1'001'deling 
wegens misb1·uilc van vertrouwen wette
lij 7c te vemntwoo1·den ( 1). 

(VERDEGEM.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1966 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 491 van het Straf-

(1) Ret inzicht zich een zaak toe te eigenen 
of de eigenaar ervan te beroven is een essen
tieel bestanddeel van het wanbedrijf van 
misbruik van vertrouwen : cass., 11 juli 1938 
(Bull. en PAsiO., 1938, I, 266), 30 mei 1939 
(ibid., 1939, I, 268), 16 februari 1953 (ibid., 
1953, I, 456), 23 januari 1956 (ibid., l956, 
I, 520), 24 september 1962 (ibid., 1963, I, 
114). De wederrechtelijke retentie en het mis
bruik van de zaak, zonder dat het inzicht 

wetboek, do01·dat' het arrest, bij bevesti
ging van het beroepen vonnis, eiser ver
oordeelt om een door hem gehuurde per
sonenwagen, merk cc Opel-Rekord "• be
drieglijk te hebben verduisterd of ver
spild, te1·wijl het arrest nalaat aan te halen 
uit welke gedraging van verdachte dezes 
inzicht zou gebleken zijn zich als eigenaar 
van de gehuurde zaak te gedragen en 
derhalve de bezitstitel te willen veran
deren, en te1•wijl het ontijdig teruggeven 
van een huurauto niet kan gelden als een 
verduistering noch als een verspilling, 
doch slechts als een afwijking op de door 
eiser aangegane contractuele verbintenis : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
en in dit verband niet bestreden wordt, 
dat uit het verhuringscontract van de au
to aangegaan door de beklaagde, duidelijk 
blijkt dat hij de auto diende terug te 
geven uiterlijk op 31 december 1965; 
dat de beklaagde met het voertuig het 
land op gezegde datum verlaten had ; dat 
hij slechts in de loop van februari 1966 
terugkwam, na zonder geldmiddelen ge
vallen te zijn; 

Overwegende dat het arrest hieruit 
afieidt : dat de beklaagde, zonder enig 
recht, na 31 december 1965 over het 
voertuig bleef beschikken en de verplich
ting niet naleefde van het terug te geven 
onder de bedongen omstandigheden ; dat 
de beklaagde het voertuig bedrieglijk ver
duisterd heeft door het wederrechtelijk in 
bezit te houden; en dat het bedrieglijk 
karakter van deze verduistering nog dui
delijk blijkt uit de omstandigheid dat de 
beklaagde zich zonder toelating vanwege 
de verhuurder met het voertuig naar 
Frankrijk begeven had, waar dit hem 
verboden was door artikel 11 van het 
huurcontract ; 

Overwegende dat de wederrechtelijke 
retentie en het misbruik van de gehuurde 
zaak niet op zichzelf het inzicht implice
ren zich als eigenaar van de zaak te ge
dragen; 

Dat het bestreden arrest voormeld in
zicht niet rechtsgeldig vaststelt aan de 

is vastgesteld zich de zaak toe te eigenen, 
volstaan dus niet om de veroordeling wegens 
misbruik van vertrouwen wettelijk te verant
woorden. Raadpl. het arrest van dezelfde 
dag, sup1·a, blz. 146; zie NYPELS en SER

VAIS, bd. IV, blz. 8, nr 6; CONSTANT, bd. II, 2, 
nr 1410; Rep. prat. dr. belge, v 0 A.bus de con
fiance, nr 7; GAR<;JON, Code penal annote, 
nr 49; VouiN, P1·ecis de d1·oit penal special, 
blz. 63, nr 66, 
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hand van de omstandigheden die het 
bepaalt; 

Overwegende, derhalve, dat het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het eiser wegens de 
betichting B en hem in de kosten veroor
deelt ; beveelt dat van het thans gewezen 
arrest melding zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; laat de kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

3 oktober 1966.- 2e kamer.- Voor
zitte~·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslaggevm·, 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 oktober 1966. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - ZAKEN VAN DIRECTE GE
MEENTEBELASTINGEN. - VoORZIENING 
TEGEN EEN BESLUIT VAN DE BESTEN
DIGE DEPUTATIE. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - ZAKEN VAN DmECTE GE
MEENTEBELASTINGEN. - VOORZIENING 
TEGEN EEN BESLUIT VAN DE BESTEN
DIGE DEPUTATIE.- BETEKENING BIN
NEN DE TIEN DAGEN. - Qp STRAFFE 
VAN VERVAL VOORGESCHREVEN VORM
VEREISTE. 

1° De voo1·ziening tegen een besluit van de 
bestendige deputatie, uitspraak doende 
in zalcen van reclamatie tegen een di1·ecte 
gemeentebelasting, wm·dt ingesteld door 
een akte opgesteld dam· de p1·ovinciale 
gritfie1' die vaststelt dat deze laatste de 
vm·kla1·ing van voorziening heeft ont
vangen (1). (Wet van 22 januari 1849, 
art. 4; wet van 22 juni 1865, art. 2; 
wet van 22 juni 1877, art. 16.) 

2° De voorziening tegen een besluit van de 
bestendige deputatie, uitspraak doende 
in zaken van 1·eclamatie tegen een di1•ecte 
gemeentebelasting, moet, op st1·affe van 

(1) Cass., 2 april1963 (Bull. en PAsiO., 1963, 
I, 843). 

(2) Cass., 21 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1361). 

verval, betekend worden binnen de tien 
dagen van de vm·klaring, aan de partij 
waa1·tegen ze ge1'icht is (2). (Wet van 
22 januari 1849, art. 4; wet van 22 juni 
1865, art. 2; wet van 22 juni 1877, 
art. 16). 

(DE GEMEENTE SCHOTEN, 
T. ULLENS DE SCHOOTEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 4 juni 1964 door de Besten
dige Deputatie van de Provincieraad van 
Antwerpen gewezen ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door verweerder hieruit afgeleid dat 
eiseres geen regelmatige verklaring van 
voorziening heeft afgelegd en aan ver
weerder geen eensluidend uittreksel van 
een regelmatige voorziening heeft bete
kend: 

Overwegende dat, luidens artikel 4 van 
de wet van 22 januari 1849, hetwelk, 
ingevolge artikel 2 van de wet van 22 juni 
1865, toepasselijk is op de voorzieningen 
in cassatie tegen de beslissingen van de 
bestendige deputaties, uitspraak doende 
op de reclamaties ter zake van directe 
gemeentebelastingen, de verklaring tot 
voorziening ter griffie van de provincie
raad moet worden afgelegd binnen de 
termijn van een maand na de betekening 
van de bestreden beslissing, terwijl de 
voorziening vervolgens, op straffe van:' 
verval, binnen de tien dagen moet worden 
betekend aan de partij waartegen zij 
gericht is; 

Overwegende dat deze termen vereisen 
dat de griffier de verklaring van voor
ziening ontvange, dat deze verklaring het 
voorwerp uitmake van een akte die de 
griffier opstelt, en dat deze akte, die de 
verklaring vaststelt en dienvolgens de 
voorziening uitmaakt, aan de tegenpartij 
worde betekend ; 

Overwegende dat uit de regelmatig 
voor het Hof neergelegde stukken, en 
namelijk uit het door de provinciale 
griffier voor eensluidend gewaarmerkt af
schrift van de ingestelde voorziening, en 
uit het origineel van het exploot van 
13 juli 1964, houdende betekening van, 
onder meer, voormeld afschrift, blijkt dat 
de voorziening namens eiseres is geschied 
bij mondelinge verklaring ter griffie afge
legd door haar gemeentesecretaris, drager 
van een speciale opdracht, en dat de bij 
voormeld exploot aan verweerder in eens
luidend afschrift betekende akte, de ter-
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men zelf weergeeft, van de alde waarbij 
de provinciale griffier het afieggen van 
bovenvermelde verklaring tot voorziening 
vaststelt; 

Overwegende dat dienvolgens een regel
matige verklaring van voorziening ter 
griffie werd afgelegd, terwijl een regel
matige akte van voorziening aan ver
weerder werd betekend ; 

Overwegende dat de termen van een 
eerste exploot van betekening van 6 juli 
I964, hetwelk gewag maakt van de aileen 
door de lasthebber van eiseres onder
tekende en aan de griffier overhandigde 
schriftelijke verklaring van voorziening 
en deze schriftelijke « verklaring " als een 
voorziening in cassatie schijnt te willen 
beschouwen, eerste betekening welke 
eiseres overigens, wegens de vergissingen 
die ze inhield, bij bovenvermeld exploot 
van I3 juli I964 verklaart te verzaken, 
niet bewijzen dat geen mondelinge ver
klaring van voorziening werd afgelegd ; 

Overwegende dat, in zover verweerder 
ook beweert dat de voorziening en de 
betekening niet bi1men de wettelijke ter
mijnen gebeurden, uit de regelmatig .voor 
het Hofneergelegde stukken blijkt dat de 
bestreden beslissing op II juni I964 werd 
betekend, dat de verklaring van voorzie
ning op 6 juli I964 ter griffie van de 
provincieraad werd afgelegd en dat het 
exploot van betekening aan verweerder 
dateert van I3 juli I964, zodat en de ver
klaring van voorziening en de betekening 
binnen de wettelijke termijn werden 
gedaan; 

Overwegende dat de grand van niet
ontvankelijkheid niet kan aangenomen 
worden; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen I, 2, 8 van het taks
reglement op wegenis- en gezondheids
werken, vastgesteld door de gemeente
raad van Schoten op 3 september I95I 
en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
3I december I95I, en 97 van de Grand
wet, cloo1'clat het bestreden besluit beslist 
dat, ter bepaling van de berekeningsbasis 
van de door verweerder verschuldigde be
stratingsbelastingen, er grand was tot af
trekking, van de kostprij s van de wegenis
werken voor het domein, van 88 t. h. 
van het bedrag ervan, zijnde het gedeelte 
van die prijs dat « volgens verkoopsvoor
waarden '' ten laste van de naanlloze 
vennootschap «Compagnie Immobiliere 
Europeenne " gelegd is, en bovendien van 
30 t. h. van het saldo, mits toepassing 
van artikel 8, b, van het belastingregle
ment, en dienvolgens aan verweerder 
voor de dienstjaren I961, 1962 en 1963 

I 
een outlasting van 30.720 frank toekent 

: op de gezamenlijke litigieuze aanslagen, 
' om de redenen dat het belastingregle-

1

:. ment de recuperatie op de boordeigenaars 
voorziet van de kostprijs voor wegen
aanleg, verminderd met eventuele over
heidstoelagen voor de wegenaanleg of 
andere voordelen (artikel2 van het regie

. ment), dat de gemeente zich bij het 
reglement verbonden heeft nooit meer 
dan 70 t. h. van de aanlegkosten te ver
halen op de boordeigenaars (artikelen 2 
en 8), dat overheidstoelagen niet verleend 
werden maar dat door de gemeente, ten 
aanzien van de wegenaanleg waarvan de 
kosten, deels langs de fiscale reglemen
tering om, op de boordeigenaars verhaald 
worden, bedongen werd, bij de grondver
koop aan de « Compagnie Immobiliere 
Europeem1e ,, dat deze maatschappij 
88 t. h. zou dragen van de kosten veroor
zaakt door de aanleg van wegen die de 
aangekochte goederen zullen bedienen, 
te1'wijl, ee?·ste onclenleel, bet taksreglement 
van 3 september I95I bepaalt dat van de 
te verhalen kostprijs zullen worden afge
trokken « de toelagen en voordelen welke 
de gemeente vanwege de openbare bestu
ren of anderszins verkrijgt op de wegen
werken ,, en de 88 t. h. van de kosten 
veroorzaakt door de aanleg van wegen 
die de aangekochte goederen zullen bedie
nen en door de« Compagnie Immobiliere 
Europeenne " .aan eiseres betaald, geen 
door haar verkregen toelage of voordeel 
op de wegenwerken vertegenwoordigen, 
maar een gedeelte zijn van de prijs van de 
gronden welke eiseres aan de Compagnie 
Immobiliere Europeenne, met inbegrip 
van de kosten voor wegenaanleg, ver
kocht heeft ; tweecle oncle?·cleel, in ieder 
geval de artikelen 2 en 8 van het taks
reglement van 3 september I95l bepalen 
dat, indien de « toelagen of voordelen 
30 t. h. overschrijden, dan s,lechts het 
verschil tussen de kostprijs en het toela
genbedrag op de, boordeigenaars ver
haald wordt ,, zodanig dat het besluit, 
door te beslissen dat er grand was om 
achtereenvolgens 88 t. h. van de kost
prijs, en daarna 30 t. h. van het saldo 
af te trekken, om de bovenaangehaalde 
redenen voormelde artikelen 2 en 8 van 
het taksreglement van 3 september I951 
heeft geschonden en, in ieder geval, niet 
naar de eis van de wet met redenen om
kleed is : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat artikel 2 van het 

gemeentelijk taksreglement van eiseres 
op de wegenis- en gezondheidswerken be
paalt dat van de luidens artikel I, door 
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middel van belasting, op de aanpalende 
eigenaars te verhalen kostprijs van de 
wegenwerken, worden afgetrokken : « de 
toelagen en voordelen welke de gemeente 
vanwege openbare besturen of anderszins 
op de wegeniswerken verkrijgt » ; 

Overwegende dat, bij de verkoop van 
de grond aan de vennootschap « Com
pagnie Immobiliere Europeenne », door 
eiseres werd bedongen dat de koopster 
88 t. h. zou bedragen van de kosten ver
oorzaakt door de aanleg van wegen die 
de aangekochte goederen zullen bedie
nen; 

Overwegende dat eiseres vergeefs aan
voert dat deze door voormelde vennoot
schap aan eiseres betaalde 88 t. h. van de 
kosten van wegenaanleg, geen « toelagen 
en voordelen » uitmaken welke de ge
meente vanwege openbare besturen of 
anderszins op de wegenwerken zou heb
ben verkregen ; 

Overwegende dat de bedoeling van 
bovenvermeld beding is de verkoop van 
de gronden afhankelijk te stellen van de 
tussenkomst, door voormelde vennoot
schap-koopster, ten belope van 88 t. h., 
in de kosten van de aan te leggen wegen
werken die de aangekochte gronden zullen 
dienen; 

Overwegende dat, indien deze in de 
verkoopakte onder het hoofd « voor
waarden " voorkomende '' last » aldaar 
wordt geschat op twee miljoen frank, hij 
nochtans geen deel uitmaakt van de ver
koopprijs die elders in de akte wordt be
paald; 

Overwegende dat, door zulke tussen
komst, hoewel verleend naar aanleiding 
van de verkoop van gronden en onder de 
vorm van op de koopster verhaalbare 
uitgaven, te beschouwen als « voordelen » 
in de zin van bovenvermeld artikel 2, de 
beslissing aan de zeer algemeen gestelde 
termen " toelagen en voordelen vanwege 
de openbare besturen of anderszins op de 
wegenwerken verkregen " hun gebruike
lijke betekenis heeft gegeven ; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat het kwestieus taksreglement de ter
men " toelagen en voordelen » op andere 
plaatsen om korter te zijn herneemt onder 
de enkele uitdrukking « toelagenbedrag >>, 
niet toelaat aan het woord « voordelen '' 
de eigen betekenis te ontnemen die er 
naast en boven het woord « toelagen '' 
afzonderlijk moet worden toegekend ; 

Overwegende dat het onderdeel faalt 
naar recht; 

Over het twe(ede onderdeel : 
Overwegende dat de artikelen 2, derde 

lid, en 8, b, van het litigieuze taksregle
ment bepalen dat « De gemeente er zich 
toe verbindt niet meer dan 70 t. h. van 
de algemene kostprijs van de werken te 
verhalen '' en dat « Mochten de toelagen 
of voordelen 30 t. h. overschrijden, dan 
slechts het verschil tussen de kostprijs 
en het toelagenbedrag op de boordeige
naars wordt verhaald » ; 

Overwegende dat, nu het bedrag van 
de voordelen (88 t. h.) ten deze de 30 t. h. 
overschrijdt, het overblijvende verschil 
tussen de kostprijs (100 t. h.) en het 
« toelagenbedrag » (88 t. h.), weze 12 t. h., 
voor het geheel moest worden verhaald ; 

Overwegende dat de beslissing, door 
voormelde artikelen aldus te interpre
teren dat voormeld verschil slechts ten 
belope van 70 t. h. moet worden verhaald, 
en door te beslissen dat, na aftrek van 
88 t. h. van de kostprijs, nogmaals 30 t. h. 
moest worden afgetrokken van het sal do, 
voormelde artikelen heeft geschonden ; 

Overwegende dat het onderdeel ge
grond is; 

Overwegende dat uit de regelmatig 
voor het Hof neergelegde stukken niet 
blijkt dat een middel dat de openbare 
orde aanbelangt ambtshalve moet worden 
opgeworpen ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing, doch alleen in zover zij, 
bij de vaststelling van de bedragen die 
op verweerder mogen worden verhaald, 
slechts 70 t. h. aanrekent van het saldo 
van de kostprijs van de wegenwerken dat 
wordt bekomen na aftrek van de 88 t. h. 
door eiseres verkregen voordelen en in 
zover zij eiseres verwij st in de kosten ; 
beveelt dat melding van het thans gewe
zen arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Bestendige Deputatie van de Provincie
raad van Brabant. 

4 oktober 1966.- 2e kamer.- Voor
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. de Vreese.- Gelijlcluidende 
conclusie, H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. DeBruyn en Simont. 

2e KAMER. - 4 oktober 1966. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN.-
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AANDUIDING IN RET VERZOEKSOHRIFT 
VAN DE GESOHONDEN WETSBEPALING. 
- VoORWAARDE VAN DE ONTVANKE· 
LIJKHEID VAN DE VOORZIENING. 

Is niet ontvanlcelijk, in zalcen van directe 
belastingen, de voo1·ziening die de aan
dniding van de wetsbepaling niet bevat 
wellce zon geschonden zijn (1). (Code 
van de inkomstenbelastingen, art. 289.) 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « BOVEOO )), T. DE 
BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FI· 
NANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 december 1965 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder tegengeworpen en 
hieruit afgeleid dat het verzoekschrift tot 
cassatie geen wetsbepaling aanduidt 
waarop eiseres haar grieven tegen het 
arrest steunt : 

Overwegende dat luidens artikel 289 
van het koninklijk besluit van 26 februari 
1964 houdende coordinatie van de wets
bepalingen betreffende de inkomstenbe
lastingen, het verzoekschrift tot cassatie, 
op straffe van nietigheid, onder meer de 
aanduiding van de geschonden wetten 
moet bevatten; 

Dat, bij ontstentenis van deze aandui
ding, de voorziening niet ontvankelijk is ; 

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

4 oktober 1966.- 2e kamer.- VooJ'· 
zitteJ', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Wauters. - Gelijklnidende 
concl1J,Sie, H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Van Leynseele. 

·1e KAMER.- 6 oktober 1966. 

1° MIDDELEN TOT CASSATIE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. -MID DEL AFGE • 
LEID UIT DE MISKENNING VAN DE BE· 
WIJSKRAOHT VAN RET EXPLOOT VAN 

\ 

(1) Cass., 11 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1296 ). 

REOHTSINGANG. - BESLISSING WELKE 
AAN DIT EXPLOOT DE DOOR EISER BIJ 
OONOLUSIE ERKENDE BEWEEGREDENEN 
EN BEPERKTE DRAAGWIJDTE TOEKENT, 
-MID DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST, 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDHEID. - BURGERLIJKE ZA· 
KEN.- 0PROEPING IN GEMEENVERKLA· 
RING VAN RET VONNIS. - GEVORMD 
DOOR DE EISER TEN PRINOIPALE IN DE 
INLEIDENDE DAGVAARDING VAN RET 
HOOFDGEDING. 0MSTANDIGREID 
WELKE NIET TOT GEVOLG HEEFT AAN 
DE OPROEPING IN GEMEENVERKLARING 
VAN RET VONNIS DE AARD VAN EEN 
HOOFDEIS TOE TE KENNEN.- REOHTER 
DIE BEVOEGD IS OM VAN DE HOOFDEIS 
KENNIS TE NEMEN.- REOHTER INSGE· 
LIJKS BEVOEGD OM VAN DE OPROEPING 
IN GEMEENVERKLARING VAN RET VON· 
NIS KENNIS TE NEMEN, 

3° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 0PROEPING IN GEMEENVER· 
KLARING VAN RET VONNIS. - JURI· 
DISCH KARAKTER TEN OPZIOHTE VAN 
DE DIVERSE PARTIJEN IN DE ZAAK. 

4° STEDEBOUW.- WET VAN 29 MAART 
1962. - GRONDGEBIED DAT NIET RET 
VOORWERP UITMAAKT VAN EEN BIJZON· 
DER PLAN VAN AANLEG. - BOUWVER· 
GUNNING. - VERLENING DOOR RET 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SORE· 
PENEN. - VooRWAARDEN. 

5° STEDEBOUW.- WET VAN 29 MAART 
1962.- BoUWVERGUNNING.- VER· 
LENING AAN PARTIOULIEREN. - BE-
VOEGDE EN VERANTWOORDELIJKE 
OVERHEID. 

6° STEDEBOUW.- WET VAN 29 MAART 
1962. - GEMAOHTIGDE AMBTENAAR 
VAN DE ADMINISTRATIE VAN DE STEDE· 
BOUW EN VAN DE RUIMTELIJKE ORDE· 
NING.- MACHT VAN DEZE AMBTENAAR 
DE AFGIFTE VAN EEN BOUWVERGUN· 
NING AFHANKELIJK TE STELLEN VAN 
ZEKERE VOORWAARDEN, « DESNOODS, 
DOOR AF TE WIJKEN VAN ALLE BE· 
STAANDE VERORDENENDE VOORSOHRIF· 
TEN ll,- BETEKENIS VAN DEZE WOOR· 
DEN. 

7° ERFDIENSTBAARHEID.- OVER· 
EENKOMST WELKE EEN ERFDIENST· 
BAARHEID VAN BURGERLIJKE AARD OP· 
LEGT. - BEDONGEN ERFDIENSTBAAR· 
REID DIE EEN WETTELIJKE ERFDIENST· 
BAARHEID BEVESTIGT. - GEEN BOHEN· 
DING VAN DE OPENBARE ORDE. -
GELIJKTIJDIG BESTAAN VAN TWEE ERF· 
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DIENSTBAARHEDEN, DAT GEEN AFBREUK 
DOET AAN RET REOHT VAN DE BE
VOEGDE OVERHEID DE WETTELIJKE 
ERFDIENSTBAARHEID TE WIJZIGEN. 

go ERFDIENSTBAARHEID.- WET
TELIJKE ERFDIENSTBAARHEID WELKE 
DE BOUW VAN WONINGEN VAN HET TYPE 
«VILLA ll OPLEGT.- BEVESTIGING VAN 
DEZE ERFDIENSTBAARHEID DOOR DE 
VERKOPER VAN DE PEROELEN, IN DE 
VERKOOPAKTEN, TEN TITEL VAN BE DON
GEN ERFDIENSTBAARHEID. - BED ON
GEN ERFDIENSTBAARHEID WELKE AAN 
ELK DER VERKOOHTE GRONDEN DE 
HOEDANIGHEID VAN HEERSEND ERF 
EN VAN LIJDEND ERF TOEKENT, 

1° Mist feitelijke gmndslag het middel. 
afgeleid uit de miskenning van de bewijs
kracht van een exploot van 1·echtsingang, 
ge1·icht tegen een beslissing wellce, zondm· 
het doel van dit exploot te miskennen, 
e1·aan de dooT de eism· bij conclusie er
kende beweegTedenen en bepeTkte dmag
wijdte toekent (l). 

2o Uit de enkele omstandigheicl dat de eise1· 
ten p1·incipale, in de inleidende dagvam·
ding van het hoofdgeding, insgelijlcs een 
deTde in de zaak tot gemeenveTlclaTing 
van het vonnis opgeToepen heeft, volgt 
niet dat de opToeping in gemeenvm·lcla-
1'ing van het vonnis moet wo1·den be
schouwd als een onafhankelijlee eis die, 
derhalve, de bevoegdheid van het geding 
in zijn geheel lean bepalen; de 1'echteT die 
bevoegd is om ove1' de hoofdeis 1bitspmale 
te doen, neemt kennis van de oproeping 
in gemeenvm·lcla1·ing van het vonnis (2). 
(Wet van 25 maart 1876, betreffende 
de bevoegdheid, art. 38, lid 1.) 

3° De opToeping, doo1· de eism· ten pTinci
pale, in gemeenverklaring van het vonnis 
is ten opzichte van de veTweenleT ten 
pTincipale slechts een tussengeschil in 
het geding, hoewel de tussenkomende pa1'
tij dezelfde 1·echten van vm·dediging en 
van be1•oep heeft als een ve1·weerdm· ten 
principale (3). (Wet van 25 maart 1876 
betreffende de bevoegdheid, art. 38, 
aangevuld door de wet van 15 maart· 
1932, art. 10.) 

4° Zolang e1·, voo1' het gTondgebied waar het 
peTceel gelegen is, geen dooT de Koning 

(1) Verg. cass., 2 mei 1962 (B1tll. en PASIC., 
1962, I, 977); 15 juni 1965 (ibid., 1965, I, 
1118).en 15 april1966 (ibid., 1966, I, 1041). 

{2) Verg. cass., 17 november 1961 (Bull. en 
PAsrc., 1962, II, 336) en noot 2. 

(3) Cass 10 iuni 1948 (Bull. en PAsrc., 

goedgelceu1·d bijzonde1' plan van aanleg 
bestaat, mag het college van bu1•gemees
ter en schepenen geen bouwve1·gunning 
ve1·lenen tenzij op eensluidend advies van 
de door de ministe1· gemachtigde ambte
nam· van de administmtie van de stede
bouw en van de 1'1bimtelijke 01·dening. 
H et college is slechts in twee gevallen 
do01· dit advies gebonden : in de ee1·ste 
plaats, wannee1' de gemachtigde ambte
naaT in een behoo1·lijle met 1·edenen om
lcleed advies tot weige1·ing van de veT
gunning besluit, en, in de tweede plaats 
wannee1· diezelfde ambtenaa1• van oo1•deel 
is dat de ve1·gunning ve1·leend lean wo1·den 
maM dat de afgifte e1·van afhanleelijlc 
gesteld moet wonlen van voo1·waa1·den tot 
waa1•boTging van een toekomstige plaat
selijlee aanleg; in deze tweede onde1·stel
ling, is het het college ve1·boden de veT
gunning onder mindeT stipte voorwam·
den te veTlenen. (Wet van 29 maart 
1962, art. 45.) 

5° Onde1· de bepe1·leingen vooTzien bij a?·ti
kel 45 van de wet van 29 maaTt 1962, 
hangt de afgijte van de bouwveTgunning 
volledig af van de beslissing van het 
schepencollege, wam·van de ve1·antwoo1·
delijleheid ondm'Bcheiden en onafhanlce
lijlc is van die van de gemachtigde ambte
nam· van de administratie van de stede
bouw. (Wet van 29 maart 1962, artt. 44 
en volg.) · 

6° HieTuit dat de gemachtigde ambtenaar 
van de administ1·atie van de stedebm•w 
en de 1·uimtelijke oTdening het schepen
college lean voo1·sch1'ijven de afgijte van 
een bouwveTgunning van vooTwam·den 
ter waa1·b01·ging van een behooTlijlee 
plaatselijlee aanleg afhanlcelijk te stellen 
en daaTbij, desnoods, van alle veroTde
nende voo1'sch1'iften lean afwijken, lean 
niet worden afgeleid dat het eveneens in 
de macht van deze ambtenam· ligt om van 
de wetten af te wijleen of om de bu1·ge1'lijlce 
1·echten van derden te benadelen. (Wet 
van 29 maart 1962, art. 45, lid 2.) 

7° Is niet stTijdig met de openba1·e orde het 
gelijktijdig bestaan van een wettelijlce 
e1·fdienstbam·heid van algemeen nut en 
een m·jdienstbam·heid van burge1·lijlce 
aaTd, die de em·ste slechts bevestigt, 
zondeT e1·van af te wijleen; dergelijlee 

1948, I, 370) en noot 2, R.H. Zie ook de in het 
advies van het openbaar ministerie aange
duide verwijzingen, sub nr 10. Nopens het 
verschil tussen de eis in tussenkomst en de eis 
in vrijwaring, zie cass., 21 december 1956 
(Bull. en PAsrc., 1957, I, 424), 
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toestand doet geen afbreuk aan het recht 
van de bevoegde ove1·heid om de doo1• 
haa1· gevestigde e1·jdienstbaa1'lwid van 
algemeen nut te wijzigen. 

So Wannem· een wettelijke m·fdienstbaa?·
lwid in een bepaald g1·ondgebied de bouw 
van woningen van het type «villa" op
legt, en de akten van ve1·koop betref
fende de pe1·celen van clit g1·ondgebied 
aan de kope1'8 clezelfde e1•jclienstbaarheid 
opleggen, ten titel van beclongen e?'f
clienstbaa?·heicl, wMclt cloO?' deze aan elk 
van de ve1·kochte gronden de hoeclanig
heicl van hee1·sencl e1•j en van lij clencl e1•j 
toegekencl. 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP SOOIETJ!: 
D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMO
BILIERES « ETRIMO ll, T. VANDER HAE
GEN EN OONSOORTEN.) 

ARREST (1). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 jtmi 1965 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, cloo1·dat het hof van beroep, tot 
kenmerking van de eis tot gemeenverkla
ring van het vonnis, door de verweerders 
(onder de nummers 1 tot 36) aan de 
stad Brussel alsmede aan de Belgische 
Staat betekend, en die, volgens het be
streden arrest, tot de bevoegdheid be
hoorde van de rechtbank van koophandel 
waarvoor genoemde verweerders hun 
vordering tegen eiseres hadden gebracht, 
verklaart dat het in de zaak roepen van 
de stad Brussel en van de Belgische Staat 
verantwoord is door het belang dat de 
eisers in hoger beroep erbij hadden door 
die partijen de voorwaarden van de 
bouwvergunning te zien interpreteren 
die door de eerste partij, op ad vies van 
de gemachtigde ambtenaar van de tweede 
partij, werd verleend ; dat deze eis als 
een eis tot gedwongen tussenkomst moet 
beschouwd worden, die ertoe strekt de 
opgeroepenen te verplichten de beschei
den over te leggen of inlichtingen over 
de hoofdzaak te verstrekken, terwijl het 
hof van beroep aldus de bewij skracht van 
de vermeldingen van het exploot van 

(1) Zie het advies van het openbaar minis
terie in Bull. en PAsrc., 1967, I, blz. 148 en 
volg. 

rechtsingang van 3, 4 en 6 juli 1963 mis
kent waarin de dagvaarding tot gemeen
verklaring van het vonnis hierop gesteund 
was « dat de verzoekers er belang bij 
hadden dat de stad Brussel, waarvan het 
reglement dat voortspruit uit het lasten
kohier, opgemaakt . zoals hierboven ge
zegd, door eerste gedaagde (eiseres) werd 
geschonden, bij de debatten aanwezig is; 
dat dit eveneens geldt voor de Belgische 
Staat in de persoon van de Minister van 
openbare werken en wederopbouw, be
stuur van de stedebouw en van de ruim
telijke ordening, wiens aansprakelijkheid 
ten gevolge van de hierboven uiteen
gezette toestand in het gedrang zou kun-
nen komen >> : 

Overwegende dat, zoals door het mid
del wordt gereleveerd, de verweerders 
1 tot 36, bij hun dagvaardingen, eerst 
v66r de rechtbank van eerste aanleg en 
daar·na v66r de rechtbank van koophan
del, de stad Brussel en de Belgische Staat 
(thans verweerders onder de nummers 37 
en 38) in gemeenverklaring van het von
nis hebben opgeroepen, op grond hiervan 
« dat de verzoekers er belang bij hebben 
dat de stad Brussel, waarvan het regle
ment dat voortspruit uit het lastenkohier 
... door eerste gedaagde (eiseres) werd ge
schonden, bij de debatten aanwezig is ; 
dat dit eveneens geldt voor de Belgische 
Staat ... , bestuur van de stedebouw en de 
ruimtelijke ordening, waarvan de aan
sprakelijkheid in het gedrang zou kunnen 
komen >>; 

Overwegende nochtans dat genoemde 
verweerders, bij hun conclusies, er v66r 
het hof van beroep op gewezen hebben 
<< dat ze thans ... redelijkerwijze mogen 
aannemen dat ze van de opgeroepenen 
in gemeenverklaring van het vonnis alles 
hebben bekomen wat ze mochten ver
wachten, dit is de mededeling van be
langrijke gegevens uit het dossier en 
vooral een ondubbelzinnige bepaling van 
het standpunt van de Belgische Staat ... >>, 
zonder daarom na te laten, tot slot van 
htm conclusies, te vorderen dat het te 
wijzen arrest voor de stad Brussel en 
voor de Belgische Staat gemeen verklaard 
zou worden; 

Overwegende dat uit het samenlezen 
van het arrest blijkt dat, door erop te 
wijzen « dat het in de zaak roepen van de 
stad Brussel en van de Belgische Staat 
verant\voord is door het belang dat de 
eisers@in hoger beroep erbij hadden door 
die partij en de voorwaarden van de bouw
vergunningen te zien interpreteren die 
door de eerste partij, op advies van de 
gedelegeerde ambtenaar van de tweede 
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partij, werd verleend ; dat deze eis als 
een eis tot gedwongen tussenkomst moet 
besehouwd worden, die ertoe strekt de 
opgeroepenen te verpliehten de besehei
den over te leggen of inliehtingen over de 
hoofdzaak te verstrekken "• het hof van 
beroep, zonder het doel van de oproe
pingen voor ge1neenverklaring van het 
vonnis te miskennen, zoals dit bleek uit 
de bewoordingen van de daartoe ten ver
zoeke van de verweerders 1 tot 36 aan
gezegde dagvaardingen, zieh, tot reeht
vaardiging van het verwerpen van hun 
eis, die ertoe strekt het arrest gemeen te 
doen verklaren, ertoe beperkt heeft, aan 
hem tegen de stad Brussel en de Belgisehe 
Staat geriehte vordering tot gedwongen 
tussenkomst, de door hen bij hun eonelu
sies in hoger beroep erkende beweeg
redenen een beperkte draagwij dte toe te 
kennen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
sehending van de artikelen 8 (gewijzigd 
bij artikel 1 van de wet van 15 maart 
1932), 12, inzonderheid lid l, 1° (gewij
zigd bij de artikelen 4 van het koninklijk 
besluit nr 63 van 13 januari 1935 en 4 
vl:m de wet van 3 juli 1956), inzonderheicl 
§ 2 (gewij zigd bij artikel 8 van de wet van 
15 maart 1932), 37bis (ingevoercl bij arti~ 
kel 9 van de wet van 15 maart 1932), 
37tm· (ingevoerd bij artikel 9 van de wet 
van 15 maart 1932), 38, inzonderheid 
1eden 1 en 3 (gewijzigd bij artikel 10 van 
de wet van 15 maart 1932), en 50 (gewij
zigd bij artikel 11 van de wet van 
15 maart 1932) van de wet van 25 maart 
1876 houdencle titel I van het vooraf
gaande boek van het W etboek van bur
gerlijke reehtsvordering, doonlat hot be
streden arrest beslist clat de reehtbank 
van koophandel1·atione mate1'iae bevoegd 
was om kennis te ne1nen zo van de door 
de verweerclers onder de nmnmers 1 tot 
36 tegen de eisende handelsvennootsehap 
ingestelde vordering als van de dagvaar
cling tot gemeenverklaring van het vonnis 
die door voornoemde verweerders gelijk
tijdig aan de stad Brussel en aan de Bel
giselle Staat aangezegcl wercl, om_ de reden 
« dat, naar luid van artikel 37, § 2, van 
de wet van 25 maart 1876, zoals gewijzigcl 
bij artikel 8 van de wet van 15 maart 
1932, de rechtbank bij welke een vor
dering aanhangig is genmakt, bevoegd is 
om kennis te nmnen van de eis. in vrij
waring ; clat, nit het oogpunt van de 
bevoegdheid, de eis tot gemeenverklaring 
van het vonnis, die van gelijke aard is 
dan de eis in vrijwaring, met doze eis 

CASSATIE, 1967. - 6 

client gelijkgesteld te worden >>, te1·wijl de 
door voornoemde verweerders aange
zegde dagvaarding tot gemeenverklaring 
van het vonnis, naar luid van bet exploot 
van rechtsingang, hierop gesteund was 
« dat de verzoekers er belang bij hebben 
dat de stad Brussel, waarvan het regle
ment dat voortspruit nit het lastenko
hier, opgemaakt zoals hierboven gezegd, 
werd geschonden, bij de debatten aan
wezig is; dat dit eveneens geldt voor de 
Belgische Staat in de persoon van de 
Minister van openbare werken en weder
opbouw, bestuur van de stedebouw en 
de ruimtelijke ordening, wiens aansprake
lijkheid ten gevolge van de hierboven 
uiteengezette toestand, in het gedrang 
zou kunnen komen " ; dat voornomnde 
verweerders aldus een cis hebben ingo
steld die van gelijke aard is met de eis 
in vrijwaring, becloelcl bij artikel 37, 
§ 2, van de wet van 25 maart 1876, gowij
zigcl bij artikel 8 van de wet van 15 maart 
1932, en die evenmin een tussengeschil is, 
zoals becloelcl bij artikel 38 van de wet 
van 25 maart 1876, gewijzigcl bij arti
kel 10 van de wet van 15 maart 1932, 
waaruit volgt clat het gecling door voor
nomncle verweerclers, overeenkomstig ar
tikel 37te1' van de wet van 25 maart 1876, 
ingevoerd bij artikel 9 van de wet van 
15 maart 1932, v66r de rechtbank van 
eerste aanleg 1noest aangebracht worden, 
die aileen bevoegcl was o1n or kennis van 
te nmnen : 

Overwegencle clat uit de regelmatig aan 
het Hof overgelegde stnkken blijkt clat 
de verweerders 1 tot 36, zowel v66r de 
rechtbank van eerste aanleg ~ls v66r de 
rechtbank van koophandel, gelijktijclig 
eiseres hebben geclagvaarcl om cleze te 
cloen veroorclelen, en de stad Brussel 
alsook de Belgische Staat, thans ver
weerclers onder de nummers 37 en 38, 
om. cleze tot gemeenverldaring van het 
vonnis op te roepen ; 

Dat · de rechtbank van eerste aanleg 
zich onbevoegd verklaarcl heeft ; clat mt
clien de rechtbank van koophanclt1l, waar
voor clezelfcle oisen aanhangig werden 
gemaakt, ambtshalve haar bevoegclheid 
heeft afgewezen, op grand hiervan clat de 
gelijktijclig door de eisers ten principale 
geclane oproeping in gemeenverklaring 
van het vonnis de aarcl van een hoofcleis. 
heeft en clat, vermits cleze eis tegen de 
stacl Brussel en de Belgische Staat ge
richt was, het gecling clan ook in zijn 
geheel tot de bevoegclheicl van de recht
bank van eerste aanleg behoorcle, over
oenkomstig artikel 37te1' van titel I van 
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het voorafgaande boek van het W etboek 
van burgerlijke rechtsvordering; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
ten gevolge van het hoger beroep door 
de oorspronkelijke eisers ingesteld tegen 
de achtereenvolgens door de rechtbank 
van eerste aanleg en door de rechtbank; 
van koophandel gewezen vonnissen van 
onbevoegdheid, beslist, op gronden die 
door het middel worden bekritiseerd, dat 
de rechtbank van eerste aanleg zich 
terecht onbevoegd heeft verklaard en dat 
de rechtbank van koophandel zich ten 
onrechte onbevoegd heeft verklaard en, 
vervolgens, de zaak tot zich trekt ; 

Overwegende dat de eisende partij ten 
principale orn een strijdigheid van von
nissen te v:ermijden, v66r de rechter die 
bevoegd is on1 van haar vordering kennis 
te nemen, die personen tot gemeenverkla
ring van het vonnis kan oproepen die hot 
recht zonden hebben om derdenverzet te 
doen tegen het vonnis of hot gezag ervan 
af te wijzen op grond van de betrekke
lijkheid van het gewijsde; 

Dat uit de enkele omstandigheid dat 
doze personen gelijktijdig door de eisende 
partij in het geding worden opgeroepen 
op hetzelfde ogenblik dat doze partij de 
hoofdverweerder dagvaardt om te worden 
veroordeeld, niet volgt dat de oproeping 
tot gemeenverklaring van hot vonnis als 
een onafhankelijke eis moet worden be
schouwd die de bevoegdheid ten opzichte 
van het geding in zijn geheel kan bepalen, 
overeenkomstig de orde van voorkeur die 
artikel 37te7' van titel I van hot vooraf
gaande book van het vYetboek van bur
gerlijke Techtspleging oplegt in acht te 
nemen; 

Overwegende dat, onder voorbehoud 
van het rccht voor de aldus tot gemeen
verklaring van het vonnis opgeroepen 
partij het bewijs te brengen dat haar 
gedwongen tussenkomst tot doel en tot 
gevolg heeft ze aan haar natuurlijke 
rechter te onttrekkcn, een dergelijke op
roepingin tussenkomst slechts een tussen
geschil in het geding, in de zin van arti
kel 38 van titel I van het voorafgaand 
boek van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering, vonnt, hoewel die op
roeping ten opzichte van de in tussen
komst gedaagde partij, wat het "Llit
oefenen van haar verweer en van haar 
rechtsmiddelen betreft, het karakter van 
een hoofdeis heeft ; 

Overwegende dat niet blijkt dat de 
opgeroepenen in gemeenverklaring van 
het vonnis hebben aangevoerd dat hun 
gedwongen tussenkomst ertoe strekte hen 
,aan hun natuurlijke rechter, namelijk de 

rechtbank van eerste aanleg, te onttrek
ken; 

Dat aldus de beslissing, waarbij het 
door de rechtbank van koophandel ge
wezen vonnis van onbevoegdheid wordt 
te niet gedaan, wettelijk gerechtvaardigd 
blijft; 

Dat hot middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over bet derde middel, afgeleid illt de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317, 1319, 1320 en 1322 van 
hot Burgerlijk W etboek, doonlat, hoewol 
eiseres bij conclusie v66r hot hof van 
beroep een grond van niet-ontvankelijk
heid heeft aangevoerd hieruit afgeleid 
dat, vermits ze krachtens een regelmatig 
door de stad Brussel verleende verg1.mning 
heeft gebouwd, zij door de eisers in boger 
beroep, thans verweerders, niet kon wor
den gestoord, aangezien 1.lit de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stede
bonw en meer in hot bijzonder uit arti
kel 45 van die wet volgt dat hij die krach
tens een regehnatig door het bestum· 
verleende vergunning heeft gebouwd, 
noch strafrcchtelijk noch burgerrochtelijk 
kan worden verontrust, namelijk door de 
b1.uen of een belanghebbende derde die 
de afbraak zouden willen vervolgen, daar 
de gemachtigde ambtenaar, en bijgevolg 
de bouwvergunning, van alle bestaande 
verordenende beschikkingen kan afwij
ken, het bestreden arrest zich ertoe be
perkt te stollen « dat de vordering van de 
eisers in boger beroep ontvankelijk is n, 
zonder deze stelling anders te rechtvaar
digen dan op grond van overwegingen -
overigens onjuiste - betreffende de wet
telijke draagwijdte en de betekenis van 
het advies van de gemachtigde ambte
naar, of op grond van het bestaan van 
bedingen - die tronwens niet bestaan -
volgens welke de stad Brussol, bij de 
afgifto van de bonwvergunning, eiseres 
zon verplicht hebben er zich toe te ver
binden niet tegen haar op te treden uit 
hoofde van om het even welk nadeel dat 
nit het niet goBdkem·en of uit het vernie
tigen van de verleende vergunningen zou 
k"Lunlen ontstaan, waardoor de grond van 
niet-ontvankelijkheid, afgeleid nit het 
gevolg van de regelmatig verleende bouw
vergunning, niet beantwoord wordt 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet) en, in elk goval, zowel de bewijs
kracht van de bonwvergunning, die de 
bij het arrest bedoelde bedingen niet 
bevat, als de bewoordingen en de clraag
wijdte van het advies van de gemachtigde 
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ambtenaar miskent (schencling van de 
artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit de conclusie van 
eiseres blijkt dat deze aanvoerde dat, daar 
zij, overeenkomstig artikel 45 van de wet 
van 29 maart 1962, van het college van 
burgemeester en schepenen de vergun
ning tot het bouwen van het door haar 
opgetrokken appartementsgebouw heeft 
bekom.en, de verweerders onder de num
mers 1 tot 36 niet ontvankelijk waren om 
tegen haar op te treden, ten einde, name
lijk, de afbraak te doen gelasten van dit 
gebouw dat in weerwil van de door hen 
aangevoerde wettelijke en uit overeen
komst ontstane erfdienstbaarheid « van 
villa's" werd opgetrokken; 

Dat eiseres die grand van niet-ont
vankelijkheid hierop steunde dat vermits 
de bouwvergunning, zoals artikel 45 het 
voorschrijft, n:1et het advies van de ge
Tnachtigde mnbtenaar van het bestuur 
van de stedebouw en de ruimtelijke or
dening overeenstemt en venn.its dit ad
vies, naar luid van dit artikel, " van alle 
bestaande verordenende voorschriften " 
kan afwijken, de door het college van 
btu'gemeester en schepenen overeenkOin
stig voornoemd advies verleende ver
gtmning regelmatig van de door oorspron
kelijke eisers aangevoerde zakelijke rech
ten had do en vervallen ; 

Overwegende dat het arrest, om. te be
slissen dat de vordering tegen- eiseres ont
vankelijk was, erop wijst dat uit de be
woordingen "de vergunning mag, wat 
mij betreft, zonder voorwaarde worden 
verleend ,, waarin de gemachtigde amb
tenaar zijn advies had uitgebracht, niet 
kan worden afgeleid dat eiseres "van de 
verbintenis om aan het ontworpen bouw
werk het karakter van een villa te geven 
ontslagen was geworden " ; 

Dat uit de gronden van het arrest blijkt 
dat het hof van beroep beschouwt dat de 
gemachtigde ambtenaar zich willens en 
wetens heeft onthouden zijn mening over 
deze verbintenis te kennen te geven, daar 
hij or zich, in hot kader van de controls 
die krachtens de wet op hem rust, toe 
beperkt heeft na te gaan « of het on twerp 
van bouw en plaatsing van hot bedoelde 
gebouw de toekomstige aanleg van de 
wijk, zoals reeds door de stedebouw werd 
hestudeerd, niet in het gedrang brengt ,, 
dat trouwens de stad Brussel, zo zij de 
bouwvergunning die dit advies over
neemt heeft verleend, eiseres « ervoor 
heeft gewaarschuwd dat zij, wat de be
staande beperkingen betrof, geen stand
dunt innam ,, terwijl ze, in " de bouw-

vergunning, eiseres de verplichting op
legde ,, niet tegen de stad Brussel op te 

· treden uit hoof de van om hot even welk 
nadeel dat ze zou kunnen lijden door hot 
niet goedkeuren of het vernietigen van 
de bouwvergunning of houwvergunnin
gen verleend ... in afwijking van de regle
mentering .. . die de naamloze vennoot
schap Etrimo hier uitdrukkelijk ver
klaart volkomen te kennen ,, ; 

Overwegende dat uit de regelmatig aan 
het Hof overgelegde stukken blijkt dat, 
het arrest aldus de bewoordingen van een 
verplichting van eiseres weergeeft die in 
de op 29 mei 1962 tussen de stad Brussel 
en eiseres verleden akte van aankoop 
voorkomt, n'laar die het, ten gevolge van 
een duidelijke materiele vergissing welke 
geenszins de gronden van hot arrest aan
tasten, aan de houwvergunningen toe
kent; 

Overwegende dat hieruit volgt dat hot 
hof van beroep regelmatig de verwerping 
van hot door eiseres aangevoerde grand 
van niet-ontvankelijkheid gemotiveerd 
heeft door te steunen, enerzijds, op de 
hewoorclingen van hot advies van do 
gemachtigde ambtenaar en, anderzijds, 
op de beclingen van de akte van verkoop, 
en door aldus aan dit advies en, bijgevolg, 
aan de bouwvergunning eon draagwijdte 
toe to kennen die met htm bewoordingen 
niet onveronigbaar is ; 

Dat hot middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over hot vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, 15, 16, 
44, 45 van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedebouw, 4 van de 
wet van 23 maart 1907 tot goedkeuring 
van de tussen de Belgische Staat en de 
stad Brussel gesloten overeenkomst van 
8 maart 1907, 14 van deze overeenkomst, 
3 van het koninklijk besluit van 16 juli 
1907 genomen tot uitvoering van voor
noemdewet, 1134,1317,1319,1320,1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, cloo1·dat, hoewel v66r het 
hof van beroep eiseres zich bij conclusie 
op de gevolgen van de vergunning tot 
het bouwen van het door haar opgetrok
ken onroerend goed had beroepen, ver
gmming die door de stad Brussel op eens
luidend advies van de gemachtigde amb
tenaar werd verleend, overeenkomstig 
artikel45 van de wet van.29 maart 1962, 
en er op had gewezen dat ze dan ook niet 
door particulieren verontrust kon wor
den, noch het voorwerp zijn van de vor
dering tot afbraak die door de eisers in 
hager beroep, thans verweerders (onder 
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de nummers 1 tot 36), gesteund wordt 
op het bestaan van door hen aangevoerde 
erfdienstbaarheden, hetzij van algem.een 
nut of van privaatrecht, het bestreden 
arrest er anders over beslist en de vor
dering tot afbraak toewijst op grond dat 
de bepalingen van de wet van 29 maart 
1962 een dergelijke draagwijdte niet heb
ben en dat het door de gemachtigde am.b
tenaar uitgebrachte advies uitsluitend de 
waarde van de uiting van een persoon
lijke mening heeft en niet die van de 
bestuursdaad waaraan dezelfde wet 
nauwkeurige gevolgen toekent, zonder 
zich ten slotte over de gevolgen van de 
afgifte van de bouwvergunning zelf nader 
te verklaren, te1'wijl, ee1·ste onde1·deel, een 
dergelijke beslissing met de in het middel 
aangeduide bepalingen van de wet van 
29 maart 1962 onverenigbaar is, en name
lijk met de gevolgen die bij artikel 45 
van deze wet worden toegekend aan de 
afgifte, door de gemeentelijke overheid, 
van de bouwvergunning op eensluidend 
advies van de gernachtigde ambtenaar, 
vergunning die eon afwijking van de 
erfdienstbaarheclen inzonderheicl 
stedebouwlnmclige - van openbaar of 
privaat belang ten gevolge heeft, voor 
zover zij de oprichting van het bouwwerk 
waarvoor de vergtuJ.ning werd verleend, 
verbieclen (schencling van de in het 
middel aangecluide bepalingen, met uit
zondering van die van het Burgerlijk 
Wetboek en van artikel 97 van de Grand
wet) ; te1·wijl, tweecle ondenleel, het ad vies 
van de gemachtigde ambtenaar, zoals het 
in onderhavig geval werd uitgebracht en 
in de aan eiseres verleencle bouwvergun
ningen wercl opgenomen, niet de uiting 
van een persoonlijke mening vormt maar 
wel het bij artikel 45 van de wet van 
29 1naart 1962 voorgeschreven advies, 
dit is een bestuursdaad waarvan clezelfcle 
wetsbepaling, bij gebrek aan een door 
de Koning goedgekeurd bijzoncler plan 
van aanleg, de mogelijkheid voor het 
college van burgemeester en schepenen 
doet afhang€11 om een geldige bouwver
gumJ.ing te verlenen, te1·wijl het arrest 
slechts het tegendeel beslist door geen 
rekening te houden met voornoemcl arti
kel 45 evenmin als met de bewijskracht 
van de bouwvergunning waarin de be
woordingen en de betek.enis van het ad
vies ,van de gemachtigcle ambtenaar zijn 
opgenomen (schencling van de in het 
middel aangeclt1ide artikelen van de wet 
van 29 maart 1962, inzonderheid van 
artikel45, evenals van de artikelen 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek) ; en, denle onclenleel, het arrest, 

zo bet er zich op toelegt om, trouwens 
verkeerdelijk, de clraag>vijdte van het 
door de gemachtigde ambtenaar uit
gebracht advies vast te bepalen, hot 
middel niet beantwoordt waarbij eiseres 
zich op de gevolgen van de afgifte van 
de haar regehnatig verleende bouwver
gunning beriep en eruit besloot dat voor
noemde verweerders dan ook niet ont
vankelijk waren noch gerechtigd in hun 
vordering tot afbraak van hot onroerend 
good, waarvoor ze de vergtmning tot 
bouwen had verkregen, waaruit volgt dat 
het arrest niet regelmatig met redenen 
omkleecl is (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betre±t : 
Overwegende dat, naar luid van artJ.

kel 45 van de wet van 29 maart 1962, 
zolang een bijzonder plan van aanleg van 
het grondgebied waar bet perceel gelegen 
is, door de Koning niet is goedgekem·d, 
het college van burgemeester en sche
penen de bouwvergtmning niet kan ver
lenen clan op eensluidend advies van de 
door de Minister· gemachtigde ambtenaar 
of mnbtenaren van het Bestuur van de 
stedebouw en de ruimtelijke orclening ; 

Overwegende dat, zowel uit de tekst 
van artikel 45 als uit de opzet van de 
wet en uit de parlementaire voorberei
ding, volgt dat het schepencollege slochts 
in twee gevallen door het advies van de 
gemachtigde ambtenaar gebonden is : in 
de eerste plaats, wanneer die ambtenaar 
in een behoorlijk met redenen omldeed 
advies, tot weigering van de vergunning 
besluit en, in de tweede plaats, wanneer 
hij van oordeel is dat de vergcmning ver
leend kan worden maar dat de afgifte 
ervan afhankelijk gesteld moet worden 
van voorwaarden tot waarborging van 
eon toekom.stige plaatselijke aanleg ; dat 
in deze tweede onderstelling, het het 
college van burgemeester en schepenen 
verboden is, uitsluitend wat deze waar
borging betreft, de vergunning onder 
min,der stipte voorwaarden :te verlenen; 

Dat, onder deze beperkingen alleen, de 
afgifte van de bouwvergunning volleclig 
van de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen afhangt, 
waarvan de verantwoordelijkheid onder
scheiden en onafhankelijk van die van 
de gemachtigcle ambtenaar is ; 

Overwegende dat de bevoegcli1eid van 
deze ambtenaar het gemeen recht ·te 
buiten gaat; clat, overeenkomstig de 
regels betreffencle do intorpretatie van de 
wetten, haar draagwijdte dan ook op 
strikte wijze n1oet worden beoordeeld; 
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Overwegende dat zo doze ambtenaar, 
naar luid van artikel 45, het schepen
college kan voorschrijven de afgifte van 
een bo"Lnvvergunning van voorwaarden 
ter waarborging van een behoorlijke 
plaatselijke aanleg afhankelijk te stollen 
en daarbij, desnoods, van alle bestaande 
v~ror~en~nde voorschriften kan afwijken, 
h1ermt met kan worden afgeleid dat het 
eveneens in de macht van doze ambtenaar 
zou liggen om van de wetten af te wijken 
of om de burgerlijke rechten van derden 
te benadelen ; 

Dat het dan ook ondenkbaar is dat, 
zolang een bijzonder plan van aanleg 
door de Koning niet is goedgekem'd, de 
burgerlijke rechten van derden zouden 
kunnen vernietigd worden op grond van 
in voorbereiding zijnde plannen van aan
leg en, vooral niet, op grand van een
voudige vooruitzichten van aanleg die 
zelfs dit stadium niet hebben bereikt ; 

Overwegende dat het gunstig advies 
door de gemachtigde ambtenaar uitge
bracht, met of zonder voorwaarden ter 
waarborging van een behoorlijke plaatse
lijke aanleg, het college van burgemeester 
en schepenen er dus niet kan van ontslaan 
de aanvraag te beoordelen en, in voorko
mend geval, de vergunning te weigeren, 
namelijk op grand van gegevens waarvan 
zij niet onwetend mag zijn en waarmee de 
gemachtigde ambtenaar geen rekening 
heeft gehouden, zoals de burgerlijke 
rechten verworven door de aankopers van 
gronden door de gemeente verkocht ; 

Overwegende dat eruit volgt dat het 
middel verkeerdelijk staande houdt dat 
de rechten van derden door de bouwvcr
gunning die op eensluidend advies van de 
gemachtigde ambtenaar, bij toepassing 
van artikel 45 van de wet van 29 maart 
1962, word verleend, gekrenkt kunnen 
worden, evenals in he,t geval van een 
door de Koning goedgekeurd bijzonder 
plan van aanleg, zoals artikel16 van doze 
wet het bepaalt ; 

Overwegende dat het arrest wettelijk 
beslist dat de aan eiseres verleende bouw
vergunning geen afwijking meebracht van 
de erfdienstbaarheid genaamd « van vil
la's '' die bij overeenkomst word opgelegd 
aan alle kopers van gronden, waaronder 
eiseres, die gelegen zijn in de met doze 
eigendomsbeperkende verbintenis be
zwaarde zone ; 

W at het tweede onderdeel bctreft 
Overwegcnde dat dit onderdeel van 

het middel onderstelt dat hot hof van 
beroep hot advies van de gemacbtigde 
mnbtenaar, zoals hot in de aan eiseres 
verleende bouwvergunning is opgcnomen, 

heeft beschouwd als de uiting van een 
persoonlijke mening van doze ambtenaar 
en niet als de bij artikel 45 van de wet 
van 29 maart 1962 bepaalde bestuurs
daad; 

Overwegende dat doze onderstelling in 
het arrest geen enkele stem1 vindt ; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, zoals uit 

de op het derde middel en op het eerste 
onderdeel van het onderhavig middel 
gegeven antwoorden blijkt, op passende 
wijze de conclusie van eiseres heeft be
antwoord; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middcl kan aangenomen worden ; 

Over hot vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 686, :U34, 
ll65, 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 61, 464 van het 
W etboek van burgerlijke reohtsvordering 
en 97 van de Grondwet, doonlat, in weer
wil van de bewoordingen van het exploot 
waarbij de eisers in boger beroep, thans 
verweerders, hun vordering bij de recht
bank van koophandel aanhangig haddon 
gemaakt en waaruit, zoals het hof van 
beroep het zelf releveert, blijkt dat doze 
vordering uitsluitend gesteund was op l1et 
bestaan van de zakelijke erfdienstbaar
heid die voortvloeit uit de door de stad 
~russel :;tangenomen verordenende bepa
lmgen d1e door de gemeenteraad in het 
lastenkohier ingelast worden, hetwelk 
door de bestendige deputatie goedgekeurd 
word - bepalingen die worden ingegeven 
door een overwegingvan openbaar nut -, 
evenals uit de wettelijke erfdienstbaar
heid van algomeen nut gevestigd bi,i de 
wet van 23 maart 1907 tot goedkeuring 
van de tussen de Staat en de stad Brussel 
gesloten overeenkomst, het ):Jestreden 
arrest, ondanks het verzet van eiseres 
voorn.oemde verweerders toelaat zicl~ 
v66r de rechter in hager beroep te beroe
pen op een wed~rkerige, bij overeenkomst 
bedongen erfd1enstbaarheid, die zoge
naamd voortvloeit uit het overnemen van 
doze bepalingen in elk van de alden tot 
vaststelling van de aankopen tenvijl 
ee?'ste onde1'deel, doze aanspraak' niet e~~ 
nieuw middel, maar een nieuwe eis 
yormde, als zodanig niet ontvankelijk 
m hager beroep (schending van de arti
kelen 61 en 464 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering), en de rech
ter, wegens het verzet van eiseres, er niet 
anders heeft kunnen over beslisscn dan 
door de bcwijskracht van hot exploot van 
rechtsingang v66r de rechtbank van koop
handel te miskennen, evenals trouwens 
die van de door partijen v66r de eerste 
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rechter gewisselde conclusien en van de 
conclusie van eiseres v66r het hof van 
beroep (schending van de artikelen 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); tweecle onclercleel, het bestre
den arrest, voor zover daarbij het be
staan van de zogenaamde bij overeen
komst bedongen erfdienstbaarheid wordt 
crkend die dom voornoemde verweer
ders aangevoerd werd, niet als regel
matig en wettelijk met redenen omkleed 
kan worden beschouwd, omdat het stmmt 
op dubbelzinnige en tegenstrijdige gran
den die het niet mogelijk maken vast te 
stellen of de stad Brussel deze erfdienst
baarheid aan elk van voormelde ver
weerders zou hebben willen toestaan door 
de verkoop van de gronden die ze aan
kochton, en aldus in hun voordeel de 
gronden bezwaren waarvan ze de eigen
dom. bohield en die ze vervolgens, doch 
met voornoemde erfdienstbaarheid be
zwaard, gedeeltelijk opnieuw aan eiseres 
evenals aan andere kopers zou hebben 
verkocht, dan wel of, integendeel, deze 
erfdienstbaarheid door de stad Brussel bij 
overoenkmnst ten voordele van de aan 
voornomnde verweerders toebehorencle 
gronclen zou zijn opgelegd in de verkoop 
die ze later aan eiseres toestond, die, in 
strijd met de bewering van het arrest, 
geen belang had bij het vestigen van deze 
erfdienstbaarheid (schending van arti
kel 97 van de Grondwet), te1·wijl beicle 
interpretatios overigens met de bewoor
dingen van de akte die de door de stacl 
Brussel aan eiseres toegestane verkoop 
vaststelt, onverenigbaar zijn, evenals met 
de verbintenissen die de stacl Brussel, 
die wist waartoe bedoelcle gronclen aan
gekocht waren, jegens eiseres aanging, 
ten opzichte van wie zij zioh slechts had 
vrijgestelcl van de mogelijke gevolgen van 
een beslissing van de hogere bestuurs
overheicl tot vernietiging van de aan eise
res verleencle bouwvergunning (schen
ding van de artikelen 686, 1134, 1165, 
1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk W etboek) : 

W at het eerste onclercleel betreft : 
Overwegencle clat blijkt uit de exploten 

van rechtsingang die de vorclering hebben 
ingeleicl dat behalve de bepalingen van 
de wet van 23 maart 1907, van het ko
ninklijk besluit van 16 juli 1907, van het 
op 2 mei 1927 vastgestelcle lastenlwhier 
van de stacl Brussel, waaruit, onder 1neer, 
volgt dat << de op te richten bouwwerken 
aan de rechterkant van de laan ,, slechts 
villa's mogen zijn met een clecoratief uit
zicht aan alle zijclen ... ,, de oorspron
kelijke eisers de overeengekomen beclin-

gen hebben aangevoercl in weerwil waar
van eiseres de oprichting is begonnen 
« van de twee grate bouwwerken die zij 
aankondigt ... panclen van elk tien ver
diepingen met 60 appartementen te moe
ten zij n » ; 

Overwegencle clat de aan e1seres bete
kencle dagvaarcling v66r de rechtbank 
van koophanclel onder meer aanvoert clat 
zij « in weerwil van voormelcle wettelijke 
en reglementaire bepalingen en van de 
beclingen van haar akte van aankoop van 
de groncl, welke die gemelcle bepalingen 
uitdrukkelijk aanhalen, de oprichting 
enz ... is begonnen »; 

Ovetwegencle clat het hof van beroep 
clan ook overweegt, zoncler van cleze clag
vaarding een interpretatie te geven die 
onverenigbaar is met haar bewoorclingen, 
clat do « eisers in hager beroep zich 
reeds in het exploot van rechtsingang op 
de bij overeonkomst bedongen erfdienst
baarheid hebben beroepen, volgens welke 
elk bouwwerk dat op de grand van ge
claagcle in hager beroep worclt opgericht 
een villa n1.oet zijn »; dat het arrest, 
bijgovolg, geen van de in het m.iclclel 
aangeduide bepalingen heeft kunnen 
schenden ; 

W at het tweecle onclerdoel betreft : 
Overwegende dat het arrest erop wijst 

« dat, in elke akte van verkoop van een 
groncl in bovenvermelde zone ... , de 
beclingen en voorwaarden van de over
eenkomst van 8 maart 1907, goedgekeurd 
bij do wet van 23 maart 1907, werden 
opgenmnen, bedingen die trouwens in het 
koninklijk besluit van 16 juli 1907 werden 
overgenomen en in bet lastenkohier van 
de stad Brussel ... vastgesteld in verga
del'ing van 2 mei 1927 ... ; dat de opne
ming van clit becling tot het waarborgen 
van een clecoratief uitzicht van elk van 
de gebouwen en, bijgevolg, van het ge
heel van die woonwijk, in de akte van 
verkoop van elke grand die zowel door 
de eisers in hager beroep als door de 
vennootschap, geclaagcle in hager beroep 
(eiseres), werd aangekocht, bovendien 
een weclerkerige, bij overeenkomst be
dongen, erfclienstbaarheid heeft geves
tigcl, waarcloor alle alclus bezwaarcle er
ven, de ene ten opzichte van de andere, 
tegelijk lijclend en heersencl zijn, claar het 
kenmerkencle van cleze erfclienstbaarheid 
ligt in de last een stijl ofbouwtrant in acht 
te nemen, die ond~rling aan verscheiclene 
naburige erven werclen opgelegcl » ; 

Overwegencle, enerzijds, dat deze gran
den niet clubbelzinnig noch tegenstrijclig 
zijn; 

Overwegencle, anderzijds, clat zo eiseres 
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geen belang had bij het vestigen van deze 
erfdienstbaarheid, zij niettemin, bij over
eenkomst en uitdrukkelijk, in de tussen 
de stad Brussel en haar zelf verleden akte 
van verkoop van 29 mei 1962, de last 
ervan heeft aanvaard ; 

Overwegende, namelijk, dat deze akte 
bepaalt dat " de aankopende vennoot
schap zich naar de bedingen en erfdienst
baarheid zal moeten gedragen, die in de 
verordening betreffende de bouwvrije 
stroken en de wijk van de villa's worden 
opgenomen en door de gemeenteraad 
in vergadering van 2 mei 1927, in over
eenstemming met de overeenkmnst van 
8 maart 1907 en het koninklijk besluit 
van 16 juli 1907, werden aangenomen "; 

Overwegende dat zo uit de akte van 
verkoop volgt dat de stad Brussel wist 
met welk doel eiseres deze aankoop deed, 
er even duidelijk uit blijkt dat « in geval 
van oprichting op de grond ... van een 
onroerend complex dat niet rnet de stede
bouwlumdige normen overeenstemt, die 
onder meer bij koninklijk besluit van 
16 juli 1907 en de verordening van 2 mei 
1927 van de stad Brussel, wat de >vijk 
Solbosch betreft, worden vastgesteld ,, 
eiseres aanvaardde het gehele risico op 
zich te nomen van een onderneming die 
werd uitgevoerd met miskenning van 
voornoemde normen, waarnaar ze zich, 
in dezelfde akte, verbonden had te gedra
gen, en dit risico onder meer kon voort
vloeien uit « het niet goedkeuren of het 
vernietigen van de bouwvergunning of 
bouwvergunningen die door het college 
werden verleend ... in afwijking van de 
reglementering ... waarvan de naamloze 
vennootschap « Etrimo " hier uitdrukke
lijk verldaart volledig kennis te hebben "; 

Waaruit volgt dat het arrest van de 
tussen eiseres en de stad Brussel tot 
stand gekomen akte van verkoop van 
29 mei 1962 geen interpretatie heeft ge
geven die onverenigbaar is met haar 
bewoordingen en aan die overeenkomst 
geen bindende kracht heeft toegekend 
noch gevolgen die ze niet bevat; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan aangenomen worden ; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 537, 538, 
544, 637, 649, 650, 686, ll08, ll31, 1133, 
1134, ll65, 1317' 1319, 1320, 1322, 1602, 
1626 en 2226 van het Burgerlijk Wetboek 
evenals van de voorafgaande bepalingen 
en van de numm.ers I, II, V en VI van 
de voorschriften betreffende de wijk van 
de villa's, vervat in de verordening over 
de bouwvrije stroken en de wijk van de 

villa's, die op 2 mei 1927 door de gemeen
teraad van de stad Brussel, wat de wijk 
Sol?osch betreft, werd goedgekem'd, van 
artrkel 4 van de wet van 23 maart 1907 
tot goedkeuring van de op 8 maart 1907 
tussen de Belgische Staat en de stad 
Brussel ~ot stand gekomen overeenkomst, 
van artrkel 14 van deze overeenkomst, 
van artikel 3 van het koninklijk besluit 
van 16 juli 1907 genomen tot uitvoering 
van voornoemde wet, en uit de rnisken
ning van de bewijskraeht van het proees
verbaal van de door dezelfde gemeente
raad op 27 november 1961 gehouden ver
gadering, evenals van de bewijskracht 
van de authentieke alde die op 29 mei 
1962 v66r Mr Mourlon-Beernaert, no
taris te Brussel, verleden is tot vaststel
ling van de verkoop, door de stad Brussel 
aan eiseres, van de gronden waarop het 
gebouw waarover gesehil bestaat, werd 
opgetrokken, doonlat het bestreden arrest 
beslist dat uit de overneming van de 
bepalingen van bovenbedoelde gemeen
telijke verordening van 2 mei 1927 in 
de alden tot vaststelling van de aankoop 
door partijen van hem eigendommen, de 
vestiging in hun voordeel van een zake
lijke, wederkerige, bij overeenkomst be
dongen erfdienstbaarheid volgt, die, door 
zieh later te voegen bij de last van de 
erfdienstbaarheid van algemeen nut die 
voortvloeit uit de overeenkomst van 
8 maart 1907 tussen de Staat en de stad 
Brussel, goedgekeurd door de wet van 
23 maart 1907, en uit het koninklijk 
besluit tot uitvoering van 16 juli 1907, 
aan hem eigendommen de hoedanigheid 
v~n heersende erven heeft verleend en, 
brjgevolg, aan bedoelde partijen het 
instellen van de vordering, waarover het 
hof van beroep uitspraak heeft gedaan 
mogelijk heeft gemaakt, op grond van 
een altijddurende bij overeenkomst be
dongen erfdienstbaarheid die uiteraard 
blijft voortbestaan, zelfs in geval van 
opheffing of vvijziging van de bepalingen 
die de erfdienstbaarheid van algemeen 
nut hebben gevestigd, waarop aileen de 
Staat en de stad zich mochten beroepen, 
tenvijl, em·ste ondenleel, een dergelijke be
slissing strijdig is met de overeenkomst 
van partijen en onverenigbaar met de 
bewoordingen van bedoelde gemeentelijke 
verordening die uitdrukkelijk vaststelt 
(inleiding) dat « de volgende voorwaarden 
worden opgelegd ,, dat « de eigenaars 
zich naar alle aanwijzingen van de stad 
moeten gedragen" (voorschrift V) en dat 
de eigenaars « verklaren te erkennen dat 
hun voornoen1.de eigendom, eveneons, bij 
wijze van zakelijke erfdienstbaarheid, be-
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zwaard wordt met de voorwaarden die 
bepaald werden in de verordening van 
de gemeenteraad tot vastlegging van de 
bouwvrije stroken en die hierboven wordt 
vermeld ''• waaruit volgt dat in de onder
stelling dat de erfdienstbaarheid van 
algemeen nut door een bij overeenkomst 
bedongen erfdienstbaarheid werd aange
vuld, deze uitslu.itend in het voordeel van 
de stad Brussel bedongen was, die ze 
heeft opgelegd, daar de onroerende goe
cleren van de verweerders slechts de hoe
danigheid van lijdende erven hebben en 
hun eigenaars zich ·niet op deze erfdienst
baarheid ten opzichte van de andere ko
pers mogen beroepen (schending van de 
artikelen 544, 637, 649, 650, 686, 1134, 
1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burgm'
lijk "\Vetboek en van de bovengemelde 
bepalingen van de gemeentclijke ver
ordening van 2 n1.ei 1927); tweecle 01Ule1'
cleel, de zogenaamde weclerkerige, bij 
overeenkomst bedongen erfdienstbaar
heid, in de onderstelling dat ze werd 
toegestaan, nietig is, vooreerst, omdat ze 
strijdig is met de openbare orde voor zo
ver ze tot voorwerp en tot gevolg heeft de 
stad Brussel en de Belgische Staat hmY 
recht te ontnen1.en on1., wanneer ze het ge
schikt oordeelden, de door hen gevestigde 
erfdienstbaarheid te ·wijzigen (schending 
van de artikelen 6, 537, 538, 686, 1108, 
1131, 1133 en 2226 van 'het Bmgerlijk 
vVetboek, evenals van de in het middel 
bedoelcle bepalingen van de gemeentelijke 
verordening, van artikel 14 van de over
eenkomst van 8 maart 1907, van artikel4 
van de wet van 23 maart 1907 tot goed
keuring van gezegde overeenkon1.st en 
van het koninklijk besluit van 16 juli 
1907 genomen tot uitvoering van voor
melde wet) en, vervolgens, bij gebrek aan 
bepaling van de verscbeidene lijdende er
ven in de akte van vestiging (schending 
van de artikelen 544, 637, 649, 650, 686 
en 1165 van het Burgerlijk "\.Vetboek); 
clercle onclenleel, aan eiseres een der
gelijke bij overeenkomst bedongen erf
dienstbaarheid door de stad Brussel niet 
word en niet kon ·worden opgelegd omdat, 
enerzijds, de op 29 mei 1962 v66r J\l[r Guy 
Mourlon-Beernaert verleden authentieke 
akte niet alleen gecn enkel boding bevat 
waarbij aan eiseres een dergelijke bij 
overeenkomst bedongen erfdienstbaar
heid werd opgolegd, maar het niet had 
kunnen doen, daar voornomnde akte het 
proces-verbaal van de zitting van de ge
meenteraad van 27 november 1961 over
neemt, waaruit volgt dat deze raad het 
hem door het college van burgemeester 
en schepenen voorgelegde versla6 heeft 

goedgekeurd, hetwelk uitdrukkelijk vast
stelde dat « Etrimo '' zich voorneemt daar 
een « complex te bouwen waarvan het 
beginsel door de stedebouwkundige 
diensten werd aangenomen en waar
voor ze de stad Brussel tegen elke 
aansprakelijkheidsvordering zou vrijwa
ren ''• en, anderzijds, de verkopende stad 
geen bij overeenkomst bedongen erf
dienstbaarheid van villa met verbod een 
onroerend complex te bouwen, voor de 
oprichting waarvan het goed was aan
gekocht, kon vestigen op een grond die 
ze juist afstond om deze oprichting moge
lijk te maken (schending van de artike
len 544, 686, 1134, 1317, 1319, 1320, 
1322, 1602 en 1626 van het Bmgerlijk 
Wetboek, evenals van de bewijskracht 
van de vermeldingen van de authentieke 
akte van 19 mei 1962 en van deze van het 
proces-verbaal van de gemeenteraad van 
27 november 1961, die zij overneemt) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat nit de regelmatig 

overgelegde akte van verkoop, gesloten 
tussen de stad Brussel en eiseres, blijkt 
dat, naar luid van de « bijzondere voor
waarden n van genoemde akte, « de aan
kopende vennootschap zich naar de 
bedingen en erfdienstbaarheden moet 
ged.ragen die in de gemeentelijke verorde
ning betreffende de bouwvrije stroken 
en de wijk van de villa's werden opgeno
rnen ,., en waarvan een kopie ,.. hieraan 
gehecht blijft '' ; 

Dat onder het opschrift « V oorschriften 
betreffende do wijk van de villa's '' de in 
de vergadering van de gemeenteraad van 
2 mei 1927 goedgekeurde verordening 
vermeldt dat « het gedeelte van de wijk 
Solbosch, rechterzijde van de Franklin 
Rooseveltlaan (richting Bosvoorde), als 
een villawijk zal moeten aangelegd wor
den n en dat " onverrninderd de verorde
nende voorschriften, de volgencle voor
waarden bij wijze van zakelijke erfclienst
baarheicl zijn opgelegd die de eigendom, 
welke het voorwerp is van onderhavige 
akte ,.,, bezwaren, in het voorcleel van 
de onroerencle goederen en van de open
bare wegen van de wijk om, in doze zone, 
een villawijk to doen ontstaan en te be
houden in overeensternrning met de over
eenkomst van 8 maart 1907 tussen de 
stad. Brussel en de Belgische Staat, goecl
gekeurd door de wet van 25 maart 1907; 
dat d.eze voorwaard.en « voor alle opeen
volgend.e eigenaars van het onroerend 
goed., het volstrekte verbod inhouclen de 
hierna volgencle voorschriften te over
treden of te laton overt;reden : ,., II. Al-
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leen villa's met een aan alle zijden deco
ratief uitzicht .. . mogen daar gebouwd 
worden ... »; 

Overwegende dat het arrest, zonder de 
bewijskracht van de aankoopakte van 
eiseres of van de eraan gehechtc beschei
den te miskennen, dan ook wettelijk uit 
het opnemen van de bepalingen betref
fende de wijk van de villa's bevat in de 
verordening van 2 mei 1927 en uit het 
uitdrukkelijk verwijzen naar ·de bepa
lingen van artikel14 van de overeenkomst 
van 8 maart 1907, bij de wet van 23 maart 
1907 goedgekecud, in elk van de akten 
van verkoop van de gronden die zowel 
door eiseres als door de verweerders wer
den aangekocht, het bestaan van een 
wederkerige, bij overeenkomst bedmigen 
erfdienstbaarheid afleidt die, gevoegd bij 
de door gezegde wet gevestigde wettelijke 
erfdienstbaarheid van algemeen nut, aan 
elk van de door de stad in de wijk ver
kochte gronden, de hoedanigheid van 
heersend erf en van lijdend erf, met be
trekking tot de andere, heeft toegekend : 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest zich ertoe 

beperkt te overwegen dat, zolang er, voor 
de wijk Solbosch, waarvan de aanleg 
bij de wet van 23 maart 1907 geregeld is, 
geen bijzonder plan van aanleg door de 
Koning, onder de voorwaarden voorge
schreven bij de wet van 29 maart 1962, 
is goedgekeurd, de door hot college van 
burgemeester en schepenen aan eiseres, 
bij toepassing van artikel 45 van deze 
laatste wet verleende vergunning, niet 
de vernietiging van de erfdienstbaarheid 
van algemeen nut, die uit de wet van 
23 maart 1907 voortspruit, tot gevolg 
kan hebben of van de wederkerige bij 
overee)J.komst bedongen erfdienstbaar
heid tot bevestiging van gemelde erf
dienstbaarheid van algemeen nut die, 
bovendien, door de stad Brussel in de 
akten van verkoop aan alle kopers van 
de in die wijk gelegen gronden werd op
gelegd; 

Overwegende dat het gelijktijdig be
staan van een wettelijke erfdienstbaar
heid van algemeen nut en een erfdienst
baarheid van burgerlijke aard, die de 
eerste slechts bevestigt, zonder ervan 
af te wijken, niet strijdig is met de 
openbare orde; dat een dergelijke toe
stand geen afbreuk kan doen aan het 
recht van de bevoegde overheid om de 
door haar gevestigde erfdienstbaarheid 
van algemeen nut te wijzigen; 

Overwegende dat, in zover het de nie
tigheid inroept van de bi.i overeenkomst 
bedongen erfdienstbaarheid, bij gebrek 

aan bepaling van de lijdende erven in de 
all:te van vestiging, dit middel v66r de 
rechter niet ingeroepen werd ; dat, 
vreemd zijnde aan de openbare orde, 
het middel niet ontvankelijk is ; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, zoals uit de op het 

tweede onderdeel van het vijfde middel 
en op het eerste onderdeel van het onder
havige middel gegeven antwoorden blijkt, 
de erfdienstbaarheid bij overeenkomst 
uitdrukkelijk door de stad Brussel in de 
akte van verkoop van 29 mei 1962 werd 
bedongen ; dat deze erfdienstbaarheid 
door eiseres werd aanvaard ondanks het 
risico dat het bouwen van hot door haar 
ontworpen onroerend complex m.et mis
kenning van de " stedebouwkundige nor
men » inhield, die door wettelijke bepa
lingen en door overeenkomst in de " wijk 
van de villa's » worden opgelegd ; dat uit 
de vermeldingen van de akte van verkoop 
en van het proces-verbaal van de ver
gadering van de gemeenteraad van 27 no
vember 1961 blijkt dat eiseres de stad 
Brussel van alle aansprakelijkhoid te 
haren opziohte heeft ontslagen, en er 
zioh zelfs toe verbonden heeft doze laatste 
tegen elke aansprakelijkheidsvordering te 
vrijwaren die derden, welke zich bena
deeld aohten, tegen haar moohten instel
len; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan aangenomen worden ; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 50 van het 
decreet van 14 december 1789 betreffende 
de vestiging van de gemeentebestcuen, 3, 
1° en 5°, van titel XI van het decreet van 
16-24 augustus 1790 op de rechterlijke 
organisatie, 76 en 78 van de gemeentewet, 
4 van de wet van 27 maart 1907 houdende 
wijziging van de scheidingslijnen van de 
stad Brussel en van de gemeente Elsene 
en goedkeuring van de overeenkomsteR 
op 3 maart 1907 tussen de Staat en deze 
beide gemeenten gesloten met het oog op 
de aanleg van de wijken " Ter Kameren » 
en << Boendaal », van de bepalingen van 
de genoemde overeenkomst van 8 maart 
1907 tussen de Staat en de stad Brussel 
en inzonderheid van die van haar arti
kel 14, van het koninklijk besluit van 
16 juli 1907, genomen tot uitvoering van 
voormelde wet van 23 maart 1907, inzon
derheid van artikel 3, litt. D, laatste lid, 
van genoemd besluit tot goedkeuring van 
de plannen van strooksgewijze onteige
ning van de gronden van de wijk Boen
daal (Solbosoh) door de stad Brussel, van 
de gemeentelijke verordening op 2 mei 
1927 door de gemeenteraad van de stad 
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Brussel goedgekeurd, meer in het bijzon
der van de bepalingen van genoemde ver
ordening die de « Voorschriften betref
fende de wijk van de villa's" in de inlei
ding vaststellen en in de nummers I, II, V 
en VI van de bepalingen van het op 
25 juli 1955 in de vergadering van de 
ge1neenteraad overwogen lastenkohier 
van de verkoop van de aan de stad Brus
sel toebehorende onroerende goederen, 
inzonderheid in zijn artikelen 9 en 11, en 
van de artikelcn 6, 649 en 650 van het 
Bu:rgerlijk Wetboek, 97 en lOS van de 
Grondwet, doo1•dat het bestreden arrest 
de vordering van de verweerders ont
vankelijk verklaart en genoemde verde
ring toewijst op grond van een erfdienst
baarheid van algemeen nut ontstaan uit 
de domeinwet van 23 maart 1907 tot 
goedkeuring van de op 8 maart 1907 
tussen de Belgische Staat en de stad Brus
sel gesloten overeenkomst en waarvan de 
uitvoering bij het koninklijk besluit van 
16 juli 1907 werd geregeld, te1·wijl in de 
onderstelling dat de lasten die nit deze 
bepalingen voortvloeien, evenals uit die 
door de stad Brussel vastgesteld betref
fende het bouwen van villa's, blijven 
bestaan ondanks de regehxmtig, overeen
komstig de wet van 29 maart 1962 hou
dende organisatie van de ruimtelijke or
cloning en van de stedebouw, verleende 
bouwvergtmning, alleen de Belgische 
Staat en de stad Brussel ontvankelijk en 
gerechtigd waren geweest zich op die 
lasten te beroepen die 1net een doel van 
algemeen nut zijn opgelegd, lasten die 
alleen zij, met uitsluiting van welke pri
vaatpersonen ook, bcvocgcl waren te 
beoordelen : 

Overwcgende dat, aangezien het arrest 
wettelijk heeft beslist clat de verweerders 
ontvankelijk waren om op te treden op 
grond van de door hen aangevocrde bij 
ovcreenkomst bedongen erfdienstbaar
heid, het middel, clat het arrest bestrijclt 
vom; zover het, ten overvloede, bcslist 
dat zo zich eveneens op «de bij de niet 
opgeheven wet van 23 maart 1907 geves
tigde erfdienstbaarheid van alg01neen 
nut '' konclen boroepen, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is ; 

Over het achtste Iniddel, afgelcid uit 
de sohending van de artikelen 544, 1317, 
1319, 1320, 1322 van bet Bu:rgerlijk w·et
boek en 97 van de Gronclwet, cloonlat, 
hoewel v66r het hof van beroep eiseres 
regehnatig bij conolusie een micldel had 
aangevoerd, afgeleid uit het ontbreken 
van een reohtmatig belang in hoofdc van 
de eisers in hoger beroep, thans verweer
ders, « die hun zogenaamd reoht van zijn 

sociale funotie willen do en atwijken en, in 
elk geval, uit de onevenredigheid tussen 
het belang waarvan ze ktmnen do en blij
ken en het aan gedaagde in boger beroep 
berokkend nadeel ,,, het bestreclen Mrest 
zich ertoe beperkt te antwoonlen dat ei
seres van het haar opgelegde verbod om 
te bouwen zoals ze dit heeft gedaan, ver
wittigd was, zonder te onderzoeken of er 
tussen het belang waarvan gcnoemde ver
weerders lmnnen doen blijken en het aan 
eiseres berokkende nadeel al clan niet 
een onevenredigheid bestoncl, die de door 
hen ingestelde eis tot afbraak onrecht
matig maakt, waaruit volgt dat de rechter 
zijn beslissing niet regelmatig en, in elk 
geval, niet op passencle wijze met redenen 
heeft omklced (sohending van bovenbe
cloelde bepalingen, inzonderheicl van ar
tikel 97 van de Grondwct) : 

Overwegende dat eiseres, bij haar con
clusie, deed gelden clat « de vordering ... 
elke gTonclslag mist op grond van een 
gebrek aan rechtmatig belang in hoofde 
van de eisers in hoger beroep die, in wer
kelijkheid, hun zogenaamde rechten van 
hun sociale ftmotie willen doen afwijken 
en, in elk geval, door de onevenredigheid 
tussen dit belang en het aan ooncluclente 
berokkende nadeel " ; 

Overwegencle dat het arrest erop wijst 
dat de verweerders « een reohtmatig be
lang hebben" om htm. vordering in te 
stollen« daar bet gekritiseerde bouwwerk 
in weerwil van onder meer de wecler
kerige, bij overeenkon1.st bedongcn, erf
dienstbaarheid word opgetrokken; ... dat 
het onmiskenbaar van sociaal belang is 
dat, in een aangenamn oord, zoveel n1.oge
lijk woningen worden gebouwd, maar clat 
de erfdienstbaarheid « van villa's , niet 
van haar sociaal doel wordt afgewend 
door te eisen, zoals de eisers in hoger 
beroep hot doen, dat ze naar de geest, 
waarin ze is ontstaan, in acht genmnen 
worclt; dat, het daarentegen ontoelaat
baar is van het esthetisoh uitzicht gebruik 
to maken dat aan eon woonwijk, door de 
erfdienstbaarheid die er elk peroeel van 
bezwaart werd gegeven dooh het zelf, 
aileen omwille van winstbejag, te ver
smaden; ... dat de overwegingen afgeleid 
uit de onevenrecligheid tussen het belang 
clat de eisers in hoger beroep hcbben ... , 
enerzij cls, en het nacloel dat aan geclaagde 
in hoger beroep, door de opheffing van de 
gevolgen van haar feitelijkheicl, wordt 
berokkencl, evenmin terzake dienencl 
zijn ; .. . namelijk clat, inzonclerheid in 
het onclerhavige geval, gedaagcle in hoger 
beroep Etrin1o van hot haar opgelegcle 
verbod om te bouwen zoals ze clit heeft 
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gedaan, was verwittigd en dit zowel door 
de be ding en van haa!' koopakte ... als ... 
door het deurwaardersexploot dat lmar 
in januari 1963 op verzoek van de eisers 
in hager beroep werd betekend, zodra de 
belangrijkheid van de voorbereidende 
grondwerken deze laatsten de omvang 
van het bouwwerk dat ging opgericht 
worden onthulde; dat gedaagde in boger 
beroep Etrimo slechts zichzelf de scbuld 
moet geven van de gevolgen die het her
stel van de door haar begane tekortko
ming voor haar medebrengt of kan mede
brengen ... »; 

Dat aldus het arrest op passende wijze 
de conclusie beantwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over bet negende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 12, 
inzonderheid lid 1° (gewijzigd bij de arti
kelen 4 van het koninklijk besluit nr 63 
van 13 januari 1935 en 4 van de wet van 
3 juli 1956), 17 van de wet van 25 maart 
1876, houdende titel I van het vooraf
gaand boek van het W etboek van burger
lijke rechtsvordering, 61, 456 (gewijzigd 
bij artikel 22 van het koninklijk besluit 
nr 300 van 30 maart 1936), 457, 470 
(gewijzigd bij artikel 22 van het konink
lijk besluit nr 300 van 30 n1.aart 1936), 
473, inzonderheid leden 1 en 2 (gewijzigd 
bij artikel 13 van de wet van 15 maart 
1932) van het Wetboek van bm·gerlijke 
rechtsvordering, 1317, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, doonlat het bestreden ar
rest, uitspraak doende bij wege van evo
catie, aan verweerder Beaupain een 
schadevergoeding van 20.000 frank toe
kent,· evenals het voordeel van de ver
oordelingen die ten bate van de andere 
verweerders werden uitgesproken, te1·wijl 
genoemde verweerder de toekenning van 
deze veroordelingen niet had gevorderd 
en bij daarenboven geen hager beroep 
bad ingesteld tegen het vonnis dat op 
29 mei 1964 door de Recht bank van !wop
handel te Brussel tussen partijen werd 
gewezen maar aileen tegen het vonnis 
dat op 25 juni 1963 door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel tussen par
tijen werd gewezen, hetwelk bevestigd 
werd, zodat bet bof van beroep de zaak 
niet tot zich kon trekken noch over een 
eis uitspraak doen die verweerder niet 
v66r het Hof had aanhangig gemaakt, 
nocb enige veroordeling' te zijnen bate 
nitspreken : 

Overwegende dat uit de procedure
stukken volgt dat verweerder Beaupain 

aileen hager beroep ingesteld heeft tegen 
het door de rechtbank van eerste aanleg 
op 29 mei 1964 gewezen vonnis, dat door 
het a.rrest wordt bevestigd; dat deze ver
weerder daarentegen geen boger beroep 
ingesteld heeft tegen het vonnis van de 
rechtbank van koophandel,. dat trouwens 
zijn afstand had gedecreteerd ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na dit laatste vonnis te hebben te niet 
gedaan en de zaak tot zich te hebben 
getrokken, veroordelingen in het voor
deel "van de eisende partijen in hager 
beroep '' uitspreekt en eiseres " in het 
geheel van de kosten zowel van eerste 
aanleg als van hager beroep veroordeelt, 
met uitzondering van deze betreffende 
de v66r de Rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel gevolgde procedure, die ten 
laste blijven van de eisers in hager be
roep »; 

Overwegende dat aldus blijkt dat het 
hof van beroep aileen de zaak tot zich 
heeft getrokken die door de tegen het 
vonnis van de rechtbank van koophandel 
ingestelde hogere beroepen v66r dit hof 
werd gebracht en eiseres aileen ten op
zichte van de enige tegen dit vonnis in 
hager beroep gekomen partijen veroor
deelt; 

Dat het arrest dan ook geen enkele 
veroordeling van eiseres ten voordele van 
Beaupain uitspreekt, die tegen het vonnis 
van de rechtbank van koophandel geen 
hager beroep had ingesteld ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

6 oktober 1966.- 18 kamer.- Voo1'
zittm·, H. :M.oriame, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Vm·slaggeve1·, H. Per
richon.- Gelijlcl1dclencle conclttsie, H. Co
lard, advocaat-generaal (l). - Pleite1·s, 
HH. Faily, Simont, Van Ryn, Dassesse 
en DeBruyn. 

1 e KAMER. - 7 oktober 1966. 

VERKEER. - '\VEGCODE VAN 10 DE
CEMBER 1958, ARTIKEL 48-2. - 0NBE
GAANBARE VERHOOGDE BERM. -BE
GRIP. 

(1) Voor de inhoud van deze conclusie, zio 
Bttll. en PAsrc., 1967, I, 148. 



-172-

Bet a1'1'est hetwelk constatee1·t dat een ve1'· 
hoogcle bm·m onbegaanbaar is, tenzij op 
de plaats van het ongeval voor enkele 
mete1·s, beslist wettelijk clat die bem1 
onbegaanbaar is in de zin van Mti
lcel 48-2 van cle l'Vegcode, claar de cloo1· 
deze bepaling becloelcle onbegaanbaa1'· 
7wicl niet van die aa1·cl moet z~jn clat cle 
voetgcmge1• geclwongen wonlt cle r·ijbaan 
te betreclen (1). 

(GOEMAN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« LA ROYALE BELGE ll.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest op 29 april 1965 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste midclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 71 van het Strafwetboek en 48, 
meer bepaald 48-1 en 2. van het konink
lijk besluit van 8 april 1954 houdende 
algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, zoals gewijzigcl en bijge
werkt bij koninklijk besluit van 10 de
cember 1958, cloonlat het bestreden arrest, 
na geconstateercl te hebben dat, op de 
door het slachtoffer Alice Cleemput ge
volgcle weg, de verhoogde berm in het 
algemeen niet of moeilijk begaanbaar 
was, tenzij op de plaats van het ongeval 
waar hij voor enkele meters bruikbaar 
was, en clat ter plaatse van het ongeval 
de openbare verlichting gebrekkig was 
zodat die plaats slecht verlicht was, be
slist dat eiser alleen aansprakelijk is voor 
het op 26 februari 1962 aan gezegde 
Cleemput overkomen ongeval, om de 
reden dat, vormits de verhoogde benn 
in het algemeen, en juist voor en na de 
plaats van het ongeval, niet bruikbaar 
":'?'s, het slachtoffer gerechtigd was op de 
l'IJ baan te gaan, en clat 1nen bezwaarlijk 
van voetgangers kan eisen clat zij, clan 
nog in volle cluisternis, de baan zouclen 
verlaten en de verhoogcle berm zouden 
betreclen ieder maal clat deze slechts over 
enkele meters begaanbaar is, en dat het 
slachtoffer clus geen enkele fout treft, 
terwijl, ee1·ste oncle1·cleel, artikel 48 van de 
wegcocle bepaalt clat de voetgangers ver
plicht zijn zich op de verhoogde berm te 
begeven tenzij cleze berm onbegaanbaar 
is, terwijl deze verplichting voor de voet-

(1) Raadpl. cass., 12 april 1!165 (Bttll. en 
PASIO., 1965, I, 860) en noot 2. 

gangers blijft bestaan claar waar de berm 
over enkele ineters bruikbaar is, ook 
inclien de berm in het algemeen en juist 
v66r en na de bewuste plaats onbruik
baar of moeilijk bruikbaar is ; tweecle 
onclenleel, het slachtoffer zich clan slechts 
op de rijbaan had mogen begeven inclien 
het betreclen van de verhoogcle berm een 
onmogelijkheicl uitmaakte van die aarcl 
dat het niet naleven van artikel 48 van 
de wegcode beschouwcl1noest worden als 
toe te schrijven aan een geval van over
macht in de zin van artikel 71 van het 
Strafwetboek; tm·wijl de hoger aange
haalcle constataties van het arrest be
treffencle de toestand van de verhoogcle 
benn v66r en na de plaats van het ongeval 
en betreffencle de ter plaatse heersencle 
cluisternis het Hof niet in de mogelijkheicl 
stollen na te gaan of ten cleze clergelijke 
overmacht aanwezig was, zoclat de be
schouwingen van hot arrest niet volstaan 
om de bestreden beslissing overeenkom
stig de vereisten van artikel 97 van de 
Gronclwet te staven ; dm·cle ondenleel, het 
tegenstrij dig of in alle geval dubbelzinnig 
is te beslissen, enerzijds, clat v66r en na 
de plaats van bet ongeval de verhoogcle 
berm niet of moeilijk begaanbaar was en, 
anclerzijds, dat gezegde verhoogde berm 
v66r en na de plaats van het ongeval 
eenvoudigweg niet bruikbaar was, te1·wijl 
hot eveneens tegenstrijdig of in alle geval 
dubbelzinnig is, te beslissen, enerzijds, 
clat de plaats van het ongeval slecht ver
licht was en, anderzijds, dat op die plaats 
volle duisternis heerste, en tenvijl cleze 
tegenstrijdigheclen en dubbelzinnigheden 
in de 1notivering een schending uitmaken 
van artikel 97 van de Grondwet : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegencle clat, luidens artikel 48-2 
van de wegcocle, wanneer de verhoogde 
berm onbegaanbaar is en er geen gelijk
grondse berm is, de voetgangers de rij. 
baan mogen volgen ; 

Overwegencle dat het arrest, door te 
beslissen clat een verhoogde berm die, 
behalve over enkele meters op de plaats 
van het ongeval, in het algemeen en juist 
v66r en na die plaats niet bruikbaar is, 
een onbegaanbare verhoogcle berm is, 
in de zin vim voormelcl artikel, zoclat de 
voetgangers gerechtigd waren de rijbaan 
te volgen, een juiste toepassing van cleze 
bepaling maakt ; 

Wat het tweede ondercleel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel staancle 
houclt clat, opdat het slachtoffer, bij toe-
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passing van voormeld artikel 48-2, de 
rijbaan zou mogen volgen, de onbegaan
baarheid van de verhoogde berm van 
die aard moet zijn dat het slachtoffer 
gedwongen werd de rijbaan te betreden 
door een macht die het, overeenkomstig 
artikel 7l van het Strafwetboek, niet 
heeft kunnen weerstaan, en dat de rechter 
het voorhanden zijn van zulke overmacht 
moet vaststellcn ; 

Overwegende dat artikel 48-2 van de 
wegcode zulke vereiste niet stelt en de 
rechter dus niet gehouden was vast te 
stollen dat eraan voldaan was ; 

W at het derde onderdeel betreft 

Overwegende dat het niet strijdig is 
vast te stollen, enerzijds, dat de ver
hoogde berm '' niet of moeilijk begaan
baar was" en, anderzijds, dat hij "niet 
bruikbaar was, zodat het slachtoffer ge
rechtigd was op de rijbaan te gaan "; 

Overwegende dat, nu het arrest aan
stipt dat men van het slachtoffer niet 
kon eisen dat het van de rijbaan op de 
verhoogde berm zou treden telkens deze 
over enkele meters begaanbaar was, voor
al niet " in valle duisternis ,, het daar
mede bedoelt wanneer de nacht volledig 
is ingetreden ; 

O'rerwegende dat het noch tegenstrij
dig noch dubbelzinnig is zulks te over
wegen en bovendien vast te stollen dat 
" de openbare verlichting " gebrekkig was 
en dat de plaats van het ongeval « slecht 
verlicht was " ; 

Overwegende dat geen van de onder
delen van het middel kan worden aan
genomen; 

(Het ove1·ige zonde1· belang.) 

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

7 oktober 1966.- 1e lmmer.- Voor
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. de Vreese. - Gelijk
luidende concl~tsie, H. Charles, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Bayart en 
Struye. 

1 e KAMER. - 7 oktober 1966. 

1° BEWIJS.- SOHRIFTELIJK BEWIJS.
BURGERLIJKE ZAKEN. BEWIJS
KRAOHT VAN DE AKTEN. - UITLEG
GING DOOR RET HOF VAN BEROEP VAN 
RET BEROEPEN VONNIS EN VAN DE 

AKTE VAN HOGER BEROEP.- UITLEG
GING \TERENIGBAAR lVIET DE TERlVIEN 
ERVAN.- GEEN i\HSKENNING VAN DE 
BEWIJSKRAOHT VAN DIE AKTEN. 

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR 
DE RECHTER. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - AKTE VAN HOGER BEROEP, -
MATERIELE VERGISSING. - SOEVE
REINE BEOORDELING IN FEITE. 

1° JJ1islcent niet de bewijsk1·acht van het 
beTOepen vonnis en van de akte van 
hoge1· bm·oep, de 1'echter die een met de 
tennen e1·van ve1·enigbare 'ltitlegging 
geejt (l). 

2° De 1·echte1· beoorcleelt soeverein in jeite 
of een alcte, en namelijk een alcte van 
hoge1· be1·oep, al clan niet een mate?'iele 
ve1·gissing inhottclt (2). 

(DEPELOHIN, T. DE BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 februari 1965 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1354 en 
1356 van het Burgerlijk Wetboek, cloor
clat het arrest het hoger beroep, tegen het 
vonnis van ll juni 1961 gericht door 
exploot van 29 november 1961 ten ver
zoeke van de Belgische Staat, vertegen
woordigd door de Minister van financien, 
in de persoon van de vervolgende ont
vanger van de directo belastingen te 
Menen, ontvankelijk verklaart, om de 
reden dat de Belgische Staat in de be
roepsinstantie geen partij was, dat de 
eerste reehter beslist had dat de hier aan
gohaalde kwalificatie uitsluitend betrek
king had op de persoon van de ontvanger 
van de belastingen, dat eiser ten onrechte 
het vormgebrek in de aanduiding van 
appellant aanwendde om een ander 
rechtspersoon te substituorcn die de be
voegclheid miste om ter zake in rechte 
te staan, en dat eiser te kwader trouw de 
in de beroepsakte geslopen materiele 
vergissing negeerde, na er zelf aanleiding 

(1) Raadpl. cass., 20 mei 1966 (Bttll. en 
PASIC., 1966, I, 1186). 

(2) Raadpl. cass., 28 oktober 1957 (Bt.ZZ. en 
PASIC., 1958, I, 190). 
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toe gegeven te hebben, teTwijl, ee1·ste 
ondenleel, het beroepen vonnis zich er toe 
beperkt had te beslissen dat de bestreden 
kwalificatie, zoals ze voorkwam in het ex
ploot van verzet van eiser van 24 juli 
1959, betrekking had op de persoon van 
de ontvanger van de belastingen, zodat 
het arrest, 'door deze beslissing toe te 
schrijven aan de akte van hoger beroep 
van 29 november 1961, de juiste draag
kracht en, dienvolgens, de bewijskracht 
heeft miskend welke door de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Bm·gerlijk 
Wetboek aan gezegd vonnis worden ge
hecht; tweede ondenleel, het arrest, door te 
beslissen zoals gezegd, de bewijskracht 
heeft miskend welke door de ftrtike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek aan de akte van hager beroep 
van 29 november 1961 wordt gehecht; 
deTde ondenleel, noch de hier bekritiseerde 
motivering, noch enige andere 1notivering 
van het arrest een antwoord uitmaken op 
het middel waardoor eiser in zijn tweede 
conclusie voor het hof van beroep liet gel
den dat appellant in zijn tweede conclu
sie, op 18 december 1964 betckend, er
kende dat niet de ontvanger qualitate q1ta, 
maar de Belgische Staat, waarvan de 
ontvanger als de mandataris werd be
schouwd, appellant was ; en het arrest, 
door dit middel gehaald uit een gerechte
lijke bekentenis onbeantwoord te laten, 
de artikelen 97 van de Grondwet, alsook 
1354 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek 
heeft geschonden : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser tegen een hem 
door de ontvanger van de directe belas
tingen te Menen botekend dwangbevel 
verzet aantekende bij exploot gericht 
tegen de Belgische Staat, vertegenwoor
digd door de Minister van financien, in 
de persoon van voornomnde vervolgende 
ontvanger; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
dit verzet ontvankelijk verklaarde om
dat, uit de omstandigheid dat het exploot 
alleen betekend werd aan voornoemde 
ontvanger, bleek dat, indien in de ter1nen 
van het exploot de Belgische Staat als 
betekende genoemd wordt en de Minister 
van financien als lastgever wordt ver
meld, in werkolijkheid het verzet alleen 
tegen de ontvanger gericht was ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat tegen dat vonnis hager bcroep werd 
ingesteld door voornoemd ontvanger en 
dat deze tot vervnlling van de vm·nl.ver
eiste betref£ende de aanduiding van de 
appellerende partij, zich zelf dezelfde 

kwalificatie heeft gegeven als die welke 
voorkomt in de dagvaarding en in het 
beroepen vonnis ; 

Overwegende dat het arrest' de exceptie 
van niet-ontvankelijkheid van het hoger 
beroep, door gei'ntin:teerde, thans eiser, 
afgeleid uit de omstandigheid dat de 
ontvanger in de akte van beroep slechts 
verscheen als vertegenwoordiger van de 
Belgische Staat, en uit het gebrek aan 
hoedanigheid in hoofde van de Belgische 
Staat als appellant, afwijst om de reden 
dat " de Belgische Staat in de beroepsin
stantie geen partij is " ; 

Overwegende dat het arrest daartoe de 
beslissing inroept van de eerste rechter, 
luidens welke, voor de tegenwoordige 
rechtsvordering, "de bestreden kwalifi
catie uitsluitend betrekking heeft op de 
persoon van de ontvanger van de directe 
belastingen " ; 

Overwegende dat het arrest eraan toe
voegt dat eiser " het vormgebrek in de 
aanduiding van appellant '' en de " in 
de akte van beroep geslopen materiele 
vergissing " niet mag aanwenden om in 
de plaats van de persoon die in werkelijk
heid in rechte staat een ander rechtsper
soon te stellen die de bevoegdheid om ter 
zake in rechte te staan mist ; 

Overwegende dat het arrest aldus on
dubbelzinnig te kennen geeft dat het de 
stelling van de eerste rechter, luidens 
welke de in het exploot van verzet ge
bruikte kwalificatie enkel betrekking had 
op de persoon van de ontvanger van do 
directe belastingen, tot de zijne maakt en 
toepasselijk acht ten aanzien van dezelfde 
in de akte van hoger beroep gebruikte 
kwalificatie ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
de juiste draagwijdte en dienvolgens de 
bewijskracht van het beroepen vonnis 
niet heeft miskend ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest vaststelt 

dat de in de akte van hoger beroep ge- , 
bruikte termon een materiele vergissing ' 
inhouden; 

Dat zulks een feitelijke en dienvolgens 
soevereine vaststelling is ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen dat, nu de termen van de akte 
van hoger beroep een materiele vergissing 
inhouden, de in deze akte in werkelijk
heid bedoelde appellant de ontvanger van 
de directe belastingen was, de bewijs
kracht van deze termen niet miskent ; 
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Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het derde onderdeel betreft 
Overwegende dat eiser in zijn tweede 

conclusie, terugkomend op het gemis aan 
kwalificatie van de Belgische Staat als 
appellant, staande hield dat deze « even
eons erkent dat niet de ontvanger quali
tate qua, maar de Belgische Staat waarvan 
de ontvanger als de mandataris wordt 
beschouwd appellant is " ; 

Overwegende dat eiser zodoende geen 
gerechtelijke bekentenis aanvoerde waar
uit hij een bepaalde juridische gevolg
trekking afieidde, rnaar enkel een argu
ment tot staving van zijn stelling luidens 
welke de termen van de akte van hoger 
beroep betekenen dat de appellant wel 
de Belgische Staat is ; 

Overwegende dat het arrest de conclu
sie van eiser op dit punt passend beant
woordt door te beslissen dat de in de 
akte van hoger beroep bedoelde appellant 
de ontvanger van de directe belastingen 
is; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het eerste middel, afgeleid cut de 
schending van de artikelen 443, 444, 447 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, 6, 10 van de wet van 15 mei 
1846 op de R.ijkscomptabiliteit, 60, 2°, 
van de op 15 januari 1948 gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen waarvan de bepalingen zijn over
genmnen in artikel 207 van het W etboek 
van de inkomstenbelastingen (koninklijk 
besluit van 26 februari 1964), 42, 56, 59, 
61 en 63 van het koninklijk besluit van 
22 september 1937 tot uitvoering van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbolastingen, doo1·dat, hoewel 
hot beroepen vonnis beslist had dat in de 
akte van verzet van eiser tegen hot 
dwangbevel, hem op 22 juli 1958 bete
kend, niet de Belgische Staat maar wel de 
ontvanger van de directe belastingen to 
Menen als gedaagde was bedoeld, en hoe
wei dit vonnis het voorwerp had uitge
maakt van een hoger beroep van 29 no
vember 1961 ten verzoeke van de Bel
giselle Staat, vertegenwoordigd door de 
Minister van financien, in de persoon van 
de vervolgende ontvanger van de directe 
belastingen te Menen, het bestreden ar
rest dit hoger beroep ontvankelijk ver
klaart, tenvijl, vermits de Belgische Staat 
geen partij was bij het beroepen vonnis, 
hij tegen clit vonnis geen hoger beroep 

kon instellen aangezien zulks door de 
ingeroepen artikelen van hot W etboek 
van burgerlijke rechtsvordering aan de 
partijen bij het vonnis of aan hun erf
genamen is voorbehouden, en tenvijl, op 
grond van al de andere ingeroepen wette
lijke en reglementaire bepalingen, de 
procedure op verzet, tegen eon op ver
zoek van de ontvanger van de directe 
belastingen betekend dwangbevel, tegen 
deze ambtenaar persoonlijk gevoerd client 
te worden, en niet tegen de Belgische 
Staat, vertegenwoordigd door de Minister 
van financien in de persoon van gezegde 
ontvanger : 

Overwegende dat hot middel het arrest 
verwijt te hebben aanvaard 1° dat de 
procedure van verzet tegen eon ander 
persoon dan de ontvanger van de directe 
belastingen zou worden gevoerd, 2° dat 
de Belgische Staat, die geen partij was bij 
hot beroepen vonnis, hoger beroep kon 
instellen; 

Overwegende dat nit het antwoord op 
hot tweede middel blijkt dat het arrest 
aanvaarclt: 1° met de eerste rechter, dat 
de in het exploot van verzet gebruikte 
kwalificatie enkel betrekking heeft op 
de persoon van de ontvanger van de 
directe belastingen, 2° dat de in de alde 
van hoger beroep gebruikte kwalificatie 
enkel betrekking heeft op de ontvanger 
van de directe belastingen en dat " de 
Belgische Staat in de beroepsinstantie 
geen partij is " ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 61, 173 en 
456 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, doonlat het arrest, nu de 
akte van hoger beroep op 29 november 
1961 betekend was geworden ten :ver
zoeke'van de Belgische Staat, vertegen
woorcligd door de Minister van financien, 
in de persoon van de vervolgende ont
vanger van de directe belastingen te Me
nen, na beslist te hebben dat, niet de 
Belgische Staat, 1naar voornoemd ont
vanger persoonlijk partij was in de be
roepsinstantie, verder beslist dat de alde 
van hoger beroep geen nietigheid opliep 
wegens onjuistheid in de naam of hoe
danigheid van de appellant, daar hij 
onder dezelfde verkeerde kwalificatie in 
eerste aanleg was verschenen, daar in dit 
geval misleiding nopens de identiteit van 
de litigerende partij denkbeeldig voor
kwam, tenvijl, ee1·ste ondenleel, op grond 
van de artikelen 61 en 456 van het Wet-
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boek van bm·gerlijke rechtsvordering, 
het exploot van betokening van de akte 
van hoger boroep, op straffe van nietig
heid, de naam, het beroep en de woon
plaats van de appellant moet vermelden ; 
tweede ondenleel, nn de ontvanger van de 
directe belastingen te lVIenen, niet zich 
zelf, doch de Belgische Staat als appellant 
in het exploot van betokening aanduidde, 
deze mnbtenaar niet op wettelijke wijze 
de procedm·edaad heeft gesteld waardoor 
de zaak bij het hof van beroep aanhangig 
moest worden gemaakt ; dm·de ondm·deel, 
het arrest, door te beslissen zoals gezegd, 
op de betwiste akte van hoger beroep ten 
onrechte toepassing heeft gemaakt van 
de bepalingen van artikel 173, eorste lid, 
van het \Vetboek van burgerlijke rechts
vordering, daar dit artikel niet van toe
passing is op nietigheden welke voort
spruiten nit het feit dat in een akte een 
van de substantiele elementen afwezig is, 
namelijk een bestanddeel dat onontbeor
lijk is opdat de alde haar voorwerp zou 
verwezenlijken : 

Wat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de termen die in de akte van hoger 
beroep worden gebruikt om de appellant 
aan te duiden enkel betrekking hebben 
op de ontvanger van de directe belas
tingen te lVIenen ; 

Overwegende dat de akte van hoger 
beroep de naam, het beroep en de woon
plaats van deze appellant vermeldt ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist ; 

Wat het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat nit het antwoord op 
het tweede middel blijkt dat het arrest 
beslist dat de termen van de akte van 
hoger beroep een materiele vergissing 
inhouden en dat daarin in werkelijkheid 
de ontvanger van de directe belastingen 
als appellant wordt aangednid ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist ; 

Wat het dercle onderdeel betreft : 

Overwegende dat het essentieel be
standdeel waarvan eiser staande houdt 
dat het in de akte van hoger beroep ont
breekt, zodat het arrest ten onrechte 
toepassing zon hebben gemaakt van arti
kel 173 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, bestaat in de naam en 
hoedanigheid van de appellant die onjuist 
zouden zijn aangegoven; 

Overwegende dat het arrest in feite 

en derhalve soeverein beslist dat de akte 
van hoger beroep, nopens de identiteit 
van appellant, een materiele vergissing 
inhondt en dat de terrnen ervan uitslui
tend betrekking hebben op de ontvanger 
van de directe belastingen ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

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

7 oktober 1966.- 1e kamer.- Voo1'
zitte?·, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve?·slaggeve?', H. de Vreese. - Gelijk
luidende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. - PleiteTs, HH. Bayart en 
Van Leynseele. 

l e KAMER. - 7 oktober 1966. 

10 BEWI JS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
VORDERING GEGROND OP EEN INBREUK 
OP DE STRAFWET.- VERWEERDER DIE 

HET BESTAAN AANVOERT VA,N EEN OM
STANDIGHEID, WELKE VOLGENS HEM, 
DE GEPLEEGDE DAAD RECHTVAARDIGT. 
- BEWERING DIE OP GEEN ENKEL 

ELEMENT STEUNT. - VONNIS DAT ZE 
NIET BEWEZEN VERKLAART. - GEEN 
SCHENDING VAN ARTIKEL 1315 VA,N 

RET BURGERLIJK WETBOEK. 

2° lVIIDDELEN TOT CASSATIE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERKEERDE 
BEWOORDINGEN IN DE BESTREDEN BE
SLISSING.- VERKEERDE BEWOORDIN
GEN, DIE OP ZICH ZELF, GEEN AANLEI
DING TOT CASSATIE KUNNEN GEVEN. 

1° J-'f1 annee?' de Ve?'Weenle?' in een bttrgeTlijke 
?'echtsvm·dm·ing, gegmnd op een inb?·ettlc 
op de st?·afwet, het bestaan aanvom·t van 
een omstancligheid, wellce volgens hem 
de gepleegde daacl ?'echtvam·digt, schendt 
niet a?·tikel1315 van het BuTgeTl~jk Wet
boek de ?'echtm· clie deze aanvoe1·ing Ve?'
weTpt orndat geen enkel element toelaat 
eman geloofwaanligheid te hechten (1). 

2o V eTkee?'de bewoonlingen in de bestTeden 

(1) Raadpl. cass., 8 september 1960 (Bull. 
en PAsro., 1961, I, 29); cass., 15 oktober 1964 
(Bull. en PASIC., 1965, I, 165), en, in straf
zaken, cass., 13 januari 1964 (ibid., 1964, I, 
499) en 24 juni 1957 (ibid., 1957, I, 1277). 
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beslissing lctmnen op zich zelf geen aan
leiding geven tot cassatie (1). (Impli
ciete oplossing.) 

(PEETERS, T. SERGOORIS.). 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op ll juni 1964 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 15, 17 van het 
koninklijk beslnit van 8 april 1954 hou
dende algemeen reglement op de politic 
van het wegverkeer (zoals gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 6 september 1961), 
1315, 1319 tot en met 1322, 1382 tot en 
met 1384 van het Burgerlijk Wetboek en 
71 van het Strafwetboek, doonlat het 
bestreden vonnis, bij bevestiging van de 
beroepen beslissing, de cis van verweerder 
gegrond heeft verklaard en eiser dien
volgens tot betaling van 9.004 frank 
heeft veroordeeld, op grand hiervan « dat 
blijkt dat Peeters (eiser), in principe de 
doorgang moest vrijlaten Y'oor Sergooris 
(verweerder), van rechts komende be
stuurder (artikel 15); ... dat Peeters als 
grand van rechtvaardiging inroept dat 
de voorranggenietende weggebruiker zan 
gestopt hebben; ... dat die grand van 
rechtvaardiging op geen enkel element 
steunt, dat toelaat eraan geloofwaardig
heid te hechten; dat hij dus niet in aan
merking kan genomen worden », te1•wijl, 
ee1·ste onde1'deel, na te hebben vastgesteld 
dat de verklaringen van de partijen 
tegenstrijdig zijn en dat er geen onaf
hankelijke getuigen gevonden werden, 
het vonnis op het motief steunt « dat 
blijkt dat Peeters in principe de door
gang moest vrijlaten voor Sergo oris,. van 
rechts komende bestnurder », zodat het 
vonnis een font veronderstelt in hoofde 
van de bestuurder die de doorgang moet 
verlenen hoewel, lu'achtens de algemeen 
geldende principes, geen enkele font kan 
worden vermoed, en het vonnis een ver
keerde toepassing heeft gemaakt van 
de regelen betreffende de bewijslast ; 
tweede oncle1>cleel, het bestreden vonnis 
stelt dat de inbrenk door verweerder 
begaan enkel een grand van rechtvaar-

(1) Cass., 24 december 1965 (Bttll. en PA
src., '1966, I, 569). 

diging kan nitmaken, welke op voldoende 
elementen moet stetmen om er geloof
waardigheid te knnnen aan hechten, en 
een grand van rechtvaardiging slechts 
kan bestaan nadat het bestaan van het 
misdrijf zelf bewezen is, zodat de grand 
van rechtvaardiging aan het feit dat de 
strafbare handeling nitmaakt' zijn lmrak
ter van misdrijf ontnemnt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden von
nis, na geconstateerd te hebben dat de 
botsing van de wagen van eiser tegen die 
van verweerder geschiedde op 30 april 
1962, op een kruispunt waarop verweer
der aan de rechterkant van eiser aan
kwam, deze laatste veroordeelt om de 
doorgang niet te hebben vrijgelaten voor 
verweerder ; 

Overwegende dat, ten aanzien van de 
tegenvordering van eiser op grand van 
artikel 17 van de wegcode, zoals dit op 
de dag van het ongeval van kracht was, 
en van zijn bewering dat verweerder zijn 
voorrang verloren had door te stoppen, 
de rechtbank beslist dat geen enkel ele
ment toelaat aan deze bewering geloof
waardigheid te hechten, en zij dus niet 
in aanmerking kan genomen worden ; 

Overwegende dat de rechtbank aldns 
enerzijds uit de materiele gegevens van 
de zaak het bestaan heeft afgeleid van 
de ten laste van eiser aangevoerde in
breuk op artikel 15 van de wegcode en 
anderzijds, wat de ten laste van ver
weerder ingeroepen inbreuk op artikel 17 
van die code betreft, geoordeeld heeft 
dat deze laatste inbreuk door geen enkel 
element bewezen was ; 

Overwegende dat daaruit blijkt dat de 
rechtbank het bewijs van de inbreuk op 
artikell5 van de wegcode aan geen andere 
regels onderworpen heeft dan dit van de 
inbrenk op artikel 17 van dezelfde code, 
doch dat zij, gebrnik makende van hare 
soevereine beoordelingsmacht, geoordeeld 
heeft dat de eerste inbreuk bewezen was 
doch de andere niet ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat eiser het vonnis ver
wijt te verklaren dat de door hem inge
roepen «grand van rechtvaardiging >>, 
namelijk dat de voorranggenietende be
stuurder zou gestopt hebben, op geen 
element stetmde dat toeliet eraan geloof
waardigheid te hechten, terwijl er slechts 
kan sprake zijn van een grand van recht
vaardiging, wanneer het misdrijf, ab
stract beschouwd, bewezen is ; 
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Overwegende dat uit de context van 
het vonnis blijkt dat de termen "grand 
van rechtvaardiging" geenszins gebruikt 
werden in de zin die door de artikelen 70 
en 71 van het Strafwetboek eraan gegeven 
wordt, doch in de gewone betekenis van 
een door eiser ingeroepen " reden tot 
rechtvaardiging van zijn handelwijze "; 

Overwegende dat beide onderdelen 
van het middel dienvolgens feitelijke 
grondslag missen ; 

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

7 oktober 1966.- 18 kamer.- Voo1·
zittm·, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1', H. Rutsaert. - Gelijk
luiclencle conchtsie, H. Charles, advocaat
generaal.- Pleite1•, H. VanRyn. 

2e KAl\mR. - 10 oktober 1966. 

TUSSENKOMST. - STRAFZAKEN. 
VERPLIOHTE AANSPRAKELIJKHEIDSv.ER
ZEKERING INZAKE l\>IOTORRIJTUIGEN.
BURCERLIJKE RECHTSVORDERING TOT 
HERSTELLING VAN DE DOOR EEN MOTOR
RIJTUIG VEROORZAAKTE SCHADE. -
LEIDING VAN RET C+EDINC+ DOOR DE 
VERZEKERAAR, VAN DE VEROORDEELDE 
ENKEL IN EERSTE AANLEG OP ZICH C+E
NOlVIEN. - VRIJWILLIGE TUSSENKOl\'IST 
VAN DE VERZEKERAAR VOOR DE EERSTE 
J\V~AL IN RET C+EDING IN HOGER BEROEP. 
- 0NTV ANKELIJKHEID. 

De omstancligheicl clat in eerste aanleg de 
ve1·zelceTaar van cle bu1·ge1'lijlce aanspnt
lcelijlcheid, ove1·eenlcomstig a1·tilcel 9 van 
de tvet van 1 j~tli 1956 betrefjende de 
ve1'Plichte aanspmlcelij lcheiclsveJ•zelcm·ing 
inzalce moto1'1'ijtuigen, in feite cle leicling 
van het gecling van zijn ve1'Zelcenle op 
zich heeft genomen, lweft hem niet tot 
pcwtij in cle zaalc gemaalct, en ontneemt 
hem niet het 1·echt om voo1' de eeTste maal 
in het gecling in hoge1· be1·oep tttssen te 
komen (1). 

(1) Raadpl. cass., 18 oktober i965 (Bull. en 
PAsiC., 1966, I, 219) en 15 september 1966 
(s1<p1·a, blz. 63); verg. cass., 17 november 
1058 (.Arr. Vm·b,·,, 1959, blz, 232). 

(NAAl\'ILOZE VENNOOTSCHAP « LE SECOURS 
DE BELGIQUE >l, T. DERNA EN CONSOR
TEN.) 

ARREST. 

HET ·HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 24 november 1965 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te Luik, 
rechtdoende in hager beroep ; 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 9, inzonderheid 
lid 2 en 4, van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen 
en 466 van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering, cloonlat het bestreden 
vonnis de vrijwillige tussenkomst van 
eiseres in het geding in hager beroep niet 
ontvankelijk verklaart, op grand dat 
eiseres in feite de leiding van het geding 
van haar verzekerde in eersbe aanleg op 
zich heeft genomen, terw~jl, lu·achtens 
de in het middel aangehaalde bepalingen, 
wanneer de burgerlijke rechtsvordering 
tot hers telling van de door een motorrij
tuig veroorzaakte schade tegen de ver
zekerde wordt ingesteld voor het straf
gerecht, de verzekeraar vrijwillig kan 
tussenkomen onder dezelfde voorwaarden 
als zou de vordering voor het burgerlijk 
gerecht gebracht zijn; de vrijwillige 
tussenkomst in hager beroep ontvanke
lijk is vanwege degenen die derden-verzet 
kunnen instellen ; de verzekeraar ontvan
kelijk is om derden-verzet in te stellen 
tegen het vonnis in hager beroep indien 
hij geen partij geweest is in dit hager be
roep en hij in feite niet de leiding van het 
geding van de verzekerde in dit hager 
beroep heeft · op zich genomen : 

Overwegende dat bet bestreden vonnis 
de tussenkomst van eiseres in het geding 
in hager beroep niet ontvankelijk ver
klaart, op grand dat « niet kan worden 
overwogen dat de verzekeraar - hier 
de eiseros- die in feite de leiding van het 
geding voor de eerste rechter op zich heeft 
genomen, niet tegenwoordig geweest is in 
de zaak en niet in staat geweest is om 
zijn reohton te doen gelden "; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
weliswaar vaststelt dat eiseres in feite 
de leiding van het geding van haar ver
zekerde Derna in eerste aanleg op zich 
heeft genomen, 1naar dat uit dit vonnis 
evenals uit de prooesstukken waarop het 
Hof verrnag acht te slaan, ook blijkt dat 
in het geding in hager beroep eiseres do 
leiding van dit gecling niet meer in feite 
op zich heeft genmnen, aangezien haar 
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verzekerde, de beklaagde Derna, er bijge
staan werd door een persoonlijk raads
man, en dat zij verklaard heeft in .de zaa_k 
tussen te komen overeenkon:tst:tg art:t
kel 9 lid 4 van de wet van 1 juli 1956 
betreffende' de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen; 

Overwegende dat artikel 9, lid 4, van 
de wet van 1 juli 1956 bepaalt dat wan
neer " de burgerlijke vordering tot her
stelling van de door een motorrijtuig ver
oorzaakte schade tegen de verzekerde 
wordt ingesteld voor het strafgerecht, de 
verzekeraar vrijwillig kan tussenkomen 
onder dezelfde voorwaarde als zou de 
burgerlijke vordering -;_oor het burger
lijk gerecht gebracht ZIJn ... " ; 

Overwegende dat de omstandigheid dat 
in eerste aanleg de eiseres in feite de 
leiding van het geding van haar ver~e
kerde op zich heeft genomen, haar met 
tot partij in de zaak heeft gemaakt en 
haar niet bet recht kan ontnemen om 
voor de eerste maal in het geding in hager 
beroep tussen te komen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het de tussenkomst 
van eiseres niet ontvankelijk verklaard 
heeft, zodat het genoem.de vonnis haar 
dientengevolge niet. meer km~ worde:fi 
tegengeworpen, en 111 zover d:tt vonn:ts 
haar in de kosten van haar tussenkomst 
veroordeelt ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroorde~.lt de 
verweerders in de kosten; verWIJSt de 
aldus beperkte zaak naar de Correctione.le 
Recht bank te V erviers, rechtdoende m 
hoger beroep. 

10 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo?'
zitte?' H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve?', H. de Waersegger. - Gelijk
htidende conclHsie, H. Charles, advocaat
generaal. 

2e KA:il'IER. - 10 oktober 1966. 

1oBEvVIJS.- SCHRIFTELIJK BEvVIJS.

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -

STRA.FZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. l VERPLICHTE A.ANSPRA

KELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE :iVIO

TORRIJTUIGEN. TYPE -OVEREEN-

KOMST, ARTIKEL 34. - ARREST DAT 

VAN DIT BEDING EEN MET ZIJN BE
WOORDINGEN ONVERENIGBARE UITLEG

GING GEEFT. - JViiSKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DIE AKTE. 

20 VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE 

A.ANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN

zAKE l'IIOTORRIJTUIGEN. ErGEN 
RECHT VAN DE BENADEELDE TEGEN DE 
VERZEKERAAR. __:___ VoORWAARDE. -

0PSCHORSING VAN DE VERZEKERINGS
OVEREENKOllfST VOOR HET SCHADE

GEVAL. - GEVOLGEN OP Dg RECHT
STREEKSE RECHTSVORDERING, TEGEN 

DE VERZEKERAAR, VLIN DE BIJ HET 
SCHADEGEVAL BENADEELDE PERSOON. 

1 o JYlislcent de bewijslcmcht van de type
ove?·eenlcomst van ve1·plichte aanspralce
lijlcheidsvm·zelcering inzalce moto?Tijtui
gen, het a?'?'est dat aan a1·tilcel 34 van 
deze overeenlcomst een met zijn bewoor
dingen onverenigbare betelcenis toe
schrijjt (1). 

2o Aangezien het eigen ?'echt tegen de ve?'
zelcemcw, dat artilcel 6 van de wet van 
1 i~tli 1956 aan de benadeelde toelcent, 
afl~anlcel~ilc gesteld wonlt van het bestaan 
van een verzelce1·ing, mag de ve1·zelce?·aa1', 
tegen wie de benadeelde een rechtst1·eelcse 
?'echtsvorde?·ing instelt, hem tegenwm·pen 
dat de overeenlcomst reeds v661· het 
schadegeval gescho?·st is lcmchtens de 
bedingen van de polis, met het vom·behoud 
evenwel, wanneer a1·tilcel 13 van de wet 
van 1 j~tli 1956 in we1·lcing zal zijn 
get1·eden, van de vervulling van de voo1'
gesch1·even fonnaliteiten en van het ver
strijlcen van de in die bepaling gestelde 
tm·mijn (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « GROEP JO

SI "• T. MINET EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 december 1965 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1101, 1108, 1126, 

(1) Oass., 25 november 1963 (Bull. en PA
src., 1964, I, 322) ; raadpl. cass., 13 september 
1965 (ibid., 1966, I, 61) en 18 oktober 1965 
(ibid., 1966, I, 214). 

(2) Oass., 15 mei 1962 (Bttll. en PAsiO., 
1962, I, 1041) en noot; 26 novembe1• 1965 
(ibid., 1966, I, 408) en noot 1, blz. 409. 
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1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 4, 25, 27, 31 van 
de wet van 11 juni 1874 op de verzeke
ringen in het algen1.een, 3, inzonderheid 
lid 1, 6, inzonderheid lid 1, 11, 12, 13, 
inzonderheid lid 1, 16, 26 van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijldleidsverzekering inzake motor
rijtuigen en 97 van de Grondwet, cloO?·clat, 
hoewel het vaststaat dat de verweerder 
Defraine, wiens burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid door de eiseres verzekerd 
is voor het gebruik van een Opel-Rekord, 
dit rijtuig op 16 juli 1963 verkocht had 
zonder eiseres te waarschuwen, en, even
eens zonder eiseres te waarschuwen, sinds 
23 augustus 1963 een rijtuig Renault
Fregate gebruikte dat hij bestuurde toen 
hij op 5 september 1963 het dodelijk on
geval veroorzaakte waardoor de motor
fietser Mathijs getroffen word, en hoewel 
eiseres bij conclusie had doen gelden dat 
het nieuwe rijtuig dat de verweerder De
fraine op 23 augustus 1963 in het verkeer 
had gebracht, niet " onmiddellijk » het 
door hem op 16 juli 1963 verkochte rij
tuig vervangen had, het bestreden arrest 
eiseres veroordeelt tot schadevergoecling 
aan de door het ongeval benadeelde per
sonen en onder andere aan de ver
weerster lVlinet, weduwe van de getrof
fene, die haar rechtstreeks gedagvaard 
had voor de correctionele rechtbank waar
bij de vervolging tegen Defraine aanhan
gig was gemaakt, en dientengevolge de 
verweerder " Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds », die vrijwillig in het 
geding tussengekomen was, buiten zaak 
stelt, op grand namelijk " dat, luidens 
de wet op de verplichte verzekering en 
artikel 1 van de type-overeenkomst, de 
verzekering ten doel heeft de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de ver
zekerde te dekken voor de schade veroor
zaakt door het gebruik van een motor
rijtuig; dat de aanduiding van het rijtuig, 
onder de bijzondere omstandigheden van 
de polis, gedaan wordt met het doel het 
bedrag van de prernie en dientengevolge 
een van de grenzen van het gedekte 
risico te bepalen ; dat de overdracht en 
de vervanging van een rijtuig door een 
ander motorrijtuig het voorwerp van de 
verzekering niet wezenlijk wijzigen zodat 
de niet-aangifto een volstrekte nietigheid 
zou meebrengen ; dat, zelfs bij wijziging 
van een wezenlijk kenmerk van het risico 
tijdens de overeenkomst, de polis bepaalt 
dat de maatschappij de premie aanpast 
en over een termijn van 30 dagen be
schikt om de overeenk01nst op te zeggen 
(artikelen 9 en 30) ; dat in de economie 

van het type-contract voor de verplichte 
autoverzekering de sanctie van artikel 31 
van de wet van 1 juni 1874 vervangen 
wordt door die van het verval met ver
haal tegen de schuldige verzekerde ; dat 
de overeenkomst dus niettegenstaande de 
vervanging van het rijtuig blijft bestaan 
totdat de 1naatschappij haar voornernen 
heeft te kennen gegeven om het op te 
zeggen; dat het betoog· dat de "Groep 
J osi " wil gr01iden op de artikelen 33 en 
34 van de polis, enkel zou ktmnen gelden 
indien de verzekeringsovereenkomst wer
kelijk opgeschort was geworden door een 
aangifte die de maatschappij v66r het 
ongeval zou hebben gedaan, of indien de 
overeenk01nst kon worden teniet gedaan 
of als niet-bestaande worden beschouwd 
v66r de datum van het ongeval ; dat de 
bij conclusie aangevoerde teksten enkel 
kunnen slaan op het geval dat de ver
zekerde de verandering van het voertuig 
aangegeven heeft ; dat ingeval hij ver
zuiind heoft doze aangifte te doen en na 
een termijn van acht dagen geen andere 
sanctie is bepaald dan de verluijging van 
de premie als straf (artikel 33), het verlies 
van de waarborg (artikel 24) en het recht 
van opzegging (artikel 30), welke laatste 
enkel gevolg kan hebben voor de toe
komst; dat de verzekeraar, die onbekend 
was met de overdracht en de vervanging 
van het rijtuig geen bijvoegsel van schor
sing of opzegging heeft kunnen opmaken, 
dat hij een premie, die onvoldoende kan 
zijn, n1.aar die kan worden aangepast aan 
de wijziging van het risico indien er 
zich een wijziging voordoet, heeft ge!nd 
en eventueel verder zal i1men, alles ter 
uitvoering van de overeenkomst tot ver
zekering van de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid, aangegaan door de ver
zekerde ; dat sommige bedingen van de 
artikelen 33 en 34 van de type-polis trou
wens ten doel hebben hot bestaan van de 
verzekeringsovereenkomst in stand te 
houden voor een duur van ten hoogste 
vijf jaren na de overdracht van het rij
tuig ; dat het laatste lid van artikel 33 en 
het eerste lid van artikel 34 een bedongen 
schorsing van de overeenkomst betreffen 
en dus niet denkbaar zijn zonder het be
staan van een verzekeringsovereenkomst 
betreffende hot gebruik van een onbe
paald motorrijtuig; dat het eenvoudig 
bestaan van de verzekeringsovereen
komst bij een ongeval hot eigen recht doet 
ontstaan dat aan de benadeelde derden 
toegekend wordt door de wet op de ver
plichte verzekering ; dat de wet van 1 juli 
1956 op de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen een bij 
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artikel ll van de wet beschermd uitzon
derlijk recht ten voordele van de bena
deelde derden doet ontstaan; dat dit 
recht en de verplichtingen die eruit voort
vloeien voor de verzekeraar, enkel hun 
ontstaan te danken hebben aan de wet; 
dat zolang artikel 13 van de wet niet in 
working zal zijn gesteld, de verzekeraar 
de schorsing van de gehele overeenkomst 
aan een benadeelde slechts kan tegen
werpen indien daarvan aan de verzekerde 
kennis is gegeven v66r het ongeval " ; 
terwijl het eigen recht tegen de verzeke
raar dat artikel 6 van de wet van 1 juli 
1956 aan de benadeelde geeft, het bestaan 
van een verzekering onderstelt op het 
ogenblik van het ongeval en de verzeke
raar tegen wie de benadeelde zijn recht
streekse rechtsvordering instelt, hem kan 
tegenwerpen dat de ingeroepen overeen
komst geschorst of ontbonden is voordat 
het ongeval zich heeft voorgedaan, onder 
voorbehoud evenwel, wanneer artikel 13 
van de voornoemde wet in working zal 
zijn getreden, van de vervulling van de 
voorgeschreven formaliteiten en van de 
beeindiging van de termijn vastgesteld 
in deze bepaling; terwijl, krachtens arti
kel 1 van de algemene voorwaarden van 
de verzekeringsovereenkmnst tussen de 
eiseres en de verweerder Defraine, dit wil 
zeggen de " type-overeenkmnst " waar
van het arrest gewaagt, de verzekering 
ten doel heeft de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van de verzekerde te dek
ken << voor het nadeel veroorzaakt ... 
door het motorrijtuig aangeduid onder 
de bijzondere voorwaarden "• te weten 
een Opel-Rekord; te1·wijl, volgens arti
kel 33 van de genoemde algemene voor
waarden, indien, bij overdracht van het 
aangeduide rijtuig, dit niet omrtiddellijk 
vervangen wordt, de overeenkomst ge
schorst wordt onder de omstandigheden 
bepaald in artikel 33, luidens hetwelk 
"in geval van schorsing van de overeen
kmnst de verzekeringnemer die voor het 
verstrijken van het vijfde jaar van de 
schorsing het aangeduide rijtuig of enig 
ander motorrijtuig in het verkeer brengt, 
de maatschappij moet waarscbuwen en 
de overeenkomst zal opnieuw in working 
treden onder de voorwaarden van het 
tarief dat geldt op dit tijdstip "; waaruit 
volgt dat de interpretatie van de ver
zekeringspolis, waarop bet arrest berust, 
de bewijskracht miskent van de voor
noemde bedingen die enerzijds insluiten 
dat de verzekeringsovereenkomst tot dek
king van de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid van de verweerder Defraine als 
bestuurder van het aangeduide rijtuig, 

te weten een Opel-Rekord, geschorst was 
op de dag van het ongeval, hoewel eiseres 
geen kennis had gekregen van de over
dracht en van de vervanging van het 
aangeduide rijtuig en een bijvoegsel van 
schorsing niet was opgem.aakt, en ander
zijds dat het opnieuw in working treden 
van de overeenkomst afhankelijk was van 
de voorwaarde dat de verzekeringsnemer 
de verzekeraar waarschuwt dat hij een 
nieuw rijtuig in het verkeer heeft ge
bracht (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van bet Burgerlijk Wet
book); terw~jl het arrest derhalve aan de 
genoemde bedingen niet de verbindende 
kracht toekent die zij hebben en een van 
hun gevolgen de schorsing van de ver
zekeringsovereenkomst is (schending van 
de artikelen 1134, 1135 en voor zoveel als 
nodig, ll01, 1108, 1126 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 4, 25, 27 en 31 van de wet 
van ll juni 1874); te1·wijl bovendien, 
gelet op de schorsing van de verzekerings
overeenkomst en in strijd met wat het 
arrest beslist, de door het ongeval bena
deelden over geen eigen recht tegen 
eiseres beschikten (schending van de 
artikelen 6, ll, 13 en, voor zoveel als 
nodig, 3, 12 en 26 van de wet van l.juli 
1956) en, onverminderd hun vorl:taal 
tegen de verweerder Defraine, geen recht 
op schadevergoeding konden doen gelden 
dan ten aanzien van de verweerder " Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds " 
(schending van artikel 16 van de ge
noemde wet) ; terw~jl ten slotte niet op 
ondubbelzinnige wijze aangegeven is of 
na de verkoop van zijn rijtuig Opel
Rekord op 16 juli 1963 de verweerder 
Defraine dit rijtuig niet onmiddellijk had 
vervangen dan wel het onmiddellijk had 
vervangen door een Renault-Fregate die 
op 23 augustus 1963 in het verkeer is 
gebracht, zodat het arrest niet regelmatig 
met redenen is omkleed en in elk geval 
niet passend antwoordt op de voor
noemde conclusie van eiseres (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat blijkens de vaststel
lingen van het arrest de H. Defraine zijn 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid door 
eiseres heeft doen dekken voor het ge
bruik van een auto Opel-Rekord die aan
geduid is in de verzekeringspolis, dat hij 
dit rijtuig op 16 juli 1963 heeft verkocht 
on het eerste op 23 augustus daaropvol
gend vervangen heoft door een Renault
Fregato, dit alles zonder zijn verzekeraar 
te waarschuwen, dat hij met de laatst
genoemde wagen reed toen hij een dode·
lijk ongeval veroorzaakte waarvoor hij 
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aileen aansprakelijk verklaard werd en 
voor de schadelijke gevolgen waarvan 
hij veroordeeld werd tot het betalen van 
schadevergoeding aan de bm·gerlijke par
tijen :Minet, wednwe :Mathijs, Landsbond 
van Socialistische Mutualiteiten en Com
missie van openbare onderstand van de 
stad Lnik; 

Overwegende dat eiseres, in tussen
komst opgeroepen v66r de strafrechter, 
bij het arrest, in solidum met haar ver
zekerde, veroordeeld is tot betaling van 
de voornoemde schadevergoedingen, ter
wijl het « Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds » buiten het geding is 
gesteld; 

Overwegende dat volgens artikel33 van 
de in het onderhavige geval gesloten 
type-verzekeringsovereenkomst a) in ge
val van overdracht van het rijtuig de 
verzekeringnemer bilmen acht dagen de 
maatschappij moet waarschnwen en in 
dit geval de waarborg van de overeen
komst blijft gelden (lid I); b) indien het 
overgedragen rijtuig onmiddellijk ver
vangen wordt, de verzekeringnmner de 
maatschappij moet waarschnwen binnen 
dezelfde termijn van acht dagen na de 
overdracht en de overeenkcimst van 
kracht blijft onder de voorwaarde van het 
tarief dat in de maatschappij geldt op 
het tijdstip van de vervanging (lid 3); 
c) indien het rijtnig niet onmiddellijk 
vervangen wordt, de overeenkomst ge
schorst wordt onder de voorwaarden be
paald in artikel 34 (lid 4) ; dat volgens 
dit artikel 34, a) in geval van schorsing 
van de overeenkomst de verzekering
nemer die voor het verstrijken van het 
vijfde j aar van de schorsing het aange
duide rijtuig of enig ander motorrijtuig 
in het verkeer brcngt, de maatschappij 
moet waarschnwen en de overeenkomst 
opnieuw in werking zal treden onder de 
voorwaarden van het tarief dat geldt op 
dit tij dstip (lid I) ; b) gedurende de voor
melde termijn van vijf jaren het premie
gedeelte, berekend vanaf de datmn van 
de overdracht of van de laattijdige ken
nisgeving van deze overclracht tot de 
volgende vervaldatcun, op het krediet 
wordt gebracht van de verzekeringnemer; 
ingeval de overeenkomst opnienw in wor
king treedt voor het verstrijken van die 
termijn van vijf jaar, komt het hierboven 
bedoelde premiegedeelte de verzekering
nemer ten goode (lid 2); c) na het ver
strijken van de termijn van vijf jaar 
hondt de maatschappij de bewaarde som 
ter beschikking van de verzekeringnemer, 
onder aftrek van 25 t. h. (lid 3); 

Overwegende dat nit de voornoemcle 

bedingen van de verzekeringspolis, ver
geleken inzonderheid met artikel I ervan 
luidens hetwelk eiseres " overeenkomstig 
de wet van I jnli I966 en onder de hierna
verrnelde voorwaarden de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid van de verzekerde 
dekt wegens schacle in Belgie veroorzaakt 
door het in de bijzondere voorwaarden 
aangeduide motorrijtuig », blijkt dat, 
ingeval de overdracht van l~et aange
dnide rijtnig en zijn vervanging niet 
ter kennis gebracht is van de verzekeraar, 
de overeenkomst ipso facto gesehorst is 
hetzij op de dag van de overdraeht in 
geval van zijn niet-onmiddellijke ver
vanging, hetzij bij het verstrijken van 
de termijn van acht dagen in geval van 
onmiddellijke vervanging, en dat het 
opnienw in working stellen van de over
eenkomst v66r het verstrijken van het 
vijfde j aar van de schorsing in elk geval 
afhankelijk is van de voorafgaande waar
sehnvving die de verzekeringnemer aan 
de verzekeraar moet geven betreffende 
het in het verkeer brengen van het nieuwe 
rijtuig; 

Overwegende dat de als grond voor het 
arrest dienende uitlegging van de ver
zekeringsovereenkomst onverenigbaar is 
m.et de bewoordingen van de voornomnde 
eontraetuele bepalingen ; 

Overwegende dat het arrest ten on
rechte beslist dat, zolang artikel I3 van 
de wet van I juli I956 niet in werking 
gesteld is, de sehorsing van de gehele 
overeenkmnst door de verzekeraar niet 
kan worden tegengeworpen aan de bena
deelcle indien van die schorsing aan de 
verzekerde geen kennis is gegeven v66r 
het sehadegeval ; 

Dat immers het eigen reeht tegen de 
verzekeraar dat nit artikel 6 van de wet 
van I juli I956 ontstaan is ten voordele 
van de benadeelde, afhankelijk is van 
het bestaan van een verzekering; dat de 
verzekeraar tegen wie de benadeelde een 
reehtstreekse rechtsvordering instelt, hem 
kan tegenwerpen dat de door de bena
deelde ingeroepen overeenkmnst - maar 
niet eenvondig de dekking die de ver
zekeraar verschnldigd is aan zijn ver
zekerde - reeds v66r het schadegeval 
geschorst is krachtens de bedingen van 
de polis, rnet bet voorbehond evenwel, 
wanneer artikel I3 van de wet van 1 juli 
I956 in werking zal zijn getreden, van de 
vervnlling van de voorgesehreven for
maliteiten en van het verstrijken van de 
in die bepaling gestelcle termijn; dat ar
tikel Il van de voornoemde wet geen 
toepassing kan vinden, wanneer, zoals 
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hier, de hele verzekeringsovereenkomst 
geschorst is v66r het schadegeval ; 

Overwegende dat uit het voorgaande 
volgt dat het arrest de rechtstreekse 
rechtsvorderingen van de burgerlijke par
tijen tegen eiseres inwilligt met schending 
van de bewijskracht van de verzekerings
polis, van de verbindende kracht ervan 
en onder moor van de artikelen 6, ll en 13 
van de wet van 1 juli 1956 die in hot mid
del zijn aangehaald ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt hot bestre
den arrest, in zover het bij bevestiging 
van het beroepen vonnis hot « Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds )) buiten 
zaak stelt en de rechtstreekse rechts
vorderingen van de burgerlijke partijen 
tegen eiseres toewijst; beveelt dat van 
het thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt elk van de verwerende partijen in 
een vierde van de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

10 oktober 1966.- 2 8 h:amer.- Voor
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve?·, H. Moriame. - Gelijlcluidende 
conclnsie, H. Charles, advocaat-gencraal. 
- Pleite1·s, HH. Fally en Bayart. 

2 8 KAMER. - 10 oktober 1966. 

STRAF. - BIJZONDERE VERBEURDVER
KLARINC+. - V ALS C+ESORRIFT C+EREEL 

VERZONNEN.- ZAAK DIE UIT RET MIS
DRIJF VAN VALSREID IN C+ESORRIFTEN 

VOORTKOMT.- VERBEURDVERKLARINC+ 

AL IS RET C+ESOHRIFT NIET DE EIC+EN
DOJVI VAN DE VEROORDEELDE. 

Beveelt wettelijlc de ve1·bettnlve1'lclm·ing van 
een vals gesclwift, zonde1· dat het boven
dien rnoet vaststellen dat het ve~·betwd
verlclaa?·de gesclwift eigendom van de 
ve1·oordeelde is, het ar1·est dat vaststelt 
dat het valse stulc geheel ve1·zonnen is 
en dedwlve een zaalc is die ttit het 1m:s
d1·ij f voo1·tlcomt ( 1). 

(1) Raadpl. NYPELS, Code penal, bd. I, 
blz. 98, nr 10 ; cass., 21 december 1908 (Bttll. 
en PASIC., 1909, I, 55); TROUSSE, P1•inoipes 
genhattm dtt d1·oit penal positif belge, in Novel
es, Droit penal, bd. I, 1, nrs 888 en volg. 

(MASSON, T. DELMOTTE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 maart 1966 door het Hofvan 
beroep te Luik gewezen; 

I. In zover de cassatievoorziening ge
richt wordt tegen de beslissing op de 
strafvordering die tegen de eiser is in
gesteld : 

Over het tweede m.iddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 42 van 
het Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 
doonlat het bestreden arrest de verbeurd
verklaring beveelt van " het in beslag 
genomen valse stuk dat uit het misdrijf 
voortkomt ll, te1·w~jl artikel 42 in twee 
gevallen verbeurdverklaring toepast : op 
zaken die het voorwerp van het misdriJf 
uitmaken en op zaken die uit het misdrijf 
voortkomen ; tenvijl het zogenaamd ver
valste stuk niet uit het misdrijf kan voort
kmnen daar het er juist het voorwerp van 
is en, bij ontstentenis ervan, de t.elast
legging van valsheid niet zou kunnen 
worden bewezen ; tm·wijl, indien 1nen de 
bewoordingen van het arrest moest uit
leggen als een verbeurdverklaring van 
het valse stuk dat het voorwerp van het 
misdrijf uitmaakt, bet bestreden arrest, 
dat niet zegt of de aldus verbeurde zaak 
wel de eigendom van de veroordeelde 
eiser was, het voor het Hof niet mogelijk 
maakt na te gaan of de verbeurdverkla
ring uitgesproken is onder de voorwaar
den bepaald bij artikel 42 van het Straf
wetboek; terwijl indien men bij de 
woordelijke betekenis van de termen 
blijft, de verbeurdverklaring in elk geval 
onwettelijk zou zijn, aangezien hot arrest 
niet vaststelt dat de voorwaarden die 
volgens de wet vereist zijn voor de toe
passing van deze straf, aanwezig zijn : 

Overwegende dat het arrest op onaan
tastbare wijze vaststelt dat eiser met 
bedrieglijk opzet aan Mullenders «de 
woorden evengoed als de cijfers l> volledig 
heeft gedicteerd de inhoud uitmakende 
van een vals attest dat aan de tweede 
echtgenote van zijn vader schade kon 
toebrengen bij de vereffening van de 
gemeenschap die tussen hen had bestaan ; 

Overwegende dat op grond van deze 
vaststellingen het hof van beroep wette
lijk heeft kunnon beslissen dat dit vals 
stuk « uit het misdriJf is voortgekomen )) ; 
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Dat hot arrest derhalve de verbeurd
verklaring van het valse stuk wettelijk 
heeft bevolen, zonder dat het bovendien 
moest vaststellen dat de verbeurdver
klaarde zaak eigendom van de veroor
deelde was; 

Dat het middel naar recht faalt; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen in acht genomen zijn en dat de 
beslissing overeenk01nstig de wet is ; 

II. In zover de cassatievoorziening ge
richt wordt tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering die tegen 
eiser is ingesteld : 

Overwegonde dat deze geen enkel bij
zonder middel voordraagt ; 

Om die rodenen, verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de lwston. 

10 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo1'
zittm·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggevm·, H. Moriame. - Gelijkluiclende 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 10 oktober 1966, 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - TUCHTZAKEN. - 0RDE VAN 
ARCHITECTEN.- VERMELDING VAN DE 
GESCHONDEN WET. - VERMELDING 
NIET v'"EREIST. 

2° ARCHITECT (TUCHTRECHT EN 
BESCHERlVIING VAN DE TITEL). 
- TUCHTRECHT. - RAAD vAN DE 
0RDE.- AANHANGIG MAKEN vAN DE 
ZAAK BIJ DE RAAD, 

3° CASSATIE. - Ali1BTSHALVE OPGE
WORPEN MIDDELEN. - TUCHTZAKEN. 
- BESLISSING VAN DE RAAD VAN BE
ROEP VAN DE 0RDE VAN ARCHITECTEN. 
- VooRZIENING ONTVANKELIJK. -
MID DEL DAT DE OPENBARE ORDE AAN-

(1) Raadpl. cass., 31 maart 1966 (Bull. en 
PAsrc., 1966, I, 699). Nopens de bepalingen 
van cle proceclurewetten waaraan in principe 
cle tuchtrechtelijke vorllering onclerworpen is, 

BELANGT DAT AMBTSHA,LVE l\fAG WOR
DEN INGEROEPEN. 

4° ARCHITECT (TUCHTRECHT EN 
BESCHERIVIING VAN DE TITEL). 
- TUCHTRECHT.- RAAD VAN BEROEP 
VAN DE 0RDE VAN ARCHITECTEN. -
AANSLAG OP DE WAARDIGHEID VAN DE 
LEDEN VAN DE 0RDE.- 0NTSTENTE
NIS VA,N ONDERGESCHIKTHEID VAN DE 
TEKENAAR TEGENOVER DE ARCHITECT. 
- 0NTSTENTENIS DIE NIET NOODZAKE
LIJK EEN AANSLAG OP DE WAARDIGHEID 
VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT UIT
MA,AKT. 

I 0 De 1·echtspleging vnn de cassatievoor
ziening tegen cle einclbeslissingen van de 
raclen vnn bet·oep van cle Orde van A1·chi
tecten geregeld z·ijncle zoctls in st1·ajznlcen, 
maken noch de ve1·gissing in cle vet•mel
cling van cle wetsbepaling waarop de 
grief, nls ~titeengezet tot stnving van cle 
voorziening, gegroncl is, noch de afwezig
heicl van zodanige vermelding niet ont
vankelijlc het micldel wam·bij een onwet
telijlcheicl uitdntlclcelij 7c wordt aange
lclnagd (1). (Art. 33 van de wet van 
26 juni 1963 tot oprichting van een 
Orde van Architecten.) 

2° De zaak wonlt bij cle mad van de 01·de 
van A1·chitecten aanhangig gemaalct 
doo1· het feit dat het b~weau van de mad 
het geval naa1· hem verwijst en niet door 
het verzoelc om zich aan te melden dat 
het 1·icht tot de betrolclcen persoon. 
(Artt. 23 en 24 van de wet van 26 juni 
1963 tot oprichting van een Orde van 
Architecten.) 

3° Het Hof mag, tot staving van een ont
vnnlcelijlce voo1·ziening tegen een beslis
sing van de Raad van be1·oep van de 
Orde van A1·chitecten, ambtshalve een 
micldel dnt de openbm·e o1·de aanbelangt 
opwerpen (2). (Impliciete oplossing.) 

4o De ~titvoe1'ing van zijn arbeid door een 
telcenanr .onder het gezag, de leiding en 
het toezicht van de nrchitect is geen nood
zalcelij lee voorwaanle voo1· diens intel
lect~tele en zedelijlce onafhanlcelijlcheid, 
en is clerhalve niet noodznlcelij 7c ve1·eist 
voo1· cle wncwdigheicl vnn het be1·oep van 
nrchitect. 

zie cass., 5 december 1949 (ibid., 1950, I, 226) 
en cle verwijzingen vermeld in de noot R.H. 

(2) Verg. cass., 4 februari en 13 mei 1952 
(Bull. en PAsrc., 1952, I, 310 en 577). 
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(FAVRESSE, T. ORDE VAN ARCHITECTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 15 december 1965 door de 
franstalige Raad van beroep van de Orde 
van .(\rchitecten gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 20, 31 van de 
wet van 26 juni 1963 tot oprichting van 
een Orde van Architecten en 215 van het 
W etboek van Strafvordering, doo1'dat de 
bestreden beslissing, hoewel zij erkent 
dat de beslissing van de Raad van de 
Orde van Architecten van Henegouwen 
van 16 maart 1965 de rechten van de 
verdediging heeft geschonden, op grond 
dat de oproeping van eiser om voor deze 
instelling te verschijnen, de feiten die 
hem werden ten laste gelegd en waarover 
hij zich moest verantwoorden niet aan
gaf, en, na die beslissing te hebben ver
nietigd, bij een nieuwe beschikking aan 
eiser een straf van zes 1naanden schorsing 
oplegt, te1·wijl de zaak bij het tuchtge
recht van eerste aanleg niet wettelijk 
aanhangig gemaakt was, zodat het ge
recht in hoger beroep er zich moest toe 
beperken de beslissing te vernietigen : 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid door verweerder opgeworpen en 
hicruit afgeleid dat het middel gegrond 
is op de schending van artikel 215 van 
het ·wetboek van Strafvordering, te1'wijl 
deze wetsbepaling niet van toepassing is 
op de tuchtrechtelijke procedure, inge
voerd bij de wet van 26 juni 1963 tot 
oprichting van de Orde van Architecten : 

Overwegende dat luidens artikel 33 
van de voornoemde wet de rechtspleging 
van de cassatievo6rzieningen tegen de 
eindbeslissingen van de raden van beroep 
van de Orde van Architecten, zowel wat 
de vorm als wat· de termijnen betreft, 
geregeld is zoals in strafzaken ; 

Dat derhalve noch de vergissing in de 
vermelding van de wetsbepaling waarop 
de grief, als uiteengezet in de m.em.orie 
tot staving van de voorziening, gegrond 
is, noch de afwezigheid van zodanige ver
melding het middel waarbij een onwette
lijkheid uitdrukkelijk aangeklaagd wordt, 
niet-ontvankelijk maken ; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden aangenomen ; 

Over het middel : 

Overwegende dat uit de bestreden be-

slissing volgt dat het aan eiser gerichte 
verzoek om voor de Raad van de Orde 
van .Architecten van de provincie Hene
gouwen te verschijnen niet de ten laste 
gelegde feiten aangaf; 

Dat het middel uit deze omstandigheid 
afleidt dat de rechtsvordering tegen de 
eiser niet wettelijk aanhangig gemaakt 
is bij dit tuchtgerecht ; 

Overwegende dat overeenkomstig de 
artikelen 23 en 24 van de wet van 26 juni 
1963 en in strijd met wat het middel be
weert, de tuchtrechtelijke vervolging niet 
bij de raad van de Orde van Architecten 
aanhangig wordt gemaakt door het ver
zoek om zich aan te melden dat het richt 
tot de betrokken persoon, maar door het 
feit dat het bureau van de raad het geval 
naar hem verwij st ; 

Dat het middel wettelijke grondslag 
mist; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet : 

Overwegende dat de raad van beroep 
van de Orde van Architecten, die zijn 
beslissing grondt op de overweging " dat 
de ontstentenis van ondergeschiktheid 
van de tekenaar tegenover de architect 
in strijd is n1.et de waardigheid van de 
leden van de Orde »,in het onzckere laat 
of hij verwijst naar bet beginsel dat de 
architect die zijn beroep met waardigheid 
wil uitoefenen, geen beroep mag doen op 
het werk van een tekenaar dan hetzij 
wanneer deze jm·idisch zijn onderge
schikte is, hetzij in zover, ongeacht het 
rechtskarakter van de tussen hen aan
gegane overeenkomsten, het optreden 
van de tekenaar en de door hem gedane 
arbeid geen ander doel hebben dan de 
uitvoering van het trace in de vonnen 
geschikt voor de latere oprichting van 
het werk, van de ontwerpen en plans die 
de architect vrij heefb tot stand gebracht ; 

Overwegende, met betrekking tot de 
eerste van die interpretaties van de be
slissing, dat de uitvoering van zijn arbeid 
door de tekenaar onder het gezag, de 
leiding en het toezicht van de architect 
geen noodzakelijke voorwaarde is voor 
diens intellectuele en zedelijke onafhan
kelijkheid in de "Llitvoering van het beroep 
en dei·halve niet noodzakelijk vereist is 
voor de waardigheid erv'an ; 

Overwegende dat de dubbelzinnigheid 
van de motivering gelijkstaat met niet
motivering en aldns een schending ople
vert van artikel 97 van de Grondwet ; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
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bestaat tot een onderzoek van het tweede 
middel, dat geen ruimere vernietiging kan 
meebrengen, vernietigt de bestreden be
slissing, behalve in zover zij het boger 
beroep ontvankelijk heeft verklaard en 
heeft aangenomen dat de zaak bij het 
tuchtgerecht aanhangig gemaakt was ; 
beveelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de verweerder en de eiser elk 
in de helft "van de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Franstalige 
Haad van beroep van de Orde van 
Architecten, anders samengesteld. 

10 oktober 1966.-26 kamer.- Voo?'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. De Bersaques. - Gelijk
luidende conchtsie, H. Charles, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Ansiaux. 

26 KAl'.'IER. - 10 oktober 1966. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - MILITAIR C+EREOHTS
HOF. - VEROORDELEND ARREST. -
BESLISSINC+ WAARBIJ DEVOLEN IS DE 
VEROORDEELDE IN VERZEKERDE BEWA
RINC+ TE STELLEN. - VooRziENINC+ VAN 
DE VEROORDEELDE ALLEEN GERIOHT 
TEC+EN DEZE BESLISSINC+. - VEROOR
DELENDE BESLISSINC+ IN KRACHT VAN 
e+EWIJSDE C+EC+AAN. - VooRziENING 
NIET ONTVANKELIJK BIJ ONTSTENTENIS 
VAN BELANG. 

Is niet ontvankelijlc, b~j ontstentenis van 
belang, de vom·ziening van de ve?·oo?'
deelde, die alleen ge1·icht tvonlt tegen de 
beslissing van het rnilitai1· gm·echtshof 
tvam·bij ten gevolge van zijn ve?·oonle
ling bevolen is hem in verzekenle betva-

(1) Raadpl. het arrest van dezelfde dag, 
injm, blz. 189). 

Het bevel waarbij bevolen was de veroor
deelde in verzekerde bewaring te stellen werd 
uitgesproken krachtens artikel 164 va.n het 
koninldijk besluit van 17 april 1815, hetwelk 
het in werking treden in Belgie bevolen heeft 
van het Militair Strafwetboek en van l1et 
tuchtreglement, koninklijk besluit niet inge
last in het Jmwnal O:Jiciel (Pashwmie, II, 
1815, blz. 47, 58, 69 en 70), 

1·ing te stellen, wanneer de ve1·om·delende 
beslissing in lcracht van getvijsde is ge
gaan (1). 

( OHANTRAINE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 augustus 1966 gewezen door 
het l\1ilitair Hof; 

Overwegende dat de cassatievoorzie
ning beperkt is tot de beslissing waarbij 
bevolen is de beldaagde omniddellijk in 
verzekerde bewaring te stollen ; 

Dat de veroordelende beslissing kracht 
van gewijsde l10eft verkregen, zodat de 
cassatievoorziening belang mist en dus 
niet ontvankelijk is ; 

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

10 oktober 1966.- 26 kamer.- Voo1'
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggeve?', Ridder de Schaetzen. -- Gelijlc
l·nidende conclusie, H. Charles, advocaat
genoraal. 

2° KAlVIER. - 10 oktober 1966. 

HOF VAN ASSISEN. - ARREST VAN 
VERWIJZING. - VooRziENING BINNEN 
TIEN \'RIJE DAGEN VANAF DE BETEKE
NINC+ VAN RET ARREST INC+ESTELD. 
0NDERzOEK DOOR HET HoF. 

Het Hof vertverpt de v661· het vm·str~jlcen 
van de tiende vrije ·dag vanaf de beteke
ning van het a?Test ingestelde voorziening 
van de beschulcligde tegen het a1·1·est clat 
hern nam· het hof van assisen ve1'tv~jst, 
wanneer becloelcl a?'?'est aan geen enkele 
nietigheicl lijdt waarvan het oncle?'Zoelc, 
in de stand van de zaak, aan het Hof is 
oncle?''Worpen (2). 

Raadpl. over deze maatregel GERARD, Code 
de p1·ocecl•w·e penale de 1814, blz. 131 en volg.; 
Recu.eil cles lois a l'1tsage des Fo1'Ces A1'ntees, 
bel. I, blz. 59 ; JUp. pmt. d1·. belge, V 0 J1tstice 
militaiTe, nrs 580 en volg., en H. BosLY, 
"Propos sur la procedure penale militaire "• 
in En hommage a Leon Gmulich, blz. 435. 

(2) Cass., 21 maart en 14 juni 1966 (Bull. 
en PABlO., 1966, I, 932 en 1317). 
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(GOVAERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 maart 1966 gewezen door 
het Hofvan beroep teBrussel, kamer van 
inbesohuldigingstelling, en waarbij de 
eiser verwezen is naar het Hof van assisen 
van de provinoie Brabant ; 

Overwegende clat het bestreclen arrest 
geen sohending van de wet bevat, nooh 
lijdt aan enige nietigheid waarvan het 
onderzoek in de huidige stand van de 
zaak aan het Hof onderworpen is ; 

Om die reclenen,. verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

10 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo?'
zitteT, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggeveT, H. Trousse. - Gelijlchtidende 
conchtsie, H. Charles, advooaat-generaal. 

2e KA]\'[ER. - 10 oktober 1966. 

BEWIJS.- STRAFZAKEN. -BEKLAA.GDE 
DIE EEN REOHTV AARDIGINGSGROND IN
ROEPT. - BESLISSING DIE VASTSTELT 
DAT DE BEWERING VAN RET FEIT, 
~'AARUIT DE BEKLAAGDE EEN REOHT
VAARDIGINGSGROND AFLEIDT, GEEN 

STEUN VINDT IN DE GEGEVENS VAN 
DE ZAAK. - BESLISSING DIE AAN DE 
BEKLAAGDE GEEN BEWIJS OPLEGT. 

Legt aan de belclaagde geen bewijs op van 
het bestaan van een clooT hem ingeroepen 
?'echtvaanligingsg?·oncl, de beslissing die 
weige1·t ze te aanvaa?'clen om 1·eden dat 
de beweTing van het feit, waa1·uit de 
belclaagcle die ?'echtvaa?·digingsgTond wil 
afleiden, geen steun vindt in de gegevens 
van cle zaalc ( 1). 

(PARIJS, T. SADOOOO.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 11 mei 1964 (BHll. en 
PASIC., 1964, I, 972), en, a coni1·a1'io, cass., 
24 mei 1965 (ibid., 1965, I, 1027); verg. cass., 
7 oktober 1966, Bttp1·a, biz. 176. 

vonnis, op 29 juni 1966 gewezen door de 
Correotionele Recht bank te Bergen, reoht
doende in hoger beroep als gerecht waar
naar de zaak is verwezen ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
23 mei 1966; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de regels betreffende de bewijs
levering en de bewijslast in strafzaken, 
doo1·dat het bestreden vonnis, om eiser 
tot geldboete en tot schadevergoeding te 
veroordelen, de rechtvaardigingsgrond, 
aangevoerd door de genoemde eiser en 
afgeleid uit het feit dat verweerder op 
het kruispcmt zou hebben gestopt, ver
werpt door de overweging dat geen enkel 
gegeven de ingeroepen omstandigheid 
komt staven en zioh te dien aanzien 
hierop stmmt clat " eiser in hoger beroep 
(hier verweerder) uitdrukkelijk betwist 
dat hij gestopt heeft, dat er geen enkele 
getuige of geen enkel materieel gegeven 
is dat de bewering van de gedaagde in 
hoger beroep (hier eiser) komt staven ,, 
te1'wijl, alles wel overwogen, de reohtvaar
digingsgrond verworpen wordt om.dat de 
burgerlijke partij (hier verweerster) hem 
be twist en de beklaagde (hier eiser) hem 
niet bewijst door een getuigenis of een 
nmterieel gegeven, zodat laatstgenoemde 
niet het bewijs ervan levert, wat erop 
neerkomt de last van het bewijs die op 
het openbaar ministerie rust, op be
klaagde te leggen, te weten niet alleen 
dat de beklaagde de overtreding begaan 
heeft, maar ook dat hij ten onreohte de 
rechtvaardigingsgrond heeft aangevoerd : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
in zijn onderzoek van eisers verwering, 
volgens welke de verweerder, die voor
rang had, op het kruispunt gestopt zou 
hebben, de redenen aangeeft waarom het 
beslist dat die bewering door geen enkel 
gegeven gestaafd wordt ; dat die redenen 
niet beperkt zijn tot wat het middel 
uiteenzet, maar bovendien berusten op 
een onderzoek van de verklaringen van 
verweerder ; 

Overwegende dat, als bet vonnis beslist 
dat de bevestiging van het feit waaruit 
eiser een rechtvaardigingsgrond wilde 
afieiden geen steun kon vinden in de ge
gevens van de zaak, het de wettelijke orde 
van de bewijzen niet heeft miskend en 
aan eiser niet het bewijs heeft opgelegd 
van het bestaan van die beweerde recht
vaardigingsgrond ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
n1.ist; 

En overwegende, met betrekking tot 
de beslissing op de strafvordering, dat de 
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substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvor1nen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom.-
stig de wet is ; · 

Oin die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten. 

10 oktober 1966.- 2e kam.er.- Vo01·
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Trousse. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 10 oktober 1966. 

BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING.- VoRDERING INGELEID vooR 
DE REPRESSIEVE REOHTSJ\'IAOHT. 
VEROORDELING UITGESPROKEN TEN 
BATE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ, -
BESLISSING DIE NIET VASTSTELT DAT DE 
BEKLAAGDE DE FElTEN HEEFT BEGAAN 
DIE RET VERVOLGDE MISDRIJF OPLE
VEREN. - 0NWETTELIJKE BERLISSING. 

Aangezien de 1·ep1·essieve 1·echtsmacht slechts 
dan bevoegd is om lcennis te nemen van 
een vorde1·ing van de btwgerlijlce pa1·tij 
wannee1· deze vonlering op het vervolgde 
m~sd1·~if gegTond is en wannee1· dit de 
001'Zaalc is van de schade, is ontvettelij 7c 
de beslissing die niet vcbststelt clat de 
belclaagde de feiten begaan heeft wellce 
een misdrijf ttitmalcen clat cle bevoegd
heid van de 1·echte1· bi.i wie de zacbk aan
hangig is 1·echtvaardigt ( 1). 

(vAN DER VLEUGEL, T. VERENIGING ZON
DER WINSTGEVEND DOEL « LIGUE DE 
PROPAGANDE DES PEOHEURS DE 
L'EST ».) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op hot bestreden 
vonnis, op 18 m.aart 1966 gewezen door 
de Correctionele Recht bank te V erviers, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

Over het eerste m.iddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7 en 97 van 

(1) Oass., 20 juli 1966 (Bt<ll. en PAsru., 
l !J66, I, 1410). 

de Grondwet, 2 en 44 van het Strafwet
boek, 3, 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, 163, 195 
van het W etboek van strafvordering, 
welke twce laatstgenoemde artikelen ge
wijzigd zijn bij het enige artikel van de 
wet van 2 januari 1924, doo1'dat, na te 
hebben vastgesteld dat de feiten, die het 
m.isdrijf opleveren, dagtekenen van au
gustus 1963 en na dientengevolge de tegen 
eiser ingesteldc strafvordering verjaard 
te hebben verklaard, het bestreden von
nis hem op de burgerlijke rechtsvordering 
van verweerster veroordeeld heeft, zon
dm· op eisers conclusie, die zijn schuld 
ontlcencle, te antwoonlen, zonder vast te 
stellen dat eiser zich schuldig heeft ge
maakt aan de feiten die het vervolgde 
misdrijf opleveren, en zonder de wette
lijke bepalingen te vermelden die de 
bestanddelen omschrijven van het mis
drijf waarop de uitgesproken veroorde
lingen berusten, zodat deze niet wettelijk 
met redenen zijn omkleed : 

Overwegende dat eiser ten laste was 
gelegd," zoals in augustus 1963 en daarna 
vastgesteld, in· de W arche afvalwater te 
hebben gestort waardoor het water zo 
bedorven is dat de vissen en de water
facma er onder geleden hebben, welk 
afvalwater voortkwam. van de melkfa
briek te Bullange waarvan hij de leiding 
heeft (artikelen 27, 5°, en 37 van de wet 
van 7 mei 1877) »; dat verweerster zich 
tegen hem burgerlijke partij heeft ge
steld; 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
in hoger beroep ter betwisting van zijn 
schuld heeft doen gelden dat het niet 
met zekerheid bewezen was dat het 
water van de melkfabriek op 24 juli 1963 
de dood heeft veroorzaakt van de vissen 
die men heeft zien drijven op de vVarche, 
dat het dossier niet de uitkomsten bevat 
van de ontleding van de waterm.onsters 
die getrokken zijn op 24 juli en evenmin 
de uitkomst van de sectie die men op 
sommige vissen zou hebben kunnen ver
richten, dat bovendien de uitlaat van de 
melkfabriek en het afvalwater ervan niet 
de enige zijn die op de bepaalde plaats 
in de rivier uitmonden ; 

Overwegende dat, onii:tiddellijk na er 
te hebben op gewezen « dat de feiten, die 
het misdrijf opleveren, dagtekenen van 
de maand augustus 1963 en dat de straf
vordering derhalve vervallen is door ver
jaring; dat alleen de burgerlijke belangen 
nog moeten worden geregeld », het von
nis, alvorens het nadeel van de burger
lijke partij te schatten en eiser te veroor-
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delen om haar een schadevergoeding te 
betalen, er zich toe beperkt te stellen 
" dat de door de burgerlijke partij geleden 
schade te wijten is aan de bedoelde uit
stromingen, die woliswaar voor de ver
melde datuirt begonnen zijn, maar daarna 
voortgezet zijn en het nadeel bevestigd, 
ja zelfs verzwaard hebben, welk nadeel 
hoofdzakelijk bestond in de kosten om 
het verontreinigde water opnieuw van 
vis te voorzien » ; 

Overwegende anderzijds dat dit motief 
geen antwoord is op het omstandig ver
weer van eiser die erop wees dat in het 
dossier de uitkomst niet werd vermeld 
van de controlemaatregelen betreffende 
het bestaan van een van de bestanddelen 
van het misdrijf waaruit het nadeel zou 
zijn voortgekomen; · 

Overwegende anderzijds dat het vonnis 
niet vaststelt dat eiser de feiten heeft 
begaan die een misdrijf opleveren dat de 
rechtvaardiging is van de bevoegdheid 
van de strafrechter en van de veroorde
ling die deze ten voordele van de burger
lijke partij uitspreekt ; 

Dat het aldus de artikelen 97 van de 
Grondwet, alsmede 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878, die in het middel zijn 
aangehaald, geschonden heeft ; 

Dat het middel dus gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
bestaat tot onderzoek van het tweede 
middel, dat geen ruimere vernietiging 
kan medebrengen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het uitspraak doet 
op de burgerlijke rechtsvordering van de 
verwerende vereniging; beveelt dat van 
het thans gewezen arrest melding zal 
wordei'l gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerster in de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Luik, rechtdoende 
in hoger beroep. 

10 oktober 1966.- ze kamer.- Voo?'
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggeve?', H. Moriame. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. De Bruyn. 

ze KAMER. - 10 oktober 1966. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VEROORDELEND AR-

REST, - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING. - VOORZIENING TEGEN 
DE VEROORDELENDE BESLISSING VER
WORPEN. - VoORZIENING TEGEN RET 
BEVEL TOT ON.I\'IIDDELLIJKE AANHOU

DING ZONDER BELA,NG. 

Wan nee?' de ve?·oonleelde een voo1·ziening 
ingesteld lweft tegen een ve1·oonlelend 
a?'?'est dat z~jn onmiddellijlce aanhouding 
beveelt en wannee1·, tengevolge van de 
verwm·ping van de vooTziening gericht 
tegen de ve?'oonlelende beslissing, cleze 
kmcht van gewijscle ve1·1c?·~jgt, levm·t de 
vooTziening tegen het bevel van onmid
dellijke aanhouding geen belang meer 
op (1). 

(VAN OAENEGHEM.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 17 augustus 1966 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zover de cassatievoorziening ge
richt wordt tegen de beslissing op de 
strafvordering : 

A. Betreffende de veroordelende be
slissing : 

Over bet middel hie1·uit afgeleicl dat 
het bestreden arrest eiser veroordeelt 
wegens verlating van familie, tm·w~jl bet 
niet bewezen is dat deze vrijwillig in 
gebreke gebleven is aan zijn gewezen 
echtgenote een onderhoudsuitkering te 
verschaffen : 

Overwegende dat het Hof niet bevoegd 
is om uit te maken of de rechter de gege
vens van de zaak in feite goed of slecht 
heeft beoordeeld ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
En overwegende dat de substa:Utiiile of 

op straffe van nietigheid voorgeschreven 
recbtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. Betreffende het bevel tot onmiddel
lijke aanhouding : 

Overwegende dat de veroordelende be
slissing kracht van gewijsde verkrijgt 
door de verwerping van de daartegen ge-

(1) Cass., 4 oktober 1965 (Bttll, en PASIC., 

1966, I, 167); raadpl. het arrest van dezelfde 
dag, sttp'l'a, blz. 186. 
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ricbte cassatrevoorziening, zodat de voor
ziening tegen bet bevel tot onmiddellijk;e 
aanbouding geen belang meer oplevert; 

II. In zover de cassatievoorziening ge
ricbt wordt tegen de beslissing op de 
burgerlijke recbtsvordering : 

Over bet middel h·iendt ajgeleid dat het 
bestreden arrest, dat het hoger beroep 
van eiser tegen de burgerlijke partij niet 
ontvankelijk verklaart, de rechten van 
de verdediging geschonden heeft : 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
rechtdoende op het verzet tegen een ver
stekvonnis, welk verzet wettelijk beperkt 
is tot de beslissing op de strafvordering, 
geen uitspraak heeft gedaan op de bm'ger
lijke rechtsvordering; 

Dat derbalve bet arrest wettelijk heeft 
beslist dat hot hoger beroep, dat gericht 
was tegen dit vonnis op verzet, geen 
reden van bestaan had, in zover het ge
richt was tegen de boslissing op de bur
gerlijke reohtsvordering; 

Dat het middel niet kan worden aan
genon!en; 

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

10 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo1'
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, Ridder de Schaetzen.- Gelijlc
l~ticlencle concl~tsie, H. Charles, advooaat
generaal. 

2e KAMER. - 10 oktober 1966. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - HoGER BEROEP. 

BEKLAAGDE DIE SLEOHTS DAN DE 

LAATSTE RET WOORD MOET HEBBEN 

W ANNEER HIJ RET VRAAGT. 

Voo1· de 1'echter in hager be1·oep, moet de 
belclaagde slechts clan de laatste het woonl 
hebben, wannee1· hij het V1'Ctagt (1). 
(Wetb. van strafv., art. 210, gewijzigd 
bij art. 4 van het koninklijk besluit 
nr 258 van 24 maart 1936.) 

(1) Cass., 25 april 1966 (Bull. en PAsiC., 
1066, I, 1072). 

(EMJ\'i:ERIX, T. M. EN H. BEHEYDT.) 

ARREST. 

HET H OF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 mei 1966 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de rechten der verdediging, 
cloonlat aan eiser het woord is geweigerd : 

Overwegende, enerzijds, dat blijkens 
de vermeldingen van het proces-verbaa1 
van de terechtzitting van 27 april 1966 
van hot Hof van beroep te Luik de eiser 
ondervraagd is on zijn raadsman in zijn 
verweermiddelen is gehoord ; 

Overwegende, anderzijds, dat in oorrec
tionele of politiezaken bet gemis van 
woderantwoord door de beklaagde slechts. 
dan een schending van het recht van 
verdediging lmn opleveren wanneer de 
beklaagde hot woord heeft gevraagd en 
het hem is geweigerd ; 

Dat uit geen enkel stuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat zo
danige vraag is gedaan ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

Over het overige van het verzoek
sohrift : 

Overwegonde dat de eiser, die de tegen 
hem door het bestreden arrest bewezen 
verklaarde telastlegging ontkent, een 
aanvullend onderzoek vTaagt over de 
feiten waarvoor hij is veroordeeld en de 
toelating om bij dit nieuw getuigenver
hoor aanwezig te zijn en daarna nogmaals 
het woord te voeren ; 

Dat zodanig verzoek geen middel tot 
staving van zijn voorziening is; 

Dat in dit opzicht het verzoekschrift 
derhalve niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet. 
is; 

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

10 oktober 1966.- 2e h:amer.- Voo1'· 
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Legros. - Gelijlcluiclencle 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 
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28 KAMER. - 10 oktober 1966, 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.

VEROORDELENDE BESLISSING DIE RET 
MISDRIJF IN DE BEWOORDINGEN VAN 

DE WET OMSOHRIJFT. - GEEN OON

OLUSIE. - BESLISSING REGELMATIG 
MET REDENEN OMKLEED, 

2o MIDDELEN TOT CASSATIE. -
STRAFZAKEN. MID DEL GERIOHT 

TEGEN EEN BESOHIKKING VAN DE BE

SLISSING VREEMD AAN ElSER.- NIET
ONTV ANKELIJKHEID, 

1° B~j ontstentenis van conclusie, motivee1·t 
de 1'echte1· 1·egelmatig de plichtigheidsver
kla?·ing van de beklaagde dom·, in de 
bewoonlingen van de wet, het bestaan 
van de bestanddelen van het miscl1·ij f 
vast te stellen ; hij is er ni et toe gehouden 
de gegevens van de zaalc nader te bepalen 
waa1·uit hij de sclmld van de belclaagcle 
afleiclt (I). (Grondwet, art. 97.) 

2° Is niet ontvankelijlc het micldel dat ge-
1'icht is tegen een beschikking van de 
bestreclen beslissing, wellce aan de eism· 
in cassatie m·eemd is (2). 

(THIBERT.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis op l april 1966 gewezen door de 
Correctionele Rechtbank te Hoei, recht
doende in boger beroep ; 

Over de eerste twee middelen samen, 
het ee1·ste, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet en 2-4 
van de wet van 1 augustus 1899 houdende 
herziening van de wetgeving en de regie
menton op de politic van het vervoer, en 
het tweecle, van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 27-1, lid 2, van het weg
verkeersbesluit, cloordat het vonnis eiser 
veroordeelt zonder op diens verweermid
delen te antwoorden en zonder het be
staan van de misdrijven van dronken-

(1) Cass., 13 december 1065 (Bt<ll, en PA
.src., 1066, I, 406) en 12 september 1066, st~pra, 
blz. 50. 

(2) Cass., 28 januari i963 (Bt<ll. en PAsrc., 
1963, I, 604) ; raadpl. cass., 12 april 1965 
(ibid., 1065, I, 804). 

schap en overdreven snelheid wettelijk 
te bewijzen : 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
conclusie, het vonnis de bestreden veroor
delingen regelmatig motiveert en wette
lijk verantwoordt als het vaststelt dat 
de feiten die de eerste rechter in de be
woordingen van de wet heeft omsclrreven 
en ten laste van eiser bewezen l1eeft ge
acht, bewezen gebleven zijn; dat het niet 
verplicht was de gegevens nader te bepa
len waaruit het de schuld van eiser af
leidde; 

Dat die middelen niet kcmnen worden 
aangenomen ; 

Over bet derde middel, hieruit afgeleid 
dat het vonnis de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid" L'auxi
liaire pJmrmaceutique " hoofdelijk ver
oordeelt te1·wijl deze niet gedagvaard was 
voor de eerste rechter : 

Overwegende dat eiser geen boedanig
heid bezit om een beschikking van het 
vonnis die hem vreemd is, te bestrijden ; 

Dat bet middel niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
bRslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

10 oktober 1966.- 2• kamer.- Vom·
zitte?', H. van Beirs, voorzitter.- Ver
slaggever, H. Legros. - Gelijlclttidende 
conclttsie, H. Charles, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - ll oktober 1966. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTINGEN OP DE INKOJ\1STEN UIT 

GRONDEIGENDOMMEN.- VRIJSTELLING 
VOORZIEN BIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE 

GEOOORDINEERDE WETTEN BETREF
FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN.-

0NROEREND GOED OF GEDEELTE VAN 

EEN ONROEREND GOED BESTEMD VOOR 
HET ONDERWIJS .. - 0NDERWIJS DAT 

EEN DIDAOTISOHE AOTIVITEIT INSLUIT 

DIE DOOR DE ONDERWIJZENDE PERSOON 
TEN BEHOEVE VAN DE ONDERWEZENE 

WORDT UITGEOEFEND. 
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2° INKOlVISTENBELASTINGEN. 
BELASTINGEN OP DE INKOMSTEN UIT 

GRONDEIGENDOMJ\1EN.- VRIJSTELLING 

VOO:RZIEN BIJ ARTIKEL 4, § 3, VAN DE 

GEOOORDINEERDE WETTEN BETREF

FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. -

0NROEREND GOED OF GEDEELTE VAN 

EEN ONROEREND GOED DAT VOOR DE 

GOEDE WERKING VAN DE ONDERWIJS

INRIOHTING NODIG MOET ZIJN. 

1° Het ondenvijs voo?" hetwelk een om·oe1·end 
goed of een gecleelte van een 01H'Oe1·encl 
goed moet bestemd zijn om van de gTond
belasting vTij gesteld te wonlen, slttit een 
cliclactische activiteit in die do01· de 
onde1"Wijzende pe1·soon ten behoeve van 
de onde1·wezene wonlt uitgeoefencl (1). 
(Gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inlwmstenbelastingen, art. 4, § 3.) 

2o De bestemming van een om·oe1·end goed 
of een gecleelte e1·van voo1· het ondenvijs 
moet niet nooclwkel~jlc 1'eahtst·reeks zi)'/1, 
mam·, om cle bij a1·tilcel 4, § 3, elm· [JecooT
dineenle wetten bet?'effende de inlcomsten
belastingen bezxtalcle vTijstelling toe te 
passen, moet het 01woeTencl goecl of het 
gedeelte ·van een 0111'0B1'encl goecl voo1· de 
goede weTlcing van de onclm·w·iJsim·ich
ting no dig zijn ( 2). ( Gecoiir dineerde 
wetten betreffende de inkornstenbelas
tingen, art. 4, § 3.) 

(1) en (2) Eiseres, vereniging zonder winst
oogmerk met het statuut van openbare 
bibliotheek, statuut dat op 16 juni 1965 in 
de bijlagen van het Belgisch 8taatsbla(l is 
verscheneD, is zaakvoerster te Sint-Lam
brechts-,Voluwe vau een blbliotheok. Ar~i

kel 3 voorziet clat zij tot doel heeft " boeken 
en publicaties beschikbaar te steilen voor 
het publiek ter aanvuiling van het onder
wijs, de goclsdienstige, inteilectuele, weten
schappelijke en sociale ontwikkeling en .het 
besteclen van zijn vrije tiju "· Becloeld artikel 
voegt eraan toe dat deze vereniging tot cloel 
heeft « aile werken te verzamelen om 't even 
dewelke, die rechtstreeks of onrechtstreeks 
verbancl houclen met het katholiek onderwijs 
en opvoeding "· 

Voorhoudende dat zij krachtens artikel 4, 
§ 3, van de gecoorclineel·de wetten betreffencle 
de inkomstenhelastingen de vrijstelling genoot 
van de grondhelasting op het gebouw waarin 
ue hibliotheek was gevestigd stelde eiseres 
een reclamatie in tegen haal' aanslag in de 
grondbelasting voor het dienstjaar 1959, 
waarhij zij hetoogcle dat de bihliothccarissen 
de studenten hielpen bij hun opzoekingen 

(VERENIGING ZONDER WINSTGEVEND 

DOEL « BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE SAINT

HENRI "• T. DE BELGISOHE STAAT, MI

NISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 november 1962 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4, § 3, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen op 15 januari 1948 gecoiirdineerd 
(welke paragraaf ingevoegd is bij artikel 2 
van de wet van 13 juli 1930), 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, doonlat het bestreden 

·arrest weigert het litigieus gebouw als 
een voor onderwijs bestemd gebouw te 
beschouwen, op grond dat onderwijs de 
actie van een meester op een leerling 
insluit, dat, als de bibliothecaris het 
gebruik van de catalogus vergemakke
lijkt in verband met de aanvragen van 
de scholieren als scholieren, hij de aan
vulling van hun ondorwijs vergemakke
lijkt, maar geen onderwijs volgens de 
verhouding « meester-leerling " verstrekt, 
en dat een dergelijke aanvulling van het 
onderwijs geen eigenlijk onderwijs is, dat 
alleen voor vrijstelling van belasting in 

en cle kindnen clc documentatie verschaften 
die zij nodig haclclen bij hun schoolwerk, hun 
de noclige richtlijnen gevencle bij Lle opzoe
kingen in cle becken van cle bibliotheek. 

Teineincle het beroep te verwerpen tegen de 
heslissing waa~cloor de clirecteut' cler helastin
gen de reclamatie verwierp steunde het hofvan 
beroep op clrie gronclen : 1° Het onclerwijs im
pliceert cle actie van een meester op een leer
ling, tcrwijl de hibliotheek van eiseres slechts 
een verzameling boeken is en de bibliothecaris 
enkel een aangestelde van eiseres. Het " eigen
lijke " onclerwijs aileen geniet cen fiscale vrij
stelling ; 2 ° AI is het juist dat de bibliothecaris 
ten cleze het gebruik van de catalogus verge
makkelijkt in verhancl met de aanvl'agen van 
de scholieren, als dusclanig vergemakkelijkte 
hij desniettemin enkel de aanvulling van hun 
onderwijs, doch er vloeit niet nit voort clat zij 
hiercloor genoten van een onclerwijs volgens 
de verhouding " meester-leerling "; 3° De 
essenti1ile bevoegdheicl van de bibliotheek 
bestaat erin, naar luicl van haar statuten, 
de boeken beschikhaa.r te steilen voor het 
publiek, hetgeen geen eigenlijk onclerwijs uit
maakt. 

Paragraaf 3 van artikel 4 van cle gecoordi-
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aanmerking komt, tetwijl, ee1·ste onde1'
deel, eiseres in haar conclusie aanvoerde 
dat in het gebouw een leeszaal ten be
hoeve van het publiek voorhanden is, 
dat de bibliothecarissen er de leerlingen 
bij hem opzoekingen helpen en de kinde
ren de voor hun schoolwerk nodige docu
mentatie verschaffen en dat aldus bet ge
bouw zelf een inrichting van onderwijs, al
thans van aanvullend onderwijs, is ; dat 
het bestreden arrest, dat de tussenkornst 
van de bibliothecaris voorstelt als beperkt 
tot l1et vergernakkelijken van bet gebruik 
van de catalogus, de ware draagwijdte 
van het door eiseres voorgedragen middel 
en de bewijskracht van haar conclusie 
miskent (schending van de artikelen 1319 
en 1320 van het Bmgerlijk Wetboek); 
dat het althans geen passend antwoord 
geeft op het rniddel en dat de rechter in 
feitelijke aanleg aldus de wettelijke ver
plichting zijn beslissing met redenen te 
omkleden, niet nakomt (schending van 

neerde wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen bepaalt clat de vrijstelling insgelijks 
worclt toegestaan ten opzichte van de vaste 
goederen of gecleelten van vaste goecleren 
welke door een niet winstnajagencl eigenaar 
« zijn bestemcl voor de uitoefening van een 
openbare eredienst, voor het onclerwijs of 
voor de inrichting van hospitalen, godshuizen, 
klinieken, clispensaria of andere gelijkaardige 
werken van welcladigheid , (raadpl. betreffende 
het doel van de beste=ing van het vast goecl 
of van een gedeelte ervan, clat de vrijstel!ing 
mogelijk kan maken: cass., 16 december Hl47, 
A1·r. Vm·b,·., 1947, biz. 417; 13 januari 1948, 
ibid., 1948, blz. 25; 27 januari 1948, ibid., 
1948, blz. 51, 53 en 54; 10 februari 1948, 
ibid., 1948, biz. 83; 14 oktober 1948, Bull. 
en PASIC., 1048, I, 575, 579, 581 en 583; 
22 december 1948, A1·r. Verbr., 1948, blz. 658; 
18 januari 1049, ibid., 1949, biz. 38, 39 en 40; 
1 maart 1949, Bttll. en PAsiC., 1949, I, 
170). 

Ret Rof heeft in een recent arrest nader 
bepaaid clat de tekst van de wet van 13 juli 
1930, die een paragraaf 3 aan artikel 4 van de 
gecoordineerde wetten heeft toegevoegd, h~ 
onderwijs in het algemeen beoogde en dat 
niets vermocht de clraagwijclte ervan te beper
ken tot « s"ommige wel bepaalde scholen, hier
bij de nadruk erop Ieggende dat, onder meer 
het versiag van de Oommissie voor financien 
van de Kamer der volksvertegenwoordigers 
in zijn uiteenzetting aan de hand van voor
beeiclen zoals de vrije en officiele scholen eraan 
herinnert dat de wet voordelen biedt aan de 
eigenaar die geen inkomen nastreeft en besluit 
dat " de bepaling in de meest ruirne zin client 

0ASSATIE, 1967. - 7 

artikel 97 van de Grondwet); te1·wijl, 
tweede onde1·deel, de bestemrning voor een 
der doeleinden, opgesomd in artikel 4, 
§ 3, van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, onrechtstreeks kan zijn, 
zodat aan het verstrekken van een aan
vulling van onderwijs een vrijstelling van 
belasting niet kan worden ontnornen die 
aan het strikt volgens de verhouding 
« meester-leerling " verstrekte onderwijs 
wordt toegekend (schending van artikel4, 
§ 3, van de op 15 januari 1948 gecoiirdi
neerde wetten) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, om ten 

deze de activiteit van de bibliothecarissen 
te kenschetsen, verwijst naar het feit dat 
deze « het gebruik van de catalogus hob
ben vergemakkelijkt in verband met de 
aanvTagen van de scholieren als scholie
ren n; 

Overwegende dat het in conclusie inge-

beschouwd te worden, (cass., 13 september 
1966, supn<, biz. 61). 

Ret is ongetwijfeld juist dat om de vrij
stelling te genieten, de bestenrn'lingen in 
bedoeld artikel aangehaalcl niet noodzake
lijk rechtstreeks moeten zijn. Een onrecht
streekse beste=ing voistaat. Doch dezc 
bestemming moet noodzakelijk zijn voor de 
verwezenlijking van het nagestreefde docl. 
Ret volstaat niet dat zij nuttig is. 

In's Rofs arrest van 10 febrnari 1948 wordt 
aangestipt clat zelfs nit de vaststelling, dat 
so=ige vaste goederen bestemd zijn voor de 
ontwikkeling van de intellectnele vorming 
van de leerlingen, als dat cle enige vaststelling 
is, niet wettelijk kan afgeleicl worden dat deze 
vaste goederen voor het onclerwijs noclig zijn 
(B1<Zl, en PASIC., 1948, I, 96), 

Ret bestreden anest zegt niets anders dan 
clat \Vft.nneer het, met nog meer nau\vkeurig
heicl, beslist dat het onclerwijs de actie van 
een meester op een leerling impliceert, ter
wijl de bibliotheek enkei bestaat in een ver
zameling boeken en nit het feit dat de biblio
thecaris het gebrnik van de catalogus verge
makkelijkt heeft volgens de aanvragen van 
het publiek en de scholieren er niet bleek dat 
een onclerwijs op groncl van de verhouding 
meester-leerling verstr_ekt werd. 

Biijkbaar client aanvaarcl dat onderhavig 
arrest als regel stelt dat tot wettiging van de 
vrijstelling van belasting een ondcrwijs, zelfs 
al is het een onrechtstreeks onderwijs, gege
ven wordt in het vast goed of een gedeelte 
ervan waarvoor bedoelde vrijstelling geeist 
wo-rdt (cass., 9 jnni 1951, Bttll, en PAsrc., 
1951, I, 292 ; 9 oktober 1962, ibicl., 1963, I, 
172). W. G. 
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roepen feit, te weten dat de bibliothecaris
sen de leerlingen bij hun opzoekingen bel
pen en de kinderen de voor hun school
work nodige documentatie verschaffen, 
erop neerkomt de opzoekingen van de 
jongelieden in de boeken van de biblio
theek te lei den ; 

Overwegende dat beide uitdrukkingen 
aan dezelfde activiteit beantwoorden ; 

Dat, aldus beschouwd, de taak van 
bibliothecaris ten deze tot voorwerp heeft 
de leerlingen bij de keus van de door 
hen benodigde werken te leiden met be
hulp van de lijst der beschikbare werken; 

Overwegende dat het arrest ook stelt 
dat " de aanvulling van onderwijs », 
zoals door eiseres verstrekt, " niet het 
eigenlijk onderwijs is, dat aileen voor 
vrijstelling van belasting in aanmerking 
komt »; 

Overwegende dat uit die gegevens volgt 
dat het arrest de bewijskracht van de 
conclusie van eiseres niet heeft miskend 
en op passende wijze hem stelling heeft 
beantwoord ; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Wat het tweede onderdeel van het 
eerste middel betreft, en over het tweede 
middel, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 4, § 3, van de op 15 januari 1948 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen (welke paragraaf 
ingevoegd is bij artikel 2 van de wet van 
13 juli 1930), I, 2, 4, 6, 8 en 9 van de 
wet van l 7 okto ber 19 21 betreffende de 
openbare bibliotheken, doonlat, zonder 
te betwisten dat eiseres, zoals zij beweert, 
het wettelijk statuut van open bare biblio
theek bezit, door de Staat is erkend of 
uit dien hoofde subsidies geniet van het 
Ministerie van Openbaar Onderwijs en 
·van het gemeentebestueU', het bestreden 
arrest haar het voordeel van de vrijstel
ling van de grondbelasting ontzegt, op 
grond dat de tekst van de in aanmerking 
genomen wetsbepaling, die klaar en dui
delijk is, geen interpretatie of geen beroep 
op de parlementaire behandelingen van 
de wet vergt, te minder daar de bedoelde 
behandelingen, die over het onderwij s in 
de meest vage en algemene betekenis van 
het woord gewagen, geen betrekking heb
ben op de wetten betreffende de inkom
;Stenbelastingen maar wel op de wet van 
17 oktober 1921 betreffende de openbare 
bibliotheken, welke wet er zich boven
dien toe beperkt hem toestand te regelen 
zonder hun opdracht te omschrijven, 
terwijl de wetgever de openbare biblio
theken heeft georganiseerd als de onont
heerlijke aanvulling van de school en 

van de onderwijsinrichtingen, de onen
tatie van de leerlingen naar deze biblio
theken heeft voorzien en deze als een 
ware openbare dienst en zelfs als de 
voornamnste tak van het schoolonderwijs 
heeft aangezien; dat de wet op de open
bare bibliotheken en de betrokken belas
tingbepaling op vrij kort opeenvolgende 
tijdstippen zijn opgesteld, zodat het be
grip onderwijs in beide niet wezenlijk kan 
verschillen; dat die onderwijsopdracht de 
toekenning van Staatssubsidies recht
vaardigt; en dat het gebouw dat voor 
een openbare bibliotheek bestemd is, dus 
wel degelijk voor het onderwijs bestemd 
is ten aanzien van de belastingenwet : 

Overwegende dat artikel 4, § 3, van de 
gecoordineerde wetten, dat uitzonderin
gen stelt op de regel waarbij alle onroe
rende goederen in de grondbelasting 
worden aangeslagen, de vrijstelling die 
het invoert afhankelijk maakt van de 
voorwaarde dat de bedoelde onroerende 
goederen of gedeelten ervan onder meer 
" voor het onderwijs " worden bestemd; 

Dat het woord " onderwijs " een didac
tische activiteit insluit die door de onder
wijzende p!;)rsoon ten behoove van de 
onderwezene wordt uitgeoefend; 

Dat een verzameling boeken ter be
schikking te stollen van het publiek op 
zichzelf geen ondenvijs is; 

Dat de bestennning voor het onderwijs 
weliswaar niet noodzakelijk rechtstreeks 
moet zijn, maar dat, om de vrijstelling 
op onroerende goederen of gedeelten 
ervan te lnumen toepassen, deze voor de 
goede werking van een onderwijsinrich
ting nodig moeten zijn, wat volgens de 
rechter in feitelijke aanleg bier niet het 
geval is; 

Dat anderzijds de bewoordingen van 
voornoemd artikel ondubbelzinnig zijn, 
zodat het bestreden arrest terecht heeft 
beslist dat er geen reden was om ze te 
interpreteren aan de hand van parle
mentaire behandelingen, die trouwens op 
een andere wet betrekking hebben; 

Dat het tweede onderdeel van het 
eerste middel en het tweode middel naar 
recht falen ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt eiseres tot de kos
ten. 

11 oktober 1966.- 2e kamer.- Voor
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeve1', H. Valentin. - Gelijlclttidencle 
conclusie, H. Ganshof van der J\!Ieersch, 
eerste advocaat-generaal. - PleiteTs, 
HH. Philips en Fally. 
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2" KAMER. - 11 oktober 1966. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
FISOALE OOMMISSIE. - VERPLIOHTING 
RET ADVIES MET REDENEN TE OMKLE
DEN. ---'--- VEREISTEN VAN DEZE VER

PLIOHTING. 

De vm·wijzing gedaan in het advies van de 
fiscale commissie nam· de vaststellingen 
van de cont1·oleur en naa1· het bericht van 
wijziging dat naar eise1· wenl gest~tu1·d, 
gevoegd bij ove1·wegingen die, ve1·1·e van 
te verwijzen naar de b~jzonde1·e 1·edenen 
wellce de commissie ertoe hebben doen 
beslttiten uitspmak te doen zoals ze 
heeft gedaan, van alle nauwkeu1·igheid 
ontbloot zijn en die op om het even welke 
betwisting bet1·efjende het bedmg van de 
belastba1·e inkomsten hmnen toegepast 
worden, volstaat niet om het aclvies van de 
commissie met 1'edenen te omkleden 
overeenlcomstig artikel 55, § 3, lid 3, van 
de gecoordineerde wetten bet1·efjende de 
inlcomstenbelastingen en a1·tilcel 33 van 
het lconinlclijlc besl~tit van 22 september 
1937, zoals gewijzigd door a1·tilcel 1 van 
het lconinlclijlc besluit van 30 december 
1939 (1). 

(DUBOIS, T. DE BELGISCHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 13 april en 29 juni 1963 door 
het Hof van beroep te Luik gewezen ; 

Wat het arrest van 13 april 1963 be
treft : 

Overwegende dat geen enkel middel 
tegen voornoemd arrest wordt aange
voerd; 

W at het arrest van 29 juni 1963 be
treft : 

Over het derde middel, afgeleid uit de 

(1) Over de verplichting het advies van de 
fiscale commissie met redenen te omkleden, 
zie cass., 22 maart 1960 (Bull. en PAsrc., 1960, 
I, 857). Over het feit dat een overweging zon
der verband met het voorgesteld bedrag der 
inkomsten geen reden oplevert in de zin van 
de artikelen 55, § 3, dergecoi:irdineej'de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen en 33 

schending van de artikelen 55,§ 3, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en 33 van het ko
ninklijk besluit van 22 september 1937, 
do01·dat het bestreden arrest van 29 juni 
1963 verklaart dat, wanneer uit het pro
ces-verbaal van de vergadering van de 
fiscale commissie blijkt dat zij uitspraak 
heeft gedaan « rekening houdend n1.et de 
vastgestelde feiten, de bescheiden van het 
dossier en de door de gemachtigde van de 
belastingplichtige gemaakte opmerkin
gen ,, haar advies genoegzaam met rede
nen omkleed is naar de geest van de wet, 
tenvijl, om regelmatig met redenen om-
kleed te zijn, bet proces-verbaal de gran
den, goede of slechte, waarop de leden 
hebben gesteund - rekening gehouden 
met de vastgestelde feiten, de bescheidan 
van het dossier en de dom eiser gemaakte 
opmerkingen - o1n hun advies te recht
vaardigen, moet vermelden; te1·wijl wan
neer de gronclen, waarop de beslissing van 
de fiscale commissie gesteund is, vaag zijn 
en een algemene draagwijdte hebben 
( « rekening gehouden met de gegevens 
van het dossier, de vastgestelde feiten en 
de gemaakte opmerkingen "), in alle haar 
voorgelegde zaken kuxm_en aangevoerd 
worden en geen enkele bijzondere om
standigheid doen kunnen, toepasselijk op 
de betrokken belastingplichtige, zij niet 
aan de eisen van de wet voldoen : 

Overwegende dat artikel 33 van het 
koninklijk besluit van 22 september 1937, 
door artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 30 december 1939 gewijzigd, bepaalt 
dat « de behoorlijk gemotiveerde con
clusies van de commissie ... in de pro
cessen-verbaal worden opgetekend " en 
dat « bet gemotiveerd advies " van ge
noemde commissie, dat onder 1neer « de 
aangenomen besluiten en de ingeroepen 
redenen " vermeldt, aan de belasting
schuldige wordt genotificeerd ; 

Overwegende dat de kennisgeving die 
in onderhavig geval werd gedaan, mel
ding maakt, enerzijds, van de vaststel
lingen van de controleur en van de om
standigheden welke deze ambtenaar ertoe 
hebben gebracht aan eiser de cijfers mee 
te delen, welke hij voornemens was in de 

- van het koninklijk besluit van 22 september 
1937, zo~J,ls gewijzigd door artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 30 december 1939, zie 
cass., 2 maart 1965 (ibid., 1965, I, 672}
Raadpl. ook cass., 17 december 1963 (ibid., 
1964, I, 411) en 12 oktober 1965 (ib-id .. , 1966, 
I, 200). 
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plaats te stollen van deze van de aangifte, 
en, a'nderzijds, van het advies door de 
commissie uitgebracht « rekening gehou
den met de vastgestelde feiten, de be
scheiden van het dossier en de door de 
verschijnende partij gemaakte opmer
kingen"; 

Overwegende dat de verwijzing naar 
de vaststellingen van de controleur en 
naar het bericht van wijziging dat naar 
eiser werd gestuurd, gevoegd bij civerwe
gingen die, verre van te verwijzen naar de 
bijzondere redenen welke de commissie 
ertoe hebben doen besluiten 1Jitspraak te 
doen, zoals ze heeft gedaan, van alle 
nauwlmmigheid ontbloot zijn en die op 
om het even welke botwisting betrefiende 
het bedrag van de belastbare inkon1sten 
kunnon toegepast worden, niet volstaat 
om het ad vies van do c01nrnissie met rede
nen te omkleden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het arrest 
van 29 juni 1963; beveelt dat melding 
van het thans gewezen arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; vorwerpt de voorziening voor 
het overige ; veroordeelt verweerder in 
de kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

11 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo1·
.zitteT, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Valentin. - Gelijkl~iiclencle 
'concltl.sie, H. Ganshof van der Meersch, 
eerste advocaat-generaal. Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

Van dezelfde dag, een gelijkaardig ar-. 
rest, op voorziening tegen twee arresten 
van het Hof van beroep te Luik van 
13 april en 29 juni 1963, in zake Jaminon 
tegen de Belgische Staat, Minister van 
Financien. 

2e KAMER. - 11 oktober 1966. 

TUSSENKOMST.- DmECTE BELASTIN
GEN. - CASSATIE. - 0PROEPING IN 
TUSSENKOJVIST VAN EEN PARTIJ DIE IN 
DE ZAAK VOOR RET HOF VAN BEROEP 
GEEN PARTIJ IS GEWEEST. - 0PROE
PING IN TUSSENKOMST NIET ONTVANKE
LIJK. 

Is niet ontvankelijlc voor het Hof van cas
satie, in zalcen van cli1·ecte belastingen, 

cle op1·oeping in tttssenlcornst van een 
pa1·tij die in cle zaalc voo1• het hof van 
beroep geen pa1·t~i is geweest, hetzij als 
hoofclJJa1·tij, hetzij als in tussenlcornst 
opge1·oepen pm·tij (1). 

(Y. EN J. PERIN, T. DE BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1963 door hot Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over hot eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 110 van 
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, cloonlat, terwijl 
de eisers, bij regelmatige conclusie, voor 
het Hof van beroep hebben aangevoerd 
dat « indien men zelfs de stalling van het 
bestum· aanneemt, de betwiste vergoeding 
de tegenwaarde van het verlies van het 
bedrijf zou vormen, dit is dus hot verlies 
van eon onlichamelijk activa-elemont; 
dat genoemde vergoeding dan ook slechts 
bij gebrek aan wederbelegging binnon de 
termijn van ch·ie jaar had kunnen belast 
worden en geno8lnde aanslag dan voor 
hot boekjaar tijdens hetwolk deze ter
mijn vorstreken is, gevestigd had moeten 
worden; dat, bijgevolg, de aanslag met 
n1iskenning van de wetsbepalingen, voor 
het dienstjaar 1953 gevestigd werd, daar 
de vergoeding in 1952 werd toegekend "• 
het bestreden arrest dienaangaande be
slist dat « de verzoekers stollen dat, in 
de onderstelling dat zij hot karakter van 
eon bech·ijfsinkomen heeft, de betwiste 
vergoeding krachtens artikel 27, § 2te1·, 
van de gecoordineerde wetten belasting
vrijdom geniet ... ; dat die bewering ... 
van grand ontbloot is ; dat immers het 
voordeel van de gevraagde vrijstelling 
onderworpen is aan de verwezenlijking 
van sommige nauwkeurige voorwaarden, 
gesteld bij lid 3 van artikel 27, § 2ter, van 
de gecoordineerde wetten ; dat doze bop a
ling eist dat eon wederbelegging gedaan 
wordt binnen eon termijn verstrijkende 
drie jaar na de afsluiting van hot boekjaar 
gedurende hetwelk de vergoeding word 
ontvangen; dat verzoekers niet bewijzen 
dat doze voorwaarde vervuld is "' te1'wijl 
hot bestreden arrest aldus aan de oon
clusie van de eisers eon betekenis heeft 
gegeven die met haar bewoordingen on-

(1) Raadpl. cass. Fr., 25 juni 1963 (B1tll. 
Cow· cass. f1'., civ., 1963, p. 290). 
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verenigbaar is en de bewijsluacht ervan 
miskent, daar ze niet alleen aanvoerden 
dat de betwiste vergoeding belasting
vrijdom genoot, maar ook dat, zelfs indien 
ze niet was vrijgesteld, ze voor het dienst
jaar 1953 niet belastbaar was (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek), en tenvijl, bijge
volg, het bestreden arrest voornoemde 
conclusie van de eisers niet op passende 
wijze heeft beantwoord (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de eisers, bij conclu
sie, onder meer stelden dat de betwiste 
aanslag voor het boekjaar tijdens het
welk de voor de wederbelegging opgelegde 
termijn van drie jaar verstreken was, 
gevestigd moest worden ; 

Dat zij, uit het feit dat de vergoeding 
hem in 1952 was toegekend en de aanslag 
voor het dienstjaar 1953 was gevestigd, 
besloten dat genoerr1de aanslag onwette

.lijk was; 
Dat dit verweer noodzakelijk tot doel 

had de wettelijkheid van de aanslag te 
betwisten gelet op het dienstjaar waar
voor ze was gevestigd en hierop gestecmd 
dat de wederbelegging niet was geschied;' 

Overwegende dat op deze stelling, het 
arrest zich ertoe beperkt te antwoorden 
dat artikel 27, § 2ter, van de gecoiirdi
neerde wetten eist dat een wederbeleg
ging gedaan wordt binnen een termijn 
verstrijkende drie jaar na de afsluiting 
van het boekjaar gedurende hetwelk de 
vergoeding werd ontvangen en dat de 
eisers niet bewijzen dat de voorwaarde 
van wederbelegging waaraan de toeken
ning van de vrij stelling is onderworpen, 
vervuld werd ; 

Dat dit antwoord de stelling van de 
eisers niet op passende wijze beant
woordt; 

Over de oproeping tot tussenkomst : 

Overwegende dat de eisers Gaston 
Perin, in zijn hoedanigheid van erfgenaam 
van Elise Perin-Nizet, tot tussenkomst 
hebben opgeroepen; 

Dat Gaston Perin in de zaak die door 
het bestreden arrest werd beslecht geen 
partij is geweest, noch in genoemde zaak 
tot tussenkomst werd opgeroepen ; 

Dat de oproeping tot tussenkomst niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van het 
thans gewezen arrest zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 

kosten ; verwerpt de oproeping tot tussen
komst ; veroordeelt de eisers in de kosten 
van genoemde oproeping; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

11 oktober 1966.-28 kamer.- VooT
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - VeT
slaggeve1', H. Valentin. - Gelijklttidencle 
conclusie, H. Ganshof van der Meersch, 
eerste advocaat-generaal. - PleiteTs, 
HH. Bayart en Van Leynseele. 

18 RAli'I:ER.- 13 oktober 1966. 

GEWIJSDE.- STRA,FZAREN.- ARREST 
GEvVEZEN DOOR EEN STRAFGEREOHT.
BURGERLIJRE REOHTER DIE ZIJN BE
SLISSING STEUNT OP EEN UITLEGGING 
VAN HET ARREST, DIE llfET DE BEWOOR
DINGEN ERVAN VERENIGBA,AR IS. -
GEEN SORENDING VAN RET GEZAG VAN 
RET GEWIJSDE, 

Schendt niet het gezag van het gewijscle 
van een aTTest van een st1·ajgerecht, de 
bttTge1·lijlce 1'echte1· die zijn beslissing 
steunt op een ttitlegging van clit a1'1'est 
die met cle bewoonlingen e1·van veTenig
bam· is (1). 

(DE BELGISOHE STAAT, lliiNISTER 
VAN FINANOIEN, T. GILTAY.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 mei 1963 in laatste aanleg 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1317, 1319, 1320, 
1350, inzonderheid 3°, 1351, 1382 van 
het Burgerlijk vVetboek, 4 van de wet 
van 17 april 1878 bevattende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering, 162 (artikel 1, a, van de wet 
van 25 oktober 1950), inzonderheid lid 1, 
211, 408, 413, inzonderheid lid 1, van het 
W etboek van strafvordering, 1 van het 

(1) Raadpl. cass., 17 november 1961 en 
5 januari 1962 (Bttll, en PASIO., 1962, I, 339 
en 529). 
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koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken, 99, 100 
en 101 van genoemd reglement, cloonlat, 
ofschoon het vaststaat : 1° dat een arrest 
van ~3 juni 1960 van de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van be
roep te Luik, rechtdoende op het verzet 
van de bm·gerlijke partijen Lerusse en 
Meyers, enerzijds een beschikking van 
buitenvervolgingstelling, op 5 april 1960 
door de raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Luik uitgesproken 
ten voordele van verweerder, verdacht 
van inbreuk op artikel 418 van het Straf
wetboek, bevestigt, hoewel het ander
zijds « beklaagde " veroordeelt «in de 
helft van de . . . kosten " die door ge
noemde beschikking ten laste van de 
burgerlijko partijen waren gelegd, 2° dat 
eiser op 6 september 1961 aan verweerder 
een bevel tot betaling van de krachtens 
het arrest van 23 jcmi 1960 verschuldigde 
kosten liet betekenen, het bestreden von
nis de aldus tegen verweerder vervolgde 
procedure van tenuitvoerlegging nietig 
verklaart en eiser tot betaling van schade
vergoeding wegen s roekeloze en tergende 
procedure veroordeelt, op grond hiervan : 
« dat de rechtbank vaststelt dat Giltay 
door de beschikking van de raadkamer 
en vervolgens door bet bedoelde arrest 
buiten het geding werd gesteld; dat hij 
dus geen beklaagde meer is; dat de inter
pretatie van het arrest door verweerder 
aannemelijk en zelfs de enige logische 
is ... ; dat bovendien de wet en de billijk
heid verbieden dat een beklaagde, die 
deze hoedanigheid ten gevolge van bui
tenvervolgingstelling niet meer heeft, 
verwezen wordt in de kosten van een 
geding, warmeer gerechtelijk is vastge
steld dat hij zich niets meer te verwijten 
heeft; dat client te worden opgemerkt 
dat het beschikkend gedeelte, na van de 
beklaagde gesproken te hebben, Giltay 
met nmne noemt om hem schadevergoe
ding toe te kennen ; dat het hof spreekt 
van Giltay en niet van beklaagde Gil
tay ''• te1·w~jl verweerder, hoewel hij wet
telijk niet in een gedeelte van de kosten 
kon worden veroordeeld, niettemin als 
beklaagde, bij het arrest van 23 juni 1960 
waartegen hij zich niet ip cassatie heeft 
voorzien, veroordeeld werd in de helft 
van de bij beschikking van 5 april 1960 
ten laste van de burgerlijke partijen 
gelegde kosten ; waaruit volgt dat het 
bestreden vonnis de bewijskracht van het 
arrest van 23 juni 1960 nrisk;ent (schen
ding van de artikelen 1317, 1319, 1320 
van bet Burgerlijk Wetboek), alsook het 

door deze beslissing definitief gewijsde 
(schending van de artikelen 4 van de wet 
van 17 april1878, 408,413 van het Wet
book van strafvordering en, voor zoveel 
als nodig, 1350 en 1351 van het Burger
lijk Wetboek); dat dientengevolge eiser, 
die overeenkomstig artikel 100 van het 
algemeen reglmnent op de gerechtskosten 
in strafzaken verplicht is de bedoelde 
kosten in te vorderen, door zulks te doen, 
geen font heeft kunnen begaan die zijn 
veroordeling tot schadevergoeding recht
vaardigt (schending van de artikelen 1 
van het koninklijk besluit van 28 decem
ber 1950, 99, 100 en 101 van het in voor
noemd artikel 1 bedoeld algemeen regle
ment, 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
en, voor zoveel als nodig, 162 [artikel1, a, 
van de wet van 25 oktober 1950] en 211 
van het Wetboek van strafvordering) : 

Overvvegende dat de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik bij 
beschikking van 5 april 1960 Marcel 
Lerusse naar de correctionele rechtbank 
heeft verwezen, heeft verklaard dat er 
geen aanleiding is tot vervolging van 
verweerder on van Marcelle W arnant en 
de kosten van de strafvordering ten laste 
van de burgerlijke partijen, de echtge
noten Lerusse-Meyers, heeft gelegd; 

Overwegende dat de kamer van inbe
schuldigingstelling, waarvoor het verzet 
van de voornoemde burgerlijke partijen 
aanhangig werd gemaakt, bij arrest van 
23 juni 1960 de beroepen beschikk;ing 
heeft bevestigd, behalve wat de kosten 
betreft; 

Dat zij dienaangaande, bij wijziging 
van voormelde beschikking die de burger
lijke partijen in de gezamenlijke kosten 
had veroordeeld, ofschoon een van de 
beklaagden, Marcel Lerusse, naar de cor
rectionele rechtbank was verwezen, de 
helft van de kosten van strafvordering 
ten laste van de burgerlijke partijen heeft 
gelegd, namelijk de kosten in verband met 
de vervolging ingesteld ten gevolge van 
hem optreden als burgerlijke partijen te
gen verweerder en W arnant die de beslis
sing van buitenvervolgingstelling bekwa
men terwijl zij ten laste van de naar de 
correctionele rechtbank verwezen be
klaagde, dit wil zeggen van Lerusse, de 
kosten van de tegen hem ingestelde ver
volging liet (1) ; 

(1) Door de voorziening, ingesteld tegen het 
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te 
Luik, was het Hof natuurlijk niet gelast met 
het onde~zoek van de wettelijkheid van laatst
genoemde beschikking van het arrest van de 
kamer van inbeschulcligingstelling. 
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Dat bieruit volgt dat bet bestreden 
vonni13 geenszins de bewijskracbt van bet 
arrest van de kamer van inbescbuldiging
stelling van 23 juni 1960 of bet gezag van 
bet recbterlijk gewijsde beeft miskend; 

Dat bet middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

13 oktober 1966.- 1e kamer.- Voo1·
zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Busin.- Gelijkluidende 
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleite1·, H. Fally. 

1 e KAMER. - 13 oktober 1966. 

SCHULDVERGELIJKING.- GERECH
TELIJKE SCHULDVERGELIJKING.- BE

GRIP. 

De rechte1' aanvaa~·dt niet de schuldvm·ge
lipcing van twee schulden, wannee1· hij 
vaststelt, eensdeels, dat de schuldenaa1' 
het bedmg van zijn schttld geldig gesto1't 
!weft en, anderdeels, dat zo de schulcl
eise1' clit beclmg niet !weft ge'incl, hij het 
aan zichzelf !weft te wijten (1). (Burger
lijk Wetboek, art. 1291.) 

(RIJKSDIENST VOOR JVIAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, T. MORANT.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 26 september 1964 in boger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Marche-en-Famenne; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1234, 1239, 1315, 1382, 1383 
en 1384 van bet Burgerlijk Wetboek, 
cloo1·clat het bestreden vonnis de oor
spronkelijke recbtsvordering van eisers 
tot betaling van een niet betwiste schuld
vordering voor bijdragen van sociale 
zekerbeid heeft afgewezen, op grond dat 
verweerder aanvoert dat hij door zijn 
stortingen aan een aangenomen sociaal 
secretariaat zijn schuld jegens eiser op 

(1) Raadpl. cass., 19 februari 1965 (B1t!l. 
en PASIC., 1965, I, 630). 

geldige wijze beeft betaald, dat verweer
der tot staving van zijn stelling onder 
meer stelt dat eiser in de controle en bet 
toezicht op bet " Secretariat social des 
Ardennes " zodanige fouten heeft begaan 
dat hij overeenkomstig de artikelen 1382 
en volgende van het Burgerlijk Wetboek 
aansprakelijk is, dat indien eiser tijdig 
de te zijnen dienste staande middelen had 
aangewend, bet door bet kennelijk onver
mogen van voornomnd sociaal secreta
riaat teweeggebrachte nadeel niet ont
staan zou zijn, dat de aansprakelijkheid 
voor dit nadeel aileen door eiser wordt 
gedragen, aan wiens nalatigheid en passi
viteit bet te wijten is dat die instelling 
voort heeft kunnen werken met het aan
zien en gezaf! dat zij door baar aanne
ming genoot bij haar aangeslotenen wier 
wettig vertrouwen aldus werd beschaamd, 
dat verweerder niet de minste tekortko
ming kan worden verweten en dat; onder 
dergelijke omstandigheden, de oorspron
kelijke rechtsvordering elke grond mist, 
daar niet betwist wordt dat bet door eiser 
gevorderd bedrag regelmatig aan een 
aangenomen en in deze hoedanigheid 
door de wetgever bevestigde tussenper
soon is gestort en dat, zo het niet is over
gedragen zoals het behoorde, dit uitslui
tend de schuld is van eiser die niet tij dig 
de te zijnen dienste staande wettelijke 
middelen heeft aangewend, terwijl, ener
zijds, eiser de.invordering van een schuld
vordering nit hoofde van bijdragen van 
sociale zekerheid vervolgde en niet bet 
herstel vorderde van een hem door ver
weerder of het " Secretariat social des 
Ardennes " toegebrachte nadeel en tenvijl, 
anderzijds, bet vonnis erop wijst dat ver
weerder, tot staving van zijn stelling 
volgens welke hij zijn schulcl jegens eiser 
op geldige wijze heeft betaald, deed gel
den " dat de wet het aangenomen sociaal 
secretariaat tot tussenpersoon maakt 
tussen zijn aangeslotenen en de Rijks
dienst voor maatschappelijke zekerheid, 
wat hierop neerkomt dat het aangenomen 
sociaal secretariaat een gemeenschappe
lijke lasthebber van beide partijen is » 
en het beslist dat " de eerste rechter 
terecht en op wettige gronden dit argu
ment van verweerder heeft geweerd " en 
dat krachtens geen enkele 1.utdrukkelijke 
tekst de aangenomen sociale secretariaten 
ook als lasthebbers van eiser k1.mnen wor
den beschouwd, zodat bet beschikkend 
gedeelte van bet vonnis op tegenstrijdige 
of althans dubbelzinnige gronden rust en 
aan de hand ervan niet kan worden uit
gemaakt of de rechtbank heeft aangeno
men dat de' door verweerder aan het 
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" Secretariat social des Ardennes '' gedane 
stortingen, hem van zijn schuld jegens 
eiser hebben bevrijd, dan wei heeft willen 
beslissen dat eiser niet gerechtigd was 
de invordering van een schuldvordering 
nit hoofde van bijdragen van sociale 
zekerheid te vervolgen, omdat hij fouten 
had begaan die schade tot gevolg hadden, 
te weten de niet-betaling van deze schuld
vordering door verweerder of door het 
" Secretariat social des Ardennes '' : 

Overwegende dat de rechtbank, na 
enerzijds te hebben vastgesteld dat niet 
betwist wordt dat de bijdragen van so
ciale zokerheid, waarvan eiser de invor
dering ten lastc van verweerder vervolgt, 
regelmatig door deze laatste waren ge
stort aan een wettelijk aangenomen so
ciaal secretariaat dat voortdurend onder 
controle en toezicht van eiser stond en 
anderzijds de aanvoering van verweerder 
te hebben weerlegd volgens welke het 
voornoemde secretariaat door de inning 
van die bijelragen een lasthebber van 
eiser was, crop wijst dat doze laatste, 
hoewel door zijn inspectiedienst herhaal
delijk gcwaarschuwd voor ergo onregel
matigheden die de intrekking van de 
aannen~ing van voornomnd secretariaat 
rechtvaardigen, niet alleen deze intrek
king niet had uitgelokt, maar zelfs die 
instelling niet in gebreke had gcsteld hem 
de door haar aangeslotenen gestorte bij
dragon van sociale zekerheid over te 
dragen; 

Overwegende dat het vonnis, door aan 
de hand van die vaststellingen te beslis
sen dat de rechtsvordering van eiser niet 
gegrond is, daar " niet betwist wordt dat 
het door laatstgenoemdc gevorderd be
drag regelmatig aan een aangenomen en 
in deze hoedanigheid door de wetgever 
bevestigde tussenpersoon is gestort en 
dat het niet is overgedragen zoals het 
behoorde, dit uitsluitend de schhld is van 
eiser die niet tijdig de te zijnen dienste 
staande wettelijke middelen heeft aan
gewend "' het zonder tegenstrijdigheid of 
dubbelzinnigheid stelt dat eiser niet ge
rechtigd is van verweerder bijdragen te 
vorderen die doze regelmatig heeft gestort 
en die eiser niet heeft ontvangen wegens 
fouten die niet door verweerder maar 
door hem. zelf zijn begaan ; 

Overwegende dat het middel op een 
onjuiste uitlegging van de bestreden be
slissing berust en dus feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 6, 537, 
inzonderheidlid 2, 1234, 1289, 1290, 1291, 

1293, inzonderheid 3o, van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis de rechtsvordering 
van eiser tot betaling van bijdragen van 
sociale zekerheid heeft afgewezen op 
grond dat, indien hij tijdig de te zijnen 
dienste staande middelen had aangewend, 
het door het kennelijk onvermogen van 
het " Secretariat social des Ardennes " 
teweeggebrachte nadeelniet ontstaan zou 
zijn, dat de aansprakelijkheid voor dit 
nadeel alleen door eiser wordt gedragen, 
aan wiens nalatigheid en passiviteit hot 
te wijten is dat die instelling voort heeft 
ktmnen werken n1et het aanzien en gezag 
dat zij door haar aanneming genoot bij 
haar aangeslotenen wier wettig vertron
wen aldus word beschaamd, dat verweer
der niet de minste tekortkoming kan 
worden verweten en dat onder dergelijke 
mnstandigheden de rechtsvordering van 
de Rijksdienst voor maatschappelijke ze
kerlwid elke grond mist, daar niet betwist 
wordt dat het door eiser gevordmd bedrag 
regelmatig aan een aangenornen en in 
doze hoedanigheid door de wetgever be
vestigde tussenpersoon is gestort en dat, 
zo het niet is overgedragen zoals het 
behoorde, dit uitsluitend de schuld is van 
eiser die niet tijdig de te zijnen dicnste 
staande wettelijke middelen hecft aan
gewend, zodat het vonnis aldus impliciet 
de gerechtelijke schuldvergelijking aan
vaardt tussen de schuldvordering van ei
ser uit hoofde van bijclragen van 8ociale 
zekerhcid en de schuldvordering van 
verweerder nit hoofde van de schadever
goeding, ten belope van een zelfde bedxag, 
ten laste van eiser, tenvijl eiser een open
bare installing is, belast met een openbare 
dienst, de bijdragen van sociale zekerheid 
hem verschuldigd zijn krachtens de be
sluitwet van 28 december 1944 en de 
uitvoeringsbesluiten die er het bedrag en 
de bostemming van bepalen, clio bijdra
gen van gelijke aard zijn als de aan ·de 
Staat verschuldigde belasting en derhalve 
de schuldvorderingen van eiser uit hoof de 
van bijdragen deel uitmaken van het 
staatsvermogen, niet vatbaar zijn voor 
beslag en niet kunnen teniet gaan door 
wettelijke of gerechtelijke schuldvergelij
king met schuldvorderingen tot scbade
vergoecling welke particulieren, schulde
naars van die bijdragen, op eiser hebben : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het eerste middel volgt dat de bestreden 
beslissing niet op een gerechtelijke schuld
vergelijking gesteund is, maar op de over
weging dat eiser het aan zichzelf heeft te 
wijten als hij de bijdragen niet heeft 
ge!nd die door verweerder regelmatig aan 
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een wettelijk aangenomen en voortdurend 
onder de controle en toezicht van eiser 
staande tussenpersoon >verden gestort ; 

Dat het middel derhalve feitelijke 
grondslag mist ; 

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

13 oktober 1966.- 1e karn.er.- Voo?·
zitte,·, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve?·, Baron Richard. - Gelijlc
luidende conchtsie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleite?'S, 
HH. De Bruyn en Ansiaux. 

18 KAMER.- 13 oktober 1966. 

HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VERZWARINC+, OP ZIJN BE
ROEP ALLEEN, VAN DE TOESTAND VAN 
DE APPELLANT. - 0NWETTELIJKHEID, 
ONVERSCHILLIG OF DE ZAAK AL DAN 
NIET DE OPENBARE ORDE RAAKT. 

In btt?·ge?'lijlce zaken mag de 1'echte1· in 
hoget bm·oep, bij ontstentenis van inci
denteel betoep van de geclaagde in hoge1• 
be1·oep, de toestand van de appellant 
niet vetztoa?'en, onve1·schillig of de aan de 
eetste 1'echte?' voo1•gelegde zaalc al dan 
niet de openba1·e onle malct (1). (Wetb. 
van hurgerlijke rechtspleging, art. 82bis 
en 443, lid 4.) 

(NAAli!LOZE VENNOOTSCHAP 
«DE SCHELDE ll, T. TOlliBEUR.) 

ARREST. 

BET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 februari 1965 in boger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 24, 26 van de 

(1) Raadpl. cass., 13 maart 1964 (Bull. en 
PAsiO., 1964, I, 757) en noot; cass. Fr., 14 mei 
1965 (Bttlletin des a1'1'ets, 2e ch. civile, 1965, 
nr 431). 

wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit de arbeids
ongevallen, gecoordineerd bij bet konink
lijk besluit van 28 september 1931, het
welk artikel 24 bij de artikelen 1 en 2 van 
het koninklijk besluit nr 305 van 31 maart 
1936 en ll van de wet van 10 juli 1951 
is gewijzigd, 6, 1101, 1131, 1133, 1134, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 9 van de wet van 25 maart 1876 
houdende titel I van het voorafgaande 
boek van het W etboek van burgerlijke 
_rechtsvordering, gewijzigd bij artikel 5 
van het koninklijk besluit nr 300 van 
30 maart 1936, en 97 van de Grondwet, 
doonlat het bestreden vonnis de graad 
van de gedeeltelijke, tijdelijke en besten
dige, arbeidsongeschiktheid van verweer
der op 20 t. b. heeft gebracht op grond 
dat de bekrachtiging door de eerste rech
ter van de besluiten van de gerechtelijke 
deskundige gelijkstond met een impliciete 
vaststelling van de graad van de besten
dige gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
op 22 t. h., dat de devolutieve kracht van 
bet boger beroep de kennisneming van de 
zaak naar de recbtbank overbrengt in de 
mate waarin de eerste rechter zijn rechts
macht heeft uitgeput en de vaststelling 
van de gegevens voor de berekening van 
de vergoedingen aan regels van openbare 
orde onderworpen is waarnaar de recht
bank zich rnoet gedragen, zonder or acht 
op te slaan dat gedaagde in hoger beroep 
tot de bevestiging, zonder meer, van hot 
beroepen vonnis concludeert ; tenvijl de 
regelmatig in hoger beroep genmnen con
clusie, wat de tijdelijke gedeeltelijke ar
beidsongeschiktheid betreft, het akkoord 
van de partijen omtrent de door de des
kundigt~ voorgestelde en door de eerste 
rechter aangenomen graad van 25 t. h. 
vaststelde en de bepaling van de graad 
van arbeidsongeschiktheid van de ge
troffene een zuiver feitelijke kwestie is, 
die niet de openbare orde raakt, en 
de rechter in hoger beroep derhalve niet 
bevoegd was om de graad van de tijde
lijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
van verweerder te betwisten daar het 
akkoord van partijen het bestaan van 

-zodanige betwisting uitsloot (schending 
var1 alle in het middel aangeduide wette
lijke bepalingen) ; en tenvijl eiseres, enige 
appellante, in haar conclusie in hoger 
beroep de recbtbank verzocht de graad 
van de bestendige arbeidsongeschiktbeid 
van verweerder tot 15 t. h. te verminde
ren en, voor het overige, de bekrachtiging 
van het verslag van de gerechtelijke des
kundige vorderde, tetwijl verweerder con
cludeerde tot de bevestiging van het be-
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roepen vonnis dat de besluiten van de 
deslnmdige bekrachtigde, zodat de recht
bank, die de graad van de bestendige 
arbeidsongeschiktheid, door de desktm
dige vastgesteld en door de eerste recbter 
aangenomen, verboogt, de toestand van 
eiseres, op boger beroep van haar aileen, 
he eft verzwaard ( eveneens schending van 
aile in het middel aangeduide wettelijke 
bepalingen) : 

Overwegende dat de rechter in hager 
beroep, op beroep van een partij aileen, 
haar toestand niet mag verzwaren; 

Overwegende dat deze regel van open
bare orde toepasselijk is, onverschiilig of 
de aan bet gerecht van beroep voorge
legde zaak al dan niet de openbare orde 
raakt; 

Overwegende dat de vrederechter, bij 
vonnis van 12 oktober 1963, de besluiten 
van de door hem aangestelde deskundige 
had bekrachtigd, die van oordeel was dat 
het ongeval, hetwelk verweerder op de 
weg naar of van het werk had getroffen, 
vooreerst een tijdelijke voiledige ar
beidsongeschiktheid, dan vanaf 15 maart 
1960 een tijdelijke gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid van 25 t. h. en ten slotte 
een bestendige arbeidsongeschiktheid van 
22 t. h. ten gevolge had gehad; 

Overwegende dat verweerder, die ge
daagde in hager beroep was, in zijn con
clusie v66r het gerecht van beroep geen 
enkele grieftegen die beslissing aanvoerde 
en uitdrukkelijk de bevestiging van het 
vonnis vorderde ; 

Dat bet bestreden vonnis niettemin, 
voor de periode van 15 maart 1960 tot 
30 mei 1961, de tijdelijke arbeidsonge
schiktheid van verweerder op 30 t. h. 
vaststelt en, voor de daaropvolgende 
periode, de bestendige arbeidsongeschikt
heid eveneens op 30 t. h. ; 

Overwegende dat het vonnis aldus de 
toestand van eiseres verzwaart, ondanks 
het ontbreken van aile incidenteel be
roep, zodat het de devolutieve kracht van 
bet hager beroep miskent ; 

Dat het middel dus gegrond is; 
En overwegende dat eiseres, overeen

komstig het enige artikel van de wet van 
20 maart 1948, in de kosten moet worden 
veroordeeld ; 

Om die redenen, en zonder dat er grand 
bestaat tot onderzoek van het tweede 
middel, dat geen ruimere cassatie ten 
gevolge kan hebben, vcrnietigt het bestre
den vonnis, behalve in zover dit vonnis 
het tot grondslag te nomen loon, de graad 

van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
tot 14 maart 1960 en de datum van con
solidatie vaststelt; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres 
in de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te Hoei, zitting houdende in hager 
beroep. 

13 oktober 1966.- 1e kamer.- Voor·
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter.- Ver
slaggever·, H. Polet.- Gelijklttidende con
clusie, H. R. Hayoit de Termicourt, pro
cureur-generaal. - Pleiters, HH. De 
Bruyn en VanRyn. 

1e KAMER.- 14 oktober 1966. 

HUUR VANGOEDEREN.-HANDELS
HUUROVEREENKOMSTEN.- VRAAG TOT 
HERNIEUWING VAN DE HUUROVEREEN
KOMST DOOR DE HUURDER. - GESOHIL 
TUSSEN DE EIGENAAR EN DE HUURDER 
BETREFFENDE DE VOORWAARDEN TOT 
HERNIEUWING. - REOHTER DIE NAAR 
BILLIJKHEID UITSPRAAK DOET. - .A:R
TIKEL 18 VERVAT IN DE WET VAN 
30 APRIL 1951. - BEGRIP. 

W anneer de eigenaar de hM·nieuwing van 
de doo1• de huu1•de1• gevmagde handels
htttWOVM'eenkomst van de voorwaa1·de 
afhankelijk maalct dat ellc de1· pa1·tijen 
het 1'echt van opzegging !weft bij het 
einde van elke dr·iejaTige ter·mijn, mits 
inachtneming van een voo1'opzeggings
te1'm~jn, en de huttr·der·, dact1' het ge
schil desbet1·efjend aanhmtdt, een be-
1'0ep doet op de Techter·, gaat deze de 
pedcen van zijn bevoegdheid niet te bui
ten, maa1' doet hij ttitspmak naar billijlc
heid ovMeenkomstig ar·tilcel 18 vervat in 
de wet van 30 apr·il 1951 betr·etfende 
de handelshttur·over·eenlcomsten, door· te 
beslissen clat de hutwover·eenlcomst her·
niettwd is maa1' dat, in geval van ver·
vr·eemding van het gehutt1'de goecl om 
uit onver·deeldheid te tr·eden, toepassing 
zal gemaalct wonlen van de bepalingen 
van artilcel12 vM·vat in bedoelde wet \1). 

(1) Raadpl. DE PAGE, Tmite, Complement, 
t. III, blz. 208. 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BROUWERIJ 
DE KONINCK l>, T. PH., C. EN H. THYS.) 

ARREST, 

RET ROF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 november 1964 in boger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen ll08, ll34, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 61 van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering, 18 vervat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten met het oog op de bescherming 
van het handelsfonds en, voor zoveel als 
nodig, 97 van de Grondwet, doonlat het 
bestreden vonnis van ambtswege beslist 
dat, voor de hernieuwing van de be
staande huurovereenkomst, aan deze de 
clausule moet worden toegevoegd « dat, 
in geval van vervreemding van het huis 
om nit onverdeeldheid te treden, toepas
sing zal gemaakt worden van de bepalin
gen van artikel 12 van de wet van 
30 april .1951 "• dienvolgens de beroepen 
beslissing in die zin wijzigt en een vierde 
van de kosten van beide aanleggen ten 
laste van eiseres legt, te1·wijl de verweer
ders noch in hun betokening van nieuwe 
huurvoorwaarden op 7 oktober 1963, 
noch in hun conclusie voor de rechter 
gevorderd hebben dat, voor het bekomen 
van de hernieuvving, deze clausule aan 
eiseres zou worden opgelegd, zodat het 
vonnis, door een geschilpunt op te werpen 
dat tussen de partijen niet bestond en 
door van ambtswege een voorwaarde aan 
de hernieuwde huurovereenkomst toe te 
voegen, ee1·ste onde1·deel, de bepalingen die 
bet gerechtelijk contract en de passiviteit 
van de rechter in burgerlijke zaken be
heersen, heeft geschonden (Schending van 
de in bet middel aangeduide bepalingen, 
inzonderheid de artikelen ll08, 1134 van 
het Burgerlijk 'iVetboek en 61 van het 
W etboek van burgerlijke rechtsvorde
ring), tweecle onclenleel, in elk geval de 
bewijskracht van het inleidend exploot 
en van de conclusies van de partijen 
waarbij, met betrekking tot de door het 
vonnis opgelegde clausule, niets werd 
gevorderd, heeft miskend (schending van 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen, inzonderheid de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek), de1·cle ondenleel, tevens artikel 18 
vervat in voormelde wet van 30 april 
1951 heeft geschonden vermits, volgens 
deze wetsbepaling, enkel de huurvoor-

waarden waarover tussen de huurder en 
de verhuurder onenigheid bestaat, door 
de rechter kunnen worden beslecht, zo
dat, door een voorwaarde op te leggen 
waarover niet werd gehandeld en a jo1·
tio1·i geen onenigheid bestond, de recbter 
de perken van de door deze tekst toe
gekende bevoegdheid is te buiten gegaan 
(schending van de in het middel aange
duide bepalingen, inzonderheid artikel18 
vervat in de wet van 30 april 1951) 

Over de drie onderdelen samen : 

Overwegende, enerzijds, dat de ver
weerders, bij het .betekenen van nieuwe 
buurvoorwaarden, in hun schrijven van 
7 oktober 1963 onder meer hadden bedon
gen « de huurder en de eigenaar hebben 
wederzijds het recht van opzegging bij 
het einde van elke driejarige termijn, 
mits inachtneming van een vooropzeg
gingstermijn . . . en onder de bepalingen 
zoals voorzien bij de wet van 30 april 
1951 ... " en zij in lnm conclusie deden 
gelden « dat, ingevolge het overlijden van 
de weduwe Baey, de persoonlijke situatie 
van ieder van de kinderen van die aard 
is dat een gebonden zijn aan een onver
deeldheid gedurende neg en j aren voor 
hen zware gevolgen heeft; dat het nood
zakelijk kan blijken uit de nu bestaande 
onverdeeldheid te treden ... >> en zij daar
uit afleidden dat bet opnemen in de huur
overeenkomst van de clausule waarbij het 
recbt op opzegging bij het einde van elke 
driejarige termijn werd bepaald, gerecbt
vaardigd was; dat, anderzijds, eiseres in 
baar inleidend exploot, na de in bet schrij
van van 7 oktober 1963 door de verweer
ders aangehaalde voorvvaarde te hebben 
vermeld, om huurhernieuwing verzocht 
« onder de thans lopende hum·voorwaar
den en inzonderheid mits een maande
lijkse huurprijs van 9.000 frank of even
tueel onder de andere voorwaarden door 
de vrederechter te bepalen >> en, in haar 
conclusie, de aanvoering betreffende de 
onverdeeldheid en het recht op opzegging 
onderzocht, doch ze als niet afdoende 
beschouwde omdat « deze toestand zicb 
reeds sedert jaren voordeed en reeds 
bestond bij de aanvraag tot huurver
nieuwing >> ; 

Overwegende dat de rechter, door te 
beslissen dat, in geval van vervreemding 
van het lruis om uit onverdeeldheid te 
treden, toepassing zal gemaakt worden 
van de bepalingen van artikel 12 vervat 
in de wet van 30 april 1951, uitspraak 
doet over een betwisting, waarvan hi,j, 
ingevolge het inleidend exploot en de 
conclusies van de partijen kennis moet 
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nemen; dat hij mitsdien de bewijskracht 
van de bedoelde alcten niet heeft miskend 
en de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen niet heeft geschonden ; 

Overwegende dat, wanneer de rechter 
een van de voorwaarden tot hernieuwing 
van de huurovereenkomst, door de ver
huurder bedongen en door de huurder ge
weigerd, wijzigt om redenen van billijk
heid waarop hij wijst, hij overeenkomstig 
artikel 18 vervat in de wet van 30 april 
1951 uitspraak doet; dat hij zodoende 
de perken van de hem door bedoelde be
paling toegekende bevoegdheid niet is te 
buiten gegaan ; 

Overwegende dat geen van de drie 
onderdelen kan aangenomen worden ; 

Over het tweede en derde middel sa
men, het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk, vVetboek en 97 van de 
Grondwet, doonlat het bestreden vonnis 
van ambtswege beslist dat, voor de her
nieuwing van de bestaande huurovereen
kmnst, aan deze de clausule 1noet worden 
toegevoegd « dat, in geval van vervre8ln
ding van het huis om uit onverdeeldheid 
te treden, toepassing zal gemaakt worden 
van de bepalingen van artikel 12 van de 
wet van 30 april 1951 ,, dienvolgens de 
beroepen beslissing in deze zin vvijzigt en 
een vierde van de kosten van beide aan
leggon ten laste van eiseres legt, op grond 
namelijk hiervan « dat de brouwerij 
(thans oiseros) trouwens in haar inloi
dende dagvaarding vroeg om huurverlen
ging te bekomen mits de hum'prijs van 
9.000 frank per maand of eventueel onder 
andere voorwaarden door de vrederechter 
te bepalen ,, dat zij dus reeds voorzag on 
aanvaardde dat de rechter op eigen ini
tiatief de billijke voorwaarden zou bij
voegen, te1·w~jl de interpretatie, aldus 
door het vonnis aan de termen van de 
inleiclende dagvaarcling gegeven, onver
enigbaar is met de inhoud ervan en dus 
de bewijskraoht ervan n1.iskent, waaruit 
eveneens do schonding van de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen volgt; het 
denle, afgeleid nit de schonding van do 
artikelen 1319, 1320, 1322 van hetBm'ger
lijk \Vetboek en, voor zoveel als nodig, 
97 van de Grondwet, doonlctt het bestre
den vonnis van ambtswege beslist dat, 
voor de hernieuwing van de bestaande 
huurovereenkmnst, aan deze de clausule 
moet worden toogevoegd « dat, ingeval 
van vervreemding van het huis om uit 
onverdeeldheid to treden, toepassing zal 
gemaakt worden van de bepalingen van 
artikel 12 van de wet van 30 april1951 >>, 

dienvolgens de beroepen beslissing in deze 
zin vvijzigt en een vierde van de kosten 
van beide aanleggen ten laste van eiseres 
legt, op grond namelijk van de overwe
ging dat « nu de appellanten (thans ver
weerders) meer vroegen dan doze clausule 
(van artikel 12), het de rechtbank niet 
verboden kan zijn een mindere voor
waarde aan de huurster op te leggen ... >>, 
te1·wijl de verweerders, luidens de betoke
ning van hun voorwaarden op 7 oktober 
1963, het inleidond exploot en de con
clusies van de partijen in beide aanleg
gen, andere voorwaarden hadden gesteld, 
waarvan geen enkele de door hot vonnis 
van ambtswege opgelegde voorwaarde 
kan omvatten, zodat het vonnis de be
wijskracht van die akten heeft miskend : 

Overwegende dat uit de uiteenzetting 
zelf van beide middelen en uit het op het 
eerste middel gegeven antwoord blijkt 
dat de bekritiseerde motieven niet onver
enigbaar zijn met de termen van het 
inleidend exploot en van de conclusies 
van de partijen; 

Dat beide middelen feitelijke grondslag 
missen; 

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

14 oktober 1966.- 1e kamer.- Voor
zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarne
mend voorzi tter. V e1·slag gever, 
H. Delahaye.- Gelijkhtidende conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
te1'8, RH. VanRyn en Bayart. 

1e KAl\mR.- 14 oktober 1966. 

BEIVIJS. - SCHRIFTELIJK BEWIJS. 

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

BURGERLIJKE ZAKEN. - STATUTEN 

VAN EEN VENNOOTSCHAP. - U!TLEG

GING DOOR DE RECHTER BERUSTEND 

OP EXTRINSIEKE ELEJ\'!ENTEN. - UrT

LEGGING l\'!ET DE BEWOORDINGEN VAN 

DE STATUTEN VERENIGBAAR. - GEEN 

MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 

VAN DEZE AKTE. 

JVliskent niet de bewijskmcht van een be
cling van de statttten van een hanclels
vennootschap, de 1'echte1· clie, op extrin-
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sielce omstandigheden steunende, van dit 
beding een met de te1·men e1·van verenig
ba1'e uitlegging geeft (1). 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « J.V.H. CONTI

NENTAL TOURS ll, VAN LOOOKE EN DE 

VOS, T. MEWS.) 

ARREST. 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 juni 1964 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, cloonlat het bestreden arrest beslist, 
in tegenstelling met hetgeen door de 
eerste rechter aanvaard werd en hetgeen 
de eisers in hun conclusie lieten gelden, 
dat het behouden van de hoedanigheid 
van statutair zaakvoerder door Joseph 
Van Hoorelbeke, rechtsvoorganger van 
verweerster, een voorwaarde was van de 
afstand, door deze laatste, van zijn deel
bewijzen in de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid "J.V.H. 
Continental Tours " en dat, dm·halve, 
Van Hoorelbeke, zonder tekortkoming 
aan deze voorwaarde, door de eisers niet 
Inocht worden afgezet, en zulks beslist 
om verschillende redenen afgeleid uit de 
omstandigheden waarin deze afstand tus
sen partijcn op 31 januari 1961 gesloten 
was en waarin de statutcn van die perso
nenvennootschap op dezelfde datmn ge
wijzigd worden, ee1·ste ondercleel, tenvijl 
doze redenen van het arrest geen ant
woord bevatten op het in de conclusie 
van de eisers ingerocpen middel, luidens 
hetwolk « volgens de stelling van appel
lante (thans verweerster), de gei:ntirn.eer
den DeVos en Van Loocke (thans eisers) 
zich zouden verbonden hebben hot stem
recht, gehecht aan de op 31 januari 1961 
overgedragen deelbewijzen, in de toe
komst op een wei bepaaldc wijze uit te 
oefcnen, en wei nmnelijk op de algen1.ene 
vergadering nooit de herroeping van het 
nmndaat van Van Hoorelbeke als zaak
voerder en de ermede gepaard gaande 
wijzigingen van artikel13 van de statuten 
te stemmen, welke ook het belang van de 

(1) Raadpl. cass., 21 februari 1963 (Bull. 
en PASIC., 1963, I, 690); 20 juli 1965 (ibid., 
1965, I, 1194) en 8 oktober 1905 (ibid., 1066, 
J, 181). . 

vennootschap en de gang van de maat
schappelijke zaken was ; volgens de una
nieme Belgische rechtspraak en rechtsleer
het « stempakt " ongeoorloofd is en geen 
rechtsuitwerking kan hebben ,, zodat een 
dergelijke voorwaarde geen rechtskracht 
kon hebben, gebrek aan antwoord dat 
gelijkgesteld moot worden met een afwe
zigheid van motieven (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet); tweede onde1'
deel, te1·wijl de redenen van het arrest 
ook geen antwoord bevatten op het mid
del in de conclusie van de eisers ingeroe
pen, waardoor zij lieten golden dat '' zoals 
reeds opgemerkt voor de eerste rechter, 
appellante de nietigheid van de ene af
stand niet kon vorderen zonder meteen 
de nietigheid van de andere afstand te 
vervolgen vermits de overeenkomst van 
31 januari 1961 een geheel vormt; dat 
inderdaad Van Loocke nooit zijn aldword 
betuigd had met de wijziging van de sta
tuten en de voorgenomen afstand aan 
De Vos, wanneer hemzelf geen 164 deel
bewijzen overgedragen worden; dat an
derzijds De Vos nooit erin zou hebben 
toegestemd dat wijlen Van Hoorelbeke 
eigenaar van deelbewijzen bleef, aange
zien hij aldus, gelet op de beperking van 
het stemrecht bepaald door artikel 7 5 
van de gecoordinecrde wetten op de han
delsvennootschappen, op de algcmene 
vergaderingen steeds in de minderheid 
had lmnnen gesteld worden, afschoon hij 
eigenaar werd van de helft van de deel
bewijzen ,, middel waardoor de eisers 
aldus lieten golden dat een vordcring 
strekkende tot een gedeeltclijke vernie
tiging van doze overeenkomst onont
vankelijk was ; te~·w~jl dit gebrek aan 
antwoord moot gelijkgcstold worden met 
een afwezighcid van motivering, waaruit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet volgt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat zo de eerste rechter 
beslist had dat de bedoeling van partijen, 
bij de overeenkomst van afstand, onder 
meer vastgelegd in de statuten, bij de 
wijziging ervan door de buitengewone 
algemene vergadering van 31 januari 1961 
was : een ontslag ad n1lt1tm van Van 
Hoorelbeke, door een eensgezind akkoord 
van de vennoten overeenkomstig arti
kel 129 van de gecoordineerde wetten 
op de handelsvennootschappen, mog~Jlijk 
te maken, hot hof van beroep de bedoe
ling van de contracterende partijen en de 
zin en de draagwijdtc van de statuten 
anders uitlegt, en beslist dat in de sta
tuten bepaalcl is dat Van Hoorelbeke niet 
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aldus ad nutum, maar statutair aileen 
om ernstige redenen kon ontslagen wor
den; 

Dat mitsdien het arrest, door te beslis
sen dat tweede en derde eisers, vennoten, 
overeengekomen waren dat Van Hoorel
beke statutair niet zou kunnen worden 
ontslagen dan om ernstige redenen en 
dat de vennootschap inderdaad een der
gelijke regel in haar statuten had opge
nomen, juist daardoor vaststelde dat 
genoen1de vennoten goon overeenkomst 
hadden gesloten omtrent het niet ge
bruiken van een stemrecht hetwelk zij 
zoudon hebben behouden, namelijk het 
recht met eensgezind akkoord het ontslag 
ad n~• t~tm te stemmen ; 

Dat het arrest derhalve dienaangaande 
geen nadere uitleg meer behoefde te 
geven; 

Dat dit onderdeel van bet middel niet 
kan aangenom.en worden ; 

W at bet tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat de door dit onderdeel 
'bedoelde conolusie betrekking beeft op de 
vernietiging van de afstand van deel
bewijzen; 

Dat daar bet arrest zijn beslissing dien
aangaande voorbebouden heeft, bet die 
·conclusie niet moest beantwoorden ; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 1317, 1319, 
1320, 1322 van bet, Burgerlijk Wetboek, 
129 van de bij koninldijk besluit van 
30 november 1935 gecoordineerde wetten 
op de bandelsvennootscbappen en 97 van 
de Grondwet, doonlat bet bestreden arrest 
beslist dat artikel 13 van de statuten van 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakolijkbeid « J.V.H. Continental 
Tours », zoals gewijzigd op 31 januari 
1961 door de algemene vergadering van 
de vennoten, in deze zin moet verklaard 
worden dat het een afwijking van arti
kel 129 van de gecoordineerde wetten op 
de bandelsvennootsobappen uitmaakt zo
da.t ,Joseph Van Hoorelbeke aileen afzet
baar was wegens gewicbtige redenen, en 
niet bij een beslissing met eensgezind 
akkoord van de vennoten zoals in dit 
artikel bepaald, omdat op de vergadering 
van 31 januari 1961 Van Hoorelbeke aan
vaardde dat een clausule van niet-mede
dinging in de statuten werd opgelegd, 
omdat de wedde van de zaakvoerders op 
een maximmn van 250.000 frank per jaar 
werd vastgesteld, en om.dat het voorm.eld 
artikel 13, bekrachtigd door een onder
handse overeenkomst door partijen op 
dezelfde datum gesloten, bepaalde dat 

Van Hoorelbeke en, na zijn overlijden, 
zijn, echtgenote, zaakvoerder zouden blij. 
ven voor een onbeperkte duur, eerste 
oncle1·deel, tenvijl een zodanige verklaring 
in strijd is met de bewoordingen van 
artikel 13 van de statuten van voormelde 
vennootschap dat geen enkele afwijking 
van artikel 129 van de geooordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen 
bevat, tenvijl dit artikel enkel de weer
gave is van wat artikel 129 bopaalt voor 
de statutaire zaakvoerders, zodat de door 
het hof van beroep aangenom.en verkla
ring de bewijsluacht van gemeld arti
kel 13 m.iskent (schending van de arti
kelen 1317, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 129 van de gecoor
dineerde wetten op de handelsvennoot
schappen) ; tweecle onclenleel, te1·wijl al deze 
redenen, door het hof van beroep ingeroe
pen om zijn verklaring te steunen, niet 
passend of afdoende zijn omdat, zoals 
de eisers het in hun conclusie lieten gel
den, « de bepaling van artikel 13 van de 
oorspronkelijke statuten niet gewijzigd 
werd, luidens welke Van Hoorelbeke en, 
na zijn overlijden, zijn echtgenote statu
taire zaakvoerders waren voor onbeperkte 
dum· » en deze redenen steunen op om
standigheden die ontstaan zijn jaren la
ter, na hot ogenblik waarop dit artikel 
van de statuten werd opgesteld en die 
betrekking hebben op andere wijzigingen 
van deze statuten die geen invloed had
den op de vermelde bepaling, tM'tvijl deze 
redenen aldus niet volstaan on> de ver
ldaring van hot hof van beroep te recht
vaardigen, en, ten minste, geen voldoende 
antwoord vormen op het door de eisers 
ingeroepen middel, luidens hetwelk dit 
artikel, zoals oorspronkelijk in de statu ten 
ingeschreven en daarna nooit gewijzigd, 
als een weergave van artikel 129 van de 
geooordinoerde wetten op de handels
vennootschappen diende beschouwd te 
worden (schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en 129 van de gecoor
dineerde wetten op de handelsvennoot
schappen) : 

'Vat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 13 van de 
statuten van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid « J.V.H. 
Continental Tours », zoals het op 31 ja
nuari 1961 gewijzigd werd, in de volgende 
bewoordingen is gesteld : « Het beheer 
van de vennootschap wordt toevertrouwd 
aan een of 1neer zaakvoerders. De zaak
voerder der vennootschap is de heer Van 
Hoorelbeke Joseph voornoemd; de duur 
van zijn ambt is onbeperkt; bij voorover-
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lijden van de heer Van Hoorelbeke .Joseph 
zal zijn ambt van statutaire zaakvoerder 
door Mevrouw Esma Mews, echtgenote 
van Van Hoorelbeke .Joseph, worden 
voortgezet "• waarna gezegd artikel de 
bevoegdheden van de zaakvoerder om
schrijft; 

Overwegende dat bovenstaande tekst, 
in strijd met de beweringen van het mid
del, niet noodzakelijk als de weergav:e 
van artikel 129 van de gecoiirdineerde 
wetten op de handelsvennootschappen 
dient beschouwd te worden ; dat het ar
rest dienvolgens, door te oordelen op 
grand van omstandigheden die ten aan
zien van bovenstaand artikel 13 als uit
wendige bestanddelen voorkomen, dat 
Van Hoorelbeke enkel afzetbaar was om 
gewichtige redenen, geen interpretatie 
van laatstvermeld artikel gegeven heeft, 
die met de termen ervan onverenigbaar 
is; 

Dat het eerste onderdeel feitelijke 
grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest op de reden 
steunt dat het ondenkbaar is dat Van 
Hoorelbeke, op het ogenblik waarop hij 
geen vennoot meer zou zijn ten gevolge 
van de overdracht van zijn deelbewijzen, 
zou hebben toegestemd in het verbod 
van eender welke handelsbedrijvigheid 
na het beeindigen van zijn mandaat van 
zaakvoerder, indien hij 's anderdaags 
met eensgezirid akkoord van de vennoten 
kon afgezet worden ; 

Overwegende dat de eisers deze moti
vering als een niet passend of niet af
doende antwoord beschouwen op de con
clusie waarbij zij aanvoerden dat reeds 
drie jaar tevoren, te weten bij de stich
ting van de vennootschap, artikel13 van 
de statuten bepaalde dat Van Hoorelbeke 
zaakvoerder was van de vennootschap, 
dat de duur van zijn ambt onbeperkt 
was en dat, bij zijn overlijden, zijn ambt 
van statutaire zaakvoerder door zijn 
echtgenote zou voortgezet worden ; dat de 
eisers eruit a:fleidden dat later ontstane 
omstandigheden, onder meer het verbod 
van eender welke handelsbedrijvigheid, 
het aan Van Hoorelbeke toegekend onbe
perkt mandaat van zaakvoerder niet 
hebben kunnen be1nvloeden; 

Overwegende dat, oak indien bij de 
stichting van de vennootschap aan Van 
Hoorelbeke reeds een mandaat van on
beperkte duur werd toegekend, het hof 
van beroep niettemin heeft kunnen oor
delen dat het behoud van dergelijk man-

daat, bij de wijziging van de statuten op 
31 januari 1961, dit is op een ogenblik 
waarop Van Hoorelbeke ingevolge de 
overdracht van zijn deelbewijzen geen 
vennoot meer was en waarop hij in het 
verbod van elke handelsbedrijvigheid na 
het beeindigen van zijn mandaat van · 
zaakvoerder toestemde, moest ge!nter
preteerd worden als het toekennen, in de 
bedoeling van de partijen, van een man
daat dat slechts om gewichtige redenen 
herroepbaar zou zijn; 

Overwegende dat uit hetgeen vooraf
gaat blijkt dat het arrest de conclusie 
van de eisers op passende wijze beant
woord heeft ; 

Dat het tweede onderdeel van bet 
middel dienvolgens niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

14 oktober 1966.- 16 kamer.- Voor·
zitter·, H. Belpaire, raadsheer waarne
mend voorzitter. Ver·slaggeve1', 
H. Rutsaert. - Gelijlcluidencle conclusie, 
H. Dmnon, advocaat-generaal. - Plei
te1's, HH. VanRyn en Struye. 

Je KAMER.- 15 oktober 1966. 

HUUR VAN GOEDEREN. -LAND
PACRTEN. - BEEINDIGING DOOR DE 
VERPACRTER VAN ZIJN LOPENDE PACRT. 
- NIET NALEVEN VAN DE BIJ RET 
LAATSTE LID VAN ARTIKEL 1774 VAN 
RET BURGERLIJK WETBOEK VOOR
ZIENE VORMVOORSCHRIFTEN.- NIETIG
HEID.- NIETIGHEID. DIE 1\fAG GEDEKT 
WORDEN. 

De nietigheid voo1'tvloeiende ttit het beeindi
gen door· de ve1'pachter· van een lopencle 
lanclpacht, zoncler· naleving van de bij het 
laatste lid van cwtilcel 1774. van het Bur
ge1'lijlc TYetboelc voor·ziene vo1'mvoo1'
schr·iften, r·aalct niet de openbar·e orde en 
mag, det·halve, wor·den gedelct (1). 

(l) Raadpl. cass., 9 december 1948 (Bttll. 
en PASIO., 1948, I, 699) en 14 januari 1954 
(ibicl., 1954, I, 402). 
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(VAN DEN BOSSOHE, T. DE NEEF.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 noven1.ber 1964 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over het ecrste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen ll01, ll08, 
ll31, ll34, 1319, 1320, 1322, 1356, 1709 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwot, doonlctt het bestreden von
nis de pachtovereenkomst die op 1 no
vem.bor 1962 werd afgesloten tussen de 
eigenaar Van Hqorebeke en verweerder 
als geldig beschouwt, te1·wijl venveerder 
in zijn oonolusie uitdrukkelijk staande 
hield dat hij betreffende dezelfde gronden 
onderpachter was van eiser en hij bier
door im.pliciet erkende dat nog steeds eon 
pachtovereenkomst betreffende de kwes
tieuze goodoren bestond tussen Van 
Hoorebeke en eiser, zodat de rechter, 
door niet te aanvaarden dat er eon pacht
overeenkom.st bestond tussen eiser en de 
eigenaar, hetwelk tach de eerste vereiste 
was voor hot bestaan van de door ver
weerder ingeroepen onderpacht, arti
kel 1356 van het Durgerlijk vYetboek 
heeft gesohonden, luidens hetwelk de 
gerochtelijke bekentenis, door verweerder 
gedaan in zijn conclusie, tegen hem een 
volledig bewijs opleverde (schending van 
artikel 1356 van het Bmgerlijk W etboek), 
de bewijskracht heeft miskend van de 
conolusie die deze bekentenis inhield 
(schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Bmgerlijk VVetboek), min
stens zijn weigering om rnet voormelde 
bekentenis rekening te houden niet vol
doende heeft gemotiveerd (soh ending van 
artikel 97 van de Grondwet), en daaren
boven, door de pachtovoreenkom.st van 
1 novernbor 1962 als geldig to beschou
wen, de andere in hot middel aangeduide 
wetsbepalingen betreffende de nietigheid 
van verbintenissen zonder oorzaak ge
schonden heeft (schending van de arti
kelen 1101, ll08, ll31, 1134 en 1709 
van hot Burgerlijk Wetback) : 

Ovenvogende dat verweerder in zijn 
conolusie voor de rochter in hager beroep 
niet staande hield dat hij " onderpachter 
was van eiser », m.aar dat hij " de huur 
overnam van alle goedoren welke ge'in
timeerde (thans eiser) in huur hiold "van 
de eigenaar ; 

Overwogende dat de reohter, zonder 
de bevvijsluacht van die conolusie te mis
kennen, heeft ktu1nen oorclelen clat ver-

weerder aldus aanvoerdo, niet dat hij 
onderpachter geworden was, doch pach
ter, en dit wel krachtens eon met de eige
naar rechtstreeks gesloten pachtovereen
komst; 

Overwegende dat de rechter arti
k~l 1356 van het Burgerlijk Wetback 
met heeft kmn10n schenden vernrits hij 
de door verweerder in zijn conolusie go
dane aanvoering niet als eon bekentenis 
heeft aangezien ; 

Overwegende dat, nu eiser zich in zijn 
conclusie voor de rechter in boger beroep 
op de beweerde bekentenis van verweer
der niet beriep, de rechter ertoe niet 
gehouden was de reden op te geven 
waarom hij rnet zulke bekentenis geen 
rekening hield ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middol, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1338, 1774, § 3, laatste lid, van het 
Bm·gerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, doo1'Clat hot bestreden vonnis aan
vaardt dat eiser de betrekkelijk nietige 
beeindiging van zijn pachtovereenkomst 
die eventueel zou voortvloeien uit het 
niet naleven van artikel 1774, § 3, laagste 
lid, van het Burgorlijk VVretboek, heeft 
gedekt, teTwijl eiser zich integencleel 
steeds in zijn conclusie het recht heeft 
voorbehouden de bestaande nietigheid 
op te werpen en hiervan slechts afstand 
wenste te doen voor zover de pacht
overeenkomst tussen verweerder en de 
eigenaar Van Hoorebeke zou zijn aan
vaard zoals zij in werkelijkheid werd 
afgesloten, zijnde een verpachting van de 
goederen door Van Hoorebeke aan ver
weerder, n1its een onderpacht aan eiser 
van de percelen 58ly en 581x, zodat hot 
vonnis de bevvijsluacht van deze conclu
sie heeft miskend (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Bmger
lijk 'iiVetboek) of hierop geen duidelijk 
antwoord heeft gegeven (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), en, voor 
zover als nodig, door aan te nemen dat 
de nietigheid voortvloeiende uit arti
kel 1774, § 3, laatste lid, van bet Bm·ger
lijk Wotboek werd gedekt, doze wetsbe
paling evenals artikel 1338 van hetzelfde 
wetboek heeft gesohonden : 

Overwegende dat het vonnis hot feit 
dat eiser de betrekkelijk nietige beeindi
ging van zijn pachtovereenkomst heeft 
gedekt en hot recht heeft verzaakt die 
nietigheid althans tegen verweerder op 
te werpen, steunt op een door eiser onder
tekend kwijtschrift; 
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Overwegende dat het vonnis zodoende 
de bewijskracht van de conclusie van 
eiser, luidens welke hij zich het recht 
voorbehield voormelde nietigheid op te 
werpen, niet heeft kunnen miskennen ; 

Overwegende dat de rechter, door te 
beslissen dat uit een door eiser onder
tekend kwijtschrift bleek dat deze het 
recht de nietigheid op te werpen had 
verzaakt, een passend antwoord geeft 
op die conclusie; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenom.en ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1774, § 3, 
laatste lid, ll01, ll08, 1131, ll34 en 
1709 van het Bm>gerlijk Wetboek, doo1'
dat bet bestreden vonnis aanneemt dat 
artikel 177 4 van het Burgerlijk W etboek 
niets gemeens heeft rnet de overneming 
door verweerder en de verhuring door 
Van Hoorebeke aan verweerder en dat de 
pachtovereenkomst, op 1 november 1962 
tussen Van Hoorebeke en verweerder 
afgesloten, dienvolgens geldig is, tenvijl 
het vaststond dat betreffende dezelfde 
gronden een pachtovereenkomst bestond 
tnssen Van Hoorebeke en ciser waaraan 
nooit rechtsgeldig, overeenkmnstig arti
kel 177 4, § 3, laatste lid, van het Burger
lijk \Vetboek, eon einde werd gesteld, 
.zodat, door te beslissen dat de overeen
komst van 1 novm.nber 1962 gevolg had 
en de uitdrijving van eiser rechtvaar
digde, de rechter voormelde wetsbepaling 
geschonden heeft en, door te beslissen 
dat de overneming en de verhuring door 
Van Hoorebeke aan verweerder niets 
gemeens bebben met dit artikel 177 4, 
de andere in het middel aangeduide 
wetsbepalingen geschonden heeft : 

Overwegende dat het niet naleven van 
de vormvoorschriften, die door arti
kel 177 4, § 3, laatste lid, van het Burger
lijk W etboek voor hot vaststellen van 
het akl-coord tot beeindiging van de 
lopende pacht van een landeigendom 
worden opgelegd, slechts een betrekke
lijke nietigheid van dit akkoord tot 
gevolg hecft, betreldwlijke nietigheid die 
derhalve kan worden gedekt door de 
erkenning van dit akkoord en wier voor
deel kan worden verzaakt ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat het ondertekenen door eiser van een 
kwijtschrift van 15 december 1962, lui
dens hetwelk hij erkent van verweerder 
een vergoeding voor m.est en navetten te 
hebben ontvangen voor het land dat 
hij van de eigenaar Van Hoorcbeke in 
pacht had, en dat door verweerder « is 

overgenomen ,, bewijst dat eiser ver
zaakt elke gebeurlijke uit de miskenning 
van voormelde wetsbepaling spruitende 
nietigheid, althans tussen hem en ver
weerder, op te werpen ; 

Overwegende dat het vonnis dienvol
gens, door te aanvaarden dat het niet 
eerbiedigen, bij het beeindigen van de 
vroegere pachtovereenkomst tussen de 
eigenaar en eiser, van de door voormeld 
artikel opgelegde vormvoorschriften, niet 
belette dat de nieuwe tussen de eigenaar 
en verweerder rechtstreeks afgesloten 
pachtovereenkomst geldig was, gevolg 
moest hebben en de uitdrijving van eiser 
rechtvaardigen, voormelde wetsbepaling 
niet heeft· geschonden; 

Overwegende dat, in acht genomen 
bovenvermelde vaststellingen van de 
rechter en de gevolgen die hij eruit afleidt, 
de overweging luidens welke artikel1774 
van het Burgerlijk \Vetboek niets ge
meens heeft n1.et de overneming en de 
verhuring door de eigenaar Van Hoore
beke aan verweerder, een overbodige 
beweegreden is ; 

Overwegende dat het middel, in zover 
het die overweging critiseert, bij gemis 
aan belang niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat het middel voor het 
overige niet kan worden aangenomen ; 

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

15 oktober 1966.- 1e l<mmer.- Voor
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. de Vreese. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleitm·s, HH. Das
sesse en Van Heeke. 

1 e KA:il'IER. - 15 oktober 1966. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. 

- BESLISSING DIE EEN VERWEER VER

WERPT ZONDER EEN l\UDDEL WAAROP 

HET BERUST TE ANTWOORDEN.- BE

SLISSING NIET JVIET REDENEN OMKLEED. 

Is niet met 1·edenen omkleecl cle beslissing 
die een verwee?' ve1·werpt zoncle1· een 
midclel wam·op het bertLBt te beantwoo?'
den. (Grondwet, art. 97.) 
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(RIJKSDIENST VOOR MA.ATSOHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, T. 1° CURATOR VAN RET 
FAILLISSEMENT NAGELS; 2o DE FAU
DEUR; 3° DE BELGISOHE STAAT, MINIS· 
TER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 november 1964 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 541 van het Wet
boek van burgerlijke rechtsvorclering, 
533 van het W etboek van koophandel, 
1319, 1320 en 1322 van bet Burgerlijk 
Wetboek, van de bewijskracht van de 
conclusies van eiser en van eerste ver
we~rder voor bet hof van beroep, en van 
art1kel 97 van de Grondwet, doonlat het 
hestreden arrest, onder hevestiging van 
het beroepen vonnis, heslist clat de afreke
ning van hot faillissement N agels client 
herstelcl te worden doch niet her'T.ien en 
clienvol.g;ens ei.se~ beveelt de gelden 'die 
hem .. b1.] verg1ssmg uitgekeercl werclen, 
hetzlJ 278.154 frank, in de massa terug te 
hrengen, zulks om de reclen dat, ten 
gevolge van een !outer materiele ver
gissing, de curator (thans eerste verweer
der) gezegd heclrag, hetwelk voortkomt 
van de v66r het faillissement door de 
gefailleerde gedane verkoop van een ten 
voorclele van dercle verweerder gehypo
thekeercl on~·oeren~ goed, heeft uitge
~eerd . !1t:~;n mser d1e geen hypothecaire 
mschrlJVlng genomen had, dat de door de 
c.ura~or begane clwaling geen rechtsclwa
hng 1s maar een dwaling omtrent de fei
~en, omclat cleze, als vereffenaar, zich niet 
1~ het geval hevonden heeft waarin hij 
cl1encle te oorclelen of in rechte de schulcl
vorclering van eiser verkieslijk was hoven 
die van dercle verweerder, clat de cura
tor zich toen in de onwetendheicl hevond 
omtrent de herkomst van de gelclen die 
hem door notaris D ... overhancligcl wer
den, dat hij overigens geloofcle clat cleze 
gel~en afkomstig waren van vroegere 
lem~~en .door. de ~·.efailleercle aangegaan, 
te1·w~Jl e1ser 1n ZlJn voor het hof van 
he~?ep ge~omen conclusie betoogcle clat 
" hlJ . :von~~s van 13 juni 1957, geveld 
?P Zl.J_ll blJ. exploot van 20 april 1956 
mgelmde ms, de Belgische Staat (thans 
dercle verweerder) ongegroncl wercl ver
klaard om de hetaling van kwestieuze 
som vanwege Meester Wouters (thans 
eerste verweercler) te hekomen , en clit 
vonnis onder meer sbeuncle op de v'olgende 
gronden : « clat de gevordercle terugheta-

ling onmogelijk is om de reden clat het de 
curator thans onmogelijk is een staat van 
verrekening op te maken, de orde van de 
s_chuldeisers te hepalen en in de verde
hug te voorzien, clat de uithetaling aan 
eiser. ( thans dercle verweerder) onderwor. 
pen 1s aan het heheer van het faillisse
ment ; clat eiser deze toestand zelf veroor
zaakt heeft door niet tijdig zijn rechten 
t~ do en geld en ... ; dat bovendien nog 
cl1ent opgemerkt te worden dat eiser in 
gehreke is gebleven zijn hypothecair 
recht op het onroerend goecl tijclig uit 
te oefenen en zich in de onmogelijkheid 
hevindt om dit recht thans te Iaten gel
den, om de reclen dat de massa nooit in 
het bezit is geweest van enig onroerend 
goed ,, en tenvijl eiser claaruit afieiclcle 
« dat de CciTator willens en wetens de 
hypothecaire inschrijving van de Staat 
als niet tegenstelhaar aan de massa he
schouwde, wanneer hij de hetaling van 
het hestaande aktief aan concludent uit
keerde ,, en dat « bij toepassing van arti: 
kel 541 van het Wethoek van hurgerlijke 
rechtsvordering, de herziening van de 
afrekening en de betaling aan concludent, 
onder voorwonclsel van " herziening van 
" een materiele vergissing ,, volleclig uit
gesloten is en hlijft ,, waarhij, zijnerzijcls, 
eerste verweercler in zijn voor het hof 
van beroep genomen conclusie eraan her
i~ner<;te « clat de Belgische Staat een ge
dmg _mspande om de onmidclellijke uit
betalmg van de hem, naar hij heweerde 
toekomende gelden te bekomen ... , dat 
de Rechthank van eerste aanleg te 
Mechelen, zetelende in handelszaken de 
eis van de Belgische Staat afwoes en I~em 
verwe~s naar. de afrekeningsvergadering >>, 
zodan1g clat, 1n zover het arrest beslist dat 
bij de. vereffening van het faillissement, 
m me1 1958, de curator zich niet in het 
geval hevonden heeft waarin hij cliencle 
te oordelen of in rechte de schuldvorde
ring van eiser voorkeur had hoven die 
van dercle verweercler, zulks omdat de 
curator « zich toen in de onwetendheid 
hevond omtrent de herkomst van de 
gelden die hem door notaris D ... overhan
digcl werden >> en clat hij op clat tijclstip 
nog geloofde clat cleze gelden afkomstig 
waren van vroegere door do gofailleercle 
aangegane leningen, het de bewijskracht 
heeft miskend, zowel van de conclusie 
van eiser als van die van eerste 
verweerder (schencling van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, van de hewijskracht van ge
noemde conclusies en van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende clat eiser in zijn voor het 
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hof van beroep neergelegde conclusie 
aanvoerde dat derde verweerder reeds 
op 20 april 1956 eerste verweerder (de 
curator) tot betaling van de litigieuze som 
had gedagvaard, dat die vordering bij 
0en vonnis van 13 juni 1957 ongegrond 
was verklaard om de in het middel aan
gehaalde redenen en dat daaruit bleek 
dat de curator, toen hij, ten aanzien van 
.dergelijke retroacta, de bedoelde som aan 
eiser betaalde, de hypothecaire inschrij
ving van de derde verweerder « wetens en 
willens » als niet tegenstelbaar aan de 
massa had beschouwd, zodat elke her
ziening van de afrekening en elke beta
ling aan eiser onder voorwendsel van 
materiele vergissing uitgesloten was ; 

Overwegende dat het arrest zijn beslis
sing, luidens welke de uitkering van die 
som aan eiser het gevolg was van een 
louter materiele vergissing welke dien
volgens mag worden hersteld, steunt op 
de overweging dat de door de curator 
begane dwaling geen rechtsdwaling was, 
maar een dwaling omtrent daadzaken, 
om de reden dat deze, als vereffenaar, 
zich niet in het geval bevonden heeft te 
oordelen of in rechte de schuldvordering 
van eiser verkieslijk was boven die van 
derde verweerder, dat de curator toen 
onwetend was van de herkomst van de 
litigieuze gelden en overigens geloofde 
dat ze afkomstig waren van vroegere 
leningen, dat het vonnis van 13 juni 1957 
alleen beslist over de uitbetaling van de 
gelden, doch zich niet uitspreekt over de 
voorrang welke, bij de definitieve ver
effening, tussen de schuldeisers zal moe
ten worden geiierbiedigd, dat dit vorinis 
bijgevolg de orde tussen de schuldeisers 
niet vaststelt, en, uitgesproken tussen 
andere partijen, geen gewijsde zaak uit
maakt ten opzichte van eiser ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
geen passend antwoord verstrekt op de 
conclusie van eiser waar deze zijn stel
ling, luidens welke de curator, toen hij 
hem de gelden op 1 juni 1958 uitkeerde, 
niet handelde bij louter materiele ver
gissing, maar « wetens en willens », dit is 
wetende dat de vraag van de voorrang 
tussen de schuldcisers zich voor hem 
stelde, steunde, niet op het feit dat het 
vonnis van 13 juni 1957 zich over die 
voorrang reeds zou hebben uitgesproken, 
of de orde tussen de schuldeisers reeds 
zou hebben vastgesteld, maar op de 
loutere omstandigheid dat de curator 
wist dat de derde verweerder reeds vroe
ger, op 20 april 1956, tegen hem zelf een 
vordering had ingesteld strekkende tot 
betaling van dezelfde gelden, op grond 

van een hypothecaire inschrijving op bet 
goed uit de verkoop waarvan de gelden 
voortkwamen, zoals overigens bleek uit 
de redenen van gemeld vonnis hetwelk 
die vordering had afgewezen ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch alleen in zover het, bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, de 
door eerste verweerder qttalitate qua in 
ondergeschikte orde ingestelde vordermg 
gegrond verklaart en, de afrekening van 
het faillissement Nagels « herstellend », 
eiser beveelt 278.154 frank aan de massa 
terug te brengen met veroordeling van 
derde verweerder in de kosten, en in 
zover het eiser veroordeelt in de kosten 
van hoger beroep ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; veroordeelt eerste verweerder 
in de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

15 oktober 1966.- 1e kamer.- VoM
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. de Vreese. 
- Gelijklttidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleite1's, HH. De 
Bruyn en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 17 oktober 1966. 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - ARREST VAN BUITEN
VERVOLGINGSTELLING. - VoORZIENING 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 
DRAAGWIJDTE. 

2° MIDDELEN TOT CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - ARREST VAN BUITEN
VERVOLGINGSTELLING. - VOORZIENING 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. -MID
DEL DAT ENKEL HET DISPOSITIEF VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING BETREFT. 
- :MIDDEL NIET ONTVANKELIJK. 

1° De bU1'ge1·Ujke pa1·tij is enkel ontvanke
lijk zich te voo1'zien tegen een a?Test van 
bttitenve1·volgingstelling in zove1· ze M'

doO?' veTooTdeelcl wonlt tot schacleve?·goe
cling, in cle kosten van cle publieke voT
cle?·ing en in cleze van cle bu1'ge1·lijke 
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vo1'Cle?'ing (1). (Wetboek van strafv., 
art. 216 en 373). 

2° De btwgel'l~jke partij, clie zich voorziet 
tegen een arrest van bttt:tenve?'volging
stelling wctanloo1· zij veroo1·cleelcl wonlt 
tot schadevergoecling en in cle kosten, is 
niet ontvanlcelijk tot staving van haa1· 
voo1·ziening een miclclel in te 1·oepen het
wellc uitsluitencl het clispositief van 
btdtenvervolgingstelling, gewezen ove1· de 
publielce vonlering, bet1·eft (2). (Wetb. 
van strafv., art. 216 en 373). 

(OEULEMANS EN VAN OALSTER, T. LOOF.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest, door het Hof van beroep te Luik, 
kamer van in beschuldigingstelling, op 
23 februari 1965 gewczen; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de beschikking van de raaclkam.er van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt 
van 10 november 1964 bevestigt, welke 
verweerder buiten vervolging stelt ; clat 
het eisers, burgerlijke partijmi, in de 
kosten jegens de publieko partij veroor
deelt en ze tevens voroordeelt aan ver
weerder oen scha.devergoeding van 100 fr. 
te betalen; 

Overwegende dat een burgerlijke partij 
ontvankelijk is zich te voorzien tegen een 
arrest van buitenvervolgingstelling enkel 
in zover ze erdoor veroordeeld wordt tot 
schadevergoeding, en in de kosten van 
de publieke vordering en in deze van de 
burgerlijke vordering; 

Overwegende dat het " middel '' door 
eisers naar voren gebracht in de memorie 
die ze, tot staving van hun voorziening 
ter griffie van het Hof hebben neergelegd, 
enkel het dispositief van buitenvervol
gingstelling, gewezen over de publieke 
vordoring, betreft; 

Dat het, dienvolgens, niet ontvankelijk 
IS; 

01n die redonen, verwerpt de voorzie
ning; veroorcleolt eisers in de kosten. 

(1) en (2) Oass., 20 juli 1965 (Bttlt. en 
PAsrc., 1965, I, 1197) en noot; 14 maart 1966 
(ibid., 1966, I, 912). 

(3) Verg. cass., 25 oktober 1965 (Bttll. en 
PAsrc., 1966, I, 264) en de arresten vermeld 
in de noot 2; raadpl. cass., 30 november 1959 

17 oktober 1966.- 2e kamer.- Voor
zitte1', H. Louveaux, raaclsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Hal
lemans. Gelijlcluiclende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-goneraal. 

2e KAMER. - 17 oktober 1966. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRi\'I. - STRAFZAKEN. - NEERLEG
GING VAN l\'IEi\'IORIES EN STUKKEN. -

TERMIJNEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
ARREST DAT ZIJN BESLISSING VER
KLAART TE STEUNEN OP DE VASTSTEL
LINGEN, BESOHOUWINGEN EN BESLUI

TEN VAN DESKUNDIGEN. - VERSLAG 
VAN DE DESKUNDIGEN BIJ DE BUNDEL 
GEVOEGD. - ARREST REGELlVIATIG l\iET 
REDENEN OMKLEED. 

1° In strafzaken, ve1·mag het H of acht te 
slaan op de memorie8 en op de stttlcken 
1We1·gelegcl na het vm·st1·ijken van de clo01· 
artilcel 53, lid 2, van het besluit van 
15 maa1·t 1815 voo1·ziene te1·mijn, zelf8 
inclien becloelcle stulclcen rmcle1·e z~jn clan 
cleze wellce gezegde bepctling beoogt, wan
nee?' de neerlegging niet cloo1· de eiser 
wonlt geclaan (3). (Besluit van 15 m.aart 
1815, art. 53, lid 2; wet van 20 juni 
1953, art. 6, § l.) (Impliciete oplossing.) 

2° Is ?'egelrnatig rnet 1·edenen omlcleecl het 
ct?'1'est clat, om te beslissen dat de feitelijlce 
omstancligheden van de telastlegging be
wezen z~jn, ve1·lclact1't zich de vaststellin
gen, beschouwingen en besluit van des
kztncligen toe te eigenen, wctcuvan het 
vm·slag bij de bzmclel gevoeyd is en waa?'
vctn het vaststelt clat zij do01· het ve1·slag 
van een andere deslcundige niet ontze
nttwcl wonlen, en aldtts het toezicht vcm 
het Hof toelaat (4). (Grondwet, art. 97.) 

(ibid., 1960, I, 359); 12 februari 1962 (ibid., 
1962, I, 673) en de arresten in de noot ver
meld. 

(4) Oass., 16 december 1963 (Bull. en PA
sro., 1964, I, 407) en het arrest in de noot 
vermelcl; verg. cass., 4 november 1963 (ibid., 
1964, I, 246). 



213-

(LAGAST, T. CARDON.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 januari 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

I. In zover de voorziening de beslissing 
over de publieke vordering bedoelt : 

Over bet eerste midclel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 234 van het 
Wetboek van strafvordering, 165 van de 
wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke 
inrichting gewijzigd door artikel 8 van de 
wet van 20 december 1957, en 2 van de 
wet van 4 september 1891, doo1·dat het 
bestreden arrest, nadat eiser door de cor
rectionele rechtbank was vrijgesprokcn 
geworden, eiser heeft veroordeeld wegens 
valsheid in geschriftcn en gebruik van 
valse geschriften, en dooTdat, enerzijds, uit 
het arrest en uit de zittingsbladen van de 
procedme blijkt dat de hecr raadsheer 
De Brauwere van de zetel deel uitmaakte 
en, anderzijds, uit de uitgifte van het 
arrest blijkt dat gezegde raadshcer bet 
bestreden arrest niet heeft ondertekend, 
en zulks zonder dat de omnogelijkbeid 
geconstateerd wordt waarin gezegde 
raadsheer zich zou hebben gevonden het 
arrest te ondertekenen, tenvijl, waar, op 
grand van artikel 2 van de vvet van 4 sep
tember 1891, het arrest met eenparigheid 
van stemmen diende uitgesproken te 
worden, de ondertekening van het arrest 
door al de raadsheren die van de zetel 
deel uitmaakten, overeenkomstig arti
kel 234 van het Wetboek van strafvor
dering en 165 van de wet van 18 juni 
1869 gewijzigd zoals gezegcl, een vcreiste 
is voor het bestaan van het arrest, en 
voor het bewijs van dit bestaan, en ter
wijl, in alle geval, uit de afwezigheid van 
de handtekening van de heer raadsheer 
:pe Brauwere volgt dat het bewijs niet 
IS geleverd van de eenparigheid waar
mede het arrest, overeenkomstig artikel 2 
van de wet van 4 september 1891, moest 
worden geveld : 

Overwegende dat nit een nicuwe uit
gifte vsn bet bestreden arrest, op 26 mei 
1966 ter grifiie van het Hof neergelegd, 
blijkt dat, in strijd met wat hot middel 
inroept, voormeld arrest de handtekening 
van raadsheer De Brauwere draagt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 

schending van artikel 97 van de Grand
wet, doodat het bestreden arrest eiser 
op strafrechtelijk en burgerlijk gebied 
heeft veroordeeld om valselijk een holo
grafisch testament, toegeschreven aan de 
hand van Christine Cardon, te hebben 
opgemaakt en er van gebruik te hebben 
gemaakt, en die beslissing heeft laten 
steunen op de overweging dat, om oor
cleelkundige gronden, die het Hof volledig 
beaamde en die door het verslag van 
v:rdachtes deskundige, de heer Defawe, 
met het minst ontzenuwd worden, bet 
aangestelde college van drie schriftrles
kundigen er toe geconcludeercl had dat 
het kwestieus holografisch testament 
vervslst werd door slaafse nabootsing 
naar het n1odel van geschrift van Chris
tine Cardon, teTwijl eiser in zijn conclusies 
op ll oktober 1965 voor het hof van 
beroep genomen, gesteld had dat gezegd 
testament gans vrij geschreven was go
weest door Christ\ne Cardon en verklaard 
had tot staving van deze stelling het 
verslag dd. 2 september 1965 van de heer 
Defawe, met al zijn gegevens, beschou
wingen en besluiten, integraal over te 
nemen in zijn besluitschrift, tenv~jl in 
gezegd verslag, dat ter zitting van 11 ok
tober 1965 voor het hof van beroep werd 
neergelegd, de heer deskcmdige Defawe 
liet golden 1° dat niet te verklaren is 
waarom een vervalser ingewikkelde let
ters " f » en " p » zou gebezigd hebben 
terwijl het hem gemakkelijk was de een
voudige " f " en " p " na te maken van 
het schrift var1 Christine Cardon, 2° dat 
de onregelmatigheden en de terugvloeiin
gen, door bet college van deskuncligen 
als bewijs van de beweerde valsheid van 
voormeld testmnent weerhouden, moes
t~n aangezien worden als voortspruitend 
mt het bepaald schrijftuig of pen die 
gebruikt werd on1., door middel van een 
klaar gebogenlijnig en drukkend schrift, 
de tekst van het betwist testament te 
maken, en 3° dat de retouches op't einde 
van de letters, door het college van des
kundigen eveneens als bewijs van de 
beweerde valsheid weerhouden, moesten 
aangezien worden als terugvloeiingen die 
1nen ten anderen in het algemeen kon 
terugvinclen in de meer drukkende einden 
van de rechtlijnige trekken, te1·wijl het 
verslag door het college van d.Bskundigen 
op 3 jm1i 1965 ter grifiie van het hof van 
bcroep neergelegd, geen passend ant
woord inhoudt op voormelde beschou
wingen van de heer deskundige Defawe, 
en te1·wijl dienvolgens dergelijk passend 
antwoord eveneens in het arrest ont
breekt, zoclat dit arrest niet passend, 
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overeenkomstig de vereisten van arti
kel 97 der Grondwet, gemotiveerd is : 

Overwegende dat de rechter, door een 
bij de bundel gevoegd verslag van des
kundigen aan te nemen, zich de vaststel
lingen, beschouwingen en besluiten ervan 
toeeigent, en het toezicht van het Rof 
over de draagwij dte van deze beoordeling 
toelaat; 

Dat het arrest, nu het erop wijst dat 
het de oordeelkundige gronden van het 
verslag van de drie aangestelde deskundi
gen volledig beaamt, en dat deze gronden 
door het verslag van eisers desklmdige 
niet het minst ontzenuwd worden, de in 
het middel bedoelde conclusie passend 
beantwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde Iniddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 154 en 189 van het ·vvetboek 
van strafvordering, doonlat hot bestreden 
arrest eiser op strafrechtelijk en burger
lijk gebied heeft veroordeeld wegens vals
heid in geschriften en gebruik van valse 
geschriften om reden dat hot geheel der 
gegevens van de zaak bewijst dat de ver
valsing door niemand anders dan door 
eiser kon zijn gepleegd geworden, en, 
onder meer, om reden dat de omstandig
heid dat het vals testament gevonden 
werd drie maanden na het overlijden van 
de echtgenote van eiser in de slaapkamer 
van eiser waar, sinds het overlijden van 
voornoemde, derden geen toegang had
den, de zekerheid geeft dat de beklaagde 
het stuk daar zelf heeft gestopt om door 
zogezegde toevallige ontdekking door een 
derde aan een verdenking van vervalsing 
te ontsnappen, te1·wijl het tegenstrijdig is 
te verklaren dat een dokmnent in een 
kamer word geplaatst waar derden geen 
toegang hadden om er de toevallige ont
dekking door een derde uit te lokken, 
welke tegenstrijdigheid in de motivering 
een schending uitmaakt van artikel 97 
van de Grondwet, en te7'Wijl waar het 
geheel van de gegevens waarop de rech
ters hebben gestelmd een tegenstrijdig
heid inhoudt, dit geheel van gegevens 
niet als een geldig bewijs kon aangezien 
worden zoals vereist door artikelen 154 
en 189 van het Wetboek van strafvorde
ring : 

Overwegende dat uit de context van 
het arrest blijkt dat het, door vast te 
stellen dat dei·den in de voormelde slaap
lmmer sinds hot overlijden van Christine 
Cardon geen toegang hadden, hiermede 

de normale toegang van gezegde kamer 
bedoelt·· 

Dat het niet strijdig is te verklaren 
dat een1 dokmnent in een kamer werd 
geplaatst, waar derden geen normale toe
gang hadden, om er de toevallige ont
dekking door een derde uit te lokken ; 

Dat het middel . fetelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening de beslis
sing over de burgerlijke vordering be
doelt : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept ; 

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

17 oktober 1966.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1•slaggever, Rid
der de Schaetzen. - Gelijlcluidende con
chtsie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Bayart. 

2e KAMER. - 17 oktober 1966. 

ARCHITECT (TUCRTRECRT EN BE
SCRERMING VAN DE TITEL).
RAAD VAN DE 0RDE VAN AROHITEOTEN. 
- ZAKEN VAN TUOHTREOHT. - BE
VOEGDHEID. 

De Raad van de Orde van a1·chitecten, uit
spmalc doende in t~tchtzalcen, heeft de 
bevoegdheid niet alleen om de bij arti
lcel 21 van cle wet van 26 juni 1963 be
paalcle t~tchtst1·afjen ttit te sp1·elcen, wan
nee1' een licl van cle Onle aan een telco7't
Jcoming aan zijn plichten schulclig be
vonden wonlt, maar oolc om indivicluele 
maat1·egelen te bevelen die niet het lca1·alc
teJ' hebben van een tuchtstTaj, ten eincle 
een inbreulc op cle cloo1· artilcel 19 be
paalcle voo7·sch1'ijten van cle plichtenlee1· 
te voodcomen of om claa1'aan een einde 
te stellen (1). (Wet van 26 juni 1963, 
art. 19, 20, 21 en 31.) 

(1) Raadpl. cass., 23 mei 1966 (Bttll. en 
PAsrc., 1966, I, 1193). - Artikel 5, lid 3, 
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(VAN ACKER, T. ORDE VAN ARCHITECTEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing van de Raad van beroep van 
de Orde van architecten, op 8 februari 
1966 te Gent gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 22 van de wet van 26 juni 
1963 tot instelling van een Orde van 
architecten, doordat de bestreden beslis
sing de tegenover eiser, naast en buiten 
een " eigenlijke tuchtstraf n, in tuchtza
ken genomen maatregel rechtvaardigt 
door de overweging dat de medewerking 
van eiser aan de groep Meno ongeoorloofd 
is daar " de verstrengeling van uiteen
lopende belangen uitloopt op onduldbare 
praktijken die een gezonde wedijver uit
sluiten tussen deze groep of althans de 
bij deze groep optredende architecten, 
en de andere architecten, al dan niet in 
zeker werkverband aaneengesloten n, ter
wijl, eerste ondm·deel (schending van arti
kel 22 van de wet van 26 juni 1963), "de 
verstrengeling van belangen n waarvan 
in de bestreden beslissing sprake, indien 
zij doelen op de tussen de cooperatieve 
vennootschap Meno en de christelijke 
vakbeweging bestaande banden, een 
reden uitmaakt die van politieke of syn
dicale aard is, en te?·wijl, tweede onde?·deel 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), de door de bestreden beslissing ge
geven rechtvaardiging niet aanduidt 
welke " onduldbare praktijken n werden 
bedreven en evenmin aanduidt of die 
<< onduldbare praktijken >> door eiser per
soonlijk werden bedreven, derwijze dat 
het voor het Hof onmogelijk is na te 
gaan of onder die woorden geen inmen
ging op politiek of syndikaal gebied 
schuil gaat, zodat de beslissing niet naar 
behoren met redenen is omkleed : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, bij bevestiging van de beroepen be
slissing, aan eiser de verplichting oplegt, 
onmiddellijk ontslag te nemen als archi
tect in dienst van de groep Meno en het 
bewijs daarvan aan de raad over te leg-

van de wet van 19 mei 1949laat uitdl·ukkelijk 
de Raad van de Orde der apothekers toe aan 
de leden van de Orde alle bedrijvigheid te 
verbieden, die onverenigbaar is 1net de eerlijke 
uitoefening van de artsenijkunst of afbreuk 
kan doen aan de achting verschuldigd aan de 
apothekers. 

gen, op grond van de overweging " dat 
noch het werken in band van onderge
schiktheid, noch het werken als loon
trekkende op zichzelf de waardigheid van 
bet beroep van architect in het gedrang 
brengen ; dat echber bij de groep Meno 
de verstrengeling van uiteenlopende be
langen uitloopt op onduldbare praktijken 
die een gezonde wedijver uitsluiten tussen 
deze groep, of althans de bij deze groep 
optredende architecten en andere archi
tecten ... >>; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel onder
stelt dat de « verstrengeling van belan
gen n, waarvan spraak, de tussen de 
groep Meno en de christelijke vakbewe
ging bestaande banden bedoelt, hetgeen 
een reden van politieke of syndicale aard 
zou zijn; 

Overwegende dat de door eiser voorop
gezette onderstelling uit geen enkele 
beweegreden van de beslissing kan afge
leid wmden; dat aldaar nergens spra.ak 
is van bepaalde banden welke tussen de 
cooperatieve vennootschap Meno en de 
christelijke vakbeweging zouden bestaan; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del op een onjuiste interpretatie van de 
bestreden beslissing rust en derhalve 
feitelijke grondslag mist ; 

\Vat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende, . eensdeels, dat bij ont
stentenis van conclusie de raad niet ver
plicht was de door hem ingeroepen on
duldbare praktijken nader te bepalen ; 

Overwegende, anderdeels, dat dopr 
aan te sbippen dat die praktijken een 
gezonde wedijver uitsluiten tussen de 
groep Meno of althans tussen de bij deze 
groep optredende architecten en de an
dere architecten, de raad de reden aan
geeft waarom het bevolen ontslag ge
rechtvaardigd voorkomt zelfs indien die 
praktijken niet noodzakelijk door eiser 
persoonlijk werden bedreven ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
13chending van de artikelen 9 van de 
Grondwet, 20 en 21 van de wet van 
26 juni 1963 tot instelling van een Orde 
van architecten, doo?·dat de Raad van 
beroep, verklarende " in tuchtzaken >> 

uitspraak te do en, bij bevestiging van een 
beslissing van de Provinciale Raad,, aan 
eiser de verplichting oplegt " onmiddellijk 
ontslag te nemen als architect in dienst 
van Meno en het bewijs daarvan aan de 
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Raad over te leggen "• tm·wijl de Raden 
van de Orde in tuchtzaken geen andere 
maatregelen mogen nen1.en dan het op
leggen van een van de in artikel 21 van 
de wet van 26 jtmi 1963 opgesomde 
tuchtstraffen, waaroncler de verplichting 
ontslag te nemen bij een coi:iperatieve 
vennootschap niet voorkomt : 

Overwegende clat nit de samenlezing 
van de artikelen 19, 20, 21 en 31, lid 1, 
van de wet van 26 juni 1963 blijkt dat 
de Raden van de Ordo van architecten, 
uitspraak doende in tuchtzaken, de be
voegdheid hebben niet alleen om de bij 
voormeld artikel 21 bepaalde tucht
straffen nit te sproken, wanneer een lid 
van de Orde aan een tekortkoming aan 
zijn plichten sohuldig bevonden wordt, 
maar ook om zekero individuele maatre
gelen te bevelon die niet het karakter 
hebben van cen tuchtstraf, ten einde oen 
inbreuk op de door artikel 19 bepaalde 
voorschriften van de plichtenleer te 
voorkon1on of on1. daaraan een einde te 
stollen; 

Overwegende dat, zoals uit het ant
woord op het tweede middel blijkt, de 
bestreden beslissing, zoncler aan de maat
regel het karakter van eon tuchtstraf te 
vcrlenen, beslist dat eiser gchouden is 
ontslag als architect te nemen bij de 
diensten van de groep die hem in haar 
dienst heeft en het bewijs daarvan aan 
de Raad voor te leggen, op grond hiervan 
dat, indien in beginsel de architecten, 
zoals andere titularissen van vrije beroe
pen, in band van ondergesohiktheid work 
mogen presteren, zonder afbreuk te doen 
aan de waardigheid van de Orde, feite
lijke omstancligheden nochtans zekere 
modewerkingen kunnen ongeoorloofd ma
ken, en dat hot ten doze hot geval is met 
de medewerking van eiser bij voormelde 
groep, wegens de omstandigheden die zij 
bepaalt; 

Overwegende dat, door aldus te be
slissen, de Raad van beroep de machten 
niet overschreden beoft die de wet hem 
toekent; 

Dat derhalve het middelniet kan aan
genmnen worden ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen worden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeclt eiser in de kosten. 

17 oktober 1966.-28 kamer.- Voor
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waarne-

mend voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Ger
niers.- Gelijkluiclende conclusie. H. Paul 
Mahaux, advooaat-genoraal. - Pleite1·s, 
HR. Van Heeke en Ansiaux. 

Van dezelfde dag eon arrest in gelijk
aardige bewoordingen in zake lYias tegen 
de Orde van architecten, op voorziening 
tegen een beslissing van de Raad van 
beroep van de Orde van architecten van 
8 februari 1966. 

2e KAMER. - 17 oktober 1966. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORJ\'I. - STRAFZAKEN'. - VERZOEK
SORRIFT TOT STAVING VAN DE VOORZIE
NING NEERGELEGD OP DE GRIFFIE VAN 
RET GEREORT DAT DE BESTREDEN BE

SLISSING GEWEZEN REEFT. - NEER
LEGGING NA RET VERSTRIJKEN VAN DE 
DOOR ARTIKEL 422 VAN RET WETBOEK 

VAN STRAFVORDERING VOORZIENE TER
l\UJN.- HOF DAT NIET VERMAG EROP 
AORT TE SI,AAN. 

In strafzalcen, ve1"tnag het Hof niet acht 
te slaan op een verzoeksclwift, dat op cle 
griffie van het ge1·echt clat de bestreden 
beslissing gewezen heeft, na het veTst1·ij
lcen van de doo1· a1·tilcel 422 van het 
JiVetboek van st1·aj'vonlering voorziene 
terrnijn weTd neergelegcl (1). 

(BOlTS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op I februari 1966 in hoger beroep 
gewezen door do Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen ; 

Overwegende ds.t de verklaring van 
voorziening op 10 februari 1966 werd 
gedaan; dat het verzoekschrift houdencle 
de micldelen tot cassatie slechts op dins
dag 22 februari 1966 neergelegd werd op 
de griffie van de recbtbal'lk die het bestre
den vonnis gewezen heeft; dat derhalve 
het verzoekschrift na hot verstrijken van 

(1) Cass., 30 november 1064 en 25 januari 
1965 (B~tll. en PAsiC., 1965, I, 323 en 511) 
en noten; 9 mei 1966 (ibid., 1066, I, 1139). 
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de door artikel 422 van het W etboek van 
strafvordering voorziene termijn neerge
legd werd, en dat het Hof niet vermag 
erop acht te slaan ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het te laat ingediend verzoek
schrift, verwerpt de voorziening ; veroor
deelt eiser in de kosten. 

17 oktober 1966.-28 kamer.- Voo1'
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·slaggevm·, H. Ger
niers.- Gelijkltticlencle conclttsie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 17 Oktober 1966. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VEROORDELEND AR
REST BI.T VERSTEK GEWEZEN.- VOOR· 
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE GEDU
RENDE DE GEWONE TERiiHJN VAN VER
ZET. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Is niet ontvankelijlc cle vom·ziening clooT cle 
belclaagcle, geclw·encle cle gewone tm·mijn 
van veTzet ingestelcl, tegen een a1·1·est 
clat hem bij verstelc vm·oorcleelt (1). (Wetb. 
van strafv., art. 413.) 

(V1\,NHAEREN EN CONSORTE'N, 
T. WEISS EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 maart 1966 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

I. W at betreft de voorziening van de 
twee eisers 

II. Wat betreft de voorziening van 
eiseres : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 

(1) Oa.ss., 30 juni 1964 (Bnll. en PAsrc., 
1964, I, 1170); 4 oktober 1965 (ibid., 1966, I, 
161). 

dat eiseres veroordeelt, bij verstek ge
wezen werd en haar op 28 april 1966 
betekend werd ; 

Overwegende dat eiseres zich tegen dit 
arrest in cassatie voorzien heeft op 
17 maart 1966, wanneer de gewone ter
mijn van verzet niet verstreken was ; · 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

On1. die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt eisers in de kosten. 

17 oktober 1966.-28 kamer.- Voo1'
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·slaggeve·r, H. Ger
niers.- Gelijlcluiclende concl·usie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 17 oktober. 1966. 

1° GENEESKUNDE. - ORDE DER 
APOTHEKERS. - TUCHTRECHTELIJKln 
VORDERING GESTEUND OP EEN OVER
TREDING DIE AANLEIDING GEGEVEN 
HEEFT TOT EEN STRAFRECHTELIJKE 
VEROORDELING.- BEVOEGDHEID VAN 
DE RAAD VAN DE 0RDE EN VAN DE 
GEMENGDE RAAD VAN BEROEP, 

2° MIDDELEN TOT CASSATIE. 
ZAKEN VAN TUCHTRECHT. - 0RDE 
DER APOTHEKERS. ---:- VERNIETIGING, 
ENKEL OP DE VOORZIENING VAN DE 
APOTHEKER, VAN EEN EERSTE BESLIS
SING VAN DE GEMENGDE RAAD VAN 
BEROEP.- MIDDEL DAT BEWEERT DAT 
BEDOELDE RAAD, UITSPRAAK DOENDE 
NA CASSATIE, DE DOOR EEN VB]RNIE
TIGDE BESLISSING UITGESPROKEN STRAF 
NIET MAG VERHOGEN.- TWEEDE BE
SLISSING DIE DE STRAF NIET VERHOCGT. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN RET 
J\UDDEL. 

3° MIDDELEN TGT CASSATIE. -
ZAKEN VA,N TUCHTRECHT. - 0RDE 
VAN APOTHEKERS. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE VASTSTELLINGEN VAN DE 
RECHTER CRITISEERT. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

4o MIDDELEN TOT CASSATIE. -
ZAKEN VAN TUCHTRECHT. - 0RDE 
DER APOTHEKERS. - MIDDEL D.AT DE 
SCHENDING VAN DE EENHEID VAN DE 
RECHTSPRAAK INROEPT. _:___ NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

5° STRAF.- ZAKEN VAN TUCHTRECHT. 
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- BEPALING VAN DE STRAF EVENREDIG 
l\IET DE ZWAARWIOHTIGHEID VAN DE 
FOUT.- BEOORDELING DOOR DE REOH
TER. 

6° EIGENLIJKE REOHTSPRAAK. -
TUOHTGEREOHT.- 0NDERZOEKEN VAN 
DE ZAAR EN UITSPRAAK VAN DE BESLIS
SING IN OPENBARE TEREOHTZITTING.
TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN DEZE 

VERPLIOHTING. 

7° GENEESKUNDE. - 0RDE DER 
APOTHEKERS. GEMENGDE RAAD 
VAN BEROEP. - 0NDERZOEK VAN DE 
ZA.AK EN UITSPRAAK VAN DE BESLIS

SING.- 0PENBAARHEID NIET VOORGE
SOHREVEN. 

8° GENEESKUNDE. - 0RDE DER 

APOTHEKERS.- BETEKENING VAN DE 
BESLISSING VAN DE GEMENGDE RAAD 

VAN BEROEP. - JVlODALITEITEN. 

9° VOORZIENING IN OASSATIE. -
TERl\UJN. - ZAKEN VAN TUOHTREOHT. 
- 0RDE DER APOTHEKERS. - VooR

ZIENING TEGEN EEN OP TEGENSPRAAK 
GEWEZEN BESLISSING VAN DE GE
MENGDE RAAD VAN BEROEP. - VER
TREKPUNT VAN DE TERli'IIJN. 

I 0 vV anneer een tttchtt·echtelij lee vonle1·ing 
tegen een apothelcer gesteund is ozJ een 
overtreding die aanleicling gegeven heeft 
tot een strafrechtel~jlce VB1'00?·deling, moe
ten cle Raad van de 01·de en cle gemengcle 
Raacl van beroep zich niet e1• toe bepe1·lcen 
de weerslag van deze vet,oonleling te 
beoonlelen; zij mogen lcennis nemen 
van het stTajTechtel#lc dossie1· ten einde 
de zwaanvichtigheid van de begane font 
en de weeTslag van cleze en van cle stmf
t·echtelijlce ve1·ooTdeUng op cle ee1• van 
het beroep te bepctlen ( l). (Wet van 
19 mei 1949, art. 5 en 12.) 

(1) Raadpl. cass., 7 september 1964 en 
26 april 1965 (Bttll. en PAsrc., 1965, I, 10 
en 904). 

(2) Over het punt dat, wanneer de vernie
tiging uitgesproken wordt, in strafzaken, op 
de enkele voorziening van de veroordeelde, 
de rechter naar wie de zaak verwezen wordt, 
dezelfde bevoegdheid heeft als de rechter 
waarvan de beslissing vernietigd is, en over 
het punt dat hij, bijgevolg, do straf mag ver
hogen welke de rechter waarvan de beslissing 
vernietigd is uitgesproken heeft, op voor
waa1•de van de door de eerste rechter uitge
sproken straf niet te verzwaren inclien de VOJ·

nietigde beslissing op het enkel hoger beroep 
van de veroordeelde gewezen werd, raadpl. 

2° Is niet-ontvanlcelijlc, bij gebrelc aan 
belang, het miclclel clat bewee1·t clat cle 
gemengcle Raad van beroep van cle Orde 
der apothelce1's, uitspmalc doencle na 
vet·nietiging, op de enlcele voorziening 
van de apothelce1·, van een ee1·ste beslis
sing van deze Raad, de oorspmnlcelijlc 
ttitgespmlcen st1·af niet rnag verhogen, 
tenvijl de tweede beslissing die straf niet 
ve1'hoogt (2). 

3° Is niet-ontvanlcelijlc het rnicldel dat de 
feitelijlce vaststellingen van de 1'echter 
critiseet·t ( 3). 

4° Is niet-ontvanlceliJlc het rniddel dat de 
schencling van de « eenheid van cle 1'echt
spmalc" im·oept (4). 

5° De tucht1'echte1' bepaalt soeve1·ein, binnen 
de doo1' de wet vastgestelde pm·lcen, de 
stnt/ evem·edig rnet de zwaa1·wichtigheid 
van de f ottt die h~J bewezen ve1-lclaart ( 5). 

6° De openbacwheid van de te1·echtzittingen 
en de ttitsp1'aalc van de vonnissen in 
ozJenbaTe tm·echtzitting, voo1·geschreven 
cloo1· cle m·tilcelen 9 6 en 9 7 van cle G?·ond
wet, zijn slechts nam· 1·echte toepasselijlc 
op de 1'echtbanlcen in de zin van dit 
woonl in de a1·tilcelen 9 2 en 9 3 van de 
G1·onclwet, dit is op de ?'echtbanlcen van 
de 1'echte1'lijlce onle; z~j zijn slechts 
toepasse.lij lc op een ctdrninist·ratief o1·gaan 
belast met eigenl~jlce 1'echtspmalc, name
lijlc op een tttchtge·recht, wanneeT een 
b~jzonde1'e wetsbepaling znlks voo1'
sclw·ij ft ( 6). 

7° Het onde1·zoelc van de zaak in openbare 
tet·echtzitting doo1· de gemengcle Baad 
vctn be1·oep van de Onle de1· apothelcers 
en de ttitsp1·aalc in openbaTe te·rechtzit
ting van de doo1· deze Raacl gewezen 
beslisstngen zijn doo1· geen enlcele wets
bepaling voo1·gesclweven (7). (\Vet van 
19 mei 1949, art. 12, 16 en 20.) 

namelijk cass., 6 juni 1939 (Bull. en PAsrc., 
Hl39, I, 291), 22 juli 1950 (ibid., 1950, I, 843) 
en 2 december 1963 (ibid., 1964, I, 355), als
mede cle noten. 

(3) Cass., 8 november 1965 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 316) ; raadpl. cass., 11 oktober 1965 
(ibid., 1966, I, 185). 

(4) Raadpl. cass., 15 maart 1965 (Bull. 
en PASIC., 1965, I, 734). 

(5) Raadpl. cass., 27 septembel.' 1965 (Bttll. 
en PAsrc., 1966, I, 127). 

(6) en (7) R.aaclpl. cass., 9 oktober 1959 
(Bull. en PAsrc., 1960, I, 170) en de conclusie 
van het openbaar ministerie, Rev. m·it. jtu·. 
belge, 1960, blz. 177 en de noot van Profes
sor P. DE VISSCHER. 



-219-

8° De beslissing van de gemengde Raad 
van beroep der apothekers moet aan de 
belanghebbende betekend worden bij een 
ter post aangetekend sch1·ijven; geen 
termijn is daarvooT evenwel vooTzien. 
(Wet van 19 mei 1949, art. 12.) 

9° De teTmijn om zich in cassatie te vooT
zien tegen een op tegensp1·aak gewezen 
beslissing van de gemengde Raad van 
be1·oep van de Onle de1• apotheke1·s is 
de te1·mijn vooTzien biJ m·tikel 37 3 van 
het W etboek van stmfvoTdeTing; h~i 
begint te lopen de dag nctdat cle uitspmak 
aan de belanghebbencle bij een aangete
lcencl schrijven betelcend wenl ( 1). (Wet 
van 19 mei 1949, art. 12; Wetb. van 
strafv., art. 373.) 

\ 
(BOECKSTIJNS, T. ORDE DER APOTHEKERS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 8 maart 1966 gewezen door 
de gemengde Raad van beroep met het 
N ederlands als voertaal van de Orde der 
apothekers, uitspraak doende als rechts
college na verwijzing; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
7 september 1964 (2). 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, dooTdat de bestreden beslissing niet 
antwooTdt op ·de conclusie waarbij eiser 
deed gelden dat de gemengde raad van 
beroep, bij de beoordeling van de tegen 
eiser ingestelde vordering, uitsluitend 
mocht rekening houden met de straf
rechtelijke veroordflling van 17 april1962 
en de weerslag daarvan op de eer van 
het beroep van apotheker, en geenszins 
met de feiten die tot die veroordeling 
aanleiding gaven, zodat de gemengde 
raad van beroep zich onbevoegd diende 
te verklaren om kennis te nemen van 
de vordering vanaf het ogenblik dat gans 
het strafdossier tot staving van die vor
dering ingeroepen werd, des te meer daar 
nog andere bestanddelen welke aan die 
veroordeling vreemd waren zich in dit 
dossier bevonden : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, na vastgesteld te hebben dat de 
tegen eiser ingeroepen telastlegging luidt : 

(1) Cass., 20 maart 1964 (Bull. en PASIC., 
1964, I, 786) en 23 augustus 1966 (ibid., 1966, 
I, 1416). 

(2) Bttll. en PA.siC., 1965, I, 10. 

« buiten zijn bevoegdheidsbedrijvigheid 
zware fouten te hebben begaan die een 
weerslag zouden hebben op de eer van 
het beroep », er op wijst « dat de tucht
vervolging steunt op de feiten die aan
leiding hebben gegeven tot de straf
rechtelijke veroordeling », en de kennis
neming van bet strafdossier rechtvaardigt 
onder meer op grand van de overwegingen 
« dat het onontbeerlijk is dat ieder der 
leden van de tuchtinstantie, in het kader 
van de tuchtvervolging en om tot een 
aangepaste tuchtbeteugeling te komen 
zich rekenschap zou kunnen geven va~ 
de aard der aangewreven feiten en de 
omstandigheden waarin zij gepleegd wer
den, om hieruit te besluiten, of en in 
welke mate zij een weerslag hadden op de 
eer van het beroep van apotheker », en 
« dat de opdracht, die door de wet aan 
de tuchtinstanties wordt toevertrouwd 
op zich zelf de mededeling van het straf
dossier wettigt », er bij voegende, « dat 
uit de kennisneming van het dossier ... 
geenszins kan afgeleid worden dat deze 
raad ten overstaan van Boeckstijns reke
ning zou houden m.et gegevens vreemd 
aan zijn veroordeling en dat de Raad, 
voor zoveel nodig, uitdrukk:elijk ver
k:laart hiermede geen rekening te hou
den »; 

Overwegende dat zodoende de bestre
den beslissing de in het middel aange
haalde conclusie beantwoordt ; 

Dat het Jniddel feitelijk:e grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
een overschrijding van macht, clom·dat 
de gemengde raad van beroep de straf
rechtelijke feiten een tweede maal beoor
deelt, teTwijl hij uitsluitend de straf
rechtelijke veroordeling in aanmerking 
mocht nemen : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
}let eerste middel blijkt dat de gemengde 
raad van beroep geen machtsoverschrij
ding gepleegd heeft ; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de recbten van de verdedi
ging, clooTdat de vordering op de inhouci 
van het strafdossier steunt, te1·wijl eiser 
mocht onderstellen dat daarmede geen 
rek:ening zou gehouden worden : 

Overwegende, eensdeels, dat de eerste 
beslissing van de Gemengde Raad van 
beroep, bij arrest van het Hof van 7 sep
tember 1964 vernietigd werd, omdat het 
strafdossier niet v66r het sluiten van de 
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debatten ter beschikking van eiser ge
steld werd; 

Overwegende, anderdeels, dat uit de 
stukken van de rechtspleging waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiser bij aangetekend schrijven van 23 de
cember 1965, dit is ongeveer anderhalve 
rnaand voor de behandeli:ng van de zaak, 
ervan verwittigd werd dat bedoeld dos
sier op de griffie van de raad ter zijn be
schikking lag ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 5 van de wet van 
19 mei 1949 tot oprichting van de Orde 
der apothekers, cloonlat de bestreden 
beslissing of minstens de behandoling op 
de terechtzitting zich niet boperkt hee±t 
tot de beoordeling van de weerslag van 
de strafrechtelijke veroordeling op de 
eer en de waardigheid van hot beroep 
van apotheker : 

Overwegende dat noch uit de bestreden 
beslissing, noch uit het proces-verbaal 
van de terechtzitting blijkt clat de raad 
de feiten, die aanleiding gaven tot de 
strafrechtelijke veroorcleling, met een 
ander oogmerk heeft onclerzocht clan mn 
bun zwaarwichtigheid en hun weerslag 
op do eor van het beroep van apothekor 
te beoorclelen ; 

Overwegende dat de boslissing intogon
deel or uitclrukkelijk op wijst " dat een 
niet te onderschatten ruchtbaarheid van 
bodoelde zedenmisdrijven en van de 
daarop volgende strafrechtelijke veroor
deling is ontstaan " en " dat deze mis
drijven en de erop volgende veroordeling 
wel degelijk een effectieve en door hun 
aard, zeer ongunstige weerslag op de eer 
en de waardigheid van hot beroep hebben 
gehad "; 

Dat het middel niet kan aangenomon 
worden; · 

Over het vierde middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, cloo1·clat de bestreden beslissing nog 
nagelaten heeft verscheidene middelen 
en argumenten van eiser te beantwoor
den : 

Overwegende dat eiser niet bepaalt 
welke middelen de bestreden beslissing 
onbeantwoord zou gelaten hebben, zodat 
de gegrondheid van het middel, wegens 
onnauwkecrrigheid, niet kan onderzocht 
worden; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
Over het zesde middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 11, lid 10, 4°, van 

de wet van 19 mei 1949 tot oprichting 
van de Orde der apotbekers, cloonlat de 
procedurevoorschriften van de hoge raad 
bij de behandeling van de zaak niet toe
gepast worden : 

Overwegencle dat het middel niet be
paalt wolke procedcrrevoorscbriften van 
de hoge raad niet toegepast werden, zodat 
de gegrondheid van het middel, wegens 
onnauwkeurigheid, niet kan onderzocht 
worden; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet en van de rechten van de vordedi
ging, cloonlat de bestreden beslissing de 
eis van de voorzitter van de hoge raad 
strekkende na verbreking van de eerste 
boslissing op de enkelo voorziening van 
eis9r, tot verhoging van de straf niet 
verworpen heeft, en clooTclctt deze eis 
huidige eiser onvoorzien verplichtte zijn 
verweer daarop af te stenun.en : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing de door de eerste beslissing van de 
raacl van beroep uitgesprokon tuchtstraf 
niet verhoogt ; 

Dat, zelfs indien hot 1niddel gegrond 
was, het, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk is ; 

Over het achtste middel, afgeleid nit 
de schending van de rochten van de ver
decliging, cloonlat de bestreden beslissing 
op grond van bopaalde vaststellingen 
beslist dat de zedenfeiten en de daarop
volgende strafrechtelijke veroordeling een 
weerslag gehad bebben op de eer en de 
waardigheid van het beroep van apothe
ker, tenvijl eiser zich claartegen niet heeft 
lnumen verdedigen, omdat die vaststel· 
lingen onjuist zijn : 

Overwegende dat het middel erop neer. 
komt feitelijke vaststellingen van de 
gemengde raad van beroep te bestrijden; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Over het negende middel, afgeleid uit 
de schending van de eenheid van de 
rechtspraak, cloonlat de bestreden beslis
sing een tuchtstraf uitspreekt die in 
wanverhouding staat met die welke 
gebruikelijk in soortgelijke gevallen toe
gepast worden : 

Overwegende, enerzijds, dat de schen
ding van de eenheid van de rechtspraak 
geen aanleicling tot cassatie kan geven ; 

Overwegende, anderzijds, dat de rech
ter soeverein vaststelt, binnen de door de 
wet voorziene perken, de straf die even
redig is met de zwaarwichtigheid van de 
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voor vaststaande verklaarde tuchtfout.; 
Dat het middel niet kan aangenomen 

worden; 

Over het tiende middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 96 en 97 van 
de Grondwet, cloonlat noch de bestreden 
beslissing noch de processen-verbaal van 
de terechtzittingen vaststellen dat de 
behandeling van de zaak in openbare 
terechtzitting gebeurde, noch dat die 
beslissing in open bare terechtzitting werd 
uitgesproken, tenvijl de terechtzittingen 
van de rechtbanken openbaar moeten 
zijn, en elk vonnis in openbare terecht
zitting moet uitgesproken worden : 

Overwegende dat artikel 97 van de 
Grondwet in zover het bepaalt dat het 
vonnis in openbare terechtzitting uit
gesproken wordt, evenals de door arti
kel 96 van de Grondwet voorgeschreven 
openbaarheid van de terechtzittingen 
slechts toepasselijk zijn op de rechtban
ken in de zin van dit woord in de arti
kelen 92 en 93 van de Grondwet, dit is 
op de rechtbanken van de rechterlijke 
orde; 

Dat geen enkelo bepaling van de wet 
van 19 mei 1949 uitdrukkelijk of impli
ciet voorschrijft dat de terochtzittingen 
van de gen1engde raad van beroep van 
de Orde der apothekers openbaar zullen 
zijn, nooh dat do beslissingen van die 
raad in openbare torechtzitting zullen 
worden uitgosproken; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het elfde middel, afgeleid uit de 
schending van de reohten van de ver
dediging, doo1·dat geen verslag van de 
behandeling der zaak op de terechtzitting 
van 8 februari 1966 opgesteld werd : 

Overwegende dat nit de stukken van 
de reohtspleging waarop het Hof vermag 
acht te Rlaan blijkt dat een proces-ver
baal van bedoelde terechtzitting, waarop 
de zaak behandeld is geweest, opgesteld 
werd; 

Dat het middol feitelijke grondslag 
mist; 

Over het twaalfde m.iddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 12 van de 
wet van 19 mei 1949 tot oprichting van 
de Orde der apothekers en 373 van het 
Wetboek van strafvordering, cloonlat 
eiser slechts op 12 maart 1966 ervan 
kennis gekregen heeft dat oen beslissing 
op 8 maart 1966 geveld werd, teTwijl hij 
over een termijn van voorziening van 
tien dagen moest kunnen beschikken : 

Overwegende, enerzijds, dat artikel 12 

van voormelde wet de termijn niet be
paalt waarin de boslissing aan de belang
hebbende bij aangetekend schrijven moet 
betekend worden ; 

Overwegende, anderzijds, dat de ter
mijh om zich in verbreking te voorzien 
tegen een op tegenspraak, zoals ten deze, 
gewezen beslissing van de gemengde 
raad van beroep tien vrije dagen be
draagt vanaf de betokening van de be
slissing bij aangetekende brief ; 

Dat het middel niot kan aangenomen 
worden; 

Over het dertiende middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 5 van de wet 
van 19 mei 1949 tot oprichting van de 
Orde der apothekers en van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers, doonlat de 
bestreden beslissing, door eiser te schor
sen van hot recht zijn beroep nit te oefe
non en door hem aldus van zijn brood
winning te beroven, h01n in zijn eer en 
waardigheid krenkt, terwijl de Orde der 
apothekers tot doel heeft de eer en de 
waardigheid van haar leden te hand
haven, en doonlat die beslissing hem zijn 
bestaansmiddelen ontneemt, teTWbjl hij 
recht heeft op een onaantastbaar levens
minimmn : 

Overwegende, enerzijds, dat de door 
artikel 14 van de wet van 9 mei 1949 
voorziene straf van schorsing van het 
recht de artsenijkunst uit to oefenen 
noodzakelijk een tijdelijke beroving van 
brood winning medebrengt, zodat het mid
del erop neerkomt een wettelijke bepa
ling aan te klagen ; 

Overwegende, anderzijds, dat de wet 
van 12 april 1965 vreemd is aan de gecri
tiseerde maatregelen ; 

Dat het middel derhalve niet ontvanke
lijk is; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen worden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

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

17 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Ger
niers. - Gel~jlchbidende conclnsie, H. Paul 
lYiahaux, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Van Leynseele. 
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28 KAMER. - 17 oktober 1966. 

VERKEER. -BESTUREN, IN STAAT VAN 
DRONKENSCHAP, VAN EEN VOERTUIG IN 
EEN OPENBARE PLAATS.- HERHALING. 
- TOEPASSELIJKE STRAF. 

Is omvettelijk de veTOorcleling tot een gevan
genisstraf van 15 clagen en tot een gelcl
boete van 200 j1·ank, uitgesp1·oken ten 
laste van een beklaagcle wegens het bestu
ren van een voert~tig in een openbcwe 
plaats in staat van cl1·onkenschap, met 
cle ve1·zwm·encle ornstancligheicl van he?'
haling (1). (Wet van 1 augustus 1899, 
gewijzigd bij het artikel 3 van de wet 
van 15 april 1958, art. 2-5, 2°.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE DENDERl\10NDE, T. COEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 april 1966 door de Correc
tionele Rechtbank te Dendermonde in 
hoger beroep gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening be
perk;t is tot de beslissing betreffende de 
ten laste van verweerder gelegde fei
ten A en 0; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 2-4 en 2-5, 2°, van de 
wet van 1 augustus 1899, aangevuld door 
de wet van 15 april 1958, cloonlat het 
bestreden vonnis verweerder veroordeeld 
heeft tot een gevangenisstraf van 15 da
gen en tot een geldboete van 200 frank, 
vermeerderd met 190 decimes, of tot een 
vervangende gevangenisstraf van een 
maand, met het verval van het recht te 
sturen, wegens het best1.u·en van een 
voertuig in een openbare plaats in staat 
van dronkenschap, inbreuk gepleegd bij 
herhaling namelijk binnen drie jaar na 
een voorgaande veroordeling, bij vonnis 
in kracht van gewijsde, wegens dezelfde 
inbreuk, te1·wijl voormeld artikel 2-5, 2°, 
van de wet van 1 augustus 1899 voor 
deze telastlegging, een minimum gevan-

(1) Cass., 30 april 1962 (Bull. en PAsiC., 
1962, I, 952); 7 januari 1963 (ibid., 1963, 
I, 531); 20 september 1965 (ibid., 1966, I, 
88); raadpl. cass., 19 december 1960 (ibid., 
1961, I, 435); 13 september 1965, twee arres
ten (ibid., 1966, I, 63 en 64). 

genisstraf van een maand voorziet, en 
terwijl de wet niet toelaat bij het beteu
gelen van deze inbreuk, met aanneming 
van verzachtende omstandigheden de 
gevangenisstraf te verlagen beneden de 
duur van een maand : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
is om 's nachts, op de openbare weg een 
autovoertuig bestuurd te hebben, 1 o zon
der de vereiste lichaamsgoschiktheid, de 
nodige kennis en bedrevenheid (feit A), 
2° in staat van dronkenscbap, bij her
haling, om binnen de drie jaren na een 
voorgaande veroordeling, in kracht van 
gewijsde, een zelfde misdrijf opnieuw te
hebben begaan (feit 0) ; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, bij toepassing van artikel 65 van het 
Strafwetboek, voornoemde feiten door· 
een enkele straf van 15 dagen gevangenis. 
en 200 frank geldboete, of een vervan
gende gevangenisstraf van twee maandml 
heeft beteugeld alsmede het verval van 
het reoht enig voertuig of luchtschip te 
besturen of een rijdier te geleiden, gedu
rende een termijn van twee maanden. 
heeft uitgesproken ; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 65 van het Strafwetboek, wanneer· 
een zelfde feit versoheidene misdrijven 
oplevert, de zwaarste straf alleen wordt. 
uitgesproken ; 

Overwegende dat aldus, ten deze, de 
straf diende uitgesproken welke door de 
wet voorzien is om het tweede ten laste 
gelegde feit te betengelen; 

Overwegende dat, volgens artikel 2-5, 
2°, van de wet van 1 augustus 1899 aan
gevuld bij artikel 3 van de wet van 
15 april 1958, zo iemand die bij toepas
sing van artikel 2-4 van voornoemde wet 
is veroordeeld, binnen drie jaar dezelfde 
bepaling opnieuw overtreedt een mini
mum straf client op te lopen van een 
maand gevangenisstraf en een geldboete 
van 200 frank of een van die straffen 
aileen; 

Overwegende dat artikel 85 van het. 
Strafwetboek niet toepasselijk is op de 
inbreuken voorzien bij voornoemde wets
bepaling en dat de rechter trouwens geen. 
verzaohtende omstandigheden aanhaalt, 
zodat hij, door een gevangenisstraf van 
vijftien dagen toe te passen, een straf 
uitgesproken heeft beneden het wettelijk 
minimum; 

Overwegende dat de onwettelijkheid 
van een der bestanddelen van de toege
paste straf de wettelijkheid van de gehele
straf aantast ; 
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Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak doet 
over de telastleggingen A en C en over 
de kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Gent, zete
lende in hager beroep. 

17 oktober 1966.- 2e kamer.- Voor
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waarne
m.end voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Lou
veaux. Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 oktober 1966. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - MrsDAAD. - AR

REST VAN VERWIJZING NAAR DE OOR

REOTIONELE REORTBANK. - VERZAOR

TENDE OJ\'fSTANDIGREDEN NIET AANGE

DUID.- BESLISSING VAN ONBEVOEGD

REID VAN RET WIJZEND GEREORT. -

VERNIETIGING VA,N RET ARREST VAN 

DE KAMER VAN INBESORULDIGING

STELLING. - VERWIJZING NA,AR DE

ZELFDE KAMER VAN INBESORULDIGING

STELLING, UIT ANDERE LED EN SAJ\'IEN

GESTELD. 

TV annee1' de kame1· van inbeschuldiging
stelling een belclaagde nam· de C01'1'ec

tionele 1'echtbanlc wegens een misdaad 
ve1·wezen !weft, zonde1· ve1'Zachtende om
stancligheden aan te cluiden, dat het 
wijzend ge1·echt zich onbevoegd !weft 
ve1·klaa1'd en dat de twee beslissingen in 
lcmcht van gewijsde zijn gegaan, ve1'
nietigt het Hof, het 1'echtsgebied 1'ege
lenrl, het a1·1·est van de lcamm· van ~nbe
sclndcligingstelling, en veTwijst het de 
zaak nam· dezelfde kamer van inbesch~tl
digingstelling, ~tio ande1·e leden samen
gesteld (1). 

(1) Cass., 2 september 1954 (Bttll. en FA
SIC., 1954, I, 1031) en 8 november 1965 (ibid., 
1966, I, 327); verg. cass., 4 mei 1959 (ibid., 
1959, I, 896). 

(PROOUREUR-GENERAAL TE LUIK, 

IN ZAKE FRANSSEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied inge
diend door de Procurem·-generaal bij het 
Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat de genaamde Fran
ciscus Franssen, geboren te Lanklaar op 
6 mei 1910, wonende te Genk, bij arrest 
van 29 april 1965 door de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof van 
beroep te Luik gewezen, naar de Correc
tionele Rechtbank te Tongeren verwezen 
werd om, te Gent, op 4 en 23 september 
en 1 oktober 1964, ten nadele van de 
naamloze vennootschap " Koohnijnen 
Andre Dumont " een dennenbos in brand 
gestoken te hebben; 

Overwegende dat, bij arrest van 
30 maart 1966, bet Hof van beroep te 
Luik, na te hebben vastgesteld dat voor
noemd arrest van verwijzing geen ver
zachtende omstandigheden voorzien had 
en dat de feiten van de telastlegging 
beteugeld worden met criminele straffen, 
beslist dat de Correctionele Rechtbank 
te Tongeren onbevoegd was om ervan 
kennis te nemen ; 

Overwegende dat door de tegenstrijdig
heid tussen het arrest van verwijzing en 
het arrest van 30 maart 19.66, beide in 
kracht van gewijsde gegaan, er een ge
schil van rechtsmachten ontstaan is, 
hetwelk de norrnale gang van het gerecht 
verhindert; dat er derhalve aanleiding 
bestaat tot regeling van rechtsgebied ; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 5ll van het Strafwetboek, de ten 
laste gelegde feiten met dwangarbeid van 
tien jaar tot vijftien jaar worden gestraft, 
dit is, volgens artikel 7 van hetzelfde 
wetboek, een criminele straf; 

Overwegende dat het. arrest van ver
wijzing geen verzachtende omstandig
heden vermeldt; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lend, vernietigt het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling op 29 april 
1965 gewezen door het Hof van beroep 
te Luik; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; verwij st 
de zaak naar de Kamer van inbeschul
digingstelling te Luik, uit andere leden 
samengesteld. 

17 oktober 1966.- 2e kamer. - Voor-
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zitte1• en Verslaggever, H. Louveaux, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
lttidende conclttsie, H. Paul 11'iahaux, 
advocaat-generaal. 

.2e KAMER. - 17 oktober 1966. 

MIDDELEN TOT CASSATIE.- STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR

DERING. - J\1IDDEL DAT VAN EEN VER

KEERDE INTERPR1,TATIE VAN DE BE

STREDEN BESLISSING UITGAAT. -l\1:ID

DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

11Jlist feitelijke g1·onclslag, het miclclel clat 
van een vedceenle inte·rpretatie van het 
arrest ttitgctat ( 1). 

(DEMEYER, T. VAN DER VENNET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op hot bostreden 
arrest, op 22 april 1966 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing slecbts over de burgerlijke vordering 
door verweerder tegen eiser ingesteld, 
uitspraak doet ; 

Over hot middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 van het Bur
gerlijk W etboek en 97 van de Grondwet, 
doonlat hot bestreden arrest, na uitdruk
kelijk vastgesteld te hebben « dat ver
weerder, burgerlijke partij, nog stoffelijke 
schadevergoeding wegens inkomstenver
lies vordert " en dat (( geen stoffelijke 
schade door schencling van fysische inte
griteit client overwogon, vermits er geen 
wordt govorderd "• en na even uitdruk
kelijk vastgesteld te hebben dat ver-

(1) Cass., 16 juni 1956 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 1322). Over het punt dat de rechter, 
om- de schade te ramen wegens verlies van 
bedrijfsinkomsten, voortvloeiende uit een be
stendige werkonbekwaamhmd, rekening moet 
houden met het loon dat de getroffene nog 
verdiende na de consolidatie, raaclpl. cass., 
9 juni 1952 (Bttll. en PASIC., 1952, I, 049), 
24 mei 1954 (ibid., 1954, I, 823), 8 februari 

weerder sedert 1 december 1961, datum 
van de consolidatie, als autochauffeur in 
dienst was van het Akademisch Zieken
hcus en een jaarlijks arbeidsinkomen van 
81.930 frank had, toch beslist heeft dat 
de stoffelijke schade wegens inkomston
vorlies, voortvloeiend uit eon werkonbe
kwaamheid van 40 t. h. van 1 december 
1961 tot 31 maart 1962, van l april 1962 
tot 30 jcmi 1963, van 1 juli 1963 tot 
30 jtmi 1965, van 1 juli 1965 tot 22 april 
1966 en van 22 april 1966 over een lucra
tieve levensduur van 24 jaar, bestaat in 
een deel gelijk aan 40 t. h. van het inte
grale loon dat het slachtoffer zou gewon
nen hebben, inclien het zijn werk bij 
Touring-Wegenhulp had voortgezet, en 
zull~s op grond van de bestendige work
onbekwaamheid van 40 t. h. door de 
deskundige bepaald, en bijgevolg aan 
verweerder de respectievelijke smnmen 
toekent van 12.976, 54,135, 89.387, 
37.064 en 738.528 frank als stoffolijke 
schadevergoeding voor inkmnstenver
lies, te1·wijl uit de vaststellingen van 
het arrest duidelijk blijkt dat de stof
felijke schade waarvoor verweerder scha
deloosstelling eiste enkel en aileen bestond 
in het verlies van inkomsten, te1·wijl 
in aquiliaanse zaken de schadeloos
stelling het werkelijk door het slachtoffer 
geleden nadeel niet 1nag overtreffen, 
tenvijl het arrest, na vastgestold to hob
ben dat verweerder sedert 1 decem.ber 
1961 werkelijk eon loon van 81.930 frank 
ontvangen heeft, niet wettelijk kon 
besluiten dat de schadeloosstelling, die 
voortvloeide uit het vanaf dat ogenblik 
geleden verlies van inkmnsten, ovoreen
kwam met hot totaalloon dat het slacht
offer bij Touring-Wegenhulp had lnmnen 
verdienen, tenv~jl het arrest, door te 
weigeren van de voor inkomstenverlies 
toegekende vergoeding de als inkomsten 
gei'n.do smmnen af to trekkon, aan ver
weerder een schadevergoecling toegekend 
heeft die ovoreenkomt met een nadeel 
dat gedeeltelijk niet vastgesteld werd en 
dat verwoerder niet ondergaan heeft, 
zodat het arrest aan verweerder meer 
toegekend heeft dan hetgeen waarop 

1960 (ibid., 1960, I, 649); over het punt 
clat zulks niet het geval is wanneer cle schacle 
waarvan vergoecling worclt gevra,agcl in cle
verminclering bestaat van de werkonbekwaam
heid van cle getroffene, raadpl. nl. cass., 
10 juli 1950 (ibid., 1950, I, 803), 28 februari 
1955 (ibid., 1955, I, 709), 26 september en 
14 november 1955 (ibid., 1956, I, 38 en 242),, 
23 mei 1950 (ibid., 1960, I, 1094). 
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artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
hem recht gaf : 

Overwegende dat het arrest, na het 
jaarlijks arbeidsinkomen berekend te 
hebben dat verweerder zou genoten heb
ben bij Touring-Wegenhulp, in dienst 
waarvan hij zich op het ogenblik van het 
ongeval bevond, en na vastgesteld te 
hebben dat verweerder sinds 1 december 
1961 als autochauffeur in rlienst is van 
het Akademisch Ziekenhuis en er in 
1964 een jaarlijks arbeidsinkomen van 
81.930 frank verlrreeg, wat :ininder is dan 
dit hetwelk hij zou verkregen hebben 
voor eenzelfde tijdspanne bij Touring
Wegenhulp, er op wijst « dat, mits een 
korte tijd te zoeken en met de begaafdhe
den, de kennissen en de volle werkbe
kwaamheid die zij bezat, de bmgerlijke 
partij wel een betrekking zou gevonden 
hebben met een hoger verdienste dan bij 
Toming-Wegenhulp en waarvan het bij 
het Akademisch Ziekenhuis verdiende 
slechts 60 t. h. zou zijn geweest; dat, nu 
zulks voortaan door de opgelopen werk
ongeschiktheid aan de bmgerlijke partij 
is ontzegd, haar inkomstenverlies (lees : 
verdienste) ook in werkelijkheid 40 t. h. 
minder is dan (die welke) zij, zonder het 
ongeval, zou kunnen verkregen hebben; 
dat dientengevolge de bmgerlijke partij 
geenszins overdrijft waar zij 40 t. h. op 
haar inkomen bij Touring-Wegenhulp 
berekent "; 

Overwegende dat het arrest aldus noch 
besluit dat de schadeloosstelling vanaf 
1 december 1961 overeenkomt met het 
totaal loon dat het slachtoffer bij Tou
ring-Wegenhulp had kunnen verdienen, 
noch weigert van de voor inkomsten
verlies toegekende vergoeding de als 
inkomsten gei'nde sommen af te trekken, 
doch beslist dat het door verweerder 
geleden inkmnstenverlies minstens gelijk 
is aan 40 t. h. van het loon dat hij zou 
genoten hebben indien hij zijn werk bij 
Touring-Wegenhulp had voortgezet, en 
aan verweerder een op dit verlies' bere
kencj.e schadevergoeding toekent ; 

Dat het middel, dat van een verkeerde 
interpretatie van het arrest uitgaat, feite
lijke grondslag mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kpsten. 

17 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo?'
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. Wauters. - Gelijlcluiclende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Struye. 

0ASSATIE, 1967. -· 8 

2° KAMER. - 17 oktober 1966. 

1° STEDEBOUW. - UITVOEREN OF 
IN STAND HOUDEN VAN WERKEN 1\'IET 
OVERTREDING VAN DE VOO.RSCHRIFTEN 
VAN DE WET VAN 29 MAART 1962. -
HERSTELLING VAN DE PLAATS IN DE 
VORIGE TOESTAND. - HERSTELLING 
IN DE VORIGE TOESTAND, DIE l\'i:OET 
BEVOLEN WORDEN « INDIEN DAARTOE 
GROND BESTAAT >>. - BETEKENIS VAN 
DIE TERMEN. 

20 STEDEBOUW. - WERKEN AAN EEN 
VOORAFGAANDELIJKE VERGUNNING ON
DERWORPEN. - 0PSLAGRUIMTE VAN 
GEBRUIKTE VOERTUIGEN OF VAN 
SCHROOT. - VoORWAARDEN, 

3° CASSATIE.- UITGESTREKTHEID.
STRAFZAKEN. - BESLISSING DIE WET
TELIJK DE HERSTELLING VAN DE PLAATS 
IN DE VORIGE TOESTAND BEVEELT, 
MAAR DIE ONWETTELIJK NADER BE· 
PAALT WAARIN DIE HERSTELLING IN DE 
VORIGE TOESTAND ZAL BESTAAN. -
VERNIETIGING EN VERWIJZING BE
PERKT TOT DEZE LAATSTE BEPALING. 

1° De bepaling van a1·tilcel 65 van cle wet 
van 29 maart 1.962 houdende o1·ganisatie 
van cle ntimtelijlce orclening en van cle 
steclebouw, volgens wellce, in geval van 
uitvom·ing of van instanclhoucling van 
bepaalde we1·lcen met ove1't1·ecling van de 
voorsclu·iften van gezegcle wet, cle recht
banlc, buiten de st1·af, cle hm·stelling van 
cle plaats in cle vm·ige toestancl beveelt, 
« inclien claa1·toe g1·oncl bestaat "• moet 
uitgelegcl worden in die zin clat cle 1•echter 
verplicht is cle herstelling te bevelen, 
zoclm deze nooclzalcelij 7c is om de gevolgen 
van cle inb1·e~tlc te cloen venlwijnen ( 1). 

2° Het aanleggen van opslag1·uimten van 
geb1·u~lcte voertuigen of van sclwoot is 
enlcel aan een voorafgaanclelijlce ve?'
gunning van het schepencollege oncle?·
worpen wannee?' cle opslagruimten ten 
minste tien geb1·uilcte voe1·tuigen of ten 
minste tien ton sch?'oot becl1•agen. (Wet 
van 20 maart 1962, art. 44, lid 2.) 

3o TVanneer een beslissing wettelijlc cle 
herstelling van cle plaats in cle vorige 
toestancl beveelt, maa1· onwetteliJlc nade1· 
bepaalt wam·in clie he1·stelling in cle 

(I) Cass., 7 december 1964 (Bttll. en PAsrc., 
1965, I, 346) en noot 1. 
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vo1'ige toestancl zal bestaan, ~vm·den de 
vemietiging en de ve1·wijzing bepe1·kt 
tot cleze laatste beschilcking ( 1). 

(DEKETELAERE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op bet bestreden 
arrest, op 27 april 1966 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 44 en 45 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, cloonlat het bestreden arrest de 
conclusie van eiser niet beantwoordt 
waarbij deze deed gelden dat het ten 
deze gaat om twee onderscheiden per
colon en dat op elk van die twee percelen 
tot en met negen voertuigen mochten 
staan, zonder dat hiervoor enige vergtm
ning nodig was : 

Overwegende dat het arrest, na vast
gesteld te hebben dat op de door eiser 
opgerichte opslagplaats zich tien buiten 
gebruik zijnde voertuigen en een aan
hangwagen bevonden, releveert dat ten 
deze onverschillig is dat de opslagplaats 
op vcrscheidene percelen opgericht werd, 
daar al deze percelen aan eiser toebeho
ren, dat zij van elkaar niet gescheiden 
zijn en slechts een enkele opslagplaats 
vonnen, dat zodoende het arrest de in 
het n1.iddel aangehaalde conclusie heeft 
beantwoord ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 44 en 65 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en de stedebouw, 
doonlat het arrest de herstelling van de 
plaats in de vorige toestand beveolt, en 
bepaalt dat die herstelling hierin zal 
bestaan de opslagplaats te ontruimen, 
te1·w~jl, ee1·ste ondenleel, bedoelde herstel
ling slechts moet bevolen worden " indien 
daartoe grond bestaat ,, 't is te zeggen 
wanneer het wezen van de percelen ge-

(1) Raadpl. cass., 6 april 1959 (Btdl. en 
PAsro., 1959, I, 776), 9 december 1963 (ibid., 
1964, I, 379), en de noot bij cass., 29 september 
1958 (ibid., 1959, I, 102). 

wijzigd is, hetgeen hier niet het geval is 
vermits bet terrein geen wijzigingen heeft 
ondergaan, en te1'wijl, tweecle onde1·cleel, 
artikel 65 van voormelde wet geenszins 
kan bedoelen dat eiser het recht wordt 
ontzegd dat hem impliciet door arti: 
kel 44 van dezelfde wet wordt gegeven, 
namelijk het recht om tot en met negen 
voertuigen zonder vergtmning te plaat
sen : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, door, bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, de 
herstelling van de plaats in de vorige 
toestand te bevelen, om de reden " dat 
daartoe grond bestaat, daar de door 
verdachte gepleegde daden een weder
rechtelijke toestand geschapen hebben ,, 
zijn beslissing op dit ptmt wettelijk 
rechtvaardigt ; 

Dat immers uit de voorbereidende 
werken, namelijk uit de memorie van 
toelichting van bedoelde wet, blijkt dat 
de woorden « indien daartoe grond be
staat " moeten uitgelegd worden in die 
zin dat de rechter verplicht is de her
stelling te bevelen, zodra deze noodzake
lijk is om de gevolgen van de inbreuk te 
doen verdwijnen ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden ; 

vVat het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat artikel 44, lid 2, van 
de wet van 29 maart 1962 bepaalt : 
« Een zelfde vergmming is vereist voor 
het aanleggen van een opslagruimte voor 
ten minste tien gebruikte voertuigen of 
ten minste tien ton schroot ... " ; 

Dat deze. bepaling impliceert dat voor 
het aanleggen van een opslagruimte van 
minder dan tien voertuigen of van minder 
dan tien ton schroot, goon vergunning 
vereist is; 

Overwegende dat, door zonder voor
behoud te beslissen dat de herstelling 
van het terrein in de vorige toestand 
hierin zal bestaan de opslagplaats te 
« ontruimen ,, het arrest de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Dat bet tweedo onderdeel van het mid
del gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het beslist dat de 
herstelling van het terrein in de vorige 
toestand hierin zal bestaan, de opslag
plaats te ontruimen, en in zover het over 
de kosten uitspraak doet ; beveelt dat 
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van dit arrest melding zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; veroordeelt eiser in 
de helft van de kosten ; laat het overige 
ten laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

17 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo1'
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggeve1•, H. Ger
niers.- Gelijklttidende conclusie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 oktober 1966. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING INGEDIEND NA HET VERSTRIJ
KEN VAN DE DOOR ARTIKEL 373 VAN 
HET VVETBOEK VAN STRAFVORDERING 
VOORGESCHREVEN TERMIJN. - VOOR
ZIENING NIET ONTVANKELIJK, BEHOU
DENS OVERMACHT. 

Buiten het geval voo1·zien b~j a1·tikel 1 van 
de wet van 8 maart 1948, is te laat en 
de1•halve niet ontvankelij k de voo1·ziening 
welke in st1·ajzaken ingediend wo1·dt 
tegen een definitief en op tegenspmak 
gewezen a1·1·est, na het ve1'Bt1·ijken van 
de te1·mijn voorgeschreven dom· arti
kel 373 van het Wetboek van stmfvm·
dering, behoudens bewijs van een geval 
van overmacht (1). 

(DE JAEGER, T. WINDELS.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 maart 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

Overwegende dat het bestreden arrest 

(1) Oass., 13 februari 1950 (Bull. en PASIC., 
1950, I, 408); 23 november 1953 (ibid., 1954, 
I, 232) en noot 2 ; 11 maart 1957, twee arresten 
(ibid., 1957, I, 824 en 826); 30 oktober 1961 
(ibid., 1962, I, 242) en noot 2; raadpl. cass., 

op 23 maart 1966 op tegenspraak gewezen 
werd; dat eiser slechts op 28 april 1966 
voorziening ingesteld heeft ; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 373 van het VVetboek van strafvor
dering, de veroordeelde over tien vrije 
dagen beschikt, na de dag waarop het 
arrest uitgesproken werd, om ter griffie 
te verklaren dat hij zich in cassatie voor
ziet; 

Overwegende dat, mn het indienen van 
de voorziening na het verstrijken van de 
wettelijke termijn te rechtvaardigen, 
eiser doet gelden : dat op de terechtzit
ting van 2 februari 1966 waarop de zaak 
behandeld werd, deze op 21 maart voor 
uitspraak verdaagd werd, dat toen zijn 
raadsman op 22 maart bij de griffie 
telefoniseh kennis vroeg van het arrest 
er hem verklaard werd dat de uitspraak 
op 19 april uitgesteld was, en dat wan
neer zijn raadsman op 20 april kennis 
vroeg van bet arrest, hij vernam dat het 
arrest op de terechtzitting van 23 maart 
uitgesproken was ; 

Overwegende dat de voorziening inge
steld buiten de wettelijke termijn slechts 
ontvankelijk is zo eiser het bestaan van 
een geval van overmacht bewijst; 

Overwegende, enerzijds, dat nit het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
2 februari 1966 blijkt dat de zaak voor 
nitspraak op 23 maart uitgesteld werd ; 

Overwegende, anderzijds, dat uit de 
door de Hoofdgriffier van het Hof van 
beroep te Gent verstrekte inlichtingen 
blijkt dat een zaak Karlos Lejaeghere, 
op 21 maart 1966 behandeld, voor uit
spraak op 19 april nitgesteld is geworden, 
dat, wanneer de raadsman van eiser tele
fonisch op 22 maart ter griffie gevraagd 
heeft naar een arrest Carlos De J aegher 
dat zogezegd daags te voren (21 maart) 
zon uitgesproken zijn, het niet nitgesloten 
is dat, bij het nazien van de rol van 
21 maart en gelet op de gelijkenis van 
de naam, een vergissing begaan werd 
en de datum van 19 april als zijnde die 
van uitspraak aangeduid werd ; 

Overwegende dat nit die elementen 
voortvloeit dat de zaak op 23 maart 1966 
voor uitspraak uitgesteld werd, en dat, 
zo de griffie van het Hof van beroep te 
Gent verkeerde inlichtingen zou verstrekt 
hebben, deze uitgelokt werden door de 
raadsn1.an van eiser die op 22 maart 

26 november 1951 (ibid., 1952, I, 157) en 
28 mei 1965 (ibid., 1965, I, 1043) en de noten; 
zie ook cass., 12 september 1966, sup1·a, 
blz. 49. · 
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gevraagd heeft naar een arrest in zake 
Carlos De Jaeger dat zogezegd daags te 
voren, dit is op 21 maart, moest uitge
sproken worden ; dat de door eiser inge
roepen omstandigheden derha1ve geen 
overmacht uitmaken die eiser zou belet 
hebben de voorziening op tijd in te die
nen; 

Dat daaruit volgt dat de voorziening 
niet ontvankelijk is ; 

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

17 oktober 1966.- 2e kamer.- Voor
zitteT, H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter.- VeTslaggever, H. Ger
niers.- Gelijkhtidende conclusie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 oktober 1966. 

1° STRAF. - VERZAOHTENDE OMSTAN
DIGHEDEN. - 0RIMINELE ZAKEN. -
GEVOLG. 

2° CASSATIE. - UITGESTREKTHEID. -
STRAFZAKEN.- ARREST VAN HET HOF 
VAN ASSISEN. - ONWETTELIJKE STRAF. 
- VERNIETIGING EN VERWIJZING BE
PERKT TOT DE STRAF. 

3° GERECHTSKOSTEN. STRAF-
ZAKEN. - EISER BESOHULDIGDE DIE 
ZIJN VOORZIENING HEEFT DOEN BETE· 
KENEN. - KoSTEN VAN DEZE VOOR
ZIENING, DIE TE ZIJNEN LASTE MOETEN 
BLIJVEN. 

1° De ?'echte?' die in c1·iminele zaken veT
zachtende omstandigheden aanneemt, is 
ve1·plicht een mindm· zwm·e st1•aj uit te 

(1) Raadpl. NYPELS en SERVAIS, d. I, 
blz. 361 en 363, nr 3; CONSTANT, d. II, nr 800; 
Rep. prat. d1·oit belge, v° Ci1·constances atte
nuantes, nr 63. Integendeel, de aanneming 
van verzachtende omstandigheden, in correc
tionele zaken, verbiedt enkel dat de rechter 
net maximum van de straf zou uitspreken 
welke door de wet op het wanbedrijf is gesteld 
(cass., 22 juni 1959, Bttll. en PAsrc., 1959, I, 
1094, en noot). 

(2) Raadpl. cass., 8 mei 1922 (Bull. en 
PAsrc., 1922, I, 277). Door in criminele zaken 

sp1·eken dan deze welke doo1• de wet op 
de misdaad is gesteld (1). (Strafwetb., 
art. 79 en 80.) 

2° T-V anneeT de dom· het hof van assisen 
uitgesp1·oken stTaf het wettelijk maximum 
oveTschTijdt, t1·ejt de vm·nietiging enkel 
de stmf en heeft de ve?"Wijzing plaats 
naa1· een ande?' hof van assisen, hetwelk 
uitspTaak zal doen volgens de ?'eeds doo1• 
de ju1·y uitgespToken schuldigverklaTing 
en, gebeu?'lijk, met inachtneming van de 
ve1·zachtende omstandigheden regelmatig 
ingevolge deze ve1·kla1·ing aangeno
men (2). (Wetb. van strafv., art. 434.) 

3° T'Vannee?' in strafzaken de beschuldigde 
zijn voo1·ziening heeft doen betekenen, 
moeten de kosten van deze voo1·ziening 
te ziJ?~en laste blijven, zelfs indien zijn 
voo1·ziening wonlt aangenomen (3). 

( OA UBERGH EN WIJN ANTS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 juni 1966 door het Hof van 
assisen van de provincie Limburg gewe
zen; 

Overwegende dat de voorzieningen 
enkel gericht zijn tegen de beslissingen 
over de publieke vordering ; 

I. W at betreft de voorziening van 
Jan Caubergh : 

Overwegende dat uit de memorie na
mens Caubergh neergelegd, dragende de 
stempel van het Parket te Tongeren, niet 
kan worden opgemaakt dat zij werd 
nedergelegd ter griffie van het hof dat 
het arrest gewezen heeft, noch dat zij 
werd ingediend binnen de wettelijke ter
mijn; dat het Hof derhalve er geen acht 
kan op slaan ; 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 

de schuldigverklaring te scheiden van de ver
oordeling en door uit de vernietiging te sluiten 
de schuldigverklaring die regelmatig door de 
jury uitgesproken werd, sluit impliciet arti
kel 434 van het W etboek van strafvordering 
uit de vernietiging elke andere beslissing die 
regelmatig verkregen werd en die tot de toe
passing van de straf bijdraagt uit. 

(3) Cass., 25 januari 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, l, 507); H februari 1966 (ibid., 1966, 
I, 765). 
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rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Wat betreft de voorziening van 
Guido Wijnants : 

Over bet middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 79 en 80 van het 
Strafwetboek, clo01·dat het bestreden ar
rest, nadat de jury eiser schuldig had 
verklaard aan de misdaad omschreven 
bij artikel 473 van het Strafwetboek, om 
als dader of mededader, hetzij om de 
misdaad uitgevoerd te hebben of aan de 
uitvoering rechtstreeks medegewerkt te 
hebben, hetzij door welke daad ook tot 
de uitvoering zodanige hulp verleend 
te hebben dat, zonder zijn bijstand, de 
misdaad niet gepleegd kon worden, ge
poogd te hebben door middel van gewe~d 
of bedreiging in een bewoond huis of m 
zijn aanhorigheden een onbepaalde geld
som bedrieglijk weg te nemen ten nadele 
van het Kinderhuis te Rekem, met de 
omstandigheden dat de poging tot dief
stal gepleegd werd bij nacht door twee 
of meer personen, dat wapenen werden 
gebruikt of getoond en dat het geweld 
of de bedreiging hetzij een ongeneeslijk 
lijkende ziekte, hetzij een blijvende onge
schiktheid tot het verrichten van per
soonlijke arbeid, hetzij het volledig ver
lies van het gebruik van een orgaan, 
hetzij een zware verminking voor Maria 
Baens ten gevolge heeft gebad, het voor
nemen om die misdaad te plegen zich ge
openbaard hebbende door uitwendige 
daden welke een begin van de uitvoering 
van de misdaad uitmaken en welke aileen 
wegens omstandigheden onafhankelijk 
van de wil van de schuldigen werden ge
staakt of hun uitwerking hebben gemist, 
misdaad welke gestraft wordt met dwang
arbeid van vijftien jaar tot twintig jaar, 
en na verzachtende omstandigheden ten 
voordele van eiser te hebben aangenomen 
voortspruitende uit zijn goed verleden, 
eiser veroordeelt tot achttien jaar dwang
arbeid, tenvijl de artikelen 79 en 80 van 
het Strafwetboek op gebiedende wijze 
bepalen dat, indien verzachtende om
standigheden aanwezig zijn, dwangar
beid van vijftien jaar tot twintig jaar 
vervangen wordt door dwangarbeid van 
tien jaar tot vijftien jaar, door opsluiting 
of door gevangenisstraf van ten minste 
twee jaar, zodat eiser hoogstens kon ver
oordeeld worden tot vijftien jaar dwang
arbeid en de opgelegde straf van achttien 
jaar dwangarbeid onwettelijk is : 

Overwegende dat de misdaad, waaraan 
eiser schuldig werd verklaard, de poging 
tot diefstal is, door middel van geweld of 

bedreiging gepleegd, omschreven in de 
artikelen 473 en 476 van het Strafwetboek 
en gestraft met dwangarbeid van vijftien 
jaar tot twintig jaar; 

Overwegende dat, indien het Hof van 
assisen het bestaan van verzachtende 
omstandigheden constateert, voormelde 
straf overeenkomstig artikel 80, derde lid, 
van het Strafwetboek, verplicht moet 
vervangen worden door dwangarbeid van 
tien jaar tot vijftien jaar, door opsluiting 
of door gevangenisstraf van ten minste 
twe3 jaar; 

Dat alzo, in criminele zaken, de rechter 
die, ingevolge het aanwezig zijn van ver
zachtende omstandigheden, oordeelt dat 
er aanleiding bestaat om de strafladder 
met een trap af te dalen, het wettelijk 
maximum niet mag overschrijden van de 
straf welke de straf vervangt die nor
maal, bij afwezigheid van verzachtende 
omstandigheden, op de schuldige toe
passelijk zou zijn ; 

Overwegende dat, ten deze, dit wette
lijk maximum dwangarbcid van vijf
tien jaar is, weshalve het arrest, door 
eiser te veroordelen tot dwangarbeid van 
achttien jaar, het wettelijk maximum 
overschreden hecft ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende, voor het overige, dat de 

substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkoms
tig de wet is ; 

Overwegende dat overeenkomstig arti
kel 434 van het W etboek van strafvor
dering, gewijzigd door artikel 5 van de 
wet van 23 augustus 1919, vermits het 
arrest vernietigd wordt om een andere 
straf te hebben uitgesproken dan die 
welke door de wet op dergelijke misdaad 
gesteld is, het hof van assisen, waarnaar 
de zaak verwezen wordt, zijn arrest zal 
wijzen overeenkomstig de artikelen 362 
en volgende van het Wetboek van straf
vordering, gewijzigd door artikel 4 van 
voormelde wet, op de door de jury reeds 
uitgesproken schuldigverklaring met in
achtneming van de door dit hof reeds 
aangenomen verzachtende omstandighe
den; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het eiser Guido Wij
nants tot dwangarbeid van achttien jaar 
en tot bijkomende straffen veroordeelt ; 
verwij st de zaak naar het Hof van assisen 
van de provincie Antwerpen, enkel om 
uitspraak te doen over de hoofdstraf en 
de bijkomende straffen welke, op vrond 
van de verklaring van de jury op de door 
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de voorzitter gestelde vragen en van het 
aaru1emen van verzachtende omstandig
heden, op eiser dienen toegepast te wor
den ; beveelt dat melding van dit arrest 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; legt 
de kosten ten laste van de Staat, behalve 
die van betokening van de voorziening 
aan het openbaar ministerie, welke ten 
laste van eiser blijven ; verwerpt de voor
ziening van <Tan Caubergh en veroordeelt 
hem in de kosten. 

I7 oktober I966.- 28 kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V m·slaggeve1•, 
H. Naulaerts.- Gelijkltticlende conclusie, 
H. Paull\1ahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 17 oktober 1966. 

CASSATIE.- BEVEL VA,N DE MINISTER 
VAN JUS TITlE. - STRAFZAKEN. -
VoNNIS DAT EEN VERDAOHTE VEROOR· 
DEELT DIE REEDS VROEGER VOOR HET· 
ZELFDE FElT VEROORDEELD WERD. -
VERNIETIGING. 

Op voo1·ziening van de p1'ocu1·eur-gene1'aal 
op uitclrukkelijk bevel van de Ministm· 
van Justitie gedaan, ve1·nietigt het Hof 
het vonnis waa1'bij de C01'1'ectionele Techt
bank een ve1·dachte vm·oonleelt wegens 
een feit waa1·voo1· hij 1'eecls ve1'0o1•cleeld 
wenl bij een in kmcht van gewijsde 
gegane beslissing (I). (Wetb. van 
strafv., art. 441.) 

(PROOUREUR·GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN OASSATIE, IN ZAKE VAN CONARD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de vordering 
van de Heer Procm·eur-generaal bij het 
Hof van cassatie, die als volgt luidt : 

<< Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

» De ondergetekende Procureur-gene-

(1) Cass., 17 januari en1 juni 1966 (Bt;ll. en 
PAsrc., 1966, I, 633 en 1235). 

raal heeft de eer te vertogen dat, bij 
schrijven van 2 augustus I966, Bestuur 
der Wetgeving, I e sectie, nr 95.537 (28/ 
AP(Pourv., de Minister van Justitie hem 
uitdrukkelijk gelast heeft, overeenkoms
tig artikel 44I van het Wetboek van 
strafvordering, het Hof het vonnis van 
de Correctionele Rechtbank te Leuven 
van 5 oktober I964 aan te geven, waarbij 
Henri Conard, geboren te Tienen op 
23 december I94I, bij verstek veroor
deeld werd onder meer tot een gevange
nisstraf van een maand wegens inbreuk 
op artikel I8, § I, van de wet van I juli 
I956 betreffende de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motorvoer
tuigen (betichting I), feit gepleegd te 
Ezemaal op 26 juni I963; 

>> Die veroordeling, welke kracht van 
gewijsde bekomen heeft, werd uitgespro
ken terwijl voormelde Conard, bij vonnis 
van de correctionele rechtbank te Hoei 
van 23 jannari I964, hetwelk insgelijks 
kracht van gewijsde bekomen heeft, reeds 
voor hetzelfde misdrijf bij verstek veroor
deeld was geweest ; 

>> De publieke vordering was vervallen 
door het op 23 januari I964 gewezen 
vonnis, zodat het vonnis van 5 oktober 
I964, strijdig met de regel non bis in 
idem, onwettelijk is ; 

» Om die redenen, vordert de onder
getekende Procm·eur-generaal dat het aan 
het Hof moge behagen het aangegeven 
vonnis van de Correctionele Rechtbank 
te Leuven te niet te doen in zover het 
Henri Conard tot een maand gevangenis
straf veroordeelt wegens voormelde be
tichting, te bevelen dat melding van zijn 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing 
en te verklaren dat er geen reden is tot 
verwijzing; 

» Brussel, I3 september I966. 
» Nan1ens de Procureur-generaal, 

» De Advocaat-generaal, 
" (w. get.) P. Mahaux »; 

Gelet op artikel 44I van het W etboek 
van strafvordering, de beweegredenen 
van de voorafgaande vordoring aanne
mende, vernietigt gezegd vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Leuven van 
5 oktober 1964, in zover het Henri 
Conard tot een maand gevangenisstraf 
veroordeelt wegens inbreuk op artikel I8, 
§ I, van de wet van I juli I956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorvoertuigen ; beveelt clat 
van dit arrest melding zal worden ge-
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maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; zegt dat er geen 
aanleiding bestaat tot verwijzing. 

17 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo?'· 
zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nem.end voorzitter. Ve1·slaggevm·, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

\Je KAMER. - 17 oktober 1966. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRA,FZAKEN. - ARTIKELEN 483 EN 
484 VA,N RET WETBOEK VA.N STRAF· 
VORDERING. - BEPALING TOEPASSE· 
LIJK OP DE LEDEN VAN DE RIJKSWAOHT, 
VERDAOHT VAN MISDAAD OF WANBE· 
DRIJF IN DE UITOEFENING VAN HUN 
Al\'I:BT VAN OFFIOIER VAN DE GEREOHTE· 
LIJKE POLITIE. 

De bepalingen van de Mtikelen 483 en 
484 van het TV etboelc van st?·afvo?·de?'ing 
zijn toepasselijlc op de leden van de 
Rijlcswacht die met de hoedanigheid van 
otficie?' van de gm·echtelijke politie be
lcleed zijn en die venlacht zijn een mis
daad of een wanbedT~if in de uitoefening 
van hun ambt van otficie?' van de ge?·ech
telijke politie te hebben gepleegd. 

(SEVENANTS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 mei 1966 door het Militair 
Gerechtshof gewezen ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 484 van 
het \i'\Tetboek van strafvordering en 25 
van de wet van 15 jm1.i 1899 houdende 
de titel I van het W etboek van militaire 
strafvordering : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
de Bestendige Krijgsraad te Brussel be
voegd was om kennis te nemen van de 
ten laste van eiser gelegde feiten van, 
milit.air zijnde in actieve dienst, te Scher
penheuvel tussen 17 en 31 maart 1965, 
openbaar officier of ambtenaar zijnde, 

te weten adjudant der rijkswacht, bevel
hebber der rijkswachtbrigade te Scher
penheuvel, officier van gerechtelijke poli
tic, valsheid in geschriften gepleegd te 
hebben namelijk in bepaalde processen
verbaal en in zijn inlichtingsboek, en van 
de valse of vervalste stukken gebruik 
gemaakt te hebben; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
eensdeels, dat de ten laste van eiser 
gelegde feiten misdaden uitmaken, en 
anderdeels, dat deze feiten door eiser in 
de uitoefening van zijn ambt van officier 
van gerechtelijke politic gepleegd wer
den; 

Overwegende dat, in strijd met het
geen het bestreden arrest beslist, noch 
uit artikel 25 van de wet van 15 jl.mi 1899 
noch uit de wet van 2 december 1957 op 
de Rijkswacht, noch uit een andere wets
bepaling kan afgeleid worden dat de leden 
van de Rijkswacht die met de hoedanig
heid van officier van de gerechtelijke 
politic bekleed zijn, en die in de uitoefe
ning van dit laatste ambt een misdrijf 
gepleegd hebben, onttrokken zijn aan 
de bepalingen van de artikelen 483 en 
volgende van het Wetboek van straf
vordering; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar de Procureur-generaal bij 
het Hof van beroep te Brussel. 

17 oktober 1966. - 2e kamer. - VooT
zitte?', H. Louveaux, raadsheer waar-
nemend voorzitter. VeTslaggeveT, 
Ridder de Schaetzen. Gelijklui-
dende conclusie, H. Dmnon, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 18 oktober 1966. 

BEWIJS. - SoHRIFTELIJK BEWIJS. 
BEWIJSK'RAOHT VAN DE AKTEN. 
ZAKEN VAN DIREOTE BELASTINGEN.
STUKKEN VAN HET ADMINISTRATIEF 
DOSSIER. - INTERPRETATIE DOOR RET 
HOF VAN BEROEP. - INTERPRETATIE 
VERENIGBAAR MET DE TERMEN VAN 
DIE STUKKEN. - GEEN MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. 
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Miskent niet de uewijskracht van de akten 
het ar1·est van het hof van be1·oep dat 
aan de stttkken van het dossier van de 
administratie der directe belastingen een 
interpretatie geeft die met de te1·men van 
deze stttkken verenigbaa1· is (1). (Burg. 
Wetb., art. 1319 en 1322.) 

(VAN DEN KEROKHOVE, T. DE BELGISOHE 

STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 november 1964 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 55 van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen en 1317 tot 1324 van het Burger
lijk Wetboek, cloonlat het bestreden arrest 
verklaart dat partijen het niet eens zijn 
no pens de vraag of ontvangsten van niet
mutualisten geheel of gedeeltelijk in het 
totaal van de ontvangstencijfers, gerele
veerd in het hoek (memento) van de 
kliniek, door inspecteur Nolle, zegge 
1.191.671 frank, begrepen zijn, dat inspec
teur Nolle zich hierover niet meer met 
zekerheid kan uitspreken en dat inspec
teur V andenborne bevestigt dat niet 
meer kan uitgemaakt worden of de ere
lonen van niet-mutualisten in de bereke
ning van inspectem· Nolle begrepen zijn, 
evenmin als de opleggelden die afzonder
lijk in het overgelegd hoek ingeschreven 
worden, te1·wijl het verslag van 20 decem
ber 1960 van inspecteur Nolle eigenlijk 
niet zegt dat het niet meer mogelijk is na 
te gaan of de erelonen betaald door niet
mutualisten in zijn bedrag begrepen zijn, 
integendeel, een verklaring van een be
diende aanhaalt, volgens welke alle verre
keningen van supplementen en betalingen 
door niet-mutualisten wel door de kliniek 
werden ontvangen, volgens een op voor
hand opgemaakt briefje van de dokter, 
zonder dat zulks in de boekhouding werd 
opgenomen, maar dat deze constatatie 
·wellicht van weinig belang is, en teTwijl 
het door het arrest aangehaald stuk 7 van 
de aanvullende bundel op de vraag van 
stuk 6 van de aanvullende bundel " of er 
genoegzaam werd uitgemaakt dat de ont
vangsten voortkom.ende van niet-1nutua-

(1) Cass., 2 maart 1965 (Bttll. en PAsrc., 
1965, I, 669). 

listen 184.950 frank bedragen hebben, en 
in het cijfer van 1.191.671 frank begrepen 
zijn "' antwoordt dat het thans niet meer 
uit te maken is of het cijfer van 
1.191.671 frank deze ontvangsten volledig 
bevat, en in het besluit op de laatste blad
zijde niets rept over de erelonen van de 
niet-mutualisten, wel over de opleggelden, 
die niet zouden begrepen zijn in de optel
ling van inspecteur Nolle, zodat hieruit 
niet kan worden afgeleid dat gezegd wordt 
dat het niet meer kan worden nagegaan 
of de erelonen van de niet-mutualisten in 
het genoemd bedrag begrepen ·waren, en 
de bewijskracht van dit stuk 7, eerste 
en laatste bladzijde, werd miskend (arti
kelen 1317 tot 1324 van het Bmgerlijk 
Wetboek), en tenvijl inspecteur Vanden
borne, in stuk 12, bladzijde 2, wel degelijk 
zegt dat de prestaties opgenomen door 
zijn voorganger, inspecteur Nolle, en 
samengeteld tot 1.191.671 frank wel 
betalingen bctreffen aan de dokter ge
daan in 1956 voor tussenkomsten in 
1956, en dit voor verzekerden en niet
verzekerden, zodat de bewijskracht van 
dit stuk werd miskend, althans in zover 
het arrest zegt dat de inspecteur in ge
noernd stuk zou verklaard hebben dat 
niet meer kon nagegaan worden of de 
erelonen van niet-mutualisten in het 
bedrag van inspecteur N oll8 vervat 
waren (artikelen 1317 tot 1324 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat het verslag nr 9185 van 20 december 
1960 van inspcctem· Nolle het in het 
middel aangehaalde antwoord van, de 
bediende bevat, niet medebrengt dat het 
<J,rrest, door te oordelen dat inspecteur 
Nolle zich in dit verslag niet met zeker
heid kan uitspreken over de vraag of de 
ontvangsten voortkomende van niet
mutualisten in het cijfer van 1.191.671 fr. 
begrepen zijn, aan dit verslag een inter
pretatie geeft die met de termen ervan 
onverenigbaar is ; 

Overwegende dat het verslag van 
3 jtmi 1964 van inspecteur Vandenborne 
aanvullend stuk 7, weliswaar op blad
zijde 1 aanstipt : " of het cijfer van 
1.191.671 frank deze ontvangsten (van 
niet-mutualisten) « volledig " bevat, is 
thans niet 1neer uit te maken » en op de 
laatste bladzijde, in zijn besluit, aileen 
vermeldt dat de " opleggelden " in het 
cijfer van inspecteur Nolle niet begrepen 
zijn, terwijl de bijlage van dit verslag, 
stuk 12, op bladzijde 2 vermeldt « dat 
de presta ties door inspecteur Nolle sam en· 
geteld voor een bedrag van 1.191.671 fr., 
betalingen betreffen voor verzekerden 
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en niet-verzekerden en misschien gedeel
telijk, en dit kan niet meer nagegaan 
worden, voor de opleggelden " ; 

Overwegende dat zulks echter niet 
belet dat het arrest, hetwelk de stuk
ken 7 en 12 overigens samen beschouwt, 
deze stukken die ook gewag 1naken van 
mogelijke misverstanden, die vermelden 
dat het enige waardevolle document, een 
boek van eiser zelf, niet werd overgelegd, 
en die aanstippen « dat het thans onmoge
lijk is na te gaan of de twijfel uitgedrukt 
door zijn voorganger (inspecteur Nolle) 
in zijn verslag nr 9185 van 20 december 
1960 gegrond is ,, in hem geheel heeft 
kunnen uitleggen als een bevestiging dat 
niet meer kon worden uitgemaakt of de 
ontvangsten van niet-mutualisten in het 
kwestieus bedrag van l.l9l.67l frank 
begrepen waren, zonder van voor1nelde 
stukken een interpretatie te geven die 
met de termen ervan onverenigbaar is; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist.; 

(Het ove1·ige zonde1· belang.) 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

18 oktober 1966.- 2e kamer.- Voor
zitte1', H. Hallemans, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. de 
Vreese.- Gelijlcluidende conclusie, H. De
pelchin, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

28 KAMER. - 18 oktober 1966. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
A~fBTSHALVE GEVESTIGDE A,ANSLAG. -
VASTSTELLING VAN DE A,ANSLAGBASIS. 
- FElT DAT DE DOOR DE ADMINISTRA
TIE ERUIT GETROKKEN GEVOLGEN KAN 
RECHTVAARDIGEN.- SOEVEREINE BE
OORDELING DOOR HET HOF VAN BEROEP. 

Het hof van beToep beoordeelt soeve1·ein in 
jeite of het Jeit waa1·op de administmtie 
stetmde om, in een van ambtswege ge
vestigde aanslag, de aanslagbasis vast 
te stellen al dan niet de gevolgen wellce 
de administ1·atie entit t1'ok leon 1'echt
vaa1·digen (I). 

(1) Over het recht van cle belastingplich
tige te bewijzen clat cle in cle ambtshalve 
gevestigcle aanslag aangecluicle aanslagbasis 
op willekeurige wijze wercl vastgestelcl, zie 
cass., 24 april 1956 (Bull. en PABIC., 1956, 
I, 892), 10 november 1964 (ibicl., 1965, I, 250). 

(Gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 56.) 

(VANDERMEIREN, T. DE BELGISOHE STAA,T, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 december 1964 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 55 en 56 van de wetten op de 
inkom.stenbelastingen, gecoordineerd bij 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, en 1349 van het Burgerlijk Wet
hoek, doo1•dat het bestreden arrest ver
klaart dat de aankoop van emballe-suiker 
wel toelaat het aantal bestelde koffies te 
ramen, nu er met de aftrekking van een 
zekere hoeveelheid wegens gebruik tot 
andere doeleinden rekening werd gehou
den, al kon dit laatste gebruik niet mathe
matisch berekend worden, te1·wijl eiser 
hierin juist de reden zag van de onbruik
baarheid van dit criterium, zowel ten 
opzichte van artikel 56 (dienstjaar 1960) 
als van artikel 55, waar het gaat om het 
advies van de fiscale commissie (dienst
jaar 1961), als van het be-vvijs rustend 
op de administratie (voormeld artikel 55, 
dienstjaar 1962), en het arrest zodoende 
ofwel een tegenstrijdigheid in zijn motie
ven bevat (schending van artikel 97 van 
de Grondwet), ofwel een te lakse opvat
ting nopens voormeld artikel 56, hetwelk 
de raming van het belastbaar inkomen 
toelaat, maar dan toch op grond van 
vermoedens die een mathematische bere
kening toelaten, het aantal bestelde kof
fies en het belastbaar inkomen een cijfer 
zijnde, wat niet het geval is als het « ver
lies " van emballe-suiker niet mathema
tisch kan berekend worden, of nopens 
voormeld artikel 55, het advies van de 
fiscale commissie een motivering verei
send, wat niet het geval is als bet « ver
lies " van emballe-suiker niet mathema
tisch kan berekend worden, of nopens 
voormeld artikel 55 dat de bewijslast 
nopens het cijfer, in de plaats van dat 
der aangifte gesteld, op de administratie 
legt, welk cijfer niet kan bewezen worden, 
wanneer het genoemd verlies en dus ook 
het aantal bestelde koffies niet mathema
tisch kunnen berekend worden : 

Overwegende dat de aanslag over het 
dienstjaar 1960, wegens te laat indienen 
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van de aangifte, ambtshalve werd geves
tigd, terwijl deze over het dienstjaar 1961 
werd gevestigd op de basis bepaald door 
de fiscale commissie ; · 

Overwegende dat dienvolgens in beide 
gevallen, luidens voormelde artikelen 56, 
lid 2, en 55, § 3, voorlaatste lid, eiser 
slechts vermindering kan bekomen indien 
hij het bewijs bijbrengt van het ,juiste 
bedrag van zijn belastbare inkomsten; 

Overwegende dat eiser niet beweert dit 
bewijs te hebben bijgebracht, doch de 
regelmatigheid van de aanslagen, ook van 
die voor het dienstjaar 1962, betwist; 

Overwegende dat eiser in regehnatige 
conclusies voor het hof van beroep aan
voerde dat de hoeveelheid aangckochte 
" emballe-suiker », die door de adminis
tratie als vertrekpunt wordt genomen, 
niet toelaat er uit af te leiden hoeveel 
koffies er in het cafe aan de klienten wer
den besteld, zodat de redenering op 
willekeur berust, vermits de « emballe
suiker " normaal ook tot andere doelein
den wordt gebruikt en dit ander gebruik 
niet objectief kan berekend worden; 

Overwegende dat hot arrest ten deze 
beslist dat wel op de hoeveelheid aan
gekochte « embalM-striker " mag worden 
gesteund om het aantal opgedicnde kof
fies te rmnen, nu « wegens verlies of ander 
gebruik " een « billijk voorkomende af
trekking " wordt toegepast, zodat '' alle 
willekem· uitgesloten is )) ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
de conclusies van eiser passend beant
woordt; dat deze motivering geen tegen
strijdigheid inhoudt en een juiste toepas
sing maakt van artikel 1349 van het Bur
gerlijk Wetboek; 

Overwegende dat noch voormeld arti
kel 56, lid 1, dat een vestiging van ambts
wege van de aanslag op grond van het 
vermoedelijk bedrag van de belastbare 
inkomsten toelaat, noch voormeld arti
kel 55, dat, in § 3, een '' met redenen 
omkleed ad vies van de fiscale commissie )) 
eist, en in § 1, laatste lid, bepaalt dat, 
wanneer de administratie een ander 
'' cijfer )) wenst te stellen in de plaats van 
het aangegeven inkomstencijfer, de be
wijslast op haar rust, een strikter mathe
matische berekening eisen dan die welke 
het arrest toepast ; 

Overwcgende dat het hof van beroep 
de bewijswaarde van de feitelijke ver
moedens waarop de administratie steunde 
om de aanslag van de belastingplichtige 
ambtshalve te vestigen, soeverein in feite 
beoordeelt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

(Het ove1•ige zoncle?' belang.) 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser tot de kosten. 

18 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo?'
zitte?', H. Hallemans, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve7•slaggeve1', H, de 
Vreese.- Gelijkhticlencle conclttsie, H. De
pelchin, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Van Leynseele. 

2e KAMER.- 18 oktober 1966. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAllUNG VAN DE BELASTBARE INKOM

STEN DOOR VERGELIJKING MET SOORT· 
GELIJKE SOHATPLIOHTIGEN. - AAN

SLAG GEVESTIGD AAN DE HAND VAN 

HET GEMIDDELDE VAN DE INKOMSTEN 
VAN SOORTGELIJK ERKENDE SOHAT

PLIOHTIGEN, - WETTELIJKHEID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP,

VERPLIOHTING VOOR HET HOF VAN BE· 
ROEP ZELF, BINNEN DE PERKEN VAN 

HET GESOHIL DA'.r ERBIJ AANHANC+IC+ IS, 
DE A.ANSLAG TE BEOORDELEN. -RECHT 

VAN DIT HOF DE ELEJ\'IENTEN DIE VAN 

AARD ZIJN DE VESTIC+INC+ VAN DE AAN· 
SLAG EN HET DISPOSITIEF VAN DE 

BESLISSINC+ VA:N DE DIREOTEUR VAN DE 

BELASTINC+EN TE REOHTVAARDIC+EN, 
Al\'IBTSHALVE TE DOEN GELDEN. 

1° H et becl1·ag van cle belastbm·e inlcornsten 
mag wettelijk bepaalcl wonlen aan cle 
hand van het gerniclclelcle van cle nonncde 
winsten van soo1·tgelijke belastingplich
tigen oonleelk1mclig uitgelcozen (1). (Ge
coordineerde .. vetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 28.) 

2° Het hof van bemep moet, binnen cle 
perlcen van het geschil clat voor dit hof 
aanhangig is, cle wettel~jkheicl en cle 
geg7·onclheicl van cle aanslag beoonlelen, 
zoncler clat het gehottclen is cloo7' cle feite
lijlce of jtwiclische beschouwingen van 

(1) Raadpl. cass,, 29 mei 1958 (Bttll. en 
PASIO,, 1958, I, 1070). 
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de beslissing van de di1·ecteU1' de?' di1•ecte 
belastingen, noch door de conclusies van 
de paTtijen, zodat het veTmag alle ele
menten die van aanl zijn de vestiging 
van de aanslag en het dispositief van de 
beslissing van de di?'ecteu?' te ?'echtvaaT
digen, ambtshalve te doen gelden (1). 
(Gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 66.) 

(OONSORTEN DEFOUR, T. DE BELGISOHE 
• STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST, 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 januari 1965 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 28 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoordi
neerd bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, dooTdat het bestreden 
arrest, betrekkelijk de zaken ingeschreven 
op de fiscale rol onder nummers 233 en 
234 (dienstjaar 1961, navordering 1960), 
beslist dat de aangegeven brutowinst van 
60 frank per verkochte big, terecht door 
de controleur werd gebracht op 65 frank 
en deze verhoging niet als een willekeurige 
vaststelling van de winstmarge be
schouwt, enerzijds onder voorwendsel dat 
de acht vergelijkingsptmten een soortge
lijke handel als deze van eisers uitoefenen 
en de winstmarges er 1nerkelijk verschil
len (van 50 frank tot 90 frank brutowinst 
per big) zodat de controleur, om de meest 
benaderende brutowinst te bepalen, te
recht het gemiddelde van deze bruto
winstmarges mocht berekenen en aan
nemen, en anderzijds het argument van 
de eisers luidens hetwelk het vergelij
kingspunt dat het meest hun omzet 
benadert slechts een brutowinstmarge 
vertoont van 50 frank per stuk, niet 
dienstig verklaart, gezien bij de vergelij
kingspunten het aantal verkochte dieren 
niet doorslaggevend blijkt te zijn voor 
bet vaststellen van de winstmarge, tm·
wijl, ee1·ste onde1•deel, indien de bruto
winstmarges van de vergelijkingspunten 
onderling merkelijk verschillen, zonder 

(1) Cass., 27 oktober 1964 (B~tll. en PAsrc., 
1965, I, 211) en 17 rnei 1966 (ibid., 1966, I, 
670); raadpl. cass., 27 april 1965 (ibid., 1966, 
I, 907) en 25 januari 1966 (ibid., 1966, 1, 670). 

dat het aantal verkochte dieren hierbij 
doorslaggevend blijkt te zijn, alsdan 
andere factoren noodzakelijkerwijze die 
verschillen veroorzaken en deze factoren, 
krachtens artikel 28 van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, moeten worden in acht 
genomen om de normale winst vast te 
stellen en te rechtvaardigen, hetgeen het 
arrest verzuimt te doen, en terwijl, indien 
zoals ten deze, onder de zeven (nietacht) 
vergelijkingspunten met vermelding van 
brutowinstmarges, er vier zijn die ofwel 
gelijk ofwellager zijn dan de aangegeven 
brutowinstmarge, de administratie, door 
het gemiddelde van die zeven vergelij
kingspunten te berekenen, niet aantoont 
dat de eisers in betere omstandigheden 
hebben geiixploiteerd dan die vier ver
gelijkingspunten, en te?·wijl een gemid
delde van fel uiteenlopende brutowinst
marges bij soortgelijke belastingplichti
gen niet de normale winst van soortgelijke 
belastingplichtigen vertegenwoordigt en 
nog minder de meest benaderende door 
eisers verwezenlijkte brutowinst vast
stelt, temeer daar deze laatste slechts 
uit de eigen uitbatingsgegevens volgt; 
tweede onde1·deel, het arrest niet antwoordt 
op de door eisers in conclusie voorge
brachte middelen luidens welke : 1° het 
Bestuur het bewijs niet !evert dat de 
eisers in betere omstandigheden hebben 
uitgebaat dan de vier voornoemde verge
lijkingsp"Lmten, 2° het vergelijkingstype 
(stuk 56) dat het meest de omzet en het 
vervoermateriaal van de eisers benadert, 
slechts een brutowinstmarge uitwijst van 
50 frank per big, zodat het bestuur niet 
bewijst dat de aangegeven brutowinst
marge van 60 frank per big onjuist zou 
zijn en 3° dat het berekenen van een ge
middelde een onjuiste methode uitmaakt, 
dat het arrest derhalve ook niet wettelijk 
is gemotiveerd zodat artikel 97 van de 
Grondwet wordt geschonden : 

Wat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat het bepalen van de 
belastbare inkomsten bij vergelijking met 
soortgelijke belastingplichtigen niet in 
zich sluit dat de Administratie niet zou 
kunnen belasten op een hogere winst
marge dan die welke voor enkele van de 
vergelijkingspunten aangenomen werd ; 

Overwegende dat het arrest, na de 
soortgelijkheid van de overgelegde ver
gelijkingspunten te hebben vastgesteld, 
de belastbare winst van de eisers wettelijk 
heeft kunnen bepalen, aan de hand van 
het gemiddelde van de brutowinstmarges 
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van deze vergelijkingspunten, zonder de 
factoren nader te moeten bepalen die het 
verschil van brutowinstmarges bij deze 
belastingplichtigen rechtvaardigen, en 
zonder te moeten aantonen dat de eisers 
in betere omstandigheden hebben geex
ploiteerd dan de vergelijkingsptmten, 
waarvan de winstmarges ofwel gelijk 
ofwel lager zijn dan deze door eisers 
aangegeven ; 

Dat de door de eisers verwezenlijkte 
brutowinst aan de hand van bedoeld 
gemiddelde, wettelijk kon vastgesteld 
worden, zelfs indien de brutowinstmarges 
van de vergelijkingspunten fel uiteen
lopen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest niet moest 
aantonen dat de eisers in betere omstan
digheden hebben geexploiteerd dan de 
vijf voormelde vergelijkingspunten, ver
mits bet gemiddelde de resultante is van 
al de vergelijkingspunten, daarin begre
pen die waarvan de brutowinstmarges 
werkelijk hoger zijn dan die door de 
eisers aangegeven ; 

Overwegende dat het arrest, aan de 
hand van dit gemiddelde, vastgesteld 
heeft dat de door eisers aangegeven 
brutowinst onjuist was ; dat het aldus 
impliciet, maar op zekere wijze, beslist 
heeft dat het enig vergelijkingspunt 
(stuk 36) geen afdoend tegenbewijs is 
en dat het toepassen van een gemiddelde, 
ten deze, geen onjuiste methode was ; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 28 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd 
door het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, cloonlat het arrest 
met betrekking tot de zaken ingeschreven 
in de fiscale rol onder nummers 334 en 
335 (dienstjaar 1962, navordering 1961), 
na vastgesteld te hebben dat de fiscale 
commissie een willekeurig geraamd be
drag van 125.000 frank nettowinst had 
aangenomen zodat het advies nietig was 
en de bewijslast op het Bestuur bleef 
rusten, beslist dat de beslissing van de 
directeur terecht dit bedrag, onder aftrek 
van een bewezen bedrijfsuitgave, als 
belastbare nettowinst heeft bekrachtigd, 
gezien deze winst lager is dan die welke 
door de vergelijkingsptmten wordt bewe
zen, te1·wijl, eerste oncle1·cleel, uit de verge
lijkingspunten (stukken 35, 36 en 37) 

blijkt dat de eisers voor het bedrijf 
ongeveer het dubbele aan nettowinst 
bebben aangegeven (miskem1ing van de 
bewijskracbt van deze akten en schending 
van de artikelen 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), tweecle onclenleel, 
uit het bestreden arrest blijkt dat de 
beslissing van de directeur de kwestieuze 
aanslag geenszins op grond van verge
lijkingspunten heeft verantwoord doch, 
onder aftrek van een bedrijfsuitgave, het 
nettowinstbedrag van de fiscale commis
sie heeft aangenomen, bedrag dat volgens 
het bestreden arrest zelf geraamd was 
zonder de elementen op te geven waarop 
dit cijfer steunde, dat derhalve de direc
toriale beslissing de kwestieuze aanslag 
niet wettelijk had gerechtvaardigd, dat 
het arrest dit nettowinstbedrag recht
vaardigt vertrekkend van een bruto
winstmarge per stuk die door de verge
lijkingspunten niet is opgegeven, en ter
wijl de vergelijkingspunten waarop het 
arrest zich beroept noch het gewicht of 
de ouderdom van de biggen noch de aard 
of omvang van de lasten noch de wijze 
waarop de nettowinstmarge is bekomen, 
opgeven en de nettowinst gelijk blijkt 
te zijn aan de brutowinst, hetgeen volgens 
het arrest niet het geval is bij eisers ; dat, 
derhalve, door de nettowinstmarge van 
de vergelijkingspunten in aanmerking te 
nemen, het arrest zijn beslissing niet gel
dig motiveert, hetgeen gelijkstaat met 
afwezigheid van motivering (schending 
van artikel97 van de Grondwet) en tevens 
artikel 28 van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen 
schendt gezien de gegeven rechtvaardi
ging geen bewijs uitmaakt van de ge
grondheid van de aanslag doch even 
willekem·ig is als de beslissing van de 
directeur zelf : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat door de eisers niet 
nader bepaald wordt waardoor het arrest 
de bewijskracht van de stukken betref
fende de vergelijkingspunten zou ge
schonden hebben; dat derhalve dit onder
dee! van het middel niet ontvankelijk is ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat dit onderdeel niet 
ontvankelijk is in zover het opkomt tegen 
de beslissing van de directeur waartegen 
de voorziening niet gericht is ; 

Overwegende dat, wegens bet karakter 
van openbare orde vsn de belastingsza
ken, bet hofvan beroep, binnen de perken 
van het geschil dat voor dit hof aanhangig 
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is, de wettelijkheid en de gegrondheid van 
de aanslag moet beoordelen, zonder dat 
het gebonden is door de feitelijke of 
rechtelijke beschouwingen van de beslis
sing van de directeul' van de directe 
belastingen, noch door de conclusies van 
de partij en; dat het Hof vermag, zonder 
dat het evenwel vermag aan de Staat 
iets meer toe te kennen dan hetgeen de 
beslissing hem toekent, de feitelijke en 
juridische bestanddelen ambtshalve te 
doen gelden, die van die aard zijn dat 
zij de vestiging van de aanslag kunnen 
rechtvaardigen ; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
door de directeur belaste nettowinst 
wettelijk heeft kunnen reclJtvaardigen 
door aan te tonen dat die winst kleiner 
is dan die welke door de vergelijkings
punten bewezen wordt ; 

Overwegende dat eisers het arrest ver
keerd interpreteren door te beweren dat 
het de belaste nettowinst rechtvaardigt 
" vertrekkend van een brutowinstmarge 
per stuk die door de vergelijkingspunten 
niet is opgegeven » ; dat het arrest inte
gendeel vertrekt van de nettowinsten, 
die in de vergelijkingspunten opgegeven 
worden, om een brutowinst van de eisers 
vast te stellen ; 

Dat de eisers daarenboven de verge
lijkingspunten verkeerd interpreteren 
door te beweren dat " de nettowinst in 
die vergelijkingspunten gelijk blijkt te 
zijn aan de brutowinst », vermits, zoals 
door het arrest vastgesteld wordt, er in 
de vergelijkingsptmten voor dit dienst
jaar geen brutowinsten, doch nettowin
sten, opgegeven worden ; 

Overwegende dat het arrest, aan de 
hand van de bestanddelen aangegeven 
in de vergelijkingspunten, soeverein vast
gesteld heeft dat door deze vergelijkings
ptmten een soortgelijke handel als die 
van de eisers uitgeoefend wordt; dat het 
geen andere bestanddelen, zoals het ge
wicht en de ouderdom van de biggen, 
hoefde in aanmerking te nemen ; 

Overwegende dat, nu de eisers niet 
hebben doen gelden dat de stukken 
betreffende de vergelijkingspunten de in 
het middel bedoelde inlichtingen niet 
bevatten, het hof van beroep niet gehou
den was zich dienaangaande uit te spre
ken; 

Ovenvegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

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

zitteT, H. Hallemans, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1•slaggeve1·, H. Ger
niers. - Gelijkluiclencle conclusie, H. De
pelchin, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 20 oktober 1966. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- CONCLUSIE. - AANVOERING DIE 

ZONDER REDEN VAN BESTAAN WORDT 
INGEVOLGE DE OPLOSSING DOOR DE 
REOHTER AAN RET GESOHIL GEGEVEN. 
- GEEN VERPLICHTING VAN DE REOH
TER DIE AANVOERING TE BEANTWOOR· 

DEN. 

De 1·echtm· is niet ve1·plicht een aanvoe1·ing 
van cle conclusie te beantwooTclen, wan
nee?' clie aanvoeTing zoncle1· Teclen van 
bestaan is gewo1·clen ingevolge cle oplos
sing clooT hem aan het geschil gege
ven (1). 

(TANEVITSKI, WEDUWE KRIVINE, T. GIL· 
LARD, WEDUWE HONHON, HONHON EN 
PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERK
TE AANSPRAKELIJKHEID « LA GALERIE 
MODERNE ».) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 februari 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1109, 1ll0, inzonderheid lid 1, 1350, 
inzonderheid 4°, 1354 en 1356 van het 
Bmgerlijk W etboek, clom·clat het bestre
den arrest de vordering tot nietigverkla
ring, wegens dwaling omtrent de zelf
standigheid, van de aankoop van een 
schilderij van Boudin, dat aan eiseres 
werd toegewezen tijdens een openbare 
verkoop bij opbod, door verweerster 
" La Galerie Moderne » gehouden voor 
rekening van de verweerders Yvonne 

(1) Cass., 9 oktober 1964 (Bull. en PASIC., 

18 oktober 1966.- 2e kamer.- VooT- 1965, I, 134). 
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Gillard en Maurice Honhon, verwerpt, 
op grond dat de authenticiteit van het 
schilderij dat in de catalogus werd inge
schreven onder het opschrift " Oude en 
moderne schilderij en (door, toegeschreven 
aan, van de school of in trant van) '' niet 
werd gewaarborgd, dat het risico van 
dwaling ten laste van de koper werd ge
legd en dat de omstandigheid aileen dat 
de ondertekening van het schilderij apo
crief zou zijn niet voldoende is om aan 
het schilderij het karakter van een na
maaksel of van een kopie van een oor
spronkelijk werk toe te kennen, zonde1' 
te antwoonlen op de conclusie waarbij 
eiseres deed gelden " dat volgens de be
kentenis van de eerste twee eisers in 
hoger beroep (verweerders Yvonne Gil
lard en Maurice Honhon), voormelde 
schilderij geen authentiek scbilderstuk is; 
... dat zij in hun verzoekschrift tot1 het 
bekornen van de machtiging tot verkoop 
het schilderij als een kopie naar Boudin 
hebben vern·J.eld; ... dat hun deslnmdige, 
in zijn schrijven aan de derde eiseres 
in hoger beroep (verweerster " La Galerie 
Moderne ))) op 26 oktober 1961, uitdruk
kelijk verklaarde dat hij haar opdracht 
gaf een " aan Boudin toegeschreven 
'' schilderij of kopie naar Boudin )) te 
verkopen ; dat de verkopers dus geens
zins in twijfe1 verkeerden omtrent de 
onechtheid van het werk )) ; waaruit volgt 
dat de rechter in feitelijke aanleg zijn 
beslissing niet regelmatig met redenen 
heeft omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet), en te1•wijl in elk geval 
de door eiseres ingeroepen bekentenis, 
van de verweerders Yvonne Gillard en 
Maurice Honhon, dat het schilderij een 
kopie naar Boudin was, insloot dat de 
voornoen:1de verweerders geen authen
tiek werk van Boudin of zelfs geen oor
spronkelijk schilderij of een schilderij 
van onzekere authenticiteit dat volgens 
het arrest door eiseres was aangekocht, 
te koop hadden geboden (schending van 
de artikelen 1109, 1110, 1350, 1354, 1356 
van bet Bm·gerlijk Wetboek en, voor 
zoveel als nodig, 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de zogenaamde be
kentenis van de eerste twee verweerders 
dat het door eiseres in openbare verkoop 
gekochte schilderij geen authentiek werk 
van Boudin was, door eiseres bij conclusie 
slechts was ingeroepen tot staving van 
haar incidenteel hoger beroep dat ertoe 
strekte te doen verklaren dat het door 
de eerste rechter gelaste deskundigen
onderzoek geen reden van bestaan had ; 
dat meer in het bijzonder eiseres er niet 
nit afleidde dat de verweerders zich niet 

konden beroepen op het beding van niet
waarborg van de authenticiteit waarvan 
het arrest het bestaan vaststelt zonder 
deswege te worden bekritiseerd ; 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest, 
nu het de beslissing van de eerste rechter 
teniet doet en, bij wijze van aan zich 
trekken van de zaak, beslist dat de feite
lijke omstandigheden en de conventionele 
bedingen van de verkoop elke vordering 
van eiseres wegens dwaling omtrent de 
authenticiteit van het door haar ge
kochte schilderij uitsloten, het niet meer 
hoefde te antwoorden op de conclusie 
van eiseres betreffende de onderstelling 
dat een dergelijke vordering gegrond zou 
zijn geacht ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del naar recht faalt ; 

Overwegende, anderzijds, dat uit geen 
enkele vaststelling van het arrest volgt 
dat de eerste twee verweerders wisten 
dat het door hen te koop geboden schil
derij geen authentiek werk van Boudin 
noch een oorspronkelijk schilderij was 
of wisten dat zijn authenticiteit onzeker 
was ; dat de bewering dat de door eiseres 
ingeroepen bekentenis insloot dat de 
bovengenoemden hieromtrent twijfel 
koesterden, de beoordeling van feitelijke 
gegevens onderstelt ; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

20 oktober 1966.- 1e kamer.- Voo?·
zitte?', H. Valentin, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, Ba
ron Richard. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei
te?'B, HH. Fally en DeBruyn. 

l e KAMER. - 20 oktober 1966. 

ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL DAT 
ZICH HEEFT VOORGEDAAN TIJDENS DE 
UITVOERING VAN DE ARBEIDS- OF 
BEDIENDENOVEREENKOMST. -BE GRIP. 

U tt de vaststelling dat een hanclelsgedele
gee?·de, die gelast is divm·se klanten te 
bezoeken, e1·toe gebmcht we1·d te dien 
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einde een onde1·houd met een van die 
klanten te hebben in een cafB waM hij 
zich onopzettelij k bedronlcen heeft, en 
dat hij door een ongeval get1·o /]en werd 
terwijl hij te1·uglcee1·de bij zijn onde1'
nemingshoofd wellce hem bevel had gege
ven zich dezelfcle dag aan te melden om 
verslag ove1· de u~tvoe1·ing van z1(jn op
cl7·acht uit te brengen, mag de 1·echte1' 
wettelijlc afieiclen dat het ongevaZ zich 
heeft voorgedaan tijdens de uitvoe1·ing 
van de bediende1wve1·eenlcomst (1). (Wet
ten gecoordineerd bij koninklijk besluit 
van 28 september 1931, art. l.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « FIDELITAS ll, 
T. FAUOONNIER EN INDISOHE VENNOOT
SOHAP <<AIR INDIA ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juni 1965 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, dooi·dat het bestreden arrest niet 
regelmatig met redenen omkleed is, daar 
het niet antwoonlt op de conclusie waarbij 
eiseres deed gelden, enerzijds, << dat aan 
de hand van de verklaringen van Fau
connier zelf kan worden vastgesteld dat 
Fauconnier vroeg in de namiddag zijn 
dagtaak had beeindigd en dat hij het 
grootste deel van de namiddag en een 
gedeelte van de avond (tot 19 u. 30) 
in een cafe te Luik, rue du Pont-d'Ile, 
heeft doorgebracht ; dat hij in dat cafe 
dronkemnakende dranken heeft gebruikt, 
wat hem in de staat van .dronkenschap 
heeft gebracht die het ongeval heeft ver
oorzaakt en die hem een veroordeling 
door de Politierechtbank te Sint-Truiden 
wegens dronkenschap heeft doen oplo
pen ; dat gedaagde in hoger beroep heeft 
beweerd dat hij twee glazen whisky en 
een glas bier had gedronken, wat er op 
neerkomt te zeggen dat hij niet veel 
alcohol zou hebben gecll·onken, maar dat 
deze bewering wordt gelogenstraft door 
de staat waarin hij zich op het ogenblik 
van het ongeval bevond, ... dat niet 
kan worden aangenornen dat de ge'inti
meerde beroepsbezigheden heeft verricht 

(1) Raadpl. cass., 22 juni 1961 (Bttll. en 
PASIC., 1961, I, 1170) en 7 februari 1964 
(ibid., 1964, I, 597). 

toen hij tenminste vier uren in een cafe 
vertoefde en er zich bedronk ,,, en, ander
zijds, " dat blijkens de opdracht die 
"Air India'' hem op 21 januari 1961 
had gegeven, Fauconnier op 24 en 25 ja
nuari 1961 een reis moest doen en op 
25 januari naar Brussel moest terug
lwren ; dat het ongeval zich heeft voor
gedaan op 24 januari 's avonds, dit wil 
zeggen op een datum die door de op
dracht niet was vastgesteld voor de 
terugkeer ; dat de voornoemde gedaagde 
voor die tegenstrijdigheid een verklaring 
geeft die door eiseres in hoger beroep 
wordt betwist ; dat men mag verrnoeden 
dat Fauconnier op het ogenblik van het 
ongeval voor eigen rekening reisde ; dat 
Fauconnier het bewijs van het tegendeel 
niet levert " : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
de eerste rechter de omstandigheden van 
de zaak juist heeft uiteengezet en aldus 
de vaststellingen van het vonnis tot de 
zijne maakt, in welk vonnis er wordt op 
gewezen dat, in strijd met wat eiseres 
beweert, het onjuist is dat verweerder 
de weg om van het werk terug te keren 
gedurende verscheidene m·en heeft onder
broken om zich in een cafe te bedrinken, 
dat hij dit cafe alleen had bezocht voor 
een onderhoud met de directeur van een 
reisbureau die hij 's namiddags had op
gezocht met het doel het aanwerven van 
klanten voor verweerster, voor wie hij 
als handelsgedelegeerde werkte, te bevor
deren, en dus zonder buiten zijn beroeps
bezigheden te gaan, dat met de font die 
de getroffene had begaan toen hij zich 
bedronk, geen bedrieglijk opzet gen1.oeid 
was, dat het bewezen was dat het ongeval 
waardoor verweerder getroffen werd zich 
had voorgedaan op de weg die hij aflegde 
overeenkomstig zijn opdracht volgens 
welke hij op 24 januari 1961 zijn klanten 
te Luik en te V erviers moest bezoeken 
en zich dezelfde avond ten zetel van 
eiseres 1noest aanmelden om verslag over 
de uitvoering van zijn opdracht uit te 
brengen; 

Overwegende dat het hof van beroep 
de feitelijke gegevens nader bepaalt die 
als grondslag dienen voor de beslissing 
dat het ongeval waardoor verweerder 
getroffen werd, zich had voorgedaan op 
een ogenblik dat hij onder het gezag 
van zijn werkgever stond en tijdens de 
uitvoering van de bediendenovereen
komst, zodat het, voor de verwerping 
van de conclusie van eiseres die het in 
het middel aangehaalcle verweer behelst 
en gesteuncl was op verschillende of tegen-
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strijdige feitelijke gegevens, op passende 
wijze gronden aanvoert; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9, inzon
derheid lid 2, 21 van de wetten betref
fende de vergoeding der schade voort
spruitende uit de arbeidsongevallen, 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 
28 september 1931, 6, 1128, 1131, 1133 
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
cloonlat het bestreden arrest beslist dat 
verweerder door een arbeidsongeval ge
troffen werd op grond dat « inderdaad 
is aangenomen dat in het onderhavige 
geval hot gezag van de werkgever werd 
uitgeoefend : Fauconnier verklaart im
mers, zonder dienaangaande te worden 
tegengesproken door de tweede gedaagde 
in hoger beroep, zijn werkgever op het 
tijdstip van de feiten, dat hij de uurver
goedingen voor de dag van het ongeval 
heeft getrokken en bovendien heeft eise
res in hoger berocp zelf, zoals de eerste 
rechter er terecht op wijst, haar verplich
tingen erkend door gedurende meer dan 
vijf maanden de verschuldigde vergoe
dingen uit te keren en de betaling ervan 
pas na afdanking van Fauconnier te 
staken ,, te1·wijl, enerzijds, naar luid van 
artikel 21 van de hiervoren bedoelde 
wetten, elke met hun bepalingen strijdige 
overeenkomst van rechtswege nietig is 
en bovendien, daar die bepalingen de 
openbare orde raken, elke erkenning, 
evenals elke afstand, betreffende rechten 
waarop zij toepasselijk zijn, krachtens 
de artikelen 6, 1128, 1131 en 1133 van het 
Burgerlijk Wetboek volstrekt nietig is, 
waaruit volgt dat de rechter in het onder
havige geval zijn beslissing wettelijk niet 
hierop heeft ktmnen stetmen dat werd 
aangenomen dat het gezag van de werk
gever op het ogenblik van het ongeval 
werd uitgeoefend, zonder na te gaan of 
dit werkelijk zo was, en evemnin hierop 
dat eiseres haar verplichtingen heeft 
erkend, en te1·wijl anderzijds de verplich
tingen van de verzekerdc, overeenkom
stig artikel 9 van de voormelde wetten, 
op de verzekeraar van het bedrijfshoofd 
overgaan, zodat een bewering van het 
zogenaamde slachtoffer van een arbeids
ongeval die niet wordt tegengesproken 
door het bedrijfshoofd, de verzekeraar 
niet kan verbinden noch als vermoeden, 
overeenkomstig artikel 1353 van het 
Burgerlijk W etboek, tegen deze kan wor
den ingeroepen 

Overwegende dat de vaststellingen 

van de eerste rechter, die vermeld zijn 
in het antwoord op het eerste middel en 
die het arrest tot de zijne maakt, vol
staan als wettelijke rechtvaardiging voor 
de vaststelling dat verweerder op het 
ogenblik van het ongeval werkelijk onder 
het gezag van zijn werkgever stond en 
hij derhalve door een arbeidsongeval 
getroffen was geworden ; 

Overwegende dat, nu het middel tegen 
een ten overvloede aangevoerde reden 
opkomt, het, wegens gemis van belang, 
niet ontvankelijk is ; 

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

20 oktober 1966.- 16 kamer.- Voo1'
zitte1', H. Valentin, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggevM·, Ba
ron Richard, - Gelijkl~ticlencle conclttsie, 
H. Delange, advocaat-generaaL - Plei
teJ's, HH. Fally, Van Ryn en Dassesse). 

1 e KAMER. - 20 oktober 1966. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- BESLISSING DIE EEN EIS AANNEEMT. 

REGELMATIG VOORGELEGD VER
WEER. - GEEN PASSEND ANTWOORD. 
- BESLISSING NIET MET REDENEN OM
KLEED. 

Is niet 1·egelmatig met 1·eclenen omkleecl 
de beslissing die een eis aanneemt zonder 
een passencl antwoo1·cl te ve1·st1'ekken op 
een J'egelmatig in conclusie clo01· de 
tegenpa1·tij vooTgestelcl venveeT ( l). 
(Grondwet, art. 97.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP «MATE
RIEL AUTOMATIQUE ET TEOHNIQPE 
llf.A.T. ,, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« E.R.A.I. >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

\1) Cass., 31 maart 1966 (Bull. en PAsiC,, 
1966, I, 995). 
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arrest op 7 januari 1964 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ( 1) ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk W~tboek en :van de b.ewijs
kracht van de conclus1e van mseres, 
doo?"dat het bestreden arrest de tegen
vordering van verweerster tegen eiseres 
toegewezen heeft, op grond dat «.noch 
de algemene aansprakelijkheid v::'n mseres 
in hoger beroep (verweerster) Jegens de 
opdrachtgever van het werk, noch ~et 
feit dat zij· de onder haar bewanng 
staande installatie in de nacht van 7 op 
8 januari 1953 zou hebben in de steek 
gelaten of zonder alarn1 zou hebben aan 
de gang gebracht, de partij van Mees
ter Jacques (eiseres) noeh die van Mees
ter Evrard (de vennootschap Ho1~~yw~ll 
Brown) van lnm eigen aansprakehJkhmd 
kmmen ontheffen, aangezien het bedoelde 
ongeval zich in elk geval niet zou hebben 
vocirgedaan indien het Honeywelltoestel, 
waarvoor elk van hen borg stond, correct 
had gewerkt ,, te1·wijl eiseres in de con
clusie in haar naam voor het hof van 
beroep genornen, regelmatig heeft gesteld 
dat « eiseres in hoger beroep (thans ver
weerster) de volledige installa~ie tot op 
het ogenblik van de aanvaardmg. ~mder 
haar bewaring had ... ; dat op het t1Jdst1p 
van het ongeval de installatie sinds enkele 
dagen aan proeven werd onderworpe~, 
dat eiseres in hoger beroep gedurende d1e 
proeven de installatie onder haar bewa
ring had en ervoor 1~oest zo~g;en ~at geen 
enkele omstandighmd de vmhghe1d of de 
goede werking er':"an in ~evaar zou bren
gen , en " dat mseres m ?o~~r beroep 
aansprakelijk is doordat ZlJ tlJdens .een 
proefperiode een ketel zonder toez10ht 
heeft gelaten en toen er, voor het geval 
dat er water in de ketels zou ontbreken, 
nog geen alarmschell~n waren ,, te?"wijl 
eiseres aldus staande hwld dat het Honey
welltoestel zelf aan proeven onderworpen 
werd op het tijdstip van het onge~al, 
dat verweerster het onder haar bewarmg 
had, evenals alle andere delen van de 
installatie, en dat zij derhalve gedurende 
de hele duur van haar proeven de goede 
werking van dit toestel in 't oog moest 

(1) Dit arrest was :reeds vernietigd geweest 
door arrest van het Hof van 23 september 
19135 (Bull. en PAsrc., 191313, I, 107) in zover 
het uitspraak deed over de oproep in vrij
waring door de thans eisende partij gericht 
tegen de naamloze vennootschap « Honeywell· 
Bro,vn )). 

houden, zodat als het arres~ beslist dat 
het feit dat de onder bewarmg van ver
weerster staande installatie door haar in 
de nacht van 7 op 8 januari 1953 zou 
zijn in de steek gelaten, eiseres van haar 
eigen aansprakelijkheid niet kan ont
heffen omdat het ongeval zich niet zou 
hebben voorgedaan indien het Honey
welltoestel correct had gewerkt, het de 
verwerping niet rechtva~rdigt va~ een 
1niddel van de conclus1e van mseres, 
afgeleid uit de omstandigheid dat de 
volledige installatie, dit is eveneen~ de 
waterpeilschakelaar van de beschad1gde 
ketel, gedm·ende de proefperiode onder 
de bewaring van verweerstcr stond en 
laatstgm;wemde dus schuld had e~1 aa~1-
sprakelijk was mn ze zonder toezwht m 
de nacht van 7 op 8 januari 1953 te heb
ben laten werken (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); doo1·dat althans 
het arrest door aan te nemen dat eiseres 
in de hi~rvoren weergegeven conclusie 
verweerster slechts heeft verweten de 
onder haar bewaring staande installatie 
in de nacht van 7 op 8 januari 1953 
te hebben in de steek gelaten of ze zonder 
alannschel te hebben aan de gang ge
bracht, ofschoon die conclusie het oht
breken van een alarmschel aanvoert als 
een verzwarende omstandigheid van het 
feit dat verweerster tijdens de proeven 
geen toezicht h~d geoefen~. over de vol
ledige installatiC, de beWIJskracht van 
voormelde conclusie heeft miskend en 
de beslissing die elke aansprakelijkheid 
van verweerster in het ongeval van de 
hand wijst, niet wettelijk met re~enen 
heeft omkleed (schending van alle m het 
middel aangeduide bepalingen) : 

Overwegende dat eiseres, in haar con
clusie, heeft aangevoerd dat verweerster 
" de volledige installatie tot op het ogen
blik van de aanvaarding onder haar 
bewaring had ... , dat op het tijdstip van 
het ongeval de installatie sinds enkele 
dagen aan proeven werd onderworpen ... , 
dat eiseres in hoger beroep (thans ver
weerster) gedurende die P.roeven de 
installatie onder haar bewarmg had en 
ervoor moest zorgen dat geen enkele 
omstandigheid de veiligheid of de goede 
werking ervan in gevaar zou brengen ::·• 
dat eiseres in hoger beroep aansprak~hJk 
is doordat zij tijdens een proefperwde 
een ketel zonder toezicht heeft gelaten 
en toen er, voor het geval dat-er water 
in de ketels zou ontbreken, nog geen 
alarmschellen waren " ; 

Overwegende dat ui~ die conclusie 
blijkt dat, volgens het rmddel aldus door 
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eiseres tegen de tegenvordering van ver
weerster opgeworpen, de verplichting tot 
bewaring en toezicht die op de laatst
genoemde rustte, zich uitstrekte tot het 
geval van watergebrek, zelfs bij een 
mogelijk falen van het veiligheidstoestel 
Honeywell; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
dit middel niet passend beantwoordt als 
het erop wijst "dat noch de algemene 
aansprakelijkheid van eiseres in hoger 
beroep (thans verweerster) jegens de 
opdrachtgever van het werk, noch het 
feit dat zij de onder haar bewaring 
staande installatie in de nacht van 7 op 
8 januari 1953 zou hebben in de steek 
gelaten of zonder alarmschel zou hebben 
aan de gang gebracht ... " eiseres van 
haar aansprakelijkheid kan ontheffen, 
" aangezien het bedoelde ongeval zich 
in elk geval niet zou hebben voorgedaan, 
indien het toestel waarvoor ... zij borg 
stond, correct had gewerkt » ; 

Dat het middel, in zoverre dit het ar
rest verwijt artikel 97 van de Grondwet 
te hebben geschonden, gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
eerste middel of van het tweede onder
dee! van het tweede middel, die geen 
ruimere vernietiging kunnen m.eebren
gen, vernietigt het bestreden arrest in 
zover het uitspraak doet over de tegen
vordering van verweerster tegen eiseres 
en deze in de kosten van de hoofdvor
dering veroordeelt ; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest rn.elding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

20 oktober 1966.- 16 kamer.- Voo?'
zitter, H. Valentin, raadsheer waarne
m.end voorzitter.- Ve?·slaggeve?', H. Per
richon.- Gelijlcl~ticlencle conclttsie, H. De
lange, advoeaat-generaal. - Pleitm·s, 
HH. DeBruyn en Fally. 

1 e KAMER. - 21 oktober 1966. 

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - VoNNIS GEWEZEN OVER-

EENKOMSTIG ARTIKEL 7 VAN DE vVET 
VAN 17 APRIL 1835.- GEVOLGEN. 

2° ONTEIGENING TEN ALGElVIENEN 
NUTTE. - WET VAN 17 APRIL 1835. 
- DAG WAAROP HET BEDRAC+ VAN DE 
TOEGEKENDE VERGOEDING TER BE
SOHIKKING VAN DE ONTEIGENDE DOOR 
DE ONTEIGENAAR DIENT TE WORDEN 
GESTELD. 

3° RECHTERLIJKE MACHT.- WET 
BETREFFENDE DE ONTEIGENING TEN 
ALGEJ\1ENEN NUTTE.- 0VEREENSTEM
lVIING MET DE GRONDWET. - GEEN 
OONTROLE VAN DE REOHTERLIJKE 
MACHT. 

4° MUNT. - WET VAN 29 APRIL 1935. 
- GEEN WIJZIGING VAN DE \VETTE
LIJKE WAARDE VAN DE FRANK TUSSEN 
DE DATUM WAAROP HET VONNIS OVER
EENKOJ\1STIG ARTIKEL 7 VAN DE \VET 
VAN 17 APRIL 1835 BETREFFENDE DE 
ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE 
GEWEZEN WERD EN DE DAG WAAROP 
HET BEDRAG VAN DE TOEGEKENDE 
ONTEIGENINGSVERGOEDING IN DE CoN
SIGNATIEKAS WERD GEDEPONEERD. -
WET VAN 29 APRIL 1935 NIET TOEPASSE
LIJK OP DIE VERGOEDING. 

5° ONTEIGENING TEN ALGElVIENEN 
NUTTE. - BILLIJKE SOHADELOOS
STELLING. SoHADELoossTELLING 
ZIJNDE, OVEREENKOMSTIG DE \VET VAN 
17 APRIL 1835, DEZE vVELKE OVEREEN
STEMT MET DE WAARDE VAN HET GOED 
OP DE DAG WAAROP HET DOOR ARTI
KEL 7 VAN GEZEGDE WET BEDOELD VON
NIS GEvVEZEN WERD.- LATERE SCHOi\1-
MELINGEN VAN DE IMJ\10BILIENMARKT, 
WELKE NIET IN AANMERKING MOGEN 
GENOMEN WORDEN. 

6° ONTEIGENING TEN ALGElVIENEN 
NUTTE.- PROCEDURE DIE NIET J\IET 
DE DOOR DE WET VAN 17 APRIL 1835 
VOORGESOHREVEN SPOED \VERD GE
VOERD. - VERTRAGING DIE NIET TE 
WIJTEN IS AAN EEN TEKORTKOlVIING 
VAN DE ONTEIGENAAR.- 0NTEIGENDE 
DIE NIET DE TOEKENNING VAN EEN 
VERGOEDING vVEGENS DEZE VERTRA
GING MAG VORDEREN. 

1° Het vonnis, gewezen oveTeenkomstig 
m·tikel 7 van cle wet van 17 ctpTil 1835 
betretfencle cle onteigening ten algemenen 
mttte, lweft cle overcl1·acht acm cle onteige
naar van het ?'echt van eigenclom op het 
go eel tot gevolg, oncle?' voo?·behmtcl clat 
cle onteigencle het bezit en het genot van 
het go eel behmtclt tot cle in bezitstelling 
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van de onteigenam· (1). (Wet van 
17 april 1835, art. 20 en 21 ; wet van 
27 mei 1870, art. ll.) 

2° Het beclTag van de aan de onteigencle 
toegekencle schacleloosstelling, ove1'een
komstig de wet van 17 ap1'il 1835 be
t1·effencle de onteigening ten algemenen 
nutte, moet te1· beschikking van de ont
eigencle cloo1· de onteigenam· gestelcl 
wo1·clen, voo1· de inbezitstelling van 
deze (2). (Wet van 17 april 1835, 
art. 12.) 

3° De hoven en 1·echtbanken hebben geen 
macht om te oo1·delen of de bepalingen 
van de wet van 17 ap1·il 1835 bet1·efjencle 
de onteigening ten algemenen nutte al 
clan niet met de G1·onclwet ove1'e611Stem
men (3). 

4° De wet van 29 ap1·il1935, tot vaststelling 
van de gevolgen van de monetaiTe wet 
van 30 maa1"t 1935, is niet toepasselijk 
op de schacleloosstelling wegens onteige
ning, wannee1· geen wettelijke wijziging 
aan de waa1·cle van de j1·ank gebmcht 
wenl tussen cle clatttm van het vonnis 
waa1· bij, oveTeenkomstig artikel 7 van de 
wet van 17 ap1·il 1835, de pleegv01"men 
ve1•vulcl WM'clen verlclaanl en de clag waa1'· 
op het beclrag van de aan de onteigencle 
toegelcende schadeloosstelling doo1· de 
onteigenaa1• in de Oonsignatielcas wenl 
gedeponee1·d ( 4). 

5° De billijlce schadeloosstelling die, we gens 
de onteigening ten algemenen nutte, aan 

(1) en (2) Raadpl. nl. cass., 1 juui 1876 
(Bull. en PAsiC., 1876, I, 279}; 24 november 
1910 (ibid., 1911, I, 21); 30 maart 1933 (ibid., 
1933, I, 185} en de conclusie van de procurem·· 
generaal P. Leclercq, blz. 191, kol. 2 ; 5 maart 
en 19 november 1936 (ibid., 1936, I, 178 en 
422) alsmede noot 2 van blz. 422; 21 januari 
1960, redenen (ibid., 1960, I, 576}; PICARD, 
Tmite de l' exp·ropriation pmm· cattse d'tttilite 
pttbliqtte, d. I, blz. 13} ; DEL MARMOL, Tmite 
dr l' exp1'op1·iation pott1' cattse d'tttilite pttbliqtte, 
nrs 216 en 259; BUTTGENBACH, Manttel de 
d·roit aclministmtif, nr 415; BELVA, L'exp1'0· 
p1'iation pott1' cattse d'tttilite pttblique, nrs 178 
en 181. 

Nopens het punt dat de onteigende ont
vankelijk is een vordering in te stellen tot 
veroordeling van de onteigenaar de toegekende 
vergoeding in de Consignatiekas te deponeren, 
zie cass., 24 november 1910, hoger vermeld. 

(3) Verg. cass., 23 juli 1849 (Bttll. en PAsiC., 
1849, I, 443); 20 november 1962 (ibid., 1963, 
I, 362) en noot 3. 

de eigenaar moet toegelcencl wo1·den, is, 
ovm·eenlcomstig de wet van 1.7 ap1"il1835, 
de schadeloosstelling die overeenstemt 
met de waa1·de van het goed op de dag 
wam·op het do01· a1·tikel 7 van gezegde 
wet bedoeld vonnis gewezen wercl, zonde1· 
dat e1· aanleiding toe bestaat de schomme
lingen in aanme1·lcing te nemen, wellce 
zich op de immobilienma1·lct hebben vo01'· 
gedaan tussen cleze datum en die van het 
vonnis waa1·bij de vergoeding wo1·dt 
toegekend ( 5). (Wet van 17 april 1835, 
art. 7 tot 11.) 

6° De omstandigheid dat een procedtwe tot 
onteigening ten openba1·en ntttte niet 
met de do01· de wet van 1.7 ap1·il 18 35 
voo1·geschreven spoed gevoe1·d wenl kan 
de toekenning niet ve1Techtvaanligen van 
een ve?·goecling wegens die ve1't1·aging, 
wannee1· cleze niet aan een telco1'tkoming 
van de onteigenaa1' te wiJ"ten is ( 6). 
(Burg. Wetb., art. 1382.) 

(DE LEEUW, T. DE STAD LIER.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 april 1962 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 11 van de 
Grondwet, 4, 20 van de wet van 17 april 

(4) Cass., 19 september 1940 (Bttll. en FA
SIC., 1940, I, 227) en noot; 29 juni 1944 (ibid., 
1944, I, 243) en 16 februaJ•i 1951 (ibid., 1951, 
I, 391). 

(5) Cass., 3 mei 1934 (Bttll. en PA.src., 1934, 
I, 301); 4 juli 1935 (ibid., 1935, I, 301); 
29 juni 1944 (ibid., 1944, I, 245). Dit laatste 
arrest wijst erop dat zulks geldt « naar de 
wens van de in werking zijnde wetgeving " 
(wet van 17 april 1835}, hiervoor verklarend 
dat het Hof niet vermag uitspraak te do en over 
de overeenste=ing van die wet met artikelll 
van de Grondwet. Hebben deze grondwette
lijke bepaling anders uitgelegd de procureur
generaal GEsci!E (noot 3 voormeld arrest van 
29 juni 1955) en GILBERT (Tmite de l'expro
p1·iation pott1" cause d'ttiilite pttbliqtte, nrs 118 
tot 120); raadpl. ook VAUTHJER,, Droit admi
nist?·atif de la Belgiqtte, d. II, nr 313. 

(6) Betreffende zekere aanvnllende of bij
zondere vergoedingen welke aan de onteigende 
kunnen verschuldigd zijn, raadpl. BuTTGEN
BACH, Mamtel de d1·oit administratif, nr 419. 



-244-

1835 op de onteigening ten algemenen 
nutte, en 544 van het Burgerbjk Wet
boek, doo1·dat het bestreden arrest het 
boger beroep van eiseres verwerpt om de 
redenen dat "de deskundigen de waarde 
in 1958 van kwestieus onroerend goed op 
1.675.000 frank ramen, de waarde in 1949 
echter op 1.000.000 frank; dat de eerste 
rechter terecht aannam dat het de venale 
waarde van 1949 is die moet in aanmer
king genomen worden, vermits de ver
koopwaarde van het onroerend goed 
client berekend te worden op de datum 
van het vonnis waarbij de pleegvormen 
vervuld werden verklaard; dat de over
dracht van het eigendomsrecht op dit 
ogenblik plaatsvindt; dat appeilante 
(rechtsvoorganger van eiseres) deze in 
rechte nochtans algem.een aanvaarde 
zienswijze bestrijdt onder het voorwend
sel dat, luidens de Grondwet, de vergoe
ding aan de beroving van het eigendoms
recht moet voorafgaan, dit laatste om
vattende het recht om te beschikken en 
het recht op genot, en, sinds de forma
liteiten vervuld werden verklaard, tot 
heden niet de minste vergoeding werd 
betaald, doch dat het voorafgaand karak
ter van de vergoedingen, voorgeschreven 
door de Grondwet, volstrekt wordt nage
leefd wanneer de onteigende in het bezit 
gelaten wordt van het onteigende goed 
tot na de betaling van de onteigenings
vergoedingen, en dat de onteigeningsver
goedingen door de stad Lier in de Con
signatiekas te Mechelen gedeponeerd wer
den op 18 oktober 1961 ,, zulks te1•wijl 
1° de onteigeningsvergoeding biilijk en 
voorafgaand moet zijn, en niemand van 
zijn eigendom zonder dergelijke vergoe
ding kan beroofd worden (schending van 
artikel ll van de Grondwet); 2° bet von
nis dat de formaliteiten van de onteige
ning vervuld verklaart hoegenaamd niet 
insluit dat tussen partijen het recht van 
eigendom van de onteigende is overge
gaan op het onteigenend bestuur en aileen 
inhoudt dat tegenover derden, en niet 
tussen partijen, de eigendom is overge
dragen (schending van de artikelen 4 en 
20 van de wet van 17 april 1835) ; 3° het 
eigendomsrecht het recht bevat om over 
een zaak te beschikken en het recht 0111 

het genot ervan te hebben, zodat de 
onteigeningsvergoeding ook de beroving 
van het genot zelf moet voorafgaan, en 
dat het op dit ogenblik is, namelijk wan
neer de onteigende van het genot wordt 
beroofd, dus wanneer de effectieve inbe
zitsteiling bevolen wordt, dat de onteige
ningsvergoeding moet bepaald worden 
(schending van de artikelen ll van de 

Grondwet en 544 van het Burgerlijk 
Wetboek), zodat het arrest de in bet 
middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft : 

Overwegende dat het middel doet gel
den dat het arrest ten onrechte beslist 
dat het bij artikel 7 van de wet van 
17 april 1835 bedoelde vonnis de over
dracht van het recht van eigendom op 
het onteigende goed aan de onteigenaar 
tot gevolg heeft, en dat artikel 11 van de 
Grondwet, in zover het voorschrijft dat 
de schadeloosstelling aan de ontzetting 
nit de eigendom moet voorafgaan, nage
leefd is indien de onteigeningsvergoeding 
v66r de inbezitstelling van de onteigenaar 
ter beschikking van de onteigende is ge
steld; 

Overwegende dat, krachtens artikel 21 
van de wet van 17 april 1835, het vonnis 
waar bij beslist wordt dat de door de wet 
voorgeschreven formaliteiten tot onteige
ning vervuld werden, het onteigende 
goed onder meer van alle daarop geves
tigde zakelijke rechten ontheft; dat val
gens artikel 20 van dezelfde wet, gewij
zigd door die van 27 mei 1870, vermeld 
vonnis client overgeschreven te worden 
en deze overschrijving ten aanzien van 
de derden dezelfde gevolgen heeft als de 
overschrijving van een alde van over
dracht; dat tenslotte, naar luid van ar
tikel 12, de onteigenaar in het bezit van 
bet goed gesteld wordt bij bevelscbrift 
van de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, verleend op zicht van de 
betekening van het bewijs van de star
ting, in de Consignatiekas, van het bedrag 
van de toegekende schadeloosstelling ; 

Overwegende dat nit deze wetteksten 
blijkt dat de wetgever bepaald heeft, 
eensdeels, dat het overeenkomstig arti
kel 7 van de wet van 17 april 1835 gewe
zen vonnis tot gevolg heeft dat het recht 
van eigendom op het onteigend goed aan 
de onteigenaar overgedragen wordt, doch 
onder voorbehoud dat de onteigende het 
bezit en het genot van het goed behoudt 
tot op de dag van de inbezitstelling van 
de onteigenaar, en, anderdeels, dat het 
stellen van de onteigeningsvergoeding, 
door de onteigenaar, ter beschikking van 
de onteigende aileen aan de inbezitstel
ling moet voorafgaan ; 

Overwegende dat de hoven en recht
banken geen macht hebben om te om·de
len of die wetsbepalingen al dan niet met 
artikel 11 van de Grondwet overeenstem
men; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1 van de wet van 
29 april 1935, tot vaststelling van de 
gevolgen van de monetaire wet van 
30 maart 1935 betreffende de schatting 
van de vergoedingen of van de schade
loosstellingen, doordat het bestreden ar
rest het hoger beroep door eiseres inge
steld verwerpt om de redenen dat « appel
lante (thans eiseres) nog argumenteert 
op grond van de wet van 29 april 1935, 
volgens welke met de muntontwaarding 
enkel kan rekening gehouden worden 
voor zoveel zij de koopkracht van de 
munt zou gewijzigd hebben betrekkelijk 
het voorwerp van de betwisting; dat 
appellante hieruit besluit dat het principe 
door deze wet vastgesteld toepasselijk is 
op elke vergoeding, ook in geval van 
onteigening ; dat deze vergoeding client 
aangepast te zijn aan de waarde van het 
voorwerp op het ogenblik van het von
nis ; dat de wet van 29 april 1935 slechts 
van toepassing is wanneer een wettelijke 
muntdevaluatie tot stand kwam tussen 
het ogenblik waarop de eigendomsover
dracht geschiedt en het ogenblik waarop 
de onteigeningsvergoedingen worden 
vastgasteld ; dat er terzake geen wette
lijke muntdevaluatie ontstond tussen 
oktober 1949 en oktober 1961, dat mits
dien de thesis van appellante niet kan 
bijgetreden worden », tmwijl de wet van 
29 april1935 een algemeen beginsel bevat 
en enlcel steunt op de werkelijke lwop
kracht van de frank op het ogenblik van 
het vonnis, die bepalend is, zodat het 

. van geen belang is dat een wettelijke 
muntdevaluatie al dan niet zou tussen
gekomen zijn vanaf het ogenhlik dat het 
vaststaat dat de koopkracht van de 
frank in werkelijkheid verminderd is : 

Overwegende dat het arrest door het 
middel niet wordt bestreden, in zover het 
constateert dat tussen de dag waarop 
het bij artikel 7 van de wet van 17 april 
1835 bedoelde vonnis gewezen werd en 
18 oktober 1961, dag waarop het bedrag 
van de toegekende scbadeloosstelling in 
de Consignatiekas werd gedeponeerd, 
geen wettelijke mtmtdevaluatie plaats
had; 

Overwegende dat blijkt, zowel uit de 
tekst als uit de parlementaire voorberei
ding van de wet van 29 april 1935, dat 
deze wet, op bet stuk van de schadeloos
stelling wegens onteigening, niet van 
toepassing is, wanneer geen wettelijke 
wijziging aan de waarde van de frank 
gebracht werd tussen het bij artikel 7 
van de wet van 17 april 1835 bedoelde 
vonnis en de dag waarop het bedrag van 

de aan de onteigende toegekende schade
loosstelling in de Consignatiekas werd 
gedeponeerd ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel ll van de Grond
wet, doo1·dat het bestreden arrest het 
hoger beroep van eiseres verwerpt om de 
redenen dat « de deskundigen de waarde 
in 1958 van kwestieus onroerend goed 
op 1.675.000 frank ramen, de waarde in 
1949 echter op 1.000.000 frank; dat de 
eerste rechter terecht aannam dat het de 
verkoopwaarde van 1949 is die moet in 
aanmerking genomen worden, vermits de 
venale waarde van bet onroerend goed 
client berekend te worden op de datmn 
van het vonnis waarbij de pleegvormen 
vervuld werden verklaard; dat de over
dracht van het eigendomsrecht op dit 
ogenblik plaatsvindt ; dat appellante 
(rechtsvoorganger van eiseres) deze in 
rechte nocbtans algemeen aanvaarde 
zienswijze bestrijdt onder voorwendsel 
dat, volgens de Grondwet, de vergoeding 
voorafgaand moet zijn aan de beroving 
van het eigendomsrecht, dit laatste om
vattend het recht te bescbikken plus bet 
recht op genot, en or sinds de formalitei
ten vervuld werden verklaard tot op 
beden niet de 1ninste vergoeding werd 
betaald ; dat het voorafgaand karakter 
van de vergoedingen, voorgesobreven 
door de Grondwet, volstrekt wordt nage
leefd wanneer de onteigende in het bezit 
gelaten wordt van het onteigende goed 
tot na de betaling van de onteigenings
vergoedingen ; dat de onteigeningsver
goedingen door de stad Lier in de Con
signatiekas te Mechelen gedeponeerd 
werden op 18 oktober 1961 », terwijl 
1° de schadeloosstelling die, wegens de 
onteigening ten algemenen nutte, aan 
eiseres moet betaald worden, billijk en 
voorafgaand moet zijn, derwijze dat bij 
de betaling ervan de onteigende eiseres 
recht heeft op de vergoeding van de 
scbade die zij ondergaat wanneer zij van 
bet gebruik van baar eigendom beroofd 
wordt ; 2° het feit dat de eigendom van 
het onteigende goed overgegaan is op 
verweerster door bet vonnis van 10 okto
ber 1949, dat de formaliteiten vervuld 
beeft verklaard, weliswaar inhoudt dat 
de waarde van bet onroerend goed moet 
berekend worden naar de staat er van 
op dat ogenblik, maar hoegenaamd niet 
betekent dat er geen rekening n1.eer zou 
gehouden worden met latere gebem·te
nissen, zoals de algemene stijging van de 
immobilienmarkt, die bet bedrag van de 
scbadeloosstelling bei'nvloeden ; 3° bet 
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arrest, wanneer het dertien jaren na het 
vonnis dat de formaliteiten vervuld had 
verklaard, de schadevergoeding moest 
vaststellen, ten onrechte geweigerd heeft 
rekening te houden met de stijging van 
de waarde van het goed, ongeacht de 
staat van het huis, die door de deskun
digen was vastgesteld, daar alzo elk even
wicht tussen het werkelijk verlies dat 
eiseres ondergaat en de schadeloosstelling 
die zij ontvangt, verbroken is zodat deze 
noch billijk noch voorafgaand is : 

Overwegende, eensdeels, dat uit de arti
kelen 7 tot ll van de wet van l 7 april 
1835 volgt dat de aan de onteigende door 
de onteigening berokkende schade ge
raamd client te worden op de dag waarop 
het door artikel 7 becloelde vonnis is 
gewezen ; dat derhalve de schadeloos
stelling welke met deze raming overeen
stemt de billijke schadeloosstelling is ; 

Overwegende, anderdeels, dat eiseres 
v66r de rechter niet gesteld heeft dat het 
feit dat de procedure ten deze niet met 
de door voormelde wetsbepaling vocr
geschreven spoed gevoerd werd aan een 
tekortkoming van de onteigenende macht 
te wijten was ; 

Dat mitsdien het middel niet· gegrond 
is; 

On.t die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiseres in de kosten. 

21 oktober 1966.- 1e kamer.- Voo1'
zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Vm·slaggeve1·, H. De Bersaques.- Gelijk
l~tidende conclusie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, 
HH. VanRyn en Bayart. 

1e KAl\iER.- 21 oktober 1966. 

1° OPENBARE ORDE. - ARBEIDS
ONGEVAL. - GECOORDINEERDE vVET· 
TEN BETREFFENDE DE VERGOEDING VAN 
DE SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT DE 
ARBEIDSONGEVALLEN. - WETSBEPA
LINGEN DIE DE REGELEN INVOEREN 
WAARNAAR DE VERGOEDINGEN VER
SCHULDIGD AAN DE GETROFFENEN OF 
AAN HUN RECHTSOPVOLGERS WORDEN 
VASTGESTELD. BEPALINGEN VAN 
OPENBARE ORDE. 

2° WETTEN EN BESLUITEN.- WET 
VAN OPENBARE ORDE. - WET DIE 
DOOR EEN WET VAN OPENBARE ORDE 
GEWIJZIGD WORDT. - NIEUWE WET 
IN PRINCIPE TOEPASSELIJK OP DE TOE
KOMSTIGE GEVOLGEN VAN DE TOESTAN
DEN WELKE VoOR HAAR INWERKING· 
TREDING TOT STAND GEKOMEN ZIJN. 

3° ARBEIDSONGEVALLEN. - GEco
ORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
VERGOEDING VAN DE SCHADE VOORT· 
SPRUITENDE UIT DE ARBEIDSONGEVAL· 
LEN.- J AARLIJKS BASISLOON.- MINI
MUM VERHOOGD DOOR DE WET VAN 
ll JANUARI 1963. - ARBEIDSONGE· 
SCHIKTHEID ONDERGAAN BINDS DE 
INWERKINGTREDING VAN DE NIEUWE 
WET DOOR DE GETROFFENE VAN EEN 
VORIG ONGEVAL. - TOEPASSING VAN 
DEZE WET. - PERKEN. 

4° ARBEIDSONGEV AL. - GECOORDI
NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
VERGOEDING VAN DE SCHADE VOORT
SPRUITENDE UIT DE ARBEIDSONGEVAL
LEN.- WET VAN 11 JANUARI 1963.
WAARBORGFONDS. - VoORWERP EN 
VERPLIOHTINGEN. 

1° De bepalingen van de gecooTdineerde 
wetten bet1·efjende de vm·goeding van de 
schacle voo1·tsp1·~titencle ~tit cle a?·beicls
ongevallen, die cle 1·egelen invoeTen waar
naa1' cle ve1•goeclingen ve1·schulcligd aan 
de getTofjenen of aan hun Techtsopvolgers 
vastgestelcl wonlen, zijn bepalingen van 
openba1·e OTcle (1). 

2° TY annee1· een wetsbepaling van openba1·e 
onle gew~jzigd wonlt doo1• een wet clie ook 
het Jcarakte1' van openba1·e o?'cle heejt, 
is cleze laatste, in p1'incipe, toepasselijk 
op cle gevolgen van cle v661· haar inwer
kingt1wling tot stand gekomen toestan
den, welke zich voonloen of welke voo1't
bestaan na cleze inwe1·kingtrecling (2). 

3° A1·tikel 1, 2°, van cle wet van 11 janua1·i 
1963, clie het minimum jam·lijks loon 
bepaalcl dom· artilcel 6, licl 7, van cle op 
28 septembeT 1931 gecoonlineenle wetten, 
op 4.0.000 frank gebracht heejt, is 

(1) Oass., 7 november 1963 (Bttll, en PAsiC., 
1964, I, 260) en de arresten vermeld in noot 3, 
blz. 261. 

(2) DE PAGE, d. I, nrs 231bis en 231quin
quies; cass., 8 februari 1957 (Bull. en PAsiC., 
1957, I, 681); raadpl. cass., 21 september 
1961 (ibicl., 1962, I, 88). 
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toepasselijk op de ve1·goeding ve1·schul
digd aan de get1·ofjene van een a1·beids
ongeval, wegens een a1·beidsongeschikt
heid onde1•gaan sinds de inwerkingtre
ding van bedoelde wet van 11 jamtari 
1963; hetzelfde geldt zelfs wannee1· het 
ongeval v66r de dag van deze inwe1·king
treding gebe1tnl is (1), tenzij de ve1'goe
ding, v661· deze datum, definitief was 
vastgesteld. 

4o Het waarborgfonds bedoeld bij artilcel18 
van de wetten bet1·efjende de ve1·goeding 
van de schade voo1·tspruitende 1tit de 
arbeidsongevallen, gecoo1·dineerd op 
28 september 1931, wenl opge1'icht om 
in het geval van onvermogen van de 
wedcgeve1· te voo1·zien. N och bedoelde 
gecoo1·dineerde wetten, noch w·tikel 3 van 
de wet van 11 jamtari 1963 sclwijven 
voo1· de betaling van de vm·hoging van 
de ve1·goeding, ve1·schuldigd door de 
ve1·zelce1·aa1· van de we1·kgeve1· en voort
vloeiend 1tit de verhoging van het mini
mum jaa1·lijks basisloon bedoeld bij a1·ti
kel 1, 2°, van gezegcle wet, ten laste te 
leggen van het waa1·bo1·gjonds. 

(NAAMLOZE ~VENNOOTSCHAP " SECURITAS », 
T. DE VOET-RUFFIN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 jtmi 1965 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
am~leg te Oudenaarde ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2 van het Burger
lijk W etboek, 1 en 2 van de besluitwet 
van 13 december 1945 betreffende de 
vergoeding van de schade voortsprui
tende uit ongevallen die zich op de weg 
naar of van het werk voordoen, besluit
wet voor onbepaalde duur verlengd door 
artikel 12 van de wet van 10 juli 1951, 
1, 2 en 6 van de bij koninklijk besluit 
van 28 september 1931 gecoordineerde 
wetten betreffende de vergoeding van de 
sehade voortspruitende uit de arbeids
ongevallen, zoals voormeld artikel 6 
luidde v66r de wet van 11 januari 1963 
en zoals gezegd artikel 2 gewijzigd werd 

(1) Hetzelfde zou niet gelden inzake een 
wetsbepaling die een nieuwe regel zou voor
schrijven betreffende de aansprakelijkheid 
no pens de ar beidsongevallen ( cass., 8 fe bruari 
1957, vermeld in de vorige noot). 

bij artikel1 van de wet van 10 juli 1951, 
1, 2°, 3 en 5 van de wet van 11 januari 
1963 tot wijziging van de arbeidsonge
vallenwetgeving, doonlat het bestreden 
vom1is verweerder vanaf 1 januari 1963 
een vergoeding toekent wegens tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door 
het ongeval aan zijn minderjm·ige dochter 
overkomen op 26 oktober 1962 op de weg 
van het werk, vergoeding die berekend 
wordt op een jaarlijks basisloon van 
40.000 frank, ondanks het feit dat haar 
werkelijk jaarlijks loon slechts 33.750 fr. 
bedroeg, te1·wijl, eerste ondenleel, de wet 
van 11 januari 1963 geen terugwerkende 
luacht heeft en niet toepasselijk is op 
ongevallen overkomen v66r haar inwer
kingtreding, zodat ten aanzien van de 
verzekeraar alleen het werkelijk loon en 
niet het nieuw forfaitaire loon in aan
merking kon worden genomen (schending 
van alle in het middel aangeduide wets
bepalingen), tweede ondenleel, zelfs indien 
men van mening is dat het slachtoffer het 
voordeel van artikel 1, 2°, van de wet 
van 11 januari 1963 kan genieten, dan 
nog het W aarborgfonds waarvan haar 
artikel 3 het oprichten voorziet, en niet 
eiseres, gehouden kon worden de vergoe
ding te betalen berekend op grond van 
het geschil tussen het wettelijk forfai
taire loon en het werkelijke loon (scherr
ding van artikel 1, 2°, 3 en 5 van de wet 
van 11 januari 1963) : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat de dochter van ver
weerder op 26 oktober 1962 het slachtoffer 
werd van een op de weg van het ~werk 
overkon~en ongeval en het vonnis haar 
wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
een vergoeding heeft toegekend op grond 
van een basisloon van 33.750 frank voor 
de periode van 26 oktober tot 31 decem
ber 1962 en op grond van een basisloon 
van 40.000 frank voor de periode vanaf 
1 januari 1963 tot 31 december 1963; 

Overwegende dat, door artikel 1, 2o, 
van de wet van 11 januari 1963, het 
1nini1nu1n basisloon waarvan sprake in 
artikel 6, zevende lid, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de vergoeding 
van de schade voortspruitende uit de 
arbeidsongevallen, op 40.000 frank per 
jaar bepaald werd ; dat cleze wet luiclens 
artikel 5 uitwerking heeft met ingang 
van 1 januari 1963; 

Overwegende dat eiseres het vonnis 
verwijt voor de periode vanaf 1 januari 
1963 cleze wet te hebben toegepast op een 
ongeval clat zich v66r de inwerkingtre
ding ervan voorcleed ; 
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Overwegende dat de wetsbepalingen, 
die de regelen invoeren waarnaar de 
vergoedingen verschuldigd hetzij aan de 
getroffene bij een arbeidsongeval of bij 
een op de weg naar of van het werk over
komen ongeval hetzij aan zijn rechts
opvolgers worden vastgesteld, bepalingen 
van openbare orde zijn; 

Dat derhalve, in geval van wijziging 
van een van .deze regelen, de reehter, in 
beginsel, ertoe gehouden is de nieuwe 
wet toe te passen, niet aileen op de ver
goedingen die wegens een na de inwer
kingtreding van die wet cverkomen onge
val verschuldigd zijn, doch ook op de 
vergoedingen die verschuldigd zijn we
gens de gevolgen van een tevoren ge
beurd ongeval, welko zich voordoen of 
welke voortbestaan na deze inwerking
treding, tenzij de vergoeding op het ogen
blik van die inwerkingtreding reeds defi
nitief was vastgesteld; 

Overwegende dat uit geen bepaling van 
de wet van ll januari I963 blijkt dat de 
wetgever van voormeld prineipe heeft 
willen afw:ijken; 

Dat, mitsdien, het vonnis geen enkel 
van de in het onderdeel aangeduide wets
bepalingen geschonden heeft door te be
slissen dat, bij de berekening van het 
berh'ag van de vergoeding, aan de ge
troffene verschuldigd wegens de tussen 
I januari en 3I december I963 ondergane 
arbeidsongeschiktheid, rekening zal ge
houden worden met het basisloon be
paald door artikel I, 2°, van de wet van 
ll januari I963, welke met ingang van 
I januari I963 uitwerking heeft; 

\Vat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, volgens eiseres, de 
lastverzwaring, die voortspruit uit de 
berekening van de vergoeding op basis 
van bet wettelijk forfaitaire loon in plaats 
van op basis van het werkelijk loon, 
door het \Vaarborgfonds dient gedragen 
te worden; 

Overwegende dat het door het middel 
bedoelde vVaarborgfonds opgericht werd 
bij artikel IS van de gecoordineerde wet
ten betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen om 
in het geval van onvennogen van de werk
gever te voorzien ; dat geen van de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen voor
schrijft de verhoging van de vergoeding, 
welke uit de verhoging van het minimum 
basisloon voortvloeit en door de verzeke
raar verschuldigd is, ten laste te leggen 
van het W aarborgfonds ; 

Dat beide onderdelen van het middel 
dienvolgens naar recht falen ; 

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

2I oktober I966.- Ie kamer.- Voor
z~tte?", H. Bayot, eerste voorzitter. -
V m·slaggevm·, H. Rutsaert. - Gelijklui
dende conclusie, H. R. Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - PleitM'B, 
RH. Van Leynseele en Bayart. 

I e KAlVIER. - 21 oktober 1966. 

I 0 VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN.- BESOHIKKEND 
GEDEELTE.- BEGRIP. 

2° GEWIJSDE.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- REOHTER DIE EEN DEFINITIEVE 
BESLISSING BETREFFENDE EEN EXOEP
TIE HEEFT GEWEZEN.- p ARTIJEN NIET 
MEER ONTV ANKELIJK OM DEZELFDE 
EXOEPTIE NOG VOOR HEM TE BRENGEN. 

I 0 Elke beslissing van de 1·echter bet1·efjende 
een betwist ptmt rnaalct een beschikkend 
gedeelte ttit, onvM'Bchillig de plaats wa,m· 
deze beslissing in de tekst van het vonnis 
voorkornt (I). 

2° TV anneer de t'echter een cle(initieve be
slissing bet?·etfencle een exceptie gewezen 
!weft, zijn cle partijen niet rnee1• ontvanke
lijk om clezelfcle exceptie nag voo1' hem 
te brengen. 

(VAN STEENDAM, T. DE PAUW.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op I9 IIJ.ei I964 en 29 decem
ber I964 in hoger beroep gewezen door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Den
dermonde; 

I. W at het v01mis van I9 mei I964 
betreft : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doonlat het bestreden vonnis, door in zijn 
motivering te verklaren " dat eiseres na
laat het teniet gaan van de erfdienst
baarheid door onbruik en de bevrijdende 

(1) Oass., 30 oktober 1961 (Bttll. en PAsrc., 
1962, I, 230) en noot 3. 
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verjaring te bewijzen en ook niet aan
biedt het positief bewijs te brengen van 
het onafgebroken en exclusief gebruik, 
door haar, van de strook grond waarop 
de bedongen erfdienstbaarheid ooit werd 
uitgeoefend >>, zonder echter in zijn be
schikkend gedeelte uitspraak te doen 
over het vraagpunt van de verjaring, en 
door zich ertoe te beperken in dit beschik
kend gedeelte een deslnmdige aan te stel
len « vooraleer recht te doen over de 
gegrondheid van de beroepen >>, het Hof 
in de onmogelijkheid stelt te weten of 
de rechter al dan niet « een definitief 
vonnis >> over een betwist punt heeft 
willen uitspreken, en doo1·dat deze ondui
delijkheid met het gebrek aan de bij 
artikel 97 van de Grondwet vereiste moti
vering gelijkstaat : 

Overwegende dat de in het middel aan
gehaalde passus van het vonnis een dui
delijke beslissing inhoudt over de verja
ring van de erfdienstbaarheid ; 

Overwegende dat elke beslissing van de 
rechter betre:ffende een betwist punt een 
beschikkend gedeelte uitmaakt, onver
sch:illig de plaats waar deze beslissing in 
de tekst van het vonnis voorkomt ; 

Overwegende dienvolgens dat de om
standigheid dat de beslissing betreffende 
de verjaring van de erfdienstbaarheid in 
het beschikkend gedeelte van het vonnis 
niet wordt herhaald, het Hof geenszins 
in de onmogelijkheid stelt te weten of de 
rechter al dan niet een " definitief >> von
nis over dit punt heeft willen uitspreken; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

II. W at het vonnis van 29 december 
1964 betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1321, 1351 van 
het Burgerlijk W etboek en nit de mis
kenning van do bewijskracht van het 
vonnis van 19 mei 1964 en van de conclu
sie door eiseres v66r het bestreden vonnis 
neergelegd ter openbare terechtzitting 
van 21 oktober 1964, dom·dat het bestre
den vonnis beslist dat de « middelen van 
verval >>van de ten laste van het dienend 
erf van eiseres gevestigde erfdienstbaar
beid bij het vonnis van 19 mei 1964 
beantwoord werden en det de rechtbank, 
voor zoveel als nodig, naar de beweeg
redenen van gezegd vonnis verwijst, 
te1•wijl, eerste onde1·deel, bet « middel van 
verval >> van de erfdienstbaarheid, door 
eiseres ingeroepen v66r het bestreden 

vonnis, in haar op de terechtzitting van 
21 oktober 1964 neergelegde eerste en 
tweede conclusie hierin bestond dat de 
erfdienstbaarheid door verjaring teniet 
gegaan was onl de reden dat verweerder 
gedurende meer dan dertig jaren plus de 
periode van wettelijke schorsing tijdens 
de oorlog, van de uitweg geen gebruik 
had gemaakt, en eiseres in dezelfde con
clusie vroeg om toegelaten te worden te 
bewijzen dat verweerder de kwestieuze 
overgang niet had gebruikt en dat eiseres 
en haar rechtsvoorgangers gedurende 
dezelfde periode het onafgebroken en 
exclusief gebruik hadden van de strook 
grond waarop de bedongen erfdienstbaar
heid ooit werd uitgeoefend, en terwijl het 
vonnis van 19 mei 1964 in zijn motivering 
vastgesteld had dat eiseres nagelaten had 
in haar conclusie het tenietgaan van de 
erfdienstbaarheid door onbruik en de 
bevrijdende verjaring te bewijzen, en 
dat zij ook niet aanbood het positief 
bewijs voor te brengen van het onafge
broken en exclusief gebruik, door haar, 
van de strook grond waarop de bedongen 
erfdienstbaarheid ooit werd uitgeoefend, 
zodat het bestreden vonnis, door te be
slissen dat " de middelen van verval n, 
door eiseres ingeroepen, bij het vonnis 
van 19 mei 1964 beantwoord werden, de 
bewijskracht en van dit vonnis en van 
de conclusie van eiseres miskend heeft, 
daar het onmogelijk was dat het vonnis 
van 19 mei 1964 zou geantwoord hebben 
op de conclusie door eiseres neergelegd 
op 21 oktober 1964, waarbij zij, voor 
de eerste maal, aanbood te bewijzen niet 
aileen dat het recht van verweerder op 
de erfdienstbaarheid door onbruik ver
vallen was, doch bovendien dat zij en 
haar rechtsvoorgangers gedurende de 
periode van verjaring het onafgebroken 
en exclusief gebruik hadden van de kwes
tieuze strook grond ; tweede onclenleel, 
het bestreden vonnis, door naar de rede
nen van het vonnis van 19 nlei 1964 
te verwijzen, de conclusie van eiseres 
nopens dit "onafgebroken en exclusief 
gebruik door eiseres en haar rechtsvoor
gangers '' niet beantwoord heeft, zulks in 
strijd met artikel 97 van de Grondwet; 
clenle onclenleel, alleszins het bestreden 
vonnis, door te verklaren dat het vonnis 
van 19 mei 1964 de door eiseres ingeroe
pen ":q1iddelen van verval n beant>voord 
had, het gezag van het gewijsde van dit 
vonnis evenals artikel 1351 van het Bur
gerlijk W etboek geschonden heeft, aange
zien dit vonnis slechts een tussenvonnis 
was dat in zijn beschikkend gedeelte zich 
niet uitgesproken had over de bedoelde 
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"n1iddelen van verval "• en er geen gezag 
van gewijsde kon gehecht worden aan een 
passus van zijn motivering : 

Over de drie onderdelen samen : 

Overwegende dat het vonnis van 19 mei 
1964 beslist dat eiseres nalaat het teniet
gaan van de erfdienstbaarheid door on
bruik en de bevrijdende verjaring t.e 
bewijzen en ook niet aanbiedt het posi
tief bewijs voor te brengen van het onaf
gebroken en exclusief gebruik, door haar, 
van de strook grand waarop de bedongen 
erfdienstbaarheid ooit werd uitgeoefend; 

Overwegende dat dit vonnis zodoende 
een definitieve beslissing velde over het 
op de verjaring gegronde middel; 

Overwegende dat eiseres niet meer 
ontvankelijk was om na deze definitieve 
beslissing, dit zelfde twistpunt nog voor 
de rechter te brengen ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
dienvolgens, door te overwegen d~t de 
" micldelen van verval " van de erfdwnst
baarheid " bij vonnis van deze rechtbank 
van 19 mei 1964 beantwoord werden "• 
daarmede bedoelende dat de betwisting 
nopens de verjaring van de erfdienst
baarheid door dat vonnis definitief werd 
beslecht, de bewijslu·acht noch van dat 
vonnis noch van de conclusie van eiseres 
miskent; 

Dat het nliddel feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na te hebben beslist dat de "middelen 
van verval " van de erfdienstbaarheid 
reeds bij vonnis van 19 mei 1964 werden 
beantwoord, daar weliswaar aan toevoegt 
dat de rechtbank " voor zoveel als nodig 
naar de redenen van gezegd vonnis ver
wijst "; 

Overwegende dat het middel, in zover 
het deze laatste overweging betreft, op
komt tegen een overbodige reden en 
dienvolgens, bij gemis aan belang, niet 
ontvankelijk is ; 

(Het ove1·ige zoncler belang.) 

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

21 oktober 1966.- 1e kamer.- Voo1'
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Vm·slaggeve1·, H. de Vreese. - Gelijk
luidencle conclusie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Struye en VanRyn. 

2e KAMER. - 24 oktober 1966. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN TEGEN DEWELKE MEN EEN 
CASSATIEBEROEP KAN INSTELLEN. -
STRAFZAKEN. - VERZEKERAAR DIE 
IN DE ZAAK BETROKKEN WORDT OF 
DIE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN IS, 
EN NIET VEROORDEELD IS TOT KOSTEN 
JEGENS DE OPENBARE PARTIJ. 
VOORZIENING TEGEN RET OPENBAAR 
MINISTERIE. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN TEGEN DEWELKE MEN EEN 
CASSATIEBEROEP KAN INSTELLEN. -
STRAFZAKEN. - VERZEKERAAR VAN 
DE BURGERRECHTELIJKE A,ANSPRAKE
LIJKHEID VAN BEKLAAGDE DIE VRIJ
WILLIG TUSSENGEKOMEN IS. - GEEN 
GESOHIL TUSSEN HEM EN BEKLAAGDE, 
NOCH EEN VEROORDELING TEGEN HEM 
UITGESPROKEN TEN VOORDELE VAN BE
KLAAGDE. - VOORZIENING TEGEN BE
KLAAGDE.- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

3o VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERJ\UJN.- STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE VORDERING. - VOORZIENING 
VAN DE VERZEKERAAR VAN BEKI.AAGDE, 
DIE VRIJWILLIG TUSSENGEKOJ\'IEN IS.
BESLISSING \VELKE EEN PROVISIONELE 
VERGOEDING TOEKENT EN VOOR RET 
OVERIGE EEN ONDERZOEKSMAA,TREGEL 
BEVEELT. - GEEN BEVOEGDHEIDSGE
SOHIL. - VoORZIENING INGESTELD 
VOOR DE EINDBESLISSING. - NIET
ONTVANKELIJKHEID, 

4o MIDDELEN TOT CASSATIE. -
STRA,FZAKEN.- BURGERLIJKE VORDE
RING. - MIDDEL AFGELEID UIT RET 
GEBREK AA,N ANTWOORD OP EEN \'ER
WEER. - VERWEFR DAT NIET AAN
GEHA,A.LD IS VOOR DE REOHTER IN 
FEITELIJKE AANLEG. - JYiiDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1 oDe ve1'zeke1'aa1' van de aanspmkelijkheid 
van beklaagde die in de zaak betTokken of 
m·ijwillig Mtssengekomen is in de vo1·de-
1'ing van de bu1·ge1·lijke pm·tijen is niet 
ontvankelij lo om een cassatiebeTOep tegen 
het openbctct1' ministe1·ie in te stellen, 
wanneer hij niet in kosten jegens cle 
openbare pa1·tij is veroo1·deelcl ( 1). 

(1) Oass., 26 maart 1962 (BttU. en PAsro., 
1962, I, 821) en 23 augustus 1965 (ibid., 1965, 
I, 1206). Raadpl. cass., 20 september 1965 
(ibid., 1966, I, 92). 
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2° De ve?'Zelce?·aa?' van de aansp1•alcelijlcheid 
van belclaagde die vrijwillig tusse.ngelco
men is in de v01'de1·ing van de burge1'
lij lee pm·tij is niet ontvanlcelij lc om een 
cassatiebe1·oep in te stellen tegen de be
lclaagde wannee1• e1· tussen hen geen 
geschil bestaat en het ar1•est geen ve1'001'
deling van de ve1'zelce?'aa1' ten voo?'dele 
van belclaagde uitsp1·eelct (1). 

3o Is niet ontvanlcelijlc in st1·ajzalcen de 
voo1·ziening ingestelcl voo1· de eindbeslis
sing doo1· de ve1'zelce1•aa1' van belclaagcle, 
wellce m·ijwillig tussengelcomen is, tegen 
een beslissing die, zoncle1' clat z~i over 
een bevoegclheiclsgeschil gewezen is, een 
p1·ovisionele ve1'goecling toelcent en voo1' 
het ove1·ige een onclM·zoelcsmaat?'egel be
veelt. (Wetb. van strafv., art. 416.) 

4° Mist feitelijlce gronclslag het miclclel 
afgeleicl uit het geb1·elc aan antwoorcl op 
een ve1·wee1' dat voo1· de 1'echte1' in feite
lijlce aanleg niet aangehaalcl is (3). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LE SECOURS 
DE BELGIQUE ll, T. ARCHAMBEAU, GEN
TILI EN ECHTGENOTEN LENTINI.) 

ARREST, 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 november 1965 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik; 

A. In zover de cassatievoorziening van 
eiseres, vrijwillig tussenkomende partij in 
de rechtsvorderingen ingesteld door de 
burgerlijke partijen tegen de verdachte 
Archambeau, gericht wordt : 

L tegen het openbaar ministerie : 
Overwegende dat eiseres niet in de 

kosten jegens de publieke partij veroor
deeld is; 

II. tegen de verdachte Archambeau : 
Overwegende dat er tussen eiseres en 

deze verweerder geen geschil bestond en 
het arrest geen veroordeling ten voordele 
van deze uitspreekt ten laste van eiseres; 

(1) Cass., 26 maart 1962 (Bttll, en PAsrc., 
1962, I, 821), 

(2) Cass., 4 april 1966 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 1023). 

(3) Cass., 24 februari 1958 (A1'1', TTm·b1·., 
1958, blz. 446); 15 juni 1964 (Bttll. en PAsrc., 
1964, I, 1108) en 26 juni 1966 (ibid., 1966, I, 
i366). 

III. tegen de burger lijke partij Mario 
Gentili : 

Overwegende dat het arrest bevesti
gend beschikt over de beslissing van de 
eerste rechter waarbij aan verweerder 
een provisionele schadevergoeding · en 
kosten toegekend worden en een des
kundigenonderzoek wordt bevolen alvo
rens uitspraak te doen over de overige 
schade, de verdachte in de kosten van 
het hager beroep veroordeelt en de zaak 
tot verdere behandeling naar de eerste 
rechter verwijst; 

Overwegende dat de beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van strafvordering en 
over geen bevoegdheidsgeschil uitspraak 
doet; 

Overwegende dat de voorziening tegen 
de ch·ie voormelde verweerders niet ont
vankelijk is ; 

B. In zover de voorziening tegen de 
andere verwerende burgerlijke partijen 
gericht wordt : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
W etboek, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het W etboek van strafvordering, clo01·clat 
het bestreden arrest, dat bet beroepen 
vonnis gedeeltelijk hervormt, na de ver
dachte, bier verweerder, van de tela.st
legging, een motorrijtuig bestuurd te 
hebben zonder daartoe in staat te zijn, 
te hebben vrijgesproken op de enige grand 
dat « het niet bewezen is dat de verdachte 
wegens alcoholintoxicatie, of wegens ver
moeidheid, onbekwaam was te sturen », 
verklaart dat de getroffenen geen gevaar 
hebben gelopen toen ze in de wagen van 
verdacbte plaats namen en hieruit besluit 
dat aileen de verdachte voor het ongeval 
aansprakelijk is, tenvijl eiseres, in de 
conclusie namens haar regelmatig voor 
het hof van beroep neergelegd, deed 
gelden dat de getroffenen vrijwillig een 
zeer aamnerkelijk verzwaard risico aan
vaard hadden en dat met het oog op de 
door hen begane fout verdeling van de 
aansprakelijkheid verantwoord is en 
bovendien uitdrukkelijk verklaarde dat 
ze zich beriep op haar v66r de eerste 
rechter genomen conclusie die, volgens 
baar, in haar conclusie in hager beroep 
woordelijk overgenomen was, en tot 
staving van dit middel in ieder van deze 
conclusies eraan herinnerde dat de staat 
van vermoeidheid van de verdachte 
onbetwistbaar was en niet onopgemerkt 
kon zijn door zijn kameraden, die de hele 
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nacht met hem doorgebracht hadden 
eerst te :Malmedy en daarna te Remou
champs, en het gevaar op de terugweg 
des te grater was daar het traject lang 
was en de zichtbaarheid wegens een vrij 
dichte mist verminderd was; waaruit 
volgt dat het bestreden arrest niet wette
lijk gemotiveerd is, daar nit zijn vast
stellingen niet kan worden uitgemaakt 
of de overwegingen van eiseres ongegrond 
waren dan weL in de onderstelling dat ze 
behoorlijk gegrond waren, niet ter zake 
dienden : 

Overwegende dat eiseres bij de con
clusie in het middel aangehaald de ge
troffenen gedeeltelijk voor het ongeval 
aansprakelijk stelde, omdat ze willens en 
wetens een zeer aanmerkelijk verzwaard 
risico aanvaard hadden door plaats te 
nemen in de door de verdachte, haar 
verzekerde, bestuurde wagen, ofschoon 
ze konden of hadden 1noeten weten dat 
laatstgenoemde wegens zijn staat van 
vermoeidheid, te wijten aan de vermelde 
feitelijke gegevens, de vereiste lichame
lijke geschiktheid niet meer bezat om 
een tan'lelijk lang traject af te leggen op 
een weg die door een vrij dichte mist 
bijzonder gevaarlijk was, voor welk feit 
de verdachte op grand van artikel 10, 
lid 3, van het wegverkeersbesluit vervolgd 
werd en dat door de eerste rechter bewe
zen verklaard was ; 

Overwegende dat eiseres bij conclusie 
niet beweerd heeft dat, in de onderstelling 
dat de verdachte lwn sturen, de vereiste 
lichaamsgeschiktheid bezat en de nodige 
kennis en bedrevenheid had, de getroffe
nen niettemin een fout begaan hebben 
door de terugreis te aanvaarden in zijn 
wagen ofschoon ze wisten dat hij ver
moeid was; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den arrest, dat de verdachte van de ver
volgingen ingesteld wegens overtreding 
van artikel 10, lid 3, van het wegver
keersbesluit ontsloeg, op grand « dat het 
niet bewezen is dat de verdachte wegens 
alcoholintoxicatie of wegens vermoeid
heid onbekwaam was te besturen "• en 
dat aanstipte << dat de getroffenen geen 
gevaar hebben gelopen toen ze in de 
wagen van verdachte plaats namen », de 
conclusie van eiseres passend beantwoord 
heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

zitter, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggevfl1·, 
H. de Waersegger.- Gelijkluiclencle con
clusie, H. Delange, advocaat-generaal. -
Pleite1·, H. Simont. 

2e KAMER. - 24 oktober 1966. 

WEGVERKEER.- WEGVERKEERSRE
GLEMENT VAN 10 DEOEJVIBER 1958, 
ARTIKEL 17.- MANEUVER.- EINDI
GING. - BEGRIP. 

Een maneuver is slechts geeincligcl wanneet· 
de bestuu1·de1• die het uitvoert zijn nor
male plaats in het ve1·kee1' opnieuw inge
nomen !weft (1). (Wegverkeersreglement 
van 10 december 1958, art. 17.) 

(LEVEQUE, VEUVE LEON, .JACQUES PE· 
OHEUR EN ANDEREN, T. BERTRAND EN 

OOLARD.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 december 1965 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat de eisers als burger
lijke partijen uitsluitend tegen de ver
weerders Bertrand en Colard een voor
ziening hebben ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek, 17 en 17bis van het alge
meen reglement op de politic van het 
wegverkeer, gevoegd bij het koninklijk 
besluit van 10 december 1958 tot wijzi
ging en bijwerking van het bedoelde alge
meen reglement, 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvordering, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, doordat het be
streden arrest de verdachte Bertrand 
vrijgesproken heeft en de verweerders 
buiten vervolging gesteld heeft, op grand 
dat, ongeacht de bewegingen die Ber-

(1) Cass., 11 oktober 1965 (Bull. en PAsiC., 
24 oktober 1966.- 2e kamer.- Voor- 1966, I, 191). 
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trand uitvoerde om zich op de weg te 
keren, hij zijn maneuver bijne geeindigd 
had en naar Luik gericht stond, toen bet 
ongeval plaatsgreep, en hij dus Pecheur 
de weg niet afgesneden heeft, dat laatst
genoem.de al de nodige tijd had om zich 
rekenschap te geven van de positie en de 
beweging van de verlichte tractor die zich 
voor hem bevond en dat hij zelfs, volgens 
een van de deskundigen, zo nodig had 
kunnen stoppen, dat niets bewijst dat 
de wagen van Pecheur zichtbaar was of 
zich op een te korte afstand bevond toen 
Bertrand, na de rijbaan overgestoken te 
hebben, zijn maneuver voortzette en dat 
de enige oorzaak van bet ongeval en van 
de schade hie1·in te vinden is dat Pecheur 
lmast midden op de weg reed en, zoals 
zijn passagiers, de tractor pas op het 
laatste ogenblik bemerkt heeft, omdat 
hij niet oplette of te snel reed voor de 
zichtbaarheid waarover hij in feite be
schikte, te1·wijl de verplichting de andere 
bestuurders te laten voorgaan, bij arti
kel 17 van het wegverkeersbesluit opge
legd aan de bestuurder die een maneuver 
wil uitvoeren, gedurende bet ganse ma
neuver blijft bestaan zonder dat wordt 
vereist dat het maneuver de normale gang 
van de andere bestuurders zou beletten 
of hinderen, dat die verplichting bestaat 
onverschillig hoe dezen rijden en waar 
zij zich op de rijbaan bevinden, en teno~il 
het arrest, als het beshst dat Pecheur, 
op het ogenblik dat hij zijn maneuver 
eindigde, al de nodige tijd had om zich 
rekenschap te geven van de positie en de 
beweging van de door Bertrand bestuurde 
tractor, noodzakelijk ook vaststelt dat 
Pecheur op dat ogenblik door Bertrand 
op een voldoende afstand kon worden 
gezien en bet arrest derhalve niet zonder 
tegenstrijdigheid heeft lnmnen beslissen 
dat niets bewijst dat de wagen van Pe
cheur zichtbaar was of op een te korte 
afstand was to en Bertrand zijn maneuver 
voortzette, noch wettelijk heeft kunnen 
verklaren dat Bertrand geenszins aan
sprakelijk is voor bedoeld ongeval : 

vVat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat bet arrest vaststelt 
.dat de eerste verweerder Bertrand die 
op de rijbaan rechtsomkeert maakte om 
opnieuw de richting van Luik te nemen 
vanwaar hij kwam, praktisch de rechter
kant van de baan in de richting van Luik 
had bereikt toen het ongeval zich voor
deed, dat de door hem bestuurde tractor 
en de door de eiser Pecheur bestuurde 
wagen die uit tegenovergestelde richting 
kwam, zich op bet ogenblik van de bot-

sing in tegenovergestelde richting bevon
den en bijna evenwijdig met elkaar, dat 
de achterwielen van de tractor en de 
linkerwielen van de wagen op 20 centi
meter van de as van de baan stonden op 
de linker rijstrook in de richting Luik
Namen, dat Pecheur dus niet rechts van 
zijn rijstrook reed toen het ongeval zich 
voordeed en over genoeg ruimte be
schikte om gemakkelijk naast de tractor 
te rijden, dat Bertrand, ongeacht welke 
bewegingen hij uitvoerde om zich op de 
baan te keren, zijn maneuver bijna geein
digd had en zich in de richting van Luik 
bevond toen het ongeval zich voordeed 
en dat hij dus in feite Pecheur de weg 
niet afgesneden heeft ; 

Overwegende dat uit deze vaststellin
gen volgt dat, als bet hof van bercep 
verklaart dat Bertrand zijn maneuver 
eindigde, het hiermee in werkelijkheid 
bedoeld heeft dat Bertrand reeds zijn 
normale plaats ingenomen had in bet 
verkeer in de richting van Luik en dat 
hij derhalve zijn maneuver geeindigd 
had; 

Dat bet hof hieruit wettelijk afgeleid 
heeft dat Bertrand niet verzuimd had 
Pecheur te laten voorgaan en derhalve 
de artikelen 17 en 17 bis van bet wegver
keersbesluit van 10 december 1958 niet 
overtreden had ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat bet arrest enerzijds 
erop wijst dat Pecheur al de nodige tijd 
had om zich rekenschap te geven van de 
snelheid en de beweging van de door 
Bertrand bestuurde tractor, die hij op 
85 meter had kunnen zien, op bet ogen
blik dat Bertrand, zoals blijkt uit bet 
antwoord op bet eerste onderdeel van 
bet middel, zijn maneuver geeindigd had, 
hetgeen insluit dat de wagen van Pecheur 
op datzelfde ogenblik eveneens voor 
Bertrand zichtbaar was ; 

Overwegende dat bet arrest anderzijds 
erop wijst dat toen Bertrand, na de rij
baan overgestoken te hebben, zijn maneu
ver voortzette de wagen van Pecheur 
niet door hem kon worden gezien en zich 
ook niet op te korte afstand bevond ; 

Overwegende dat deze vaststellingen 
niet tegenstrijdig zijn, zoals bet middel 
beweert; 

Dat bet arrest immers de zichtbaarheid 
van de voertuigen op twee verschillende 
ogenblikken beschouwt, eerst toen Ber
trand, na de rijbaan overgestoken te 
hebben, zijn maneuver voortzette en 
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daarna roen hij dit rnaneuver geeindigd 
had; 

Dat beide onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

24 oktober I966.- 2e kamer.- Voo?'
zitte?', H. De Bersaques, raadsheer waar
nmnend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. de Waersegger. - Gelijkl~tidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite?'B, HH. DeBruyn en Ansiaux. 

2e KAlVIER. - 24 oktober 1966. 

I o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE VORDERING. - RA
lVIING VAN DE VERGOEDING « EX AEQUO 

ET BONO''· - "\VETTELIJKHEID. -
VooRWAARDEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE VORDERING. - GE
DEELTELIJKE BESTENDIGE ARBEIDSON • 
GESOHIKTHEID. - AANTASTING VAN 
DE LIOHAAlVISINTEGRITEIT VAN DE GE
TROFFENE. - EOONOIVIISOHE WAARDE 
VAN DE GETROFFENE IS NIET NOOD
ZAKELIJK VERlVIINDERD. 

I 0 JJ!faakt een wettelijke toepassing van 
een 1·arning ex aequo et bono van de 
dooT een ongeo01·loojde daad ve1'00Tzaakte 
schade, de 1'echte1' die de onmogelijkheid 
vaststelt het j~tist bech'ag van de ve1·goe
ding te bepalen bij gebTek aan sommige 
gegevens van beoonleling (I). 

2° Het is rnogelijk clat een bestendige gecleel
tel~jke w·beidsongeschiktheicl enkel de 
lichaamsintegTiteit van de get1·ofjene aan
tast en geen veTmincleTing van de econo
mische waanle met zich b1·engt (2). 

(1) Cass., 4 april 1966 (Bttll. en PAsro., 
1966, I, 1025); raadpl. cass., 25 april en 16 mei 
1966 (ibid., 1966, I, 1069 en 1173). 

(2) Raadpl. cass., 28 april 1966 (Bttll. en 
PAsro., 1966, I, 1089). 

(SOOHIER, T. DELDilVIE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op IO december 1965 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen I382 van het 
Burgerlijk W etboek en 97 van de Grand
wet, doonlat het bestreden arrest, na 
vastgesteld te hebben dat eiser in het 
ongeval waarvoor alleen verweerder aan
sprakelijk is geacht bij een beslissing die 
in kracht van gewijsde is gegaan, " zwaar 
aangetast werd in zijn lichaamsintegriteit 
en derhalve een vaststaande stoffelijke 
schade opgelopen heeft ))' beslist heeft dat 
deze aantasting van de lichaamsintegri
teit vergoed moest worden, maar " dat 
bij gebrek aan vaststaande gegevens die 
het mogelijk Inaken de winst van de 
getroffene en in elk geval de terugslag 
van de aantasting van zijn lichaamsinte
griteit op zijn winst te bepalen, de stoffe
lijke schade naar billijkheid client te 
worden geschat en in de morele schade 
opgenomen ,,, te1'wijl, ee1·ste ondenleel, het 
bestreden arrest niet wettelijk kon beslis
sen zonder artikel 1382 van het Burger
lijk Wetboek te schenden, dat, bij gebrek 
aan onmiddellijke terugslag op de winst of 
aan een duidelijk gegeven dat het moge
lijk maakt de terugslag van de aantasting 
van zijn lichaamsintegriteit op zijn winst 
te bepalen, de afnemende ongeschikthe
den van eiser, gaande van IOO t. h. als 
tijdelijke ongeschiktheid tot 23 t. h. als 
blijvende ongeschiktheid, geen stoffelijke 
schade uitmaken die verschilt van een 
morele schade en die afzonderlijk geschat 
kan worden, te1·wijl het bestreden arrest, 
door verweerder te veroordelen aan eiser 
een globaal bedrag van 330.000 frank te 
betalen waarbij de stoffelijke schade in 
de morele schade opgenomen werd, aan 
het begrip stoffelijke schade een betekenis 
gegeven heeft die onverenigbaar is met 
de gewone zin van· dit begrip, welk het 
arrest samengesmolten heeft met het 
begrip morele schade ; te1'wijl, tweede 
ondenleel, het bestreden arrest, dat niet 
voldoet aan de verplichting zijn beslissing 
ten aanzien van de neergelegde conclusie 
te motiveren, ten einde het voor het Hof 
mogelijk te maken zijn toezicht uit te 
oefenen, verh:laart dat bet naar billijkheid 
uitspraak doet wanneer het de aantasting 
van de lichaamsintegriteit en de morele 
schade tot een complex en onsplitsbaar 
begrip samenvoegt, te1'wijl de eisende 
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partij in haar conclusie gevraagd had dat 
er bij afzonderlijke beschikkingen beslist 
zou worden over de vergoeding van de 
morele schade, terwijl eiser aanvoerde 
dat de aantasting van zijn lichaamsinte
griteit en van zijn arbeidsongeschiktheid, 
met andere woorden de vermindering van 
zijn economisch potentieel, een stoffelijke 
schade uitmaakte die verschilt van de 
morele schade, terwijl het arrest ter vol
doening aan artikel 97 van de Grondwet 
verplicht was bij afzonderlijke beschik
kingen uitspraak te doen over elk van 
beide nadelen of althans te zeggen waar
om het omnogelijk zou geweest zijn bij 
afzonderlijke beschikkingen uitspraak te 
doen ; te1·wijl, derde ondenleel, het in elk 
geval strijdig was in een morele schade 
een schade over te nemen die het arrest 
zelf een vaststaande stoffelijke schade 
nomnt en die het gevolg is van een ar
beidsongeschiktheid gaande van 23 t. h. 
als blijvende ongeschiktheid tot 100 t. h. 
als tijdelijke ongeschiktheid; te1·wijl, 
vienle onderdeel, men uit de bewoordingen 
van het arrest niet kan opmaken hoe het 
aan eiser als schadevergoeding toegekend 
bedrag van 330.000 frank ingedeeld is, 
welk bedrag voor stoffelijke schade en 
welk bedrag voor morele schade toege
kend is, zodat het arrest aldus onvol
doende gemotiveerd lijkt : 

\Vat de eerste drie onderdelen sam.en 
betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
" dat de burgerlijke partij zwaar aange
tast is in haar Iichaamsintegriteit, dat ze 
derhalve een vaststaande stoffelijke 
sehade opgelopen heeft '' en de toepassing 
van de sehatting naar billijkheid van 
deze stoffelijke sehade verantwoordt door 
erop te wijzen "dat bij gebrek aan vast
staande gegevens waardoor het mogelijk 
is de winst van de getroffene en in elk 
geval de terugslag van de aantasting van 
zijn liehaamsintegriteit op zijn winst te 
bepalen, de stoffelijke schade naar billijk
heid client te worden gesehat en in de 
zedelijke sehade opgenomen zoals de 
eerste reehter het heeft gedaan " ; 

Dat het arrest, verre van de aantasting 
van de lichaamsintegriteit niet als een 
stoffelijke schade te willen erkennen, 
zulks integendeel uitdrukkelijk erkent, 
maar de reden aanduidt waarom deze 
samen met de morele sehade moet worden 
geschat; 

Overwegende dat eiser in zijn eonclusie 
voor het hof van beroep het beroepen 
vonnis niet, beRtreed in zover dit de ver-

goeding van de stoffelijke zowel als van 
de morele schade globaal had geschat; 

Dat hij weliswaar de versehillende 
bedragen opsomde die volgens hem het 
door de eerste rechter toegekende bedrag 
van 230.000 frank moesten vervangen, 
waarvan 237.198 frank voor de sehade 
wegens de tijdelijke arbeidsongesehikt
heid, 1.545.777 frank voor de sehade 
wegens de blijvende ongeschiktheid en 
100.000 frank voor de morele schade, 
maar niet uitdrukkelijk vroeg dat bij 
afzonderlijke beschikkingen uitspraak zou 
worden gedaan over de vergoeding van 
de stoffelijke en de morele schade; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
derhalve niet verplicht was tot deze ver
deling over te gaan ; 

Dat het arrest, dat de redenen ver
meldt waarom de door eiser aangeduide 
gronden voor de schatting van de stoffe
lijke schade niet in aanmerking kunnen 
worden genomen en waarom de schatting 
slechts naar billijkheid kan geschieden, 
zichzelf niet tegengesproken heeft door 
de stoffelijke en de morele schade globaal 
te schatten ; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
geen gewag heeft gemaakt van het belang 
dat er voor hem gelegen was in een 
afzonderlijke scbatting naar billijkheid 
van zijn stoffelijke en morele schade, 
zodat de rechter niet verplicht was aan 
te tonen hoe de door hem toegekende 
globale vergoeding verdeeld was ; 

Dat geen enkel onderdeel van het mid
del kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1382 van het Burgerlijk 
W etboek, doonlat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben dat eiser wegens 
het ongeval, waarvoor aileen verweerder 
aansprakelijk is gesteld bij een beslissing 
die in kracht van gewijsde is gegaan, 
vanaf 14 oktober 1957 tot 14 juni 1958 
getroffen is door tijdelijke arbeidsonge
schiktheden gaande van 100 tot 30 t. h. 
en vanaf 14 juni 1958 door een blijvende 
ongeschiktheid van 23 t. h., beslist heeft 
dat deze aantasting van zijn lichaams
integriteit vergoed moest worden, maar 
dat, bij gebrek aan vaststaande gegevens 
die het mogelijk maken zijn winst en in 
elk geval de terugslag van deze aantas
ting van zijn lichaamsintegriteit op zijn 
winst te bepalen, alsook bij gebrek aan 
bewijzen van een verlies van inkomsten 
die hij of de door hem geexploiteerde 
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vennootschap ondergaan heeft, zijn stof
felijke schade naar billijkheid client te 
worden geschat en in zijn morele schade 
opgenomen, die het arrest 1net inachtne
ming van de geleden invaliditeit en smart 
op 330.000 frank vastgesteld heeft, te1·
wijl, ee1·ste onclenleel, eiser bij conclnsie 
gesteld had dat zijn arbeidsongeschikt
heid niet aileen een aantasting van zijn 
lichaamsintegriteit meebracht, maar ook 
een ver1nindering van zijn economische 
bekwaamheid op de arbeidsmarkt, dat 
hij een belangrijke extra-inspanning 
1noest doen om een min of 1neer nonnale 
activiteit verder nit te oefenen, dat hij 
geschoolde krachten had moeten aan
·werven om bepaalde arbeid te verrichten 
dat hij wcgens zijn ongeschiktheid niet 
meer kon doen, hetgeen de lasten van de 
vennootschap verzwaarde en haar inkom
sten verminderde, en tenslotte dat het 
wegens zijn gebrekkigheden te vrezen 
was dat hij heel wat vroeger dan normaal 
zijn bedrijfsactiviteiten zal moeten stop
zetten en dat hij waarschijnlijk na 65 jaar 
geen winstgevende arbeid meer zal knn
nen voortzetten, te-1•wijl het besbreden 
arrest deze verschillende middelen niet 
beantwoord heeft, tenoijl althans het 
arrest, door zijn vaststelling dat het niet 
bewezen was dat eiser, of de vennoot
schap die hij exploiteert, enig verlies 
ondergaan had door het bedoelde onge
val, niet geantwoord heeft op de conclnsie 
in zover deze gewag maakte van de 
schade die hij in de toekomst zon lijden 
door verkorting van zijn winstgevende 
levensdnur ; teTwijl, tweecle oncleTcleel, als 
het arrest beslist dat de blijvende onge
schiktheid van 23 t. h. « eisers econo
mische bekwaamheid op de arbeids
markt niet anders bei"nvloeden kon " en 
het zich ertoe beperkt een stoffelijke 
schade vast te stellen die volgt nit de 
aantasting van zijn lichaamsintegriteit, 
het in het onzekere gelaten heeft of het 
in de schatting van de schade aldan niet 
rekening gehonden heeft met een ver
mindering van economische bekwaam
heid, teTwijl de dnbbelzinnigheid van 
deze motivering het voor het hof niet 
mogelijk maald zijn toezicht nit te oefe
nen op de wettelijkheid van de bestreden 
beslissing en gelijkstaat met het ontbre
ken van de bij artikel 97 van de Grand
wet vereiste redenen ; teTwijl, cleTcle oncleT
cleel, als het arrest nitgelegd wordt als 
een weigering om bij de schatting van 
de schade rekening te honden met de 
vermindering van eisers economische 
bekwaamheid, het door tegenstrijdigheid 
aangetast zon zijn, wai,J.t het zon tegen-

strijdig zijn enerzijds een blijvende 
arbeidsongeschiktheid van 23 t. h. te 
erkennen en anderzijds te beslissen dat 
ze geen vermindering van de economische 
bekwaamheid meebrengt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de in het 
middel vermelde conclnsie passend beant
woordt door erop te wijzen « dat er een 
blijvende ongeschiktheid van 23 t. h. 
blijft die volgens de deskl.mdige eisers 
economische bekwaamheid op de arbeids
markt niet anders bei"nvloeden kan " en 
« dat de bnrgerlijke partij niet bewijst 
dat zijzelf of de vennootschap die ze 
exploiteert, enig verlies geleden heeft ten 
gevolge van het ongeval waarvan ze het 
slachtoffer was, welk verlies in noodwen-. 
dig oorzakelijk verband stond met di.t 
ongeval en met de arbeidsongeschiktheid 
die ze geleden heeft of nog lijdt " ; 

Overwegende dat nit deze redenen 
immers volgt dat eiser geen vermindering 
van zijn economische bekwaamheid op de 
arbeidsmarkt geleden heeft en dat niet 
vaststaat dat hijzelf of de vennootschap 
die hij beheert, een verlies heeft geleden 
ten gevolge van het ongeval, hetgeen 
het geval zon zijn indien hij, zoals hij 
het beweerde, aanvnllend personeel had 
moeten in dienst nemen om hem in som
mige van deze activiteiten te vervangen; 

Dat de aan eiser wegens aantasting 
van zijn lichaamsintegriteit toegekende 
vergoeding namelijk bestemd is om de 
bijkomende inspanning te vergoeden die 
deze zich moet getroosten om zijn acti
viteit verder te zetten ; 

Dat, hoewel eiser in zijn conclnsie aan
voerde dat zijn « normale activiteit zeker 
verder dan zijn vijfenzestigste jaar zon 
hebben gednnrd terwijl hij nn, getroffen 
als hij is, waarschijnlijk die latere bedrij
vige periode niet zal ktmnen bereiken ,, 
hij nit dergelijke onderstelling geen be
slnit trok, daar hij het bedrag ongewijzigd 
behield dat hij in eerste aanleg gevorderd 
had wegens de stoffelijke schade die 
volgde nit de blijvende ongeschiktheid, 
welk bedrag gegrond was op de onder
stelling dat hij zijn bedrijf niet later dan 
tot op vijfenzestig jaar zon voortzetten ; 

Dat- het arrest dus niet verplicht was 
te antwoorden op dit betoog, dat geen 
gevolg had op het bedrag van de eis ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
« dat er een blijvende ongeschiktheid van 
23 t. h. blijft bestaan " en dat « deze 
aantasting van de lichaamsintegriteit 
vergoed moet worden ,, zodat het klaar-
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blijkelijk rekening gehouden heeft met 
de schade die deze aantasting in de toe
komst aan eiser zal berokkenen ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest, dat het 
advies van de deskundige overneemt, 
geoordeeld heeft dat gelet op de leeftijd 
en het beroep van de eiser, de arbeids
ongeschiktheid van 23 t. h. weliswaar 
zijn economische bekwaamheid niet ver
minderde, maar toch zijn lichaamsinte
griteit aangetast heeft en dat deze schade 
vergoed moet worden ; 

Dat deze beslissing de door eiser ver
weten dubbelzinnigheid niet vertoont; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is enerzijds een arbeidsongeschiktheid 
van 23 t. h. te erkennen en anderzijds 
te beslissen dat er geen vermindering is 
van de economische bekwaamheid van 
de getroffene, wanneer het arrest zoals 
ten deze vaststelt dat deze ongeschiktheid 
" gelet op zijn leeftijd en zijn beroep >> 

geen vermindering van die economische 
bekwaamheid veroorzaakt ; 

Dat geen onderdeel van het middel kan 
worden aangenomen ; 

. (H el, oveTige zonde1· belang.) 

· Qm die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

24 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1• en veTslaggeve1·, H. De Bersaques, 
raadsheer waarneinend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, H. Delange, ad
vocaat-generaal. - PleiteTs, HH. Struye 
en Danesse. 

28 KAMER. - 24 oktober 1966. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. VERGISSING IN DE 
AANDUIDING VAN DE WET DIE EEN 
STRAF STELT VOOR HET TEN LASTE VAN 

(1) Cass., 31 januari 1944 (A1'1·. Verb1·., 
1944, blz. 84), 5 september 1960 (ibid., 1961, 
blz. 13) en 10 oktober 1960 (Bu.ll. en PAsrc., 
1961, I, 146). 

Omtrent het feit dat om in rechte met rede
nen omkleed te zijn de beslissing van veroor
deling op de strafvordering dient aan te 

CARSATIE, 1967. - 9 

BEKLAA,GDE GELEGD FElT. - UrTGE
SPROKEN WETTELIJKE STRAF. - GEEN 
NIETIGHEID. 

V e1·gissing in de aanduiding van de wet 
wellce een stTaf stelt vooT het ten laste 
van beklaagde gelegde feit leidt niet tot 
de nietigheid van de beslissing zo de 
~titgespToken st1·aj deze is welke doo1· 
de wet vooTzien woTdt (1). (Wetb. van 
strafv., art. 411 en 414.) 

(VERLEYEN EN NATIONALE MA,ATSCHAPPIJ 
VAN BUURTSPOORWEGEN, T. JACQUES 
EN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ « LA 

PREVOYANCE SOCIALE "·) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 januari 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Charleroi ; 

I. Nopens de cassatievoorziening van 
de eiseres : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening van de eiseres, 
burgerlijke partij en burgerrechtelijk aan
sprakelijk, betekend is aan de partijen 
waartegen ze wordt gericht ; 

Dat ze derhalve niet ontvankelijk is ; 

II. N opens de voorziening van de eiser : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doo?"dat het bestreden vonnis niet 
wettelijk gemotiveerd is, daar het niet 
vermeldt welke wetsbepaling straf stelt 
op het feit dat tegen de eerste eiser bewe
zen is geacht : 

Overwegende dat het vonnis een wets
bepaling vermeldt die een straf stelt, met 
name artikel 2 van de wet van 1 augustus 
1899, gewijzigd bij de wet van 15 april 
1958; 

Overwegende dat, nu de straf ten laste 
van eiser uitgesproken wegens overtre
ding van artikel10, lid 4, van het konink-

duiden de wetsbepalingen waarin de tekst 
voorkomt van de bestanddelen van het ten 
laste van beklaagde gelegcle misdrijf en van 
die welke een straf bepalen, raaclplege men 
cass., 26 april 1965 (Bull. en PAsrc., 1965, I, 
905), 14 maart en 1 jnni 1966 (ibicl., 1966, I, 
908 en 1238). 
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lijk besluit van 24 mei 1912 wettelijk is, 
de vergissing begaan bij de vermelding 
van de toegepaste wetstekst, luidens de 
artikelen 411 en 414 van het Wetboek 
van strafvordering, geen grand tot cas
satie kan geven; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
(Het ove1·ige zonde1· belang.) 

On1. die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt de eisers in de kosten. 

24 oktober 1966.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slag geve1·, 
H. Legros. - Gelijklttidende conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 oktober 1966. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRJVr. - STRAFZAKEN. - VooRziE
NINC+ VAN DE BURC+ERLIJKE PARTIJ. -
EXPLOOT VAN BETEKENINC+ TER GRIFFIE 
NEERC+ELEGD NA HET VERSTRIJKEN VAN 
DE TERMIJN VOORZIEN BIJ ARTIKEL 53, 
LID 2, VAN HET BESLUIT VAN 15 MAART 
1815.- NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN 
DE VOORZIENING. 

Is niet ontvanlcelijk de voo1·ziening van de 
btwge,rlijke pa1'tij, wam·van het exploot 
van betekening aan ve1·weenler ter gritfie 
neergelegd is na het verst1·ijken van de 
termijn voorzien bij a1'tilcel 53, lid 2, van 
het beslttit van 15 maa1·t 1815, getuij
zigd b~i Mtikel 6, § 1, van de wet van 
20 jttni 1953 (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LES FILS 
DE LOUIS MULLIEZ J\, T. HEINEN EN 
TOUSSAINT.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 januari 1966 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Namen; 

(1) Cass., 18 oktober 1965, 14 maart en 
27 juli 1966 (Bttll. en PAsiO., 1966, I, 223, 
'l.JOS en 1376). 

Overwegende dat de eiseres, burger
lijke partij, verklaard heeft dat ze haar 
voorziening tegen de verdachten Heinen 
en Toussaint richtte; 

Overwegende dat nit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorziening van eiseres, 
burgerlijke partij, betekend is aan de 
partijen tegen wie ze gericht wordt; 

Dat ze niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de exploten van betekening van 
de voorziening die ter griffie van bet Hof 
zijn neergelegd na het verstrijken van 
de termijn, bepaald in artikel 53, lid 2, 
van het besluit van 15 maart 1815, zoals 
gewijzigd bij artikel 6, § 1, van de wet 
van 20 j1mi 1953, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiseres in de kosten. 

24 oktober 1966.- 2e kamer.- Vo01·
zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. de VVaersegger.- Gelijkluidende con
clusie, H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 oktober 1966. 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT).- TER BE
SCHIKKING STELLEN VAN DE REGERING. 
- VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE 
REDENEN VAN DE BEVOLEN MA,ATREC+EL 
NADER TE BEPALEN. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - VEROORDELING TOT EEN 
STRAF WAARBIJ DE VRIJHEID ONTNO
MEN WORDT EN TERBESCHIKKINGSTEL
LING VAN DE REGERING BEVOLEN 
WORDT. - CASSATIE OP GROND DAT 
DEZE MAATREGEL NIET MET REDENEN 
OMKLEED IS.- CASSATIE WELKE ZICH 
TOT DE VOLLEDIC+E VEROORDELINC+ UIT
STREKT. 

1° De beslissing welke het te1· beschikking 
stellen van de 1•ege1·ing beveelt in een 
geval waarin deze maat1'egel door de wet 
niet geboden wonlt, moet wel bepaald 
en p1·ecies de 1·edenen aanduiden waa1·orn 
de 1'echte1· geo01'deeld heeft het hern door 
de wet toegelcende 1·echt te rnoeten toe-
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passen (1). (Art. 23 en 24 vervat in 
de wet van 1 juli 1964.) 

2o HT annee1• een a1'1'est, dat beklaagde ve1'
oo?·deelt tot een hoofdstraf die hem de 
V1'ijheid ontneemt en hem bovendien te1· 
beschikking van de TegeTing stelt, ven~ie
tigd wo1·dt omdat de beslissing de 1·edenen 
waa1·om deze maat1·egel bevolen 1V01'dt 
niet nade1' bepaalt, st1·ekt de cassatie zich 
uit tot de volledige ve1·oo1·deling (2). 

(DEQUESNE.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 augustus 1966 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij eiser, .onder 
bevestiging van het beroepen vonms, tot 
gevangenisstraf van veertien dag:en ver
oordeeld is, wegens de telastleggmg van 
afzetterij : 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing waarbij de eiser 
tot gevangenisstraf van twee. jaar vero.or
deeld is wegens de telastleggn1g van dief
stal door middel van braak, inklimming 
of valse sleutels, gepleegd in staat van 
wettelijke herhaling, en waarbij <_mder 
bevestiging van het beroepen vonms be
volen is hem gedurende tien jaar na het 
verstrijken van zijn straf ter beschikking 
van de regering te stellen : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
nit de schending van artikel 24 van de 
wet tot bescherming van de maatschappij 
van 9 april 1930, vervangen door arti
kel 1 van de wet van 1 juli 1964, doonlat 
het bestreden arrest onder bevestiging 
van het beroepen vonnia beveelt dat eiser 
gedurende tien jaar na het verstrijken 
van zijn straf ter beschikking van de 
regering zal worden gesteld, zonder de 
redenen voor die beslissing nader te bepa
len : 

(1) en (2) Oass., 31 mei 19135 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 1064) en 1 juni 1966 (ibid., 1966, 
I, 1239). 

Overwegende dat het arrest, na eiser 
tot een gevangenisstraf van twee jaar 
veroordeeld te hebben wegens diefstal 
door middel van braak, inklimming of 
valse sleutels, in staat van herhaling als 
bepaald in artikel 56, lid 2, van het Straf
wetboek, onder bevestiging van het be
roepen vonnis beveelt dat eiser gedurende 
tien jaar na het verstrijken van zijn straf 
ter beschikking van de regering zal wor
den gesteld zonder duidelijk en concreet 
de redenen op te geven waarom het ten 
aanzien van eiser het recht, dat artikel 23 
van de wet tot bescherming van de maat
schappij aan de rechter toekent, meent 
te moeten toepassen ; 

Dat het aldus artikel 24 van de be
doelde wet schendt; 

Overwegende dat het ter beschikking 
van de regering stellen samen met de 
voormelde straf een onsplitsbaar geheel 
uitmaakt; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch slechts in zover het uit
spraak doet over de vervolging die tegen 
eiser wegens diefstal onder verzwarende 
omstandigheden ingesteld is en over de 
kosten ; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser in de helft van de kos
ten ; laat de andere helft ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

24 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo1'
zitte~·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', 
H. de Waersegger.- Gelijkluidende con
clusie, H. Delange, advocaat-generaal. 

:.Je KAl\mR. - 24 oktober 1966. 

1° \VEGVERKEER.- VooRRANC+HEB
BENDE BESTUURDER. - Is NIET ONT
SLAGEN DE VEREISTE VOORZIOHTIG
HEIDSMAATREGELEN TE NE1\illN EN 
ARTIKEL 12-1 VAN HET WEGVERKEERS
REGLEMENT IN ACHT TE NEMEN. 

2° NIET OPZETTELIJK TOEBREN
GEN VAN VERWONDINGEN EN 
DOODSLAG. - VERWONDINGEN TOE-
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GEBRACHT DOOR EEN BOTSING TUSSEN 

VOERTUIGEN. - VoORRANGHEBBENDE 

BESTUURDER. - VERZUI!\'1: ZO DICHT 
l\'IOGELIJK BIJ DE RECHTERRAND VAN 

DE RIJBAAN TE BLIJVEN. - VASTSTEL
LING VAN EEN OORZAKELIJKHEIDSVER

BAND TUSSEN DIT MISDRIJF EN HET 
ONGEVAL.- BESLISSING TOT VEROOR

DELING. - WETTELIJKHEID. 

3D lVIIDDEL TOT CASSATIE.- STRAF
ZAKEN. - VoORZIENING TEGEN EEN 

ARREST VAN VEROORDELING vVEGENS 
HET ONVRIJWILLIG TOEBRENGEN VAN 

VERWONDINGEN. -ARREST DAT TEN 

LA.STE VAN BEKLA.AGDE DRIE MISDRIJ
VEN TEGEN HET WEGVERKEERSREGLE

MENT INBRENGT DIE ELK BESTA.AN IN 
EEN GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF 

VOORZORG DAT DE VERWONDINGEN 

VEROORZAAKT HEEFT. - lVlrDDELEN 
DIE ENKEL SLAAN OP TWEE VAN DE MIS

DRIJVEN TEGEN HET WEGVERKEERS
REGLEMENT. - NIET-ONTVANKELIJK

HEID. 

l D De voo?'?'anghebbende bestuu1·de1' op 
de openbaTe weg is niet ontslagen van 
het nemen van vooTzichtigheidsmaat?·ege
len hem dam· de omstcmdigheden geboden 
ten einde een botsing te vm·mijden noch 
vctn de veTplichting zo cUcht mogelijlc bij 
de 1'echte1'1'and van de 1·ijbctctn te blijven 
overeenkomstig ct1'tikel 12-1 van het 
wegverkee1'S1'eglement ( l). 

2D Rechtvaanligt wettelijk de sch~tldigve1'
kla1·ing wegens misd1·ij f tegen de a?·ti
kelen 418 en 420 van het 8tmfwetboek, 
de ?'echter die het bestaan vaststelt van 
een oo·rzalcel?:jlcheidsveTbancl t~tssen de 
sch~tlcl van de voo1'1'anghebbende be
st~t~trde1', die Ve?'Z~l'imd heejt zo dicht mo
gez.ijlc bij de 1'echte1'1'and van de 1·ijbaan te 
blijven, en de slagen of venvondingen 
opgelopen clam· ctnde1·en, zeljs door degene 
die ctan deze bestu~tnle1· de voo1'1'ang 
diende te laten ( 2). 

3D TY annee1· de bestreden beslissing als 
bestanddelen van het misdTij f van onv1·ij
willige vm·wondingen in aanmerlcing 
neemt, cl?·ie ove?'t?wlingen van het weg
verkee1'S1'eglement die elk een geb1·elc ctan 
voo?·uitzicht of voo1'Z01'g oplevm·en, wellce 
de venvondingen ve1·oorzaalct hebben, 

(1) Cass., 8 februari 1965 (Btill. en PAsrc., 
1965, I, 570). 

(2) Cass., 8 en 15 februari 1965 (Bttll. en 
FABIO., 1965, I, 570 en 595). Raadpl. cass., 
9 mei 1966 (ibid., 1966, I, 1136). 

zijn de middelen, gm·icht tegen de ove1· de 
st1·ajvordering gewezen beslissing en 
die slechts doelen op twee van de over
t?·edingen, bij geb1·elc aan belang niet 
ontvanlcelij 7c ( 3). 

(WYBAUW.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op hot bestreden 
arrest, op 6 april 1966 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de cassatievoorzie
ning uitsluitend tegen de strafrechtelijke 
beschikkingen van dat arrest gericht 
wordt; 

Over de drie middelen san:ten, het eerste 
afgeleid nit de schending van de artike
len 418, 420 van het Strafwetboek en 97 
van de Grondwet, doonlat het bestreden 
arrest eiser veroordeeld heeft wegens 
opzettelijke slagen en verwondingen, en 
hierop steunt dat eiser per auto tegen een 
niet-reglementaire snelheid zou hebben 
gereden, welkc overdreven snelbeid val
gens de rechters in feitelijke aanleg blijkt 
nit de gegevens van het onderzoek gedaan 
door de deskundige Cuvelier, tenvijl eiser, 
in zijn regelmatig bij het hof van beroep 
overgelegde conclusie, de gegevens en de 
conclusie van de deskundige betwist had, 
terwijl hij tot staving van zijn betwisting 
namelijk beweerd had dat, in strijd met 
deze gegevens en conclusie, " de lengte 
van de sporen niet 21 meter was, maar 
wel 12 m. 70 langs een kant en 21 m. 70 
langs de andere kant, dit is een gemid
delde van 17 m. 20; dat hiervan de 
lengte van de wagen moest afgerekend 
worden, aangezien het voertuig met de 
voor- en achterwielen r01nt; dat bet 
coefficient van ldeven van de auto aan de 
weg, waannee rekening 1noet gehouden 
worden en waarvan de deslnmdige niet 
eens gewaagt, ten hoogste 0,65 is ,, te?'
wijl de rechterlijke beslissingen, om regel
matig gemotiveerd te zijn overcenkomstig 
artikel 97 van de Grondwet, moeten 
antwoorden op alle middelen en excep
ties die partijen in hun regelmatig voor
gelegde conclusie hebben ingeroepen; 
het tweede, afgeleid nit de schending van 
de artikelen 418. 420 van het Strafwet
boek, 10, !Obis van het wegverkeersbe-

(3) Cass., 15 mei 1961 (Btl,ll. en PAsrc., 
1961, I, 989). Raadpl. cass., 14 juni 1965 
(ibid., 1965, I, 1103). 
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sluit en 97 van de Grondwet, dootdat het 
bestreden arrest eiser veroordeeld heeft 
wegens onopzettelijke slagen en verwon
dingen en deze veroordeling verantwoordt 
door het feit dat eiser te kort geschoten 
was in de bijzondere voorzichtigheid 
vereist bij artikel 10 ten aanzien van 
bejaarden, te?·wijl, ee1·ste ondenleel, arti
kel 10 de weggebruikers zodanige ver
plichting niet oplegt en, tweecle oncle1'deel, 
indien men mocht aannemen dat het 
arrest artikel 10 slechts bij een materiele 
vergissing vermeld heeft. en in feite a:rti
kel !Obis bedoelde, het d1t laatste art1kel 
geschonden zou hebben, daar dit laatste 
slechts ten am1.Zien van voetgangers tot 
bijzondere voorzichtigheid verplicht en 
bijgevolg niet toepasselijk was op de 
getroffene, die per fiots reed, en in elk 
geval sleohts bejaarden bedoelt, die, wan
neer ze op een rijbaan lopen, dit doen 
onder de bij het besluit bepaalde voor
waarden en derhalve niet kon worden 
toegepast op de getroffene die, zoals h.et 
arrest het vaststelt, een maneuver Ult
voerde en dus eiser n:west laten voorgaan, 
hetgeen hij verzuimd heeft te doen ; het 
derde, afgeleid nit de schending van de 
artikelen 418, 420 van het Strafwetboek, 
16, 17 van het wegverkeersbesluit en 97 
van de Grondwet, clo01•clat het bestreden 
arrest eiser veroordeeld heeft wegens 
onopzettelijke slagen en verwondingen 
en deze veroordeling verantwoordt door 
het feit dat hij niet op de reohterkant 
van de baan reed, tenvijl eiser, volgens 
de vaststellingen van het arrest, voorrang 
had op de getroffene die " een 1naneuver 
uitvoerde en hem derhalve m.oest laten 
voorgaan », te1·wijl hij die voorrang heeft, 
die heeft over de hele breedte van de 
rijbaan waarop hij rijdt, tenvijl de bestre
den beslissing erop neerkomt te beslissen 
dat eiser de voorrang niet had over het 
gedeelte van de rijbaan waarop hij reed, 
aangezien hij een misdrijf begaan heeft 
door het feit aileen dat hij zich op de 
linkerkant bevond, te1·wijl·dergelijke be
slissing in strijd is met de artikelen 16 
en 17 van het wegverkeersbesluit, tenvijl 
de voorranghebbende weggebruiker welis
waar niet ontslagen is van het nemen 
van de voorzorgsmaatregelen die geboden 
kunnen zijn 01n een dreigend ongeval te 
voork01nen, maar nit de vaststellingen 
van het arrest ten deze blijkt dat bet 
verzuiln voorzorgsmaatregelen te nemen 
slechts een gevolg was van zijn overdre
ven snelheid of zijn gebrek aan bijzondere 
voorzichtigheid ten aanzien van een 
bejaarde, en dat de beslissing van bet 
arrest betreffende deze twee zogenaamde 

fouten als onwettelijk moct beschouwd 
worden, zoals in de eerste twee middelen 
bewezen is : 

Overwegende dat hij die voorrang heeft 
niet ontslagen is van de door het verkeer 
vereiste voorzicbtigheidsmaatregelen en 
namelijk het in acht nemen van de bepa
lingen van het wegverkeersbesluit; 

Overwegende dat het arrest in dit 
opzicht onder andere erop wijst "dat 
blijkens het plan dat de verbalisant in de 
debatten bracht, de beldaagde (hier eiser) 
zonder enige noodzaak de rechterrijbaan 
van de V orstlaan langs de linker kant 
opgereden is; ... dat indien de beklaagde 
bij het oprijden van de bedoelde rijbaan 
zo dicht mogelijk op de rechterkant van 
de gevolgde weg gebleven was, zoals hij 
rnoest en kon doen, het ongeval zich niet 
zou hebben voorgedaan, daar de burger
lijke partij de rijbaan ongehinderd zou 
hebben overgestoken " ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
door deze overwegingen de schuldigver
ldaring en de tegen eiser uitgesproken 
veroordeling wettelijk verantwoord 
heeft; dat i=ers het enkele feit dat de 
voorranghebbende bestuurder niet zo 
dicht mogelijk blijft bij de rechterkant 
van de rijbaan, een gebrek aan voorzich
tigheid of voorzorg kan opleveren dat 
onder toepassing van de artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek valt, zodra 
het in oorzakelijk verband staat met de 
slagen of verwondingen door anderen 
geleden, zelfs door degene die aan deze 
bestuurder voorrang moest laten; 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het derde middel aanvoert, het gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg dat het 
hof van beroep heeft bewezen geacbt en 
afgeleid uit de plaats die eiser op de rij
baan innam geen verband houdt met de 
gebreken aan vooruitzicht of voorzorg 
welke het hof eveneens bewezen heeft 
geacht en die berusten op zijn overdreven 
snelheid en op zijn gebrek aan bijzondere 
voorzichtigheid ten aanzien van een be
jaarde; 

Dat het derde middel dus niet kan 
aangen01nen worden ; 

Dat het eerste middel en het tweede 
middel, die gericht zijn tegen de redenen 
van het arrest betreffende deze laatste 
twee fouten, derhalve niet ontvankelijk 
zijn wegens het ontbreken van belang ; 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen in acht genomen zijn en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

Om deze redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 
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24 oktober 1966.- 2e kamer.- Vom·· 
zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1•slaggevm·, 
H. Trousse. - Gelijlcluidende conclwiie, 
H. Delange, advocaat-generaal. - Pld
ter, H. Struye. 

.ze KAMER. - 24 oktober 1966. 

1° HOGER BEROEP.- STRAFZA,KEN. 
- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR 

MINISTERIE BIJ DE RECHTBANK OF HET 
HoF DIE VAN HET HOGER BEROEP KEN· 
NIS DIENEN TE NEMEN.- BEKLAAGDE 
HEEFT EEN WOONPLAATS IN BELGIE.
DAGVAARDING TOT VERSCHIJNEN VOOR 
HET HOGER RECHTSCOLLEGE MEER DAN 
VEERTIG DAGEN NA DE UITSPRAAK VAN 

HET VONNIS. - NIETIGHEID VAN HET 
HOGER BEROEP. 

2° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE BIJ DE RECHTBANK OF HET 
HOF DIE VAN HET HOGER BEROEP KEN
NIS DIENEN TE NEMEN. - BEKLAAGDE 

DIE IN BELGIE NOCH WOON- NOCH VER· 
BLIJFPLAATS HEEFT. - DA.GVAARDING 
BINNEN DE VEERTIG DAGEN TE REKE

NEN VAN DE UITSPRAAK VAN HET VON· 
NIS. - DAGVAARDING IN HET BUITEN
LAND, - BEREKENING VAN DE TER

MIJN. - TERMIJN VOORGESCHREVEN 
OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VAN HET 
HOGER BEROEP. 

3° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
-HoGER BEROEP VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE BIJ DE RECHTBANK OF HET 
HOF DIE VAN HET HOGER BEROEP KEN· 
NIS DIENEN TE NEMEN. -HOGER BE
ROEP GERICHT TEGEN ONDERSCHEIDEN 
BEKLAAGDEN JEGENS DEWELKE DE 
EERSTE RECHTER IN EEN ZELFDE VON· 
NIS UITSPRAA,K GEDAAN HEEFT. -
BEKLAAGDEN WAARVAN DE ENEN IN 
BELGrE vVONEN, EN DE ANDEREN AL· 
DAAR NOCH WOON -, NOCH VERBLIJF
PLAATS HEBBEN EN IN HET BUITEN

LAND WONEN. - 0PENBA,AR .MINIS· 
TERIE DAT NIET VERPLICHT IS DEVER· 
SCHILLENDE DAGVA,ARDINGSTERJ\'IIJNEN 
VAN VERSCHIJNING VOOR HET HOGER 
GERECHT IN ACHT TE NEMEN.- RECHT 
ALLE BEKLA,AGDEN TE DAGVAARDEN 
OP DEZELFDE TERECHTZITTING V\'ELKE 
!VIET INACHTNEJVIING VAN DE LANGSTE 
TERJ\'IIJN VASTGESTELD IS. 

1° W annee1· het hoge1' beroep ingesteld dam· 
het openbaar ministerie bij de rechtbanlc 
of het hof die van het hoge1' be1·oep lcennis 
client te nemen ge1·icht is tegen een in 
Belgie wonende belclaagde, moet het 
exploot wam·doo1' dit hogm· be1·oep bete
lcend wonlt, op stmtfe van nietigheid van 
het hoge1· be1·oep de dagvaa1·ding bevatten 
om te veTschijnen voo1• het hager ge1·echt 
binnen de vee1·ti.g dagen te 1·ekenen van 
de uitspmalc van het vonnis (1). (Wetb. 
van strafv., art. 205; wet van 1 mei 
1849, art. 8, gewijzigd bij art. 4 van 
de wet van 27 februari 1956.) 

2° TVannee1· het hager be1·oep ingesteld cloo1· 
het openbaar ministerie bij de rechtbanlc 
of het hof die van het hoge1· be1•oep lcennis 
dienen te nemen ge1·icht is tegen een 
belclaagde die in Belgie noch woon-, 
noch verblijfplaats !weft en die in het 
b~Litenland woont, is de termijn van 
vee1·tig dagen te relcenen van de uitspmalc 
van het vonnis, binnen wellce clagvam·
ding moet gedaan wm·den, ve1·lengd in 
dezelfde mate als de termijn die in ctcht 
client genomen te wm·den tussen de clag
vaanling en de verschijning (2). (Wetb. 
van strafv., art. 184 en 205; wet van 
1 mei 1849, art. 8, gewijzigd bij art. 4 
van de wet van 27 februari 1956; 
Wetb. van burg. rechtsv., art. 73; 
kon. besl. nr 301 van 30 maart 1936, 
art. 5.) 

3° TY annee1· het hager beroep ingesteld dam· 
het openbaa1· ministe1'ie bij de rechtbcmlc 
of het hof die van het hager be1·oep lcennis 
dienen te nemen ge1·icht is tegen ve1'
scMllende pe1·sonen die in dezelfde zaalc 
of in samenhangende zalcen betrolclcen 
zijn, wam·ove1· de ee1·ste 1·echter clam· 
eenzelfde vonnis uitsp1·aalc gerlaan !weft, 
en waarvan de enen in Belgii! wonen en 
de ande1'en in het b~dtenland, zonde1' in 
Belgie een woon- of ve?·blijfzJlactts te 
hebben, is het openbaar ministe1·ie niet 
vm·plicht bij de betelcening van zijn hoge1· 
be1·oep, de verschillende dagvaanlings
te?·mijnen voo1· iede1· van hen voo1' het 
hoge1· gM'echt in acht te nemen; hij mag 
alle belclaagden clagvaanlen om te vm·
schijnen voo1' dezelfde te1·echtzitting wellce 
vastgestelcl is met inachtneming van de 
termijn, wettel~j lc voorgesclweven voor de 
dagvaanling van de belclaagde die voo1· 
de langste te1•mijn in actnme1·lcing komt. 

(1) Oass., 1 april 1963 (Bttll. en PAsro., 
1963, I, 834), 

(2) 10 september 1958 (A1'1'. Ve1'b1·., 1958, 
biz. 16). 



263-

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. CHRISTIAENS EN HARDY.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 maart 1966 in hoger beroep 
door de Oorrectionele Rechtbank te Luik 
gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 8 van de wet van 1 mei 
1849, zoals het is gewijzigd bij artikel 4 
van de wet van 27 februari 1956, dom·dat 
het bestreden vonnis het hoger beroep 
van de procureur des konings te Luik 
tegen het vonnis van de politierechtbank 
van 23 december 1965, dat aan de ver
weerders Ohristiaens en Hardy betekend 
is, bij exploten van dagvaarding dd. 
4 en 6 januari 1966, om op 17 februari 
1966 v66r de Oorrectionele Rechtbank te 
Luik te verschijnen, niet ontvankelijk 
verklaart op grond dat de termijnen van 
bedoeld artikel 8 niet in acht zijn gene
men, te1"w1jl het boger beroep van de 
procureur des konings gericht was tegen 
de verweerders, alsook tegen Fuhren, 
medebeklaagde, en Prillmann, voor 
laatstgenoemde burgerrechtelijk aanspra
kelijk, die beiden hun woonplaats in 
Duitsland hebben, en de termijn van ver· 
schijning naar luid van de artikelen 184 
van het W etboek van strafvordering, 
8 van de wet van 1 mei 1843 en 73 van het 
W etboek van burgerlijke rechtsvorde
ring met t1vintig dagen verlengd moest 
worden, zodat de dagvaarding op 17 fe
bruari 1966 ten opzichte van alle gedaag
den in hoger beroep regelmatig was : 

Overwegende dat de politierechtbank 
te Luik op 23 december 1965 de verweer
ders Ohristiaens en Hardy, alsook de 
medebeklaagde Fuhren tot geldboeten 
veroordeeld heeft wegens overtredingen 
van de politic van het wegverkeer en 
Prillmann burgerrechtelijk aansprakelijk 
verklaard heeft voor de geldboete en de 
kosten die ten laste komen van Fuhren ; 

Overwegende dat de procureur des 
konings te Luik aan Ohristiaens op 4 janu
ari, aan Fuhren en Prillmann op 5 januari 
en aan Hardy op 6 januari 1966 zijn hoger 
beroep tegen dit vonnis betekend heeft, 
en dezen bij dezelfde exploten gedagvaard 
heeft om alle vier op 17 februari 1966 
voor de Oorrectionele Rechtbank te Luik 
te verschijnen ; 

Overwegende dat krachtens artikel 8 
van de wet van 1 mei 1849 zoals het is 
gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 

27 februari 1956, het exploot van beteke
ning van het beroep van het openbaar 
ministerie bij de rechtbank of het hof dat 
kennis moet nemen van het hoger beroep, 
dagvaarding binnen veertig dagen, te 
rekenen van de uitspraak van het vonnis, 
moet inhouden ; 

Overwegende dat die termijn van veer
tig dagen bepaald is op basis van de nor
male dagvaardingstermijn van tien da
gen, voorgeschreven in artikel 184 van 
het Wetboek van strafvordering, zoals 
gewijzigd bij artikel 2 van dezelfde wet. 
van 27 februari 1956; 

Dat dientengevolge, aangezien de dag
vaardingstermijn bepaald is om de rech
ten van de verdediging te beschermen, de 
termijn van veertig dagen in gelijke mate 
verlengd moet worden als de dagvaar
dingstermijn van tien dagen wanneer deze 
krachtens voornoemd artikel 184 wegens 
de afstand verlengd moet worden over
eenkomstig artikel 73 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, welk 
artikel in strafzaken toepasselijk ver
klaard is bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit nr 301 van 31 maart 1936; 

Overwegende dat de termijn van veer
tig dagen, ingeval de gedaagde in hoger 
beroep zijn woon- of verblijfplaats in 
Belgie heeft, alsook de verlengde tertnijn 
wegens de verlenging van de termijn van 
dagvaarding, ingeval de bedoelde ge
daagde in Belgie woonplaats noch ver
blijfplaats heeft, op straffe van nietigheid 
van het hoger beroep in acht moeten 
genom.en worden ; 

Dat in het onderhavige geval de mede
beldaagde Fuhren en Prillmann, die voor 
de eerstgenoemde burgerrechtelijk aan
sprakelijk is, in Belgie geen woon- of 
verblijfplaats hebben en in Duitsland 
wonen, zodat zij regelinatig gedagvaard 
werden voor de terechtzittin.g van 17 fe
bruari 1966, daar de termijn van dag
vaarding voor hen een maand was ; 

Overwegende nochtans dat, wanneer 
de hogere beroepen van het openbaar 
ministerie bij het gerecht dat van het 
hoger beroep moet kennis nemen, gericht 
zijn tegen verschillende personen die in 
dezelfde zaak betrokken zijn of in samen
hangende zaken waarover de eerste rech
ter door een .zelfde vonnis uitspraak ge
daan heeft, d'it gerecht binnen de perken 
van de overbrengende werking van de 
hogere beroepen kennis moet nemen van 
de vervolgingen in hun geheel onder voor
behoud van zijn recht om zo nodig de 
splitsing te bevelen ; dat, derhalve, met 
het oog op een goede rechtsbedeling, alle 
hogere beroepen van het openbaar minis-
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terie gelijktijdig bij dit gerecht aanhangig 
dienen te worden gemaakt door de dag
vaardingen van dit openbaar ministerie 
voor dezelfde terechtzitting ; 

Overwegende dat dit belang niet ver
schillend is in bet geval, hetwelk niet 
geregeld wordt in artikel 8 van de wet 
van 1 mei 1849, waarin, zoals hier, de 
termijnen voor de dagvaarding van elk 
van de personen aan wie het openbaar 
ministerie zijn hager beroep betekent, 
wegens de afstand niet dezelfde zijn ; 

Dat bedoeld artikel derhalve niet ver
hindert dat het openbaar ministerie al de 
personen dagvaardt om op dezelfde 
terechtzitting te verschijnen, wanneer 
deze bepaald is met inachtneming van 
de termijn, wettelijk voorgeschreven voor 
de dagvaarding van de persoon die voor 
de langste termijn in aanmerking komt; 

Dat het middel aldus gegrond is ; 

Om deze redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het uit
spraak doet over de rechtsvordering van 
het openbaar ministerie tegen de ver
weerders Christiaens en Hardy ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Recht bank te Hoei, rechtdoende in hoger 
beroep. 

24 oktober 1966. ~ 28 kamer. ~ VooJ'
zitter en Ve1·slaggeve1', H. De Bersaques, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
St1'ijclige conclusie (1), H. Delange, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 24 oktober 1966. 

10 HOGER BEROEP. ~ STRAFZAKEN. 
\TERBEURDVERKLARING BEVOLEN 

(1) Het openbaar ministerie was de mening 
toegedaan dat geen wetsbepaling voorziet dat, 
in de aan het Hof overgelegde onderstelling, 
de dagvaardingen voor eenzelfde terechtzitting 
van het hoger gerecht mogen uitgebracht 
worden met inachtneming voor alle betichten 
(beklaagden en bnrgerlijk verantwoordelijke 
partijen) van cle langste termijn, en dat der
halve diende rekening gehouden te worden met 
de verschillende termijnen voor eenieder van 

DOOR HET HOF VAN BEROEP KRAOHTENS 
DE ARTIKELEN 42 EN 43 VAN HET 
STRAFWETBOEK. ~ VERBEURDVERKLA
RING NIET UITGESPROKEN DOOR DE 
EERSTE REOHTER. ~ EENPARIGHEID 
NIET VASTGESTELD. ~ 0NvVETTELIJKE 
VEROORDELING. 

2° INBESLAGNEMING ~ STRAFZA
KEN. ~ TERUGGA,VE VAN DE IN BESLAG 
GENOJ\1EN VOORWERPEN AAN HUN EIGE
NAAR. ~ REOHTER DIE DE PUBLIEKE 
VORDERING BESLEOHT. ~ TERUGGAVE 
DIE AlVIBTSHALVE KAN BEVOLEN WOR
DEN. 

1° Het hof van be1·oep lean, zonclm· een
parigheicl en zoncle1· clit in zijn an·est 
vast te stellen, beklaagcle niet vm·oorclelen, 
ove1·eenkomstig cle m·tilcelen 42 en 4.'3 
van het Strafwetboelc, tot een door cle 
ee1·ste rechte1· niet uitgesp1·olcen verbeut·cl
veJ·kla?·ing (2). (Wet van 18 juni 1869 
op de rechterlijke inrichting, art. 140, 
bijgewerkt door art. 2 van de wet van 
4 september 1891.) 

2° De rechtet• clie ovm· de publielce vonle1·ing 
beslist mag ambtshalve cle teruggave van 
cle aan hun eigenaar ontnomen V001'
werpen bevelen (3). (Strafwetb., art. 44; 
Wetb. van strafv., art. 161, 189, 211 
en 370.) 

(DAMON, T, DELEOOCQ, 
WEDUWE HARVENGT.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 mei 1966 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

A. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de strafvor
dering : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 2 van de wet 
van 4 september 1891 : 

Overwegende dat het arrest de ver-

de partijen door het arrest vermeld, termijnen 
waarvan het arrest verklaart dat ze op straffe 
van nietigheid dienen nageleefd. 

(2) Oass., 8 oktober 1962 (B1tll. en PAsiC., 
1963, I, 167). 

(3) Oass., 26 november 1906 (B1<Zl. en PA
SIO., 1907, I, 53) en 11 oktoher 1943 (ibid., 
1943, I, 387) ; raadpl. tevens cass., 27 maart 
1961 (ibid., 1961, I, 823). 
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valste aide die aan eiser in eigendom 
toebehoort en het voorwerp is van het 
tegen ~1e~ beweze~ geachte misdrijf van 
valsherd m geschrrft verbeurd verklaart 
zonder vast te stellen dat deze veroorde
ling eenparig uitgesproken is, terwijl het 
beroepen vonnis verzuimd had die straf 
uit te spreken : ' 

Overwegende dat, voor het overige, de 
substantrele of op straffe van nietigheid 
v.~orgeschreven vor.rnen in acbt genomen 
ZIJn en dat de beslrssing overeenkomstig 
de wet is; 

B. In zover de voorziening gericht 
'Y.ordt tegen de beslissing op de burger
hJke rechtsvordering : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 44 van het Strafwetboek, 
doonlr:t het arrest bevolen heeft de bij 
erser rn beslag genomen koe aan verweer
ster, .. bm:gerlijke yartij, terug te geven, 
teTtu~Jl drt drer met datgene is dat zoge
naamd door eiser van de burgerlijke par
tij g;~stolen is en tenvijl de burgerlijke 
partrJ trouwens de teruggave van de in 
beslag genomen koe niet gevorderd heeft : 

Overwegende dat het arrest dat eiser 
veroordeelt, wegens de beclrieglijke weg
nemmg. ~en nadt:~e van Berthe Delecocq, 
burgerhJke partrJ, van een koe die hem 
niet toebehoorde, vaststelt " dat de door 
de beklaagde gestolen koe in zijn woning 
teruggevonden " en ter plaatse in beslag 
genomer: werd op bevel van de procureur 
des komngs ; dat het doet opmerken dat 
de eerste rechter verzuimd heeft te beve
len « het dier aan zijn eigenares, me
vrouw Delecocq, terug te geven , ; 

Overwegende dat de rechter, op grond 
van deze vast.stellingen, zelfs ambtshalve 
de betwiste teruggave kon bevelen; dat 
deze teruggave overigens, naar luid van 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
van hethofvan beroep van 18 april1966, 
mondeln~g gevraagd werd door de eige
nares, wwr tegenberoep door het arrest 
ontvangen wordt ; 

Dat het middel nict kan worden aan
genmnen; 

Om deze redenen, vernietigt het be
streden arrest, doch slechts in zover het 
de vervalste aide verbeu:rd verklaart · 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt eiser in de negen tiende van de 
kosten en laat de overige kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

24 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo1'· 
zitte1' en VeTslaggeve1·, H. De Bersaques, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclttsie, H. Delange, ad
vocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 oktober 1966. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID IN STRAFZAKEN. 
RAADKAll'IER VAN DE REOHTBANK VAN 

EERSTE AANLEG DIE EEN BEKLAAGDE 

vVEGENS EEN WANBEDRIJF, MET AANNE· 
l\1ING VAN VERZAOHTENDE 01\'i:STANDIG· 

HEDEN, NAAR DE BEVOEGDE POLITIE· 
REOHTBANK VERWIJST.- vVANBEDRIJF 

GEPLEEGD BUITEN HET ARRONDISSE· 
MENT. - BEKLAAGDE DIE ZIJN VER· 

BLIJFPLAATS NIET HEEFT EN DIE NIET 

GEVONDEN WERD IN HET ARRONDISSE· 
1\'i:ENT. - 0NBEVOEGDHEID VAN DE 

RAADKAMEft VAN DIT ARRONDISSEll'i:ENT. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - RAADKAliiER DIE, 

ll'IET AANNEMING VAN VERZAOHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN, DE DADER VAN EEN 

WANBEDRIJF NAAR DE BEVOEGDE POLl· 

TIEREOHTBANK VERWIJST. - WANBE· 
DE.IJF GEPLEEGD BUITEN HET ARRON. 

DISSEMENT. - BEKLA,AGDE DIE GEEN 
VERBLIJFPLAATS HEEFT EN DIE NIET 

GEVONDEN WERD IN HET ARRONDISSE· 

ll'i:ENT. - DAGVAARDING VOOR DE 
POLITIEREOHTBANK VAN DE PLA,ATS 

VAN HET l\1ISDRIJF. - VoNNIS VAN 
ONBEVOEGDHEID GEGROND OP DE 

PLAATSELIJKE ONBEVOEGDHEID VAN DE 
RA,ADKAMER DIE DE BESOHIKKING TOT 

OONTRAVENTIONALISERING HEEFT GE· 

WEZEN. - REGELING VAN REOHTSGE· 
BlED. - VERNIETIGING VAN DE BE· 

SOHIKKING. - VERvVIJZING VAN DE 
ZAAK NAAR DE BEVOEGDE PROOUREUR 

DES KONINGS. 

1° De ?'aadkamm· van een ?'echtbank van 
ee?·ste aanleg is onbevoegd om een wan
bedTijj gepleegd bttiten haa?' aTTondisse
ment en ten laste gelegd van een be
lclaagde die e?' z~jn ve?·blij fplaats niet 
heeft en die e?' niet in gevonden wenl, 
te contraventionalise?·en (1). (Wetb. van 
strafv., art. 23, 29 en 63.) 

(1) Raadpl. cass., 23 november 1964 (Bull. 
en PASIC., 1965, I, 291). 



-266-

2° vV annee1· de 1·aadkamer van een 1'echt
banlc van eet·ste ctanleg, met aanneming 
van ve1·zachtencle omstancligheclen, cle 
dade1• vctn een wanbecl1·ijj naa1' de be
voegde politierechtbank ve1·wezen heeft, 
cle beklaagde gedagvaa1'Cl tve1'Cl voo1• cle 
politie1·echtbank van de plaats van het 
miscl1·ijj, en een vonnis van onbevoegcl
heicl clo01· cle 1·echtsprekencle 1·echte1' gewe
zen wo1·clt om cle Teclen clat cle 1'aaclkame1' 
plaatselijk onbevoegcl was om het wan
becl1'ij f gepleegcl bttiten ham· ct1'1'onclisse
ment en ten laste gelegcl van een be
klaagcle die e1· zijn ve1•blijjplaats niet 
heeft en clie e1' niet in gevonclen we1·cl, 
te cont1·aventionalise1·en, en de beslis
singen in k1·acht van gewijscle gegaan 
zijn, gaat het Hof, het 1·echtsgebiecl 
1'egelencle, na of cle 1'aaclkame?· bevoegcl 
scheen te zijn, en, inclien zulks het geval 
is, vemietigt cle beschikking en ve1·wijst 
cle zaak naa1• de bevoegcle p1'0CU1'ett1' cles 
konings ( 1). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE HOE!, 
T. MARCHAL EN ALBINOVANUS.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied op 
28 april1966 ingediend door de Procureur 
des Konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hoei ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de bechtbank van eerste aanleg te Luik 
bij beschikking van 20 januari 1965 
Marcel Marchal, aarmemer, op 16 oktober 
1908 te Coutisse geboren, en woonplaats 
hebbende te Haillot, met aanneming van 
verzachtende omstandigheden, « naar de 
bevoegde politierechtbank " verwezen 
heeft om op 28 oktober 1964 te Neuville
en-Condroz ten gevolge van een aan zijn 
persoonlijk toedoen te wijten verkeers
ongeval, aan Jose Albinovanus slagen en 
verwondingen toegebracht te hebben 
door gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg, maar zonder het oogmerk om de 
persoon van een ander aan te ran.den ; 

Overwegende dat de ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij de Recht bank 

(1) In het onderhavige geval, was het geschil 
ontstaan uit beslissingen genomen de ene door 
de raadkatner van een rechtbank van eerste 
aanleg en de andere, door een rechtsprekende 
rechter van een ander arrondissement ; doch 
de raadkamer, onbevoegd nttione loci, ver-

te N andrin, aan wie, met het oog op de 
plaats van het misdrijf, het dossier door 
zijn. collega te Fleron ter beslissing toe
gezonden was, bij dagvaarding heeft 
doen oproepen, de genoemde Marchal en 
Jose Albinovanus, leraar, op 4 november 
1933 te Luik geboren en woonplaats heb
bende op het ogenblik van de feiten te 
Chaudfontaine en op het ogenblik van 
de dagvaarding te Engis, om voor de 
Politierechtbank te Nandrin te verschij
nen, de eerste wegens het gecontraven
tionaliseerd misdrijf van onopzettelijke 
verwondingen aan de tweede en wegens 
overtreding van artikel 42 van het weg
verkeersbesluit en de tweede wegens 
overtreding van artikel 27 van hetzelfde 
besluit; 

Overwegende dat beide beklaagden zich 
op de terechtzitting van 12 januari 1966 
tegen elkaar burgerlijke partij gesteld 
hebben en dat de Politierechtbank te 
Nandrin bij vonnis van 19 januari 1966 
Marchal buiten vervolging gesteld heeft 
en Albinovanus veroordeeld heeft op de 
tegen hem. ingestelde strafvordering en 
burgerlijke rechtsvordering en zich onbe
voegd heeft verklaard om over de burger
lijke rechtsvordering van Albin.ovanus 
tegen Marchal uitspraak te doen ; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, op het hoger beroep 
van Albinovanus en dat van de procureur 
des konings tegen beide beklaagden, deze 
beroepen bij vonnis van 7 april 1966 
ontvangen heeft en beslist heeft dat, aan
gezien beklaagde Marchal het hem ten 
laste gelegde feit te Neuville-en-Condroz 
gepleegd heeft, clit is in het rechterlijk 
arrondissement Hoei, te Haillot zijn 
woon- en verblijfplaats heeft, dit is in 
bet rechterlijk arrondissement Nan1.en, 
en niet in het rechterlijk arrondissement 
Luik gevonden werd, de raadkamer van 
de rechtban.k van dit laatste arrondisse
ment 1·atione loci onbevoegd was om het 
Marchal ten laste gelegde misdrijf naar 
de politierechtbank te verwijzen, dat dit 
misdrijf derhalve niet op geldige wijze 
aanhangig is gemaakt bij de Politierecht
bank te Nandrin, dat de aan beide be
klaagden ten laste gelegde overtredil1cgen 
van het wegverkeersbesluit met dit mis
drijf samenhangen en dat de Politierecht-

mocht de zaak bij geen politierechtbank van 
haar arrondissement aanhangig te maken en, 
in de staat van de rechtspleging, vermocht 
geen enkel rechtsprekende rechter kennis te 
nemen van de zaak (verg. cass., 27 maart 
1939, B11ll. en PASIC., 1939, I, 173). 
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bank teN andrin onbevoegd was om ervan 
kennis te nemen; dat de Correctionele 
Rechtbank te Hoei zich dientengevolge 
zelf onbevoegd verklaart om in hoger 
beroep kennis te nemen van de straf
vorderingen en burgerlijke rechtsvorde
ringen die tegen beide beklaagden zijn 
ingesteld; 

Overwegende dat bij de beschikking 
van 20 januari 1965, waarin vermeld 
wordt dat het feit te Neuville-en-Condroz 
gepleegd is en dat de beklaagde Marchal 
te Haillot zijn woonplaats heeft, zonder 
vast te stellen dat hij in bet arrondisse
ment Luik gevonden is, de raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Luik zich onbevoegd verklaard heeft om 
een misdrijf te contraventionaliseren dat 
buiten haar arrondissement gepleegd is 
door een beklaagde die er zijn verblijf
plaats niet heeft en er niet gevonden is, 
en om de verwijzing naar de bevoegde 
politierechtbank te bevelen ; · 

Overwegende dat het vonnis dat op 
7 april 1966 in hoger beroep gewezen is 
door de Correctionele Rechtbank te Hoei 
terecht beslist dat de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik 
territoriaal onbevoegd was om het aan 
Marchal ten laste gelegde misdrijf van 
onopzettelijke verwondingen naar de 
politierechtbank te verwijzen; 

Overwegende dat beide beslissingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan; dat uit 
hun tegenstrijdigheid een geschil over 
rechtsmacht is ontstaan, hetwelk de 
gang van het gerecht belemmert en dat 
er derhalve grond bestaat tot regeling 
van rechtsgebied; · 

Om die redenen, beslissend tot regeling 
van rechtsgebied, vernietigt de beschik
king van 20 januari 1965 van de raad
kamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
verw:ijst de zaak naar de procureur des 
konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg te Roei. 

24 oktober 1966.- 2e kamer.- Voor
zitter, R. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Legros. - Gelijkluidencle conclttsie, 
H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 24 oktober 1966. 

REGELING VAN RECRTSGEBIED.
STRAFZAKEN,- BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER DIE EEN WANBEDRIJF CON
TRA.VENTIONALISEERT.- VoNNIS VAN 
ONBEVOEGDHEID GEGROND OP HET 
BESTAAN VAN EEN OMSTANDIGHEID DIE 
NA DE BESCHIKKING VAN VERWIJZING 
IS ONTSTAAN EN WEGENS WELKE HET 
FElT MET EEN ZWAARDERE CORREC
TIONELE STRAF BETEUGELD WORDT,
VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING. 
- VERWIJZING VAN DE ZA.AK NAAR 
DEZELFDE RAADKAMER ANDERS SAMEN
GESTELD. 

W anneer cle 1'aadlcame1·, met aanneming 
van ve1·zachtende omstancligheden, de 
belclaagde van een wanbed1·ijf nam· de 
politierechtbanlc veTwezen lweft, en deze 
1'echtbanlc een vonnis van onbevoegdheid 

. gewezen heeft om de reden dat, na de 
beschiklcing van ve1'wijzing, een om
standigheid aan het licht lcwam wegens 
wellce het feit door de wet met een zwam·
dere C01'1'ectionele straf beteugeld wordt, 
en bij het Hof een veTzoeksclwift tot 
1·egeling van 1·echtsgebied aanhangig 
gemaakt is, ondm·zoelct het Hof of de 
twee beslissingen in lcmcht van gewijsde 
zijn gegaan en of cle vaststelling van 
de rechte1' ten g1·oncle juist schijnt te zijn; 
inclien zullcs het geval is, ve1'nietigt het 
de beschilclcing en ve1'wijst het de zaalc 
naa1· dezelfcle 1'aadlcame1' ande1's samen
gesteld ( 1) . 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. GAVIOLI, EN IN AANWEZIGHEID VAN 
BOONE EN VAN DE GEMEENSCHAPPE
LIJKE VERZEKERINGSKAS «LA BELGI
QUE INDUSTRIELLE l>,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied op 
16 juni 1966 ingediend door de Procureur 
des Konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik; 

Overwegende dat bij beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik, van 17 december 

(1) Oass., 25 april en 13 juni 1966, twee 
anesten (Bttll. en PAsro., 1966, I, 1071, 
1313 en 1314). 
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1965, Tolmino Gavioli, arbeider, op 
10 maart 1916 te San Martino geboren, 
die zijn woonplaats heeft in bet buiten
land maar te Seraing, rue Ferrer 142, 
verblijft, met aanneming van verzach
tende omstandigheden naar de bevoegde 
politierechtbank verwezen heeft om op 
21 augustus 1965, te Seraing, Marcel 
V anelderen onopzettelijk slagen of ver
wondingen toegebracht te hebben door 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, 
maar zonder het oogmerk om de persoon 
van een ander aan te randen ; 

Overwegende dat de ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij de Politie
rechtbank te Seraing. Gavioli voor die 
rechtbank heeft doen dagvaarden om er 
zich te verantwoorden zowel over het 
feit omsehreven in de beschikking van de 
raadkarner als over een overtrading van 
artikel 17 van het algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer van 
8 april 1954 ; 

Overwegende dat :Mareel Vanelderen, 
volgens een uittreksel uit de registers van 
de alden van oversehrijving van de bur
gerlijke stand van de gemeente Seraing, 
op 27 februari 1966 te Henri-Chapelle 
overleden is ; 

Overwegende dat Gabrielle Boone, 
weduwe van :Mareel V anelderen, en de 
gemeensehappelijke verzekeringskas «La 
Belgique Industrielle " zich op de tereeht
zitting van 27 mei 1966 bmgerlijke partij 
gesteld hebben; 

Overwegende dat de Politierechtbank 
te Seraing zich bij vonnis van 27 mei 1966 
onbevoegd verklaard heeft om van de bij 
haar aanhangig gemaakte feiten kennis 
te nomen, op grond dat uit een vooronder
zoek van de Proeureur des Konings na 
het overlijden van Vanelderen blijkt dat 
dit, overlijden waarsehijnlijk in verband 
staat rnet het aan verdachte verweten 
letsel, zodat de telastlegging gekwalifi
ceerd moot worden als het doden van de 
getroffene, onopzettelijk veroorzaakt door 
het in de akte van vervolging beschreven 
gebrek aan voorzichtigheid, en dat de 
vervolgingen wegens overtreding van het 
algemeen reglement op de politie van bet 
wegverkeer samenhangen met die welke 
gegrond zijn op het wanbedrijf van onop
zettelijk toebrengen van letsel ; 

Overwegende da t de beschikking van 
de raadkamer en het vormis van de 
politierechtbank in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en dat uit h<.m tegenstrijdig
heid een geschil over reehtsmaeht ont
staat, hetwelk de gang van het gereeht 
belemmert ; dat er derhalve grand bestaat 
tot regeling van reehtsgebied; 

Overwegende dat uit de processtukken 
schijnt te blijken dat het overlijden van 
:Mareel Vanelderen, hetwelk na de beslis
sing van de raadkamer heeft plaatsgehad, 
te wijten zou lnmnen zijn aan de onop
zettelijke slagen en verwondingen die 
Gavioli ten laste zijn gelegd en dat de 
onderscheiden feiten die te zijnen laste 
zijn gelegd, samenhangend zijn ; 

Overwegende dat op het misdrijf van 
onopzettelijk doden zwaardere straffen 
gesteld zijn dan op het misdrijfvan onop
zettelijke slagen of verwondingen ; 

Om die redenen, beslissend tot regeling 
van rechtsgebied, vernietigt de beschik
king van 17 december 1965 van de raad
kamer van de Rechtbank van eerste aan
leg te Luik; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak naar de 
anders samengestelde raadkamer van 
dezelfde rechtbank. 

24 oktober 1966.-28 kamer.- Voo?·
zitte?·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggevM·, 
H. Trousse. - Gel~jkluiclende concl·ttsie, 
H. Delange, advocaat-generaal. 

28 KAJVIER. - 25 oktober 1966. 

1D VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRJVI. - DmEOTE BELASTINGEN. 
EXOEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJK· 
REID. - MID DEL EN ONDERDELEN 
BE GRIP 

2D INKO:MSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - BATEN BE
DOELD IN ARTIKEL 25, § 1, 3D, VAN DE 
GEOOORDINEERDE WETTEN.- BEGRIP. 

3D INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING.- PRIJS VAN DE 
OVERDRAOHT VAN EEN NOTARISPROTO
OOL DOOR EEN GE\VEZEN NOTARIS AAN 
ZIJN OPVOLGER. - BAAT NIET BEDOELD 
IN ARTIKEL 25, § 1, 3D, VAN DE C+EOOOR
DINEERDE \VETTEN. 

4D NOTARIS. - BEWARING EN OVER
HANDIGING VAN DE lVIINUTEN EN !NV OR
DERING VAN DE HONORARIA. - WET 
VAN 25 VENTOSE JAAR XI, ARTIKE
LEN 54 TOT 59. - 0NDER\VERP VAN 
DEZE BEP ALINGEN. 
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5° NOTARIS. - J\IIINUTEN EN REPER

TORIA VAN DE NOTARIS.- ELEMENTEN 
WELKE DEEL UITJ\fAKEN VAN ZIJN VER

J\fOGEN. 

1° Kan niet ingewilligd wor·den cle exceptie 
van niet-ontvankelijkheicl hier>1~it afge
leid dat nit cle tekst van het middel voor
gestelcl tot staving van een voor·ziening 
in zaken van clir>ecte belastingen blij let 
clat het dr·ie oncler>scheiclen grieven bevat 
zoncler· clat cle wetsbepalingen waarop ellc 
van die miclclelen betr>ekking hebben 
aangecluid werclen, ter·wijl de oncler·
scheiclen aangevoerde over·wegingen tot 
hetzelfcle cloel streklcen en slechts e.en 
enkele gr·iej uitmaken ( 1). 

2° Ar·tilcel25, § 1, 3°, van cle gecoorclineenle 
wetten betr·etfencle cle inkomstenbelastin
gen belast met de bedrijfsbelasting niet 
de opbrengst van om het even wellce 
winstgevende verTichting, doch wel de 
inlcomsten of de baten die het gevolg 
zijn van een beroepsbezigheid (2). 

3° De prijs van de overclTacht door· de gewe
zen notar'is aan zijn opvolger· van de 
minuten en r·epeTtor·ia wellce cleel 1~it
maken van het notaTispr·otocol lcomt neer· 
op een bdat van cle beroepsbezigheid van 
deze notaTis, volgens de betekenis van 
artilcel 25, § 1, 8°, van de gecoonlineenle 
wetten betTefjende de inlcomstenbelas
tingen ( 3), hoewel de ovenlmcht van dit 
pr·otocol verplicht is. 

4° De ar·tikelen 54 en 59 van cle wet van 
25 ventose jaar XI hmtdende r·egeling 
van het notar·isambt regelen enlcel de be
waring en de ovedwndiging van de mimt
ten en r·eper·toria van een gewezen notar·is, 
alsmede de invorcler·ingen wegens cle ale
ten waar·van de honor>ar·ia nag ver·sclml
digd zijn en wegens baten voor·tlcomende 
nit de 1titgijten ( 4). 

5° De mim~ten en r·eper·tor·ia wellce het 
notar>ispmtocol vor>men malcen deel uit 
van het vemwgen van cle notar>is (5). 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN

CIEN, T. VAN DER AUWER'VIEULEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 26 oktober 1965 (B1tll. on PAsrc., 
1966, I, 276) en de noot 1. 

(2) (3) en (4) Cass., 7 januari en 25 
1964 (B1tll. en PAsiC., 1964, I, 473 en 680), 

Omtrent het begrip van notarisprotocol, 

arrest, op 19 maart 1963 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent; 

Over de exceptio van niet-ontvanke
lijkheid, tegen de cassatievo01ziening op
geworpen en afgeleid nit het feit dat, 
enerzijds, drie onderscheiden grieven zon
der onderling rechtsverband in " het 
1niddel " voorkomen en, anderzijds, recht 
en feiten erin vermengd zijn : 

Overwegende, enerzijds, dat het mid
del het arrest slechts verwijt dat het heeft 
beslist dat het aangeslagen bedrag voort
komt nit een verrichting die vreemd is 
aan eisers beroepswerkzaamheden als no
taris ; dat de verschillende overwegingen 
in zijn betoog strekken tot bewijs dat de 
overdracht van een nota.risprotccol een 
aan het notarisambt ten nanwste var
bonden handeling is, en dat de eruit 
voortvloeiende baton dan ook als bedrijfs
inkomsten belastbaar zijn; dat zij dns 
neerk01nen op een enkele grief; 

Overwegende, anderzijds, dat het mid
del het Hof de enige rechtsvraag voorlegt 
of de opbrengst van de overdracht van 
een notarisprotocol een aan de bele.sting 
onderworpen bedrijfsinkomen is ; 

Dat de exceptio van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden aangenomen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 25, § 1, 30, 42 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoordi
neerd bij bosluit van de Regent van 
15 januari 1948, en 54 tot 59 van de wet 
van 25 ventOse jaar XI (16 maart 1803) 
inhoudende regeling van het notarisarnbt, 
doonlat het bes:treden arrest beslist dat 
het door verweerder wegens overdracht 
van zijn notarisprotocol gei'nde bedrag 
van 1.500.000 frank niet onder de be
drijfsbelasting en de aanvullende perso
nele belasting valt, op grond dat de over
dracht van een notarisprotocol een aan 
de beroepswerkzaamheden van de aftre
dende notaris vreemde verrichting is, een 
uitzonderlijk feit dat geenszins het karak
ter heeft van een verrichting van zijn 
ambt en dat de door de opvolger betaalde 
prijs de tegenwaarde is van een bestand
deel van het verm.ogen van de ovordrager, 
en niet de vrncht van zijn beroepsbezig
heid, ter·wijl, krachtens de bepalingen van 
de artikelen 54 tot 59 van de wet van 
25 ventOge jaar XI (16 maart 1803), hou-

vergelijke men Rep. pmt. droit belge, v 0 No
tai,·e, nrs 266, 2617, 2628 en volg. 

(5) Cass., 8 november 1923 (Bull. en PASIC., 
1924, I, 16). 
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dende regeling van het notarisambt, de 
aftredende notaris verplicht is zijn 
notarisprotocol aan een andere notaris 
over te dragen, dat de overdracht van 
een notarisprotocol dus noodzakelijk een 
aan het notarisambt ten nauwste verbon
den handeling is, dat artikel 25, § 1, van 
de wctten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoi:irdineerd bij besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, slaat op 
alle inkomsten van de beroepswerkzaam
heden, met inbegrip van de opbrengst 
van een uitzonderlijke verrichting in het 
kader van deze werkzaamheden; dat de 
omstandigheid dat het bestanddeel, waar
van de tegenwaaide 1.500.000 frank be
draagt, deel uitmaakte van het vermogen 
van de overdrager, geenszins uitsluit dat 
dit bestanddeel de opbrengst van de 
beroepswerkzaamheden van de overdra
ger is : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder dienaangaande bestreden te wor
den, dat de overdracht van het notaris
protocol niet de bedragen omvat die we
gens reeds verdiende honoraria of schuld
vorderingen moeten wcrden ontvangen ; 

Overwegende dat de artikelen 25, § l, 
3°, 30 en 42 van de gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de inkornstenbelastingen niet 
slaan op de op brengst van om het 
even welke winstgevende verrichting, 
maar slechts op de inkomsten of baten 
die het gevolg zijn van de uitoefening 
van een beroepsbezigheid; dat de gemelde 
bepal:ingen derhalve de prijs niet ktmnen 
treffen van de overdracht van een notaris
protocol door de gewezen notaris aan 
zijn opvolger, welke overdracht aan de 
uitoefening van zijn beroepsbezigheid 
vreemd is en geenszins het karakter heeft 
van een verrichting van zijn ambt; 

Overwegende dat de artikelen 54 tot 59 
van de wet van 25 vent6se jaar XI slechts 
de bewaring en de overhandiging van de 
minuten en repertoria regelen, alsmede 
de invorderingen wegens de akten waar
van de honoraria nog verschuldigd zijn 
en ·wegens baten van de uitgiften ; dat 
het feit dat de aftredende notaris ver
plicht is het notarisprotocol, dat deel 
uitmaakt van zijn vermogen, te over
handigen, niet insluit dat de overdracht 
een beroepsbezigheid uitmaakt; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

25 oktober 1966.- 28 kamer.- Voor
zitter en Ve1·slaggeve1', H. van Beirs, voor
zitter.- Gel~jkluidende conclusie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleite1's, 

HH. Van Leynseele en Defosset (laatst
genoemde van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

28 KAMER. - 25 oktober 1966. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.

BETWISTINGEN DIE AAN HET HOF VAN 
VERWIJZING KUNNEN OVERGELEGD 

WORDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
NIEUWE AANSLAGEN.- VERNIETIGING 

VAN HET ARREST VAN HET HOF VAN 
BEROEP WAARBIJ UITSPRAAK GEDAAN 

WORDT OVER HET BEROEP INGESTELD 

TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIREC

TEUR DER BELASTINGEN DIE DE RECLA· 
MATIE VAN DE BELASTINGPLICHTIGE TE

GEN DEZE AANSLAGEN VERWERPT. -

BELASTINGPLICHTIGE KAN NIET DE 
EERSTE MAAL VOOR HET HOF VAN VER

WIJZING DE MACHT VAN DE CONTRO
LEUR DER BELASTINGEN OM DEZE AAN

SLAG EN TE VESTIGEN BETWISTEN, 

3° MIDDELEN TOT CASSATIE. -
DIRECTE BELASTINGEN. - 0NGEGROND 

VERKLAARDE BETWISTING. - MIDDEL 

DAT DEZE BESLISSING BE TWIST. - N IET 
ONTVANKELIJKE BETWISTING. -MID· 

DEL VAN BELANG ONTBLOOT. 

1° f11 annee1· het an·est van het hof van 
be1'oep dat ~titspmak doet ove1· het be1•oep 
van een belastingplichtige tegen de beslis
sing van de di1·ecte~w de1· belastingen 
vemietigd is, kan de belastingplichtige 
aan het hof van ve1·wijzing geen ancle1·e 
betwistingen voo1·leggen clan diegene die 
hij ge1·echtigd was te oncle1·werpen aan 
het hof waaTbij zijn beToep aanvankelijk 
aanhangig we1'd gemaakt, namelijk 
buiten het geval van ve1·val of ove1·macht, 
de betwistingen die cloo1' zijn 1·eclamatie 
bij de cli1·ecteu1· cle1' belastingen aanhan
gig we1·clen gemaakt en de kwesties waa1'
ove1' deze ambtshalve 1'echt zou hebben 
gedaan ( l). ( Gecoi:irdineerde wetten 

(1) Raadpl. cass., 18 juni 1959 (A1'1', Verb1·., 
1959, blz. 860) en 11 juni 1966 (Btill. en PAsrc., 
1966, I, 1300). 
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betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 66.) 

2° TV annee1· het a1'1'est van het hof van be
roep, dat ~titsp1·aak doet ove1' het be1·oep 
van de belastingplichtige tegen de beslis
sing van de di1·ecteu1• de1· belastingen die 
zijn 1•eclarnatie tegen de do01· de cont1·o
leu1· de1• belastingen gevestigde nieuwe 
aanslagen ve1·we1·pt, vernietigd is, lean de 
belastingplichtige de ee1·ste rnaal voor het 
hof van ve1·wijzing de rnacht van de con
trole~w der belastingen orn de aanslagen 
te vestigen niet betwisten (1). (Gecoi:ir
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 66 en 74bis.) 

(1) Zie noot 1 onderaan vorige bladzijde. 
(2) Cass., 26 februari 1965 (Btdl. en PAsrc., 

1965, I, 658) en noot 2; 2 juni 1966 (ibid., 
1966, I, 1257). 

(3) De twee middelen van de voorziening 
betwistten de wettelijkheid van de nieuwe 
aanslagen door de controleur der belastingen 
gevestigd ingevolge een beslissing van de 
directeur der belastingen waarbij de voiledige 
outlasting toegekend wordt omwille van de 
onwettelijkheid van de oorspronkelijke aan
slagen. Zij ontkenden aan de administratie 
het recht nog aanslagen te vestigen, terwijl 
volgens eiser, de beslissing tot outlasting nood
zakelijk betekende dat er geen aanleiding tot 
aanslag bestond en aldus ter wille van het 
eraan gehechte geiag de toepassing van arti
kel 74.bis verhinderde. 

De bewijsvoering van de voorziening was 
hoofdzakelijk gegrond op de beschouwing dat 
de directeur der belastingen ter uitvoering 
van artikel 65 van de gecoordineerde wetten 
bij het vervullen van zijn taak niet aileen de 
macht heeft doch de plicht de bel~stbare 
grondslag vast te steilen en te dien einde deze 
grondslag moet schatten op een andere manier 
dan die welke willekeurig geoordeeld werd en 
die door de ambtenaar-taxateur aangewend 
was geweest. 

Het lijclt geen twijfel, zoals in de voorziening 
met de termen ontleend aan het anest van 
14 februari 1938 (A1'1', Verb1·., 1938, blz. 19) 
vermeld wordt, dat, in principe, « de beslissing 
van de directeur der belastingen het eind
stadium uitmaakt van het werk van de admi
nistratie, dat bestaat in de verdoling van de 
belastingslast tussen de burgers " ; 

De directeur der belastingen waarbij een 
regelmatige reclamatie aanhangig gemaakt 
wordt neemt ongetwijfeld ook kennis van de 
voiledige aanslag zoals hij ten kohiere is ge
bracht en van aile elementen die erop betrek
king hebben en heeft niet aileen de macht 
doch tevens tot plicht aile vergissingen die 

3° Is van belang ontbloot en derhalve niet 
ontvankelij lc het rniddel dat aan cle bestre
den beslissing Ve1"Wijt een betwisting 
ongegrond te hebben vedclaard, te1·wijl 
deze in elk geval niet ontvanlcelijk 
was (2) (:{). 

(NIELS, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 maart 1963 gewezen door 

de administrat.ie zowel ten nadele van de 
Schatkist als ten nadele van de belasting
plichtige bij het vestigen van de aanslag be
gaan heeft (zie onder meer cass., 28 februari 
1956, An·. Vm·b1·., 1956, blz. 529 en noten, 
Bull. en PASIC., 1956, I, 679; 20 maart 1958, 
A1'1'. Vm·b1·., 1958, blz. 548; 18 oktober 1960, 
Btdl. en PAsrc., 1961, I, 179), te hersteilen 
met dit voorbehoud nochtans dat hij geen 
substantiele formaliteit die geschonden werd 
kan verbeteren (cass., 30 oktober 1956, Arr. 
Verb1·., 1957, blz. 138, en 17 december 1957, 
Bttll. en PASIC., 1958, I, 417). 

De directeur heeft stellig dezelfde macht, 
wanneer de aanslag van ambtswege gevestigd 
is (cass., 4 november 1958 en 21 april 1959, 
A1'1'. V m·b1·., 1959, blz. 199 en 652). 

Trouwens, put de directeur, waarbij aan
hangig gemaakt is een regelmatige reclamatie 
tegen dergelijke aanslag gevestigd op een 
willekeurig bepaalde grondslag, in zijn rechter
lijke en tevens administratieve zenc1ing de 
macht om deze grondslag te verbeteren door 
onder meer een wijze van bepaling toe te 
passen welke verschilt van die welke verkeerd 
of ontoereikend geacht en door de controleur 
der belastingen toegepast werd ( cass., 4 novem
ber 1958 en 21 april 1959, A1'1', V m·br., 1959, 
blz. 199 en 652). 

Men moet zich nochtans afvragen of de 
directeur der belastingen de plicht heeft, en 
zelfs of hij de macht heeft, wanneer de hem 
onderworpen aanslag nietig is ·of door hem 
als dusdanig wordt beschouwd, in de plaats 
van deze aanslag, nadat hij hem vernietigd 
heeft, een regelmatige aanslag te steilen 
(raadpl. noot 3 onder cass., 28 februari 1956, 
Bttll. en PAsrc., 1956, I, 679 en de noot 4 
onder cass., 4 november 1958, ibicl., 1959, I, 
241). 

Welk ook het belang zij van het vraagpunt, 
het Hof moest er geen oplossing aan geven 
om de door het onderhavig arrest aangeduicle 
redenen. P. M. 
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het Hof van beroep te Luik, rechtdoende 
op verwijzing; 

Gelet op het arrest, door het Hof 
gewezen op 30 januari 1962 (1); 

Over de samengevoegde middelen, 
afgeleid, het eerste, uit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1350, 
1351 1352 van het Burgerlijk Wetboek, 
56 G5 7 4 en 7 4bis van de bij besluit 
va~1 de' Regent van 15 januari 1948 geco
ordineerde wetten betreffende de mkom
stenbelastingen, zoals dit artikel 74 werd 
gewijzigd bij artikel 30 van de wet van 
8 maart 1951, cloonlat, hoewel het vast
stelt dat de directeur op 27 januari 1958 
voor de bedoelde dienstjaren een beslis
sing had uitgesproken die " ontegenzeglijk 
de oorspronkelijke aanslagen heeft temet 
gedaan, vermits zij er de volledige ant
lasting van heeft bevolen op volgende 
grond : onwettelijke aanslagen "• en dat 
de onwottelijkheid hierin bestond dat de 
vergelijking waarop die aanslagen berust
ten willekeurig was, het bestreden arrest 
beslist dat de administratie, na deze 
beslissing, wettelijk nieuwe aanslagen 
voor dezelfde dienstjaren heeft kunne~ 
vestigen bij toepassing van art1kel 7,4b~s 
van de gecoi:irdineerde wetten, te1'1mJl ~~ 
directeur der belastingen, wannoer hiJ 
hem een ontvankelijke recla1natie van 
de belastingpliohtige aanhangi~. wordt 
gemaakt, in de vervTtllmi\' van. ZlJn rech
terlijke en tevens adm1mstratwve taak, 
een wijze van bepaling van de belastbare 
grondslag kan toepassen die vorschilt 
van die als willekeurig bestempeld, welke 
de ambtenaar-taxatem· had gebruikt en 
eventueel de inkomsten die hen1 gedn
rende het ondorzoek van het bezwaar 
ter kennis zijn gekonwn, in de belastbare 
grondslag kan opnemen (schendmg hoofd
zakelijk van de artikelen 56 en 6~ va.n 
de gecoi:irdineerde wetten).; dat hwrmt 
volgt dat wanneer de directeur geen 
nieuwe grondslag bepaalt om do bedoelde 
aanslagen te bevestigen, nadat hij bet 
willekeurig karakter van de door de con
trolem· bepaalde grondslag hee~t vast
gesteld, zijn beslissing ~oodzakeh]k bete
kent dat er geen aanle1dmg tot am~slag 
bestaat over het bedoelde d1enstpar, 
zodat, in tegenstelling met wat het bestre
den arrest beslist, de 11aderhand over d1t 
dienstjaar gevestigde aanslagen nietig 
zijn wegens schending van het gezag van 
het rechterlijk gewijsde dat aan de beshs
sing van de directem· .. wordt toegek~md 
(schending hoofdzakeh]k van de art1ke-

(1) B1<ll. en PAsiC., 1962, I, 635. 

len 1350 tot 1352 van het Burgerlijk 
Wetboek), tet·wijl door de beslissing van 
de directeur van 27 januari 1958, de 
administratie haar taxatiemacht betref
fende de haar bekende gegevens had uit
geput ; dat, na. ):leslissing ~an de directeur, 
een aanslag biJ navordermg ~an reobten 
binnen de buitengewone termiJnen slech~s 
kan worden gesteund op gegevens d~e 
naderhand werden vastgesteld en d1e 
het bestuur niet heeft gekend om een aan 
de belastingplichtige toe te r~kenen reden, 
wat het bestreden arrest met vaststelt ; 
dat de termijnen van artikel 74 van d.e 
gecoi:irdineerde wetten en d1e van artl
kel 7 4bis welke de eerste verlengen, het 
bestunr niet de mogelijkheid bieden om 
de rechts- of feitelijke dwaling te her
stellen die de directeur begaan heeft door 
na te laten van zijn recht gebruik te ma
ken om de gegevens die het onderzoek 
van het bezwaar hem heeft of had moeten 
onthullen in de belastbare grondslag op 
te nemen (schending hoofdzakelijk van ~e 
artikelen 74 en 74bis van de gecoi:irdl
neerde wetten), en tet·wijl het bestreden 
arrest niet op passende wijze ant_woordt 
op het middel dat door eiSer,. biJ .regel
xnatige conclusie, werd afgelmd Tnt het 
gezag van het rechterlijk &ewijsde dat 
aan de beslissing van de d1recteur van 
27 januari 1958 was gehecht (schendmg 
hoofdzakelijk van artikel 97 . val_! de 
Grondwet); het tweede, afgelmd mt de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 74 en 74bis :van de 
bij besluit van de Regent van 15 Januan 
1948 aecoi:irdineerde wetten betreffende 
de inl~omstenbelastingen, zoals dit arti
kel 74 werd gewijzigd bij artikel 30 van 
de wet van 8 maart 1951, cloonlat het 
bestreden arrest beslist dat de adminis
tratie de nieuwe aanslagen over de be
doelde dienstjaren terecht, bij ~oe_passing 
van artikel 7 4bis van de gecoordmeerde 
wetten ten laste van eiser ten kohiere 
heeft gebracht, daar de oorspronke~ijke 
aanslagen bij een beslissing van de direc
teur van 27 januari 1958 we~·den ver
nietigd, te1·wijl voormelde beshssmg van 
de directcur de vollodige ontlast1ng van 
de bedoelde aanslagen heeft bevolen maar 
niet hun vernietiging wegens schendmg 
van een wettelijke regel, waarmt volgt 
dat het bestreden arrest de bewijskracht 
van deze beslissing heeft geschon~en 
(schending hoofdzakelijk van de artl~:
len 1319 1320 en 1322 van het Burgerh]k 
Wetboel~) en niet wettelijk zijn beslissing 
over de wettelijkheid van. bedoelde a:;tn
slagen heeft gerechtvaard1gd (~chendmg 
hoofdzakelijk van artikel 74b2s van de 
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gecoi:irdineerde wetten), en te1·wijl het 
bestreden arrest zich in de motivering 
tegenspreekt wanneer het tegelijkertijd 
aanneemt dat de aanslagen werden ant
last en vernietigd door te zeggen dat 
" die beslissing ontegenzeglijk de oor
spronkelijke aanslagen heeft teniet ge
daan, vermits zij er de volledige outlas
ting van heeft bevolen op volgende 
grand : onwettelijke aanslagen " (hoofd
zakelijk schending van artikel 97 van de 
Gronclwet) : 

Overwegende dat de bedoelde aansla
gen door de controleur worden gevestigd 
in vervanging van aanslagen die, inge
volge een reclamatie van eiser, door de 
directem· cler belastingen geheel waren 
ontlast, omdat de belastbare grondslag 
ervan willekeurig was bepaald ; 

Overwegende dat eiser staande houdt 
dat, vermits de directeur bij gelegenheid 
van het onderzoek van voorm.elde recla
matie de belastbare grondslag niet heeft 
gewijzigd, zoals hij er de macht en de 
plicht toe had, en vermits de beslissing 
van outlasting aldus insloot dat er geen 
aanleiding tot aanslag bostond, de aan de 
fiscus toebehorende n::tacht van aanslag 
was uitgeput, zodat de administratie door 
hot vestigen van nieuwe aanslagen eon 
machtsoverschrijding heeft begaan; 

Maar overwegende dat het arrest door 
het Hof gewezen op 30 januari 1962, dat 
het op 31 oktober 1960 in de zaak door 
het Hof van beroep te Brussel gewezen 
arrest vernietigt, tot gevolg heeft gehad 
eiser in de toestand terug te plaatsen 
die de zijno was voor het vernietigde 
arrest; 

Overwegende dat eiser derhalve aan 
het hof waarnaar de zaak verwezen werd 
geen andere betwisting kon voorleggen 
dan diegene die hij gereehtigd was te 
onderwerpen aan het hof waarbij zijn 
beroep aanvankelijk tegen de beslissing 
van de directeur werd aanhangig ge
maakt, namelijk, buiten het geval van 
verval of overmacht, de betwistingen die 
worden voorgelegd aan de directeur der 
belastingen en de kwesties waarover deze 
am.btshalve reoht zou hebben gedaan ; 

Overwegende dat eiser niet stelt dat 
de vernietigde aanslagen na verloop van 
de wettelijke termijnen gevestigd zouden 
geweest zijn noch dat overmacht hem 
zou belet hebben de wettelijkheid van de 
nieuwe aanslagen te betwisten ; 

Overwegende dat uit de op 23 oktober 
1958 verleende beslissing blijkt dat eiser 
zich ertoe beperkt heeft voor de directem· 
der belastingen staande te houden : 1° dat 

de taxatieprocedure van ambtswege on
gerechtvaardigd was, daar hij het verzoek 
om inlichtingen, dat onbeantwoord was 
gebleven, niet had ontvangen; 2° dat 
de taxatie willekem·ig was op grand hier
van dat zijn exploitatie niet van dezelfde 
soort was als die van de belastingplichtige 
welke als vergelijkingsptmt genomen is ; 

Dat die beslissing op geen andere kwes
ties uitspraak heeft gedaan ; 

Overwegende dat eiser aldus voor de 
eerste maal aan het bof waarnaar de 
zaak werd verwezen een betwisting onder
werpt, gesteund op een maehtsover
schrijding van de administratie, zodat 
hij voor dit hof een betwisting heeft 
opgeworpen die door haar aard, voorwerp 
en wettelijke grondslag vreemd is aan 
de aan de directeur voorgelegde grieven 
en waarover deze van a:tnbtswege niet 
heeft beslist; dat dit hof clerhalve geen 
kennis ervan vermocht te nen1en ; 

Dat hieruit volgt dat de micldelen, 
welke het arrest verwijten die betwisting 
ongegrond te hebben verklaard en de 
conelusie van eiser dienaangaande niet te 
hebben beantwoord, wegens gemis van 
belang niet ontvankelijk zijn ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroorcleelt eiser in de kosten. 

25 oktober 1966.-28 kamer.- Voo1'
zittm·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Louveaux.- Gelijkluiclencle 
conclttsie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleitm·s, HH. Baltus en 
Crousse (van de balie bij het Hof van 
beroep te Brnssel) en Van Leynseele. 

28 KAMER. - 25 oktober 1966. 

1° VOJ\TNISSEN EN ARRESTEN. -
ZAKEN VAN DIREOTE BELASTINGEN. -

DESKUNDIGENVERSLAG. 0MSTAN
DIGE BETWISTING. - BEGRIP. 

2° BEWIJS.- BEWIJSKRAOHT VAN DE 
AKTEN.- ZAKEN VAN DIREOTE BELAS
TINGEN. - MIDDEL DAT AANVOERT 
DAT DE BESTREDEN BESLISSING DE 
BEWIJSKRAOHT VAN EEN BEPAALDE 
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AKTE l\USKENT. - BESLISSING DIE NIET 
OP DEZE AKTE GESTEUND IS. -JYIIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

so INKO:MSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGA VEN 
EN ·LASTEN. -BEWIJS VAN DE WERRE· 
LIJKHEID EN VAN HET BED RAG DER 
UITGAVEN EN LASTEN OP DE BELAS· 
TINGPLIOHTIGE RUSTEND. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - ZAKEN VAN DI· 
REOTE BELASTINGEN. - ARREST DAT 
HET BEROEP VAN DE BELASTINGPLIOH· 
TIGE VERvVERPT.- JYIIDDEL DOOR DEZE 
REGELMATIG IN OONOLUSIE AANGE· 
VOERD.- GEEN ANTWOORD.- ARREST 
NIET MET REDENEN OMKLEED. 

1° Om omstandig t e zijn moet een in con
clusie aangevoenle betwisting nauw
keu1·ige k1·itieken en stellige g1·ieven 
do en gelden; voe1·t derhalve de1·gelijke 
betwisting omtrent een deskundigenver
slag niet aan de conclusie die zich ertoe 
bepe1·kt gewag te maken van algemene en 
niet precieze beschmtwingen. 

2° 111ist feitelijke gronclslag het niicldel clat 
aanvoe1·t clat de bestreden beslissing de 
bewijsk1·acht van een bepaalcle akte mis
kent, terwijl de beslissing niet op cleze 
akte is geste~tncl ( 1). 

S0 De 1·echtvaanliging van cle werkelijkheid 
en van het bedmg van de bedrij fs~tit
gaven en -lasten rust op de belasting
plichtige clie cleze van zijn b1·utowinsten 
bewee1·t af te t1·eklcen (2). (Gecoordi
neerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 26.) 

4° Is niet 1·egelmatig met 1·eclenen omkleed 
het w'1'est dat het be1·oep van de belasting
plichtige tegen een beslissing van de 
di1·ectetw de1' belastingen ve1•wm·pt, zonder 
een 1·egelmatig in conclusie tot staving 
van zijn beTOep aangevoerd middel te 
beantwoonlen (S). (Grondwet, art. 97.) 

(1) Oass., 16 november 1965 (Bttll. en 
PAsiC., 1966, I, 352); 5 september !966, 
sttp1'a, biz. 0. 

(2) Oass., 6 oktober 1964 (Bttll. en PAsro., 
1965, I, 122); 3 mei 1966 (ibid., 1966, I, 
1121). 

(3) Oass., 5 april 1966 (Bttll. en PAsro., 
1966, I, 1029). 

(DUBOIS, T, BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOI:iiJN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 november 196S gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 2 van het decreet van 
20 juli 18S1 op de drukpers, en van de 
rechten van de verdediging, doonlat, wat 
het dienstjaar 1952 betreft, het bestreden 
arrest van oordeel is dat de aantekenin
gen die door de administratie zijn voor
gesteld als « uittreksels uit het deskun
digenverslag van de heer G. Madrid naar 
aanleiding van het onderzoek on1.trent 
een klacht ingediend door het Belgisch
Luxemburgs Wisselinstituut, Buiten
landse controle " als juist moeten worden 
beschouwd « bij gebrek aan omstanclige 
betwisting " en op grand clat die inlichtin
gen met de meeste nauwkeurigheid zijn 
weergegeven, terwijl eiser gewag maakte 
van bepaalde omstandigheden die onte
genzel',lijk een « omstandige betwisting " 
vormen, op het verslag zelf kritiek oe
fende en het hof van beroep de nauw
keurige « weergave "van zodanige inlich
tingen niet heeft kunnen beoordelen daar 
het ze niet heeft kunnen vergelijken met 
het oorspronkelijk verslag (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) en terwijl 
het arrest steunt op dergelijke door het 
bestuur eenzijdig gekozen uittreksels en 
overweegt dat zij een voldoende waarborg 
baden, zodat het de rechten van de ver
dediging heeft geschonden (schending van 
artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 
op de drukpers) : 

Overwegende dat eiser bij conclusie 
weliswaar beweerde dat de aantekeningen 
door de administratis voorgesteld als 
uittreksels uit het strafdossier, onvol
doende waren en geen ernstige waarborg 
boden; 

Dat hij evenwel, om zijn bewering te 
staven, zich ertoe beporkte aan te voeren, 
enerzijds, dat er volgens een ambtenaar 
van de administratis van financien in het 
deskundigenverslag tal van onjuistheden 
voorkwamen, anderzijds, dat de directeur 
aan smnmige ambtenaren nadere inlich
tingen had gevraagd, die hem slechts 
gedeeltelijk waren verstrekt, dat de in
specteur erkende dat hij in het dossier 
belangrijke stukken niet had gezien en 
dat de bij de in het verslag genoemde 
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firma's ingestelde onderzoeken zonder 
gevolg waren gebleven ; 

Overwegende dat een betwisting om 
omstandig te zijn, het inbrengen van 
nauwkeurige kritieken en stellige grieven 
insluit; 

Dat eiser die in bet strafgeding waar
naar bet arrest verwijst kennis van bet 
strafdossier had gekregen zich ertoe be
perkt gewag te maken van algemene en 
onbepaalde beschouwingen, die overigens 
niet van hem uitgingen ; 

Dat bet arrest derhalve heeft kunnen 
overwegen dat eiser geen enkele omstan
dige betwisting omtrent bet verslag for
muleerde en, zonder de rechten van de 
verdediging te schenden, heeft kunnen 
steunen op de regelmatig voorgelegde 
uittreksels, waartegen geen andere be
zwaren waren ingebracht ; 

Dat bet hof van beroep eveneens, zon
der in het bezit te zijn van dit verslag, 
heeft kunnen overwegen, gelet op de 
hem voorgelegde elementen, dat de weer
gave van inlichtingen uit dit verslag 
nauwkeurig was; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 25, § 1, 1o, 
en 27, § 1, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
1320 van het Burgerlijk W etboek, van 
de bewijskracht van getuigschriften en 
van artikel 97 van de Grondwet, doo1'dat, 
wat het dienstjaar 1952 betreft, het be
streden arrest de saldo's van de documen
taire kredieten op naam van eiser geopend 
en door hmn naar Zwitserland overge
bracht (rekening 4050 X), als winsten 
van eiser aanziet, te1·wijl het ging om 
niet gebruikte gedeelten van die docu
mentaire kredieten, die op instructie van 
de kopers naar Zwitserland werden over
gem.aakt en niet voor eiser bestemd 
waren, zodat zij voor hem geen winst 
kunnen zijn (schending van de artike
len 25, § 1, 1°, en 27, § 1, val). de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen), tenvijl de Unie van de 
Zwitserse banken bevestigt dat de reke
ning 4050 X niet aan eiser maar aan een 
« wel ge!dentificeerde " derde toebehoorde 
(schending van artikel 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek en van de bewijs
kracht van getuigschriften) en te1'wijl de 
middelen door eiser uit de brieven en 
getuigschriften van de Unie van de 
Zwitserse banken afgeleid, nergens wer
den beantwoord (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende enerzijds dat het arrest 

op eisers bewering dat de door hem naar 
Zwitserland overgebrachte saldo 's van de 
documentaire kredieten voor hem geen 
winst opleverden, antwoordt met deze 
bewering tegen te spreken, door andere 
bewijsgronden te stellen tegenover die 
welke hij aanvoerde en met bet winst
gevend karakter van bedoelde bedragen 
te rechtvaardigen ; 

Overwegende, anderzijds, dat het ar
rest, dat niet steunt op het getuigschrift 
van de Zwitserse bank, de bewijskracht 
ervan niet heeft kunnen schenden ; 

Overwegende, ten slotte, dat het arrest 
wettelijk heeft beslist dat de door eiser 
naar Zwitserland overgebrachte bedragen 
een winst uitmaakten, zodat de identi
ficatie van de bonder van de rekening 
waarop eiser voormelde winst deed over
dragen, zonder belang was ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 26, § 1, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, doordat, wat het dienstjaar 
1952 betreft, het bestreden arrest beweert 
dat met alle toelaatbare algemene kosten 
rekening is gehouden door die van de 
aangifte van eiser en die van het verslag 
van de deskundige Madrid in aanmerking 
te nemen, te1·wijl eiser bij conclusie deed 
gel.den dat de inspecteur integendeel enkel 
de brutocijfers uit het verslag van de 
deskundige in aanmerking genomen had 
en het arrest, bij gebrek aan onderzoek 
van het gehele deskundigenverslag, de 
werkelijkheid van de door het bestuur 
aangevoerde aftrekkingen niet heeft kun
nen nagaan (schending van artikel 97 van 
de Grondwet), en terwijl de in het verslag 
van de gerechtelijke deskundige vermelde 
bruto-inkomsten in alle geval dienden 
verminderd te worden met de bedrijfsuit
gaven die gedurende het belastbare tijd
perk werden gedaan om die inkomsten 
te verkrijgen of te behouden (schending 
van artikel 26, § 1, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen) : 

Overwegende dat eiser bij conclusie 
subsidiair stelde dat alleen zijn netto
inkomsten konden worden belast en dat, 
enerzijds, deze « niets anders dan de 
werkelijk door verzoeker naar het vader
land teruggezonden bedragen kmmen 
zijn "• anderzijds, « ... de inspecteur op 
volkomen onjuiste wijze aanvoert dat 
hij rekening heeft gehouden met de alge
mene kosten vermeld in de aangifte en 
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met clie welke in bet gerechtelijk dossier 
voorkomen; dat hij enkel zich ertoe heeft 
beperkt de brutocijfers voortkomende 
uit het verslag van de deskundige in aan
Inerking te nen:1en " ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat eisers verweer, gesteund op de door 
hem naar Belgie teruggezonden bedragen, 
« op geen enkol verifieerbaar of maar 
enigszins nauwkeurig gegeven berust " en 
« dat rekening werd gehouden n1.et alle 
toelaatbare algemene kosten door die 
van de aangifte van verzoeker en die 
van het verslag van de desktmdige Madrid 
in amunerking te nemen; dat verzoeker, 
die terzake dienaangaande het bewijs 
1noet leveren, geen ander bedrag voor
stelt of rechtvaardigt " ; 

Dat het aldus passend antwoordt op 
eisers verweer en wettelijk zijn beslissing 
rechtvaardigt; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

Over het viorde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1349 en 1350 van het Burger
lijk Wetboek en 55, § 1, lid 3, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, doonlat, wat het 
dienstjaar 1953 betreft, het bestreden 
arrest als tekenen en indicien waaruit 
een hogere graad van gegoedheid blijkt 
onder n1.eer en voornamelijk « het bezoe
ken van eersteklas hotels en uitgaven 
van gemiddeld duizend frank per dag " 
in aanmerking neemt, te1·wijl eiser deed 
gelden dat zodanige kosten voor het 
dienstjaar 1953 slochts ten bedrage van 
24.000 frank waren opgegeven, het be
stuur zich beriep op uitgaven betreffende 
een vorig dienstjaar (dienstjaar 1952) en 
eiser in alle geval zijn middelen van 
bestaan bewees, inzonderheid dank zij 
de winston die hij, volgens vorweerder 
zelf, in 1951 had gemaakt, zonder dat die 
middelen passend werden beantwoord 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), en teTwijl vermoedens gevolgtrek
kingen zijn die slechts uit bekende feiten 
kunnen worden afgeleid en het bezoeken 
van eersteklas hotels, verre van in het 
onderhavige geval een bekend feit te 
zijn voor het dienstjaar 1953, integendeel 
een feit was dat door de gegevens van 
het dossier werd tegengesproken (scllen
ding van de artikelen 1349 en 1350 van 
het Burgerlijk vVetboek en 55, § 1, lid 3, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen) : 

Overwegende dat eisers conclusie er toe 
strekte te bewijzen dat de door hem in 
1952, dienstjaar 1953, gedane uitgaven, 

als tekens en indicien van een hogere 
graad van gegoeclheid in aanmerking go
nomen, door andere geldmiddelen dan 
de bedrijfsinkomsten van dat jaar waren 
gedekt en aanvoerde dat « de vermoedens 
die het bestum' uit voormelde uitgaven 
afieidt, volkomen in strijd zijn met de 
stelling van het bestum· betrefiende het 
dienstjaar 1952 "; 

Dat eiser met dit verweer noodzakelijk 
de stelling van het bestuur bedoelde val
gens welke hij in 1951 een vvinst van meer 
dan tien miljoen had gemaakt, die, buiten 
elk bedrijfsinkomen, de door de adminis
tratis voor 1952 beweerde uitgaven recht
vaardigde; 

Overwegende dat het arrest dit ver
weer niet beantwoordt; 

Dat hot eerste onderdeel van het mid
del gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het uitspraak doet 
over eisers beroep betreffende het dienst
jaar 1953 en over de kosten; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van het thans gewezen arrest n1.elding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser in drie vierde en verweerder 
in een vierde van de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

25 oktober 1966. ~ 2e kamer. ~ Vom·
zittM', H. van Beirs, voorzitter. ~ Ve1'
slaggever, H. Valentin.- Gelijkl~tidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, aclvocaat
generaal. ~ Pleite1's, HH. Defosset (van 
de balie bij het Hof van beroep te Brus
sel) en Van Leynseele. 

1 e KAMER. ~ 27 oktober 1966. 

1o SOCIALE ZEKERHEID. ~ BE

SLUITWET VAN 28 DECEMBER 1944. ~ 
TOEPASSING OP DE THUISARBEIDERS

OVEREENKOMSTEN. ~ VOORWAARDE. 

2o SOCIALE ZEKERHEID. ~ BE

SLUITWET VAN 28 DECElVIBER 1944. ~ 
THUISARBEIDERSOVEREENKOlVIST. 

BESLUITWET DIE AAN DE l\:ONING DE 

MACHT NIET VERLEENT OlVI ONDER 

DE THUISARBEIDERSOVEREENKOlVISTEN 

CONTRACTEN OP TE NEMEN DIE DE 
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KENMERKEN VAN EEN ARBEIDSOVER
EENKOMST NIET VERTONEN-

3° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
DIENSTEN. - THUISARBEIDERSOVER
EENKOMST.- BEGRIP. 

1° V 661· de inwerkingtreding van de wet 
van 14 juli 1961, was de besluitwet van 
28 decembe1· 1944- bet?"effende de sociale 
zelce1·heid de1· arbeide1·s eerst van toe
passing op de aTbeideTs en bedienden, 
gebonden do01· een tlmism·beide?'sove?"een
lcomst, nadat een lconinlclijlc besl~tit was 
gepubliceerd (1). (Besluitwet van 28 de
cember 1944, art. 2.) 

2° De besluitwet van 28 december 194-4 
betTeffende de sociale zelceTheid de1· a1'
beiders heejt aan de Koning de macht 
niet verleend om onde1· de thuism·beide?'s
ove?·eenlcomsten, bedoeld bij haa1' a?·ti
kel 2, cont1·acten op te nemen die de 
kenmerlcen van een m·beidsove1·eenkomst 
niet ve1·tonen, zelfs indien de bij a1·ti
kel 2, 1°, 2o of 3°, van het besl~tit van 
de Regent gestelde ve1·eisten ve1·vuld 
zijn. 

3° Hoewel cle thttiscwbeide?·sove?·eenlcomst, 
bedoelcl b~J artilcel 2 van de beslttitwet 
van 28 decembe1· 1944 bet?·effende de 
sociale zeke1·heid de?' ar beide1·s, het 
bestaan van een veTband van onde?'
geschiktheid onde1·stelt, impliceert het 
noch het toezicht van de weTlcgllver, noch 
zelfs het ttitoefenen van zijn gezag t~jdens 
de ttitvoe1'ing van de aTbeicl (2). 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSOHAPPELI,TKE 
ZEKERHEID, T, BERMAN.) 

ARRES'r. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 augustus 1963, in hoger 
beroep gewezen door de Recbtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over bet middel afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 2 en 12 van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders (bedoeld artikel 12 zoals gewij-

(1) Verg. cass., 21 december 1962 (Bttll. en 
PAsiC., 1963, I, 499) en noot 3. Betreffende 
de definitie van de thuisarbeider, voor de 
toepassing van de wet die het statuut van het 
Nationaal Comite voor de thuisarbeid be
treft, welke wet gecoi:irdineerd werd bij het 

zigd bij de artikelen 2 van de besluitwet 
van 6 september 1946 en 5 van de wet 
van 14 juli 1955), 1, 2, 3 van het besluit 
van de Regent van 30 september 1945 
aangaande de toepassing van de besluit
wet van 28 december 1944, betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, op de werkgevers en de werklieclen 
gebonden door een thuisarbeiclerscon
tract, 1, 2 van het ministerieel besluit 
van 14 februari 1946 tot toepassing op 
de kleclingsnijverheid van becloelcl besluit 
van de Regent van 30 september 1945, 
en 97 van de Gronclwet, doonlat bet be
streden vonnis, dat de beroepen beslissing 
bevestigt, de door eiser tegen verweercler 
ingestelde rechtsvordering afwijst op 
grond clat er slechts clan een thnisarbei
derscontract, in de zin van het ntinis
terieel besluit van 14 februari 1946, kan 
zijn wanneer de in dit besluit beschreven 
werken nitgevoercl worden in een strikte 
verboucling van onclergeschiktheid, onder 
het gezag, het bestucU' en het toezicht 
van de werkgever, en eiser het bewijs 
niet levert dat die kenmerken aanwezig 
zijn in de contracten die bestaan hebben 
tussen verweercler en de thuisarbeiclers 
voor wie bijdragen in de sociale zekerheid 
gevorderd worden, teTw~jl, ee1·ste ond61·
deel, naar luicl van de artikelen 1 van het 
besluit van de Regent van 30 septem.ber 
1945 en 1 van het ministerieel besluit van 
14 februari 1946, als thuisarbeiders in de 
kledingsnijverheid worden beschouwd de 
personen die, aileen of slechts geholpen 
door leclen van hun gezin, bloed- of aan
verwanten tot de dercle graad inbegrepen, 
welke bestendig bij hen inwonen en ook 
bestendig van hun huishouden deel uit
maken, in hun woonplaats werken uit
voeren, welke hen vooraf door een of 
meer bedrijfsboofden werden opgedragen, 
alsook de personen die, in hun woon
plaats, bij stukwerk, grondstoffen of 
gedeeltelijk afgewerkte produkten, hun 
door een of meer beclrijfshoofden toever
trouwd, bewerken, en die zelf aan de 
arbeid een of meer hulpkrachten te werk 
stollen, mits het aantal dezer laatsten 
gewoonlijk niot hoger zij dan vier ; en 
teTwijl het bestreden vonnis niet betwist 
dat de arbeiders voor wie eiser van ver
weerder betaling van bijclragen in de 
sociale zekerheicl vorclercle aan die vereis-

koninldijk besluit van 5 april 1952, raaclpl, 
artikel 1, voorlaatste lid, van deze wet. 

(2) VAN GOETHEM en GEYSEN, Dmit du 
tmvail, blz. 117; HoRToN, Notweau p1'ec-i.s de 
d1'0it social belge, nr 331. 
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ten voldeden ; tweede onde1•deel, de rechter 
in feitelijke aanleg op de hiervoren aan
gehaalde gronden op de rechtsvordering 
van eiser tot betaling van de gevorderde 
bijdragen, bijdragevermeerderingen en 
nalatigheidsinteresten niet op wettelijke 
wijze heeft ktmnen afwijzen : 

Overwegende dat eiser, die van mening 
is dat verweerder en sommige personen 
die thuis voor hem confectiekleding rna
ken, gebonden waren door een thuis
arbeiderscontract in de zin van artikel 2, 
lid 2, van de besluitwet van 28 december 
1944, betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders, van artikel 1 
van het besluit van de Regent van 30 sep
tem.ber 1945 aangaande de toepassing 
van bedoelde besluitwet, en van artikel 2 
van het ministerieel besluit van 14 febru
ari 1946 tot toepassing op de kledings
nijverheid van bedoeld besluit van 30 sep
tember 1945, verweerder gedagvaard 
heeft tot betaling van de door die besluit
wet bepaalde bijdragen betreffende de 
periode van het vierde kwartaal van het 
jaar 1958 tot en met het eerste kwartaal 
van het jaar 1960; 

IV at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat artikel 2, lid 2, van 
de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders (zoals zij in werking 
was v66r de wet van 14 juli 1961) be
paalde dat de besluitwet eerst dan wordt 
toegepast op werknen1ers en werkgevers 
verbonden door een thuisarbeiderscon
tract nadat een koninldijk besluit zal zijn 
gepubliceerd waarbij gemotiveerde afwij
kingen voor sommige van haar bepalingen 
worden voorzien, als gevolg van de bij
zonderheden van dit contract of van de 
gebruiken en gewoonten van het betrok
ken beroep; 

Overwegende dat artikel I van het 
besluit van de Regent van 30 september 
1945, waarbij de besluitwet toepasselijk 
gesteld werd op de werkgevers en de 
werklieden gebonden door een thuis
arbeiderscontract, een beroepsomschrij
ving gaf van de thuisarbeider, waartoe 
onder meer behoren de personen die, 
aileen of slechts geholpen door leden van 
hun gezin welke bestendig bij hen inwo
nen en ook bestendig van hun huishouden 
deel uitmaken, in hun woonplaats werken 
uitvoeren, welke hen vooraf door een of 
meer bedrijfshoofden werden opgedra
gen; 

Dat niet betwist wordt dat de arbeiders 
wegens wie eiser bijdragen vorderde van 

verweerder, onder deze beroepsomschrij
ving vallen ; 

Overwegende dat de besluitwet van 
28 december 1944 aan de Koning de 
macht niet verleend heeft om onder de 
thuisarbeiderscontracten, bedoeld in arti
kel 2 van de voormelde besluitwet, con
tracten op te nemen die de kenmerken 
van een contract van dienstverhuring niet 
vertonen; 

Overwegende dat de door het besluit 
van de Regent van 30 september 1945 
gegeven omschrijving van de thuisarbei
der derhalve niet uitsluit dat thuisarbei
ders die onder deze omschrijving vallen, 
niet door een contract van dienstverhu
ring verbonden zijn maar, onder meer, 
door een contract van aanneming ; 

Overwegende dat derhalve de enkele 
vaststelling dat de bij het besluit van de 
Regent van 30 september 1945 gestelde 
vereisten voor thuisarbeid vervuld zijn, 
niet kan volstaan tot bewijs van een 
thuisarbeiderscontract in de zin van arti
kel 2, lid 2, van de besluitwet van 28 de
cember 1944; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

Wat het tweede onderdee1 betreft 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
erop wijst " dat huur van arbeid en welke 
huur van werk ook te onderscheiden zijn 
door de tussen werknemer en werkgever 
bestaande striktere verhouding van 
ondergeschiktheid, die in het contract 
van aanneming niet aanwezig is " ; dat 
eiser, "die beweert dat de voormelde 
personen jegens gedaagde in hager beroep 
(hier verweerder) verbonden zijn door 
een arbeidsovereenkomst gekenmerkt 
door deze ondergeschiktheid, door het 
gezag, het bestuur en het toezicht van 
gedaagde in hager beroep, de bewijslast 
heeft van die overeenkomst en van die 
kenmerken; ... dat appellant (hier eiser) 
dat bewijs niet levert; ... dat de bedoelde 
arbeiders inderdaad werken uitgevoerd 
hebben voor gedaagde in hager beroep ... ; 
dat het niet uitgesloten is dat zulks in 
de banden van zekere contracten van 
aanneming is geschied zoals gedaagde 
beweert "; 

Overwegende dat het thuisarbeiders
contract noch het toezicht van de werk
gever, noch zelfs het uitoefenen van zijn 
gezag tijdens de uitvoering van de arbeid 
insluit; 

Overwegende dat de redenen van het 
vonnis in het onzekere laten of de recht-
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bank, om de toepassing van het stelsel 
der maatscbappelijke zekerheid op de 
arbeiders die tbuis voor verweerder con
fectiewerk verrichten, van de hand te 
wijzen, op de overweging gesteund beeft 
dat er aileen dan een thuisarbeiderscon
tract is wanneer het contract al de ken
merken vertoont van de arbeidsovereen
kom.st in de zin van artikel 1 van de wet 
van 10 maart 1900, dan wel heeft willen 
zeggen dat aan de hand van sommige 
gegevens kon worden gedacbt dat de 
overeenkomsten tussen verweerder en 
bedoelde arbeiders cont.racten van aan
nelning waren ; 

Overwegende dat deze redenen aan het 
Hof niet toelaten zijn toezicht uit te oefe
nen, zodat het middel gegrond is in zover 
het de scbending van artikel 97 van de 
Grondwet inroept ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zover het. be·>list 
dat het feit dat personen werken uitge
voerd hebben onder de omstandigheden 
bepaald in 1°, 2° of 3° van artikel 1 van 
het besluit van de Regent van 30 sep
tember 1945 niet noodzakelijk bet be
staan insluit van tbuisarbeiderscontrac
ten in de zin van artikel 2, lid 2, van de 
besluitwet van 28 december 1944; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt eiser 
en verweerder elk in de helft van de kos
ten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de Recht bank van eerste aanleg te Nijvel, 
rechtdoende in hoger beroep. 

27 oktober 1966.- 1e kamer.- Voor
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. -
V m·slaggeve1', H. Perrichon. - Gelijk
hticlencle conchtsie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. DeBruyn en Philips. 

l e KAMER. - 27 oktober 1966. 

OVEREENKOMST.- VoRDERING TOT 
ONTBINDING. - ARREST DAT DE VOR
DERING VERvVER:PT OM DE REDEN DAT 
DE OVEREENKOMST VROEGER IN FEITE 
ONTBONDEN WAS TEN GEVOLGE VAN DE 
ONMOGEI,IJKREID WAARIN BEIDE PAR
TIJEN VERREERDEN OM ZE UIT TE VOE
REN. -ARREST DAT BOVENDIEN BE-

SLIST DAT DE TRANS DOOR DE ElSER 
TEGEN DE VERWEERDER INGEROE:PEN 
GRIEVEN DE VORDERING NIET KUNNEN 
RECRTVAARDIGEN. - GEEN TEGEN
STRIJDIGREID. 

Is niet tegenst1·ijclig het a1·1·est clat, na een 
vonle1'ing tot ontbincling van een overeen
komst ve1·worpen te hebben op groncl clat 
cleze 1'eecls vmege1· in feite ontbonclen 
was ten gevolge van cle onmogelijkheicl 
wam·in bei.cle pa1·tij en verkeenlen om ze 
1tit te voe1·en, beslist clat cle door cle eise1· 
aangevoercle nieuwe g1·ieven, om clezelfcle 
1•eclen, cle vonle1·ing tot ontbincling niet 
kunnen rechtvaanligen. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCRA:P « RRIVINE EN 
cie ll, T. GRECO, CURATOR VAN RET 
FAILLISSEMENT VAN DE VENNOOTSCRAP 
« TESSITURO SERICA GIOVANNI nWN
FRINO "·) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreclen 
arrest, op 16 oktober 1963 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over bet miclclel afgeleicl uit de scherr
cling van artikel 97 van de Gronclwet, 
cloorclat, om eiseres tot betaling van ver
schillende facturen aan verweerder quali
tate qua te veroorclelen en o1n haar tegen
vorclering te verwerpen strekkende tot 
ontbincling ten nadele van verweercler 
qualitate qua van de tussen haar en de 
vennootschap " Tessituro Serica Giovanni 
Monfrino " op 30 oktober 1951 tot stand 
gekomen overeenkomst, alsook van de 
bestelling van 1 december 1951, en tot 
toekenning van een scbadevergoeding, 
groot 2.500.000 frank, onder aftrek van 
wat zij aan verweerder qualitate q1ta schul
clig mocht worden geacht, het bestreclen 
arrest verklaart, enerzijcls, " dat de 
eerste rechter, die, na een uiteenzetting 
te hebben gegeven van de feitelijke orn
stancligheclen, welke v66r het hof bewezen 
zijn gebleven, heeft vastgestelcl clat de 
overeenkomst door de onmogelijkheid 
waarin beide partijen verkeerden om ze 
vercler nit te voeren in feite ontbonclen 
was v66r de faillietverldaring, terecht 
beeft beslist clat er geen grond bestoncl 
om de ontbinding ervan ten nadele van 
gedaagcle in boger beroep uit te spreken 
en dat eiseres in hoger beroep (thans 
eiseres) niet gerechtigcl was vergoecling 
te vorcleren voor winstclerving op leve
ringen die niet hebben plaatsgehad, wijl 
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zij geenszins van plan was die in ont
vangst te nemen en zij niet in staat was 
hot te doen onder de bij overeenkomst 
va.n 30 oktober 1951 gestelde voorwaar
den, of om op het onderzoek om deskun
digenonderzoek in te gaan » en, ander
zijds, « dat de grieven die voor het hof 
van beroep aangevoerd zijn betreffende 
de zogenaamde vertraging in hot bezorgen 
van de collecties en waaraan eiseres in 
hager beroep niet veel belang scheen te 
hechten, evemnin rechtvaardigen dat de 
ontbinding van de overeenkomst ten 
nadele van gedaagde in hoger beroep 
wordt uitgesproken », te1·wijl deze gronden 
tegenstrijdig zijn, daar ze insluiten dat de 
overeenkmnst ontbonden was en dat, 
nu deze nog bestaat, er geen reden is 
om de ontbincling uit to spreken, wat 
onverenigbaar is : 

Overwegondo dat uit de regehnatig 
aan het Hof voorgelegcle stukken volgt 
dat, naclat eiseres wercl geclagvaard tot 
betaling van faoturen betreffende leve
ringen die haar door de vennootschap 
waarvan verweerder de curator is, waren 
geclaan ingevolge een overeenkomst van 
30 oktobor 1952, zij bij tegonvordering 
onder meer orn de ontbinding van voor
.tnelcle overeenkmnst ten nadele van ver
weercler qualitate qua heeft verzocht ; 

Dat de eerste rechter, bij hot nagaan 
van de gegrondheid van de door eiseres 
tot staving van haar tegenvordering 
aangevoerde grieven, heeft vastgesteld 
clat eiseres, lang voor de faillietverklaring 
van haar rneclecontractante, zelf in ge
breke was gebleven om haar verbinte
nissen na te kmnen en « dat de overeen
komst in feite ontbonden was ... door de 
onmogelijkheid waarin beide partijen 
verkeerden om ze uit te voeren; dat er 
dus geen grond bestaat om de ontbinding 
ten naclele van de vennootschap Monfrino 
uit te spreken » ; 

Overwegende dat in haar conclusie in 
hager beroep eiseres tot staving van lmar 
vordering tot ontbinding, buiten de grie
ven die ze voor de eerste rechter had do en 
gelden, vertraging vanwege de vennoot
schap JYionfrino in bet bezorgen van haar 
collecties heeft aangevoerd ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
dat naar de gronden van de eerste rechter 
verwijst, releveert dat doze rechter die, 
« na een uiteenzetting te hebben gegeven 
van de feitelijke omstandigheden, welke 
voor het Hof bewezen zijn gebleven, 
heeft vastgesteld dat de overeenkomst 
in feite ontbonden was v66r de failliet
verklaring, terecht beslist heeft dat er 

geen grond bestond om de ontbinding 
uit te spreken ... » ; 

Dat het arrest er vervolgens op wijst 
« dat de grieven die voor het hof van 
beroep aangevoerd zijn betreffende de 
zogenaamde vertraging in het bezorgen 
van de collecties ... evenmin rechtvaar
digen dat de ontbinding van de overeen
komst wordt uitgesproken » ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus, zonder zich tegen te spreken, be
slist dat, gelot op de ontbinding van de 
overeenkomst ten gevolge van de onmo
gelijkheid waarin beide partijen ver
keerden o1n ze nit te voeren, de nieuwe 
grieven, evenmin als die welke eiseres 
reeds voor de eerste rechter had aange
voerd en welke o.tn dezelfde reden van 
de hand moeten worden gewezen, haar 
vordering tot ontbinding van de overeen
komst lnmnen reehtvaardigen; 

Overwegende dat het middel op een 
onjuiste lezing van het arrest rust en 
derhalve feitelijke grondslag n.tist; 

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

27 oktober 1966.- 1e kmner.- Voo1'
zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Perrichon. - Gelijk
l1bidencle conclusie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procm·eur-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Fally en Van Ryn. 

18 KAMER.- 27 oktober 1966. 

REDEN'EN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN.- BuRGERLIJKE ZAKEN. 

- REOHTER IN HOGER BEROEP DIE 

HET BEROEPEN VONNIS HERVORMT.

CONOLUSIE VAN DE GEINTIMEERDE 

DIE DE REDENEN VAN DE EERSTE REOH

TER NIET OVERNEEMT MAAR DIE ZIOH 

ER TOE BEPERKT ERNAAR TE VERWI,T

ZEN. - REOHTER IN HOGER BEROEP 

NIET VERPLIOHT DEZE REDENEN TE 

WEERLEGGEN. 

De 1'echte1· in hoge1· be1·oep, die de beslissing 
van de ee1·ste 1'echter he1·vormt, is niet 
ve1·plicht de redenen van cleze beslissing 
te weeTleggen, wanneeT de conclusie van 
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de ge'intirnee1·de deze 1•eclenen niet ove1'· 
neernt maar zich er toe beperlct ernaar 
in algemene bewoorclingen te ve1·wij · 
zen (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ATELIERS DE 
CONSTRUCTIONS ET CHAUDRONNERIES 

LEFEVRE "• T. PAQUET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 april 1964 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1134, 1319, 1320, 
1322, 1341, 1353 van hetBurgerlijk Wet
bock en 97 van de Grondwet, do01·dat 
bij het hof van beroep de vraag aal!-han
gig is gemaakt of l~achtens het bed~ng 0 
van het op 25 aprrl 1953 tussen erseres 
en verweerder gesloten contract, hetwelk 
luidt als volgt : « Dezelfde voordelen 
worden toegestaan voor a~le andere ~Ian
ten uit Belgie en het bmtenland dre de 
tweede genoemde aan de naamloze ven
nootschap " Lefevre Freres '' zal aange
bracht hebben. Vooraf moet worden 
gepreciseerd of zij wei kianten zijn van 
Charles Paquet >>, verweerder recht had 
op een commissieloon voor eel?-, b,ei?aaide 
zaak die eiseres met de « Somete mdus
trielle beige des petroies '' had afgeslo
ten of integendeel daarop geen recht 
bad, zoais werd beweerd door eiseres die 
in haar conclusie in hager beroep deed 
geiden dat verweer.~er. « in gebreke is ~e 
preciseren, zoais hrJ drt overeenkomstr~ 
het beding 0 van het contract van 25 april 
1953 moet doen, dat de ''Societe indus
trielle beige des petroies >> een klant van 
hem was " en bovendien, onder uitdruk
kelijke verwijzing naar de redenen van de 
eerste rechter, « dat de maatschappelijke 
zetel van deze vennootschap te Antwer
pen gevestigd is, dit is buiten het gebied 
dat aan eiser (hier verweerder) toegewe
zen was, dat deze, voigens bedoeld T;>e
ding 0, op commissieionen voor leverm
gen aan die firma slechts recht had voor 
zover de partijen vooraf erkend hadden 
dat die firma een klant van eiser (hier 
verweerder) was, hetgeen hier niet het 

(1) Cass., 15 juni 1964 (Bttll. en PAsro., 
1964, I, 1006) en noot 1; raaclpl. ook cass., 
18 maart 1965 (ibid., 1965, I, 758); verg. 
cass., 18 januari 1965 (ibid., 1965, I, 479). 

gevai is >>, en het voormeide hof dat bij 
het bestreden arrest de beslissing van de 
eerste rechter wijzigt, de eis van. ver
weerder gegrond verklaart en erseres 
veroordeelt om het commissieloon be
treffende de met de voormeide « Societe 
industrielle beige des petroles " afgesioten 
zaak te betaien, op grond dat « appellant 
(hier verweerder) op het in het contract 
bepaalde commissieloon recht heeft, 
krachtens het beding 0 van dit contract, 
wanneer hij die klant aan gedaagde in 
hoger beroep (hier .~iseres) aangebracht 
heeft en hij daarbrJ premseert dat dre 
kiant wel van hem is ; ... dat de « Societe 
industrielle beige des petroles "• in een 
brief van 15 maart 1961, aan de raadsman 
van appellant, deze ter kennis heeft ge
bracht dat appellant zich op haar kan
toren te Antwerpen had aangemeld op 
de voigende data : 24 februari 1953, 
23 februari 1954, 9 november 1955, maar 
bij een brief van 7 april1961, aan dezelfde 
raadsman, geweigerd heeft mede te deien 
hoeveel haar bestellingen bij gedaagde 
in hoger beroep bedroegen ; dat ook 
Iaatstgenoemde hiervan met geen woord 
rept en beweert, zonder hiervoor enig 
bewijsstuk over te leggen, dat de ge
noemde vennootschap een van haar 
rechtstreekse klan ten is ; ... dat uit deze 
houding moet worden afgeleid, aangezien 
de bezoeken van appellant aan de 
" Societe industrielle beige des petroles " 
en de bestellingen van deze laatste .?ij 
gedaagde in hoger beroep bewezen ZIJn, 
dat de aanspraak van appellant gegrond 
is ,, te1·wijl, eerste onclerdeel, ais het hof 
van beroep aan zijn besiissing de bewe
ring ten grondsiag legt dat verweerder 
recht heeft op het door gezegd b~~ing 
bedoeid commissieioon wanneer hrJ de 
kiant aan eiseres aangebracht heeft en 
hij preciseert dat die klant wei van hem 
is, het niet passend antwoordt op het 
door eiseres regelmatig voorgedragen ver
weer voigens hetwelk het bedoeide beding 
zo moest worden verstaan dat voor zaken 
afgesioten met firma's die,, zoais in onder
havig gevai, buiten het aan verweerder 
toegewezen gebied liggen, eiser~s siechts 
een cmmnissieloon verschuidrgd was 
onder de voorwaarde, welke blijkbaar 
niet vervuld was, dat partijen, en dus 
ook eiseres, vooraf erkend hebben dat 
een klant door verweerder aangebracht, 
wel van ilern was (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); tweede oncler
cleel, in de onderstelling dat het hof van 
beroep door de voormelde bewering he~ft 
willen uitdrukken, wat het evenwel met 
zegt te hebben willen doen, hoe naar 
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zijn mening, het bedoelde beding uitge
legd moest worden, het van dit beding 
een 1net de bewoordingen ervan onvere
nigbare nitlegging gegeven heeft, doordat 
het niet vergt dat de precisie vooraf door 
verweerder worde verstrekt, maar inte
gendeel impliciet aanneemt dat hij zulks 
op o1n 't even welk ogenblik zou doen, 
daarbij het woord "vooraf ,, hetwelk in 
dit beding voorkon1.t, buiten beschouwing 
laat en bovendien verzuimt de gegevens 
aan te duiden waarop deze uitlegging 
rust ; zodat het voor het Hof van cas
satie onmogelijk is de wettelijkheid van 
de beslissing na te gaan (schending van 
alle in het middel aangeduide wetsbepa,
lingen) : 

Overwegende dat blijkens de vaststel
lingen van het arrest het derde punt van 
de door verweerder ingestelde rechts
vordering een commissieloon van 
125.000 frank betrof dat hij op een leve
ring van eiseres aan de " Societe indus
trielle belge des petroles " eiste, dat de 
zetel van die vennootschap buiten de 
provincies gevestigd was waar verweerder 
de algemene vertegenwoordiging had van 
de produkten van eiseres en waar hij, 
krachtens het beding B van het contract 
van 25 april 1953, in beginsel recht had 
op het voor de leveringen van eiseres 
vastgestelde commissieloon, zelfs wan
neer de bestelling zonder zijn tussenkomst 
gekregen was ; 

Overwegende dat verweerder zijn eis 
steunde op het beding 0 van bedoeld 
contract, volgens hotwelk " dezelfde voor
delen worden toegestaan voor alle andere 
ldanten nit Belgie en het buitenland die 
... (verweorder) aan ... (eiseres) zal aan
gebracht hebben. Vooraf moet worden 
gepreciseerd of zij wel klanten zijn van 
Charles Paquet (hier verweerder) "; 

\Vat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres, na in haar 
conclusie de overwegingen te hebben 
uiteengezet waarop, volgens haar, de 
beslissingen van het beroepen vonnis 
betreffende elk van de pun ten van de door 
verweerder ingestelde rechtsvordering 
dienden te worden bevestigd, in algemene 
bewoordingen naar de redenen van de 
eerste rechter verwezen heeft, zonder die, 
of althans deze welke zij wilde inroepen, 
over te nmnen ; 

Overwegende dat het arrest, dat wijzi
ging inhoudt van de beslissing van die 
rechter waarbij aan verweerder zijn eis 
betreffende het bedoelde commissieloon 
van 125.000 frank is ontzegd, niet ver-

plicht was de redenen van die beslissing 
te weerleggen ; 

Overwegende dat, met betrekking tot 
dit con1.missieloon, eiseres zich ertoe be
perkte bij conclusie te stellen dat ver
weerder <<in gebreke is te preciseren, 
zoals hij overeenkomstig beding 0 van 
het contract van 25 april 1953 moest 
doen, dat de « Societe industrielle belge 
des petroles >> een klant van hem was >> 

en " het bewijs niet levert dat de gevor
derde bedragen hem verschuldigd wa
ren >>; 

Overwegende dat het arrest die bewe
ringen beantwoordt door te beslissen dat 
"appellant (hier verweerder) op het in 
het contract bepaalde commissieloon 
recht heeft, krachtens het beding 0 van 
dit contract, wanneer hij die klant aan 
gedaagde in hoger beroep (hier eiseres) 
aangebracht heeft en hij daarbij preci
seert dat die klant wel van hem is >> ; 

dat daarna op grond van feitelijke ver
moedens, namelijk de door verweerder 
in 1953, 1954 en 1955 op de kantoren 
van de « Societe industrielle belge des 
petroles >> afgelegde bezoeken en de hou
ding van eiseres die het bedrag van de 
bestellingen van die vennootschap wei
gert te geven en geen enkel bewijsstuk 
overlegt tot staving van haar bewering 
dat de genoemde vennootschap een van 
haar rechtstreekse klanten is, het hof 
van beroep beslist dat bewezen is dat die 
vennootschap geen rechtstreekse klant 
van eiseres is, 1naar wel een door ver
weerder aangebrachte klant ; 

Dat bet arrest de conclusie aldus pas
send beantwoordt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, in strijd 
met wat het middel in dit onderdeel 
onderstelt, het woord " vooraf >>, hetwelk 
in het beding 0 van het contract voor
komt, niet buiten beschouwing laat ; dat 
uit het betoog van het arrest blijkt dat 
het hof van beroep dit beding zo uitlegt 
dat verweerder op de uitkering van een 
commissieloon geen recht heeft dan na 
te hebben bewezen dat de klant, hier de 
« Societe industrielle belge des petroles >>, 

een klant van hem is ; 
Overwegende dat geen onderdeel van 

het middel kan aangenomen worden ; 

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

27 oktober 1966.- 1e kamer.- Voor
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. -
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Ve1·slaggeve1·, H. Perrichon. - Gelijlc
lttidende conclusie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Faures en VanRyn. 

1 e KAMER. - 28 oktober 1966. 

10 HUWELIJK.- VERNIETIGING VAN 
RET HUWELIJK, - EOHTGENOOT TE 
GOEDER TROUW. - VERMEEND HUWE
LIJK. - BEHOUD VAN DE GEVOLGEN 
VAN HET HUWELIJK. - PERKEN. 

20 HUWELIJK. - BESLISSING DIE DE 
NIETIGHEID UITSPREEKT. - UITVOE
RING VAN DE BESLISSING MAG GEEN 
PLAATS HEBBEN VOOR DAT DE BESLIS
SING IN KRACHT VAN GEWIJSDE IS GE
TREDEN. 

1° De instelling van het veTmeend huwelijk 
weTd tot stand gebmcht in het belang van 
de echtgenoot die te goede1' t1·ouw was 
bij het aangaan van het huwelijlc, als
mede van de kinde1·en die uit het huwelijlc 
zijn ontsp1·oten, en het voo1·deel dat de 
wet aldus toelcent bestaat hieTin dat e1· 
uit het huwelijk gevolgen ontstaan tot 
op de dag waa1'op de beslissing, die de 
nietigheid heeft uitgesp1'oken, lean ten 
uitvoe1· gebmcht wo1·den ( 1). 

2° Het wettelijlc e1·kend belang van de echt
genoot die te goede1' t1·ouw was en van 

(1) Na het beginsel te hebben verkondigd 
luidens hetwelk het vermeend huwelijk geen 
gevolgen meer oplevert nadat het vernietigd 
werd (aldus de reeds oude stelling verwerpende 
luidens dewelke de echtgenoot die te goeder 
trouw is zijn leven lang recht heeft op een 
onderhoudsgeld : BEUDANT, d. I, nr 630; 
Hue, d. II, ur 166; LABBE, noot Sirey, 1879, 
II, 281; JOSSERAND, d. II, nr 520, blz. 646; 
en, de jongste rechtsleer bijtredende : DE 
PAGE, d. I, 3• uitg., nr 680, en Complthn., 
d. I, nr 331 ; PLANIOL [RIP.EiRT en BOULAN
GER], d. I, nr 1391; BAUDRY-LACANTINERIE, 
3• uitg., d. III, blz. 515, nr 1929; ~'i:ARTY 

en RAYNAUD, d. I, nr 447, b; Jtt1'isclassetw 
civil, art. 201 en 202, 2, 1958, blz. 7, nr 31 ; 
KLUYSKENS, d. VII, nr 315, blz, 291 ; PIRET, 
Rev. m·it., 1953, blz. 267; DE VISSCHER, 
Jotwn. trib., 1946, blz. 115), bepaalt het arrest 
dat het vermeend huwelijk gevolgen blijft 

de kindeTen, eist dat het huwelijlc wam·
van de nietigheid uitgesp1·olcen wm·d, 
gevolgen oplevm·t tot op de dag waa1·op 
de beslissing, die de nietigheid uitsp1'eelct, 
lean ten uitvoe1· gebTacht woTden; ten
uitvoe?·legging mag slechts plaatsvinden 
nadat de beslissing, die de nietigheid 
heeft uitgesp1'olcen, in lcmcht van ge
W1jsde is get1·eclen (2). 

(DE KEYSER, T. ENGELEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 juni 1963 door de Recht bank 
van eerste aanleg te Antwerpen in hoger 
beroep gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 182, 201, 
202, 212, 1131 en 1351 van het Burgerlijk 
Wetboek, 212 zoals het door artikel 1 
van de wet van 30 april 1958 gewijzigd 
werd, doo1·dat de bestreden beslissing, die 
gedeeltelijk het beroepen vonnis van 
1 september 1961 hervormt, het bedrag 
van de uitkering tot onderhoud die aan 
verweerster toekomt voor haar persoon
lijk onderhoud, op de som van 4.000 frank 
per maand vaststelt en verklaart dat dit 
onderhoudsgeld verschulcligd is '' tot op 
de dag waarop de nietigverklaring van 
het vermeend huwelijk in kracht van 
gewijsde getreden is ,, tenvijl de gerechte
lijke beslissingen die, de nietigheid van 
een huwelijk uitsprekend, het voordeel 
van een vermeend huwelijk verlenen aan 
de echtgenoten of althans aan een van 

opleveren tot op de dag waar de beslissing 
die de nietigheid uitspreekt in kracht van 
gewijsde io getreden. Derhalve, indien de 
gevolgen die nit het huwelijk v66r die datum 
zijn ontstaan verworven zijn, waaronder het 
wettig karakter van de kinderen die tij dens 
het huwelijk uit de parti,ien zijn ontstaan 
en de schuldvordering tot onderhoudsgeld 
van de echtgenoot die te goeder trouw is voor 
de vervallen termijnen, dan houdt het huwe
lijk integendeel op gevolgen voor de toe
komst op te leveren ; aldus houdt de schuld
vordel'ing tot onderhoudsgelcl van de echtge
noot clie te goeder trouw is op na de ontbincling 
van het huwelijk, omclat die schuldvordering 
van clag tot dag verworven wordt. 

(2) PLANIOL en RIPERT (ROUAST), d. II, 
n" 330; AUBRY en RAu, 3• uitg. (ESMEIN), 
d. VII, nr 82, blz. 129, § 467; Jtwiselassett1', 
Zoo. cit. ; PIRET, Zoo. cit. 
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hen, een nietigheid ex nmw uitspreken 
waarvan de gevolgen eon aanvang nemen 
op de dag van de beslissing van vernie
tiging; dat vanaf deze beslissing geen 
enkole uitkering tot onderhoud nog voor 
de tookomst versohuldigd is voor de 
echtgenote, al was verklaard dat zij te 
goeder trouw handelde ; dat ten deze het 
tusson eiser en verweerster gesloten 
htrwelijk nietig werd verklaard bij vonnis 
op tegenspraak van 20 maart 1961 door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Leu
ven gewezen, en dat het Hof van beroep 
te Brussol er zich toe beperkte deze beslis
sing to bevestigen, bij arrest van 17 janu
ari 1962, hetwelk echter aan verweerster 
en aa.n lmar kinderen het voordeel van 
het vernwend huwelijk toekent; dat het 
huwelijk, bijgevolg, ten voordele van 
verweerstor, de burgerlijke uitwerkselen 
van een geldig huwelijk niet meer heeft 
gehad vanaf de dag van zijn vernietiging, 
hetzij sedert 20 maart 1961, waaruit 
volgt dat op 22 april 1961, datum van 
haar eis tot betaling van een uitkering 
tot onderhoud, verweerster zonder recht 
was, en het bestreden vonnis, door te 
verklaren dat de uitkering tot onderhoud 
die het verloent versohuldigd zou zijn 
tot de dag waarop de vernietiging van 
het huwelijk in kracht van gewijsde zou 
getreden zijn, do uitwerkselen van de te 
voren uitgesproken vernietiging miskent : 

Overwegende dat het arrest van het 
Hof van beroep te Brussel, op 17 januari 
1962 gewezen, hot vonnis van de recht
bank van eerste aanleg te Leuven van 
20 lTiaart 1961 bevestigt in zover dit 
vonnis het huwelijk, tussen eiser en 
eerste verweerster op 1 septe1nber 1960 
to Gretna-Green aangegaan, nietig ver
ldaart en wijzigt in zover het beslist dat 
het nietig verklaard huwelijk als ver
meend zal worden aangezien ten opzichte 
van de echtgenote en van de kinderen 
die 1nochten geboren of verwekt zijn v66r 
de nietigverklaring ; 

Overwegende dat het huwelijk dat 
nietig verklaard is, ten aanzien van de 
echtgenoot die het te goeder trouw heeft 
aangogaan, dezelfde bm·gerlijke gevolgen 
heeft als een geldig huwelijk, doch slechts 
tot op de dag waarop de nietigheid uit
gesproken wordt ; 

Overwegende, ten deze, dat de nietig
heid van het huwelijk op 20 maart 1961 
uitgesproken en, op hoger beroep, beves
tigd werd; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
uitspraak doende over de eis op 22 april 
1961 door eerste verweerster ingesteld en 

er toe strekkende, in haar hoedanigheid 
van eohtgenote, op grond van artikel 212 
van het Burgerlijk W etboek een onder
houdsgeld van eiser te bekomen, deze eis 
gedeeltelijk inwilligt door het toekennen 
van een onderhoudsgeld tot op de dag 
waarop de nietigverklaring van het ... 
huwelijk in kracht van gewijsde getreden 
is; 

Overwegende dat de instelling van het 
vermeend huwelijk ingevoerd werd in 
hot belang zowel van de echtgenoot die, 
bij het aangaan van het huwelijk, te 
goeder trouw was als van de uit het 
huwelijk gesproten kinderen ; dat dit 
voordeel orin bestaat de burgerlijke gevol
gen van het huwAlijk in stand te houden 
tot op het ogenblik waarop de beslissing 
van vernietiging ten uitvoer kan gebracht 
worden; 

Overwegende dat het door de wet be
schermde belang van de echtgenoot te 
goeder trouw en van de kinderen eist dat 
het huwelijk in stand zou blijven tot op 
het ogenblik waarop de beslissing van 
vernietiging ten uitvoer kan gebracht 
worden; dat deze uitvoering eerst kan 
plaats grijpen nadat de beslissing die de 
vernietiging heeft uitgesproken, in kracht 
van gewijsde is gegaan; 

Dat het nucldel, derhalve, naar recht 
faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 203, 208 van het Burgerlijk 
W etboek, doonlat het bestreden vonnis, 
dat gedeeltelijk de beroepen beslissing 
van 29 noven1.ber 1962 hervormt, de uit
kering tot onderhoud voor het rnaande
lijks onderhoud van het minderjarig kind 
Luc van 5.000 op 3.750 frank brengt, 
zonder de concl~tsie van eiser te beant
woo1·den, die deed gelden dat verweerster 
het kind vanaf zijn geboorte aan de zorg 
van een weldadigheidsinrichting had 
overgelaten, dat zij zich nooit oin het 
kind bekommerd had en dat zij bijgevolg 
nooit onkosten voor dat kind had : 

Overwegende dat het bestreden vomlis, 
na er op te hebben gewezen dat het kind 
Luc, geboren uit het huwelijk, te Gretna
Green op 1 september 1960 aangegaan, 
en in wiens voordeel verweerster onder
houdsgeld vorderde, de staat heeft van 
wettig kind en recht heeft op onderhoud 
zoals de wettige kinderen, vaststelt dat 
« de artikelen 312 en 203 van het Burger
lijk Wetboek noodzakelijk tot gevolg 
hob ben dat eiser evenals verweerster voor 
het kind moet instaan ; dat trouwens 
allereerst het lot van het kind moet ver-
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zekerd zijn, vern1.its het een onschuldig 
slachtoffer is van de lichtzinnigheid en 
voortvarendheid zijner ouders " ; dat het 
aldus op impliciete doch zekere wijze de 
stelling van oiser, omtrent de gedraging 
van verweerster ten opzichte van haar 
kind als reden aangehaald om eiser niet 
te veroordelen tot het betalen van onder
boudsgeld, als niet dienende van de hand 
wijst; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

28 oktober I966.- Ie kamer.- Voo?'
zitte?', H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve?'slaggeve?', H. De
lahaye. Ge,lijlchtidende concl1tsie, 
H. Krings, advocaat-generaal. - PleiteT, 
H. Simont. 

I e KAl\iER. - 28 oktober 1966. 

WERKRECHTERSRAAD. - WERK
RECHTERSRAAD VAN BEROEP HEEFT TOT 
PLICHT DE GRIEVEN VAN DE APPELLANT 
IN DE SENTENTIE BONDIG SAMEN TE 
VATTEN. - SENTENTIE DIE EEN PAS
SEND ANTWOORD OP ALLE GRIEVEN 
VAN DE APPELLANT VERSTREKT. -
0ASSATIEMIDDEL AFGELEID HIERUIT 
DAT DE SENTENTIE GEEN GENOEGZAME 
UITEENZETTING VAN DE GRIEVEN IN
HOUDT. - 1\'IIDDEL VAN BELANG ONT
BLOOT. 

Is niet ontvankelijk, bij geb?'elce van belang, 
het middel afgeleicl hie1·uit clat (le sen
tentie van de we?'!C?·echte?'B?'aad van be1·oep 
geen genoegzame uiteenzett~ng van de 
g1·ieven van appellante, eise1·es in cassa
tie, inhmtdt, wannee?' de sententie een 
passend antwoo?'cl op alle g1·ieven van 
die paTt1j heeft ve1·stTelct (I). 

(1) Oass., 19 februari 1960 (Bull. en PAsrc., 
1960, I, 709) en noot 2 p. 710; 10 mei 1963 
(ibid., 1963, I, 963) en 15 oktober 1964 (ibid., 
1965, I, 165); raadpl. cass., 15 september 1966, 
~tt}J1'a, biz. 65. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « GROOTHUIS 
NOPRI ll, T. OLYSLAEGERS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 5 mei I964 gewezen door 
de VVerkrechtersraad van beroep van de 
provincie Antwerpen, kamer voor bedien
den; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schencling van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 77, lid 2, I23 en inzonderheid 
I23, laatste lid, van de wet van 9 juli 
I926 tot oprichting van de Werkrechters
raden, doonlat de bestreden sententie de 
beroepen beslissing bevestigt, zonder een 
beknopte samenvatting te geven van de 
grieven van eiseres tot staving van haar 
hoger beroep, waarbij zij deed golden, 
bij gevolgtrekking uit de wet van IO juni 
I952, dat, om een vergoeding, gelijk aan 
twee jaar wedde, te genieten, verweerster, 
die beweerde deel uit te maken van het 
Comite voor veiligheid en gezondheid, het 
bewijs moest leveren van de vervulling, 
in haren hoofde, van de vereisten tot 
toepassing van voormelde wet (schending 
van aile in het middel aangeduide wets
bepalingen), en cloo?·dat de bestreden sen
tentie de beroepen beslissing bevestigt 
zonder te antwoorden op het middel dat 
eiseres bij conclusie hieruit afleidde, dat 
verweerster, in zover zij onder de bepa
lingen van de wet van I952 betreffende 
de oprichting van het Comite voor veilig
heid en gezondheid wilde vailen, het 
bewijs zou 1noeten leveren van de ver
vulling in haren hoofde van aile vereisten 
voor de toepassing van deze wet (schen
ding van artikel 97 van de Gronclwet) : 

Overwegende dat de bestreden sen
tentie vaststelt clat verweerster lid is 
van het Comite voor veiligheid en gezond
heid; dat zij aldus impliciet aanneemt 
dat het bewijs van cleze hoedanigheid van 
verweerster gelevercl wercl en de conclusie 
van eiseres desbetreffend passend beant
woordt; 

Overwegende dat, naardien de rechter 
een passend antwoord op het door eiseres 
voorgesteld middel verstrekt heeft, bet 
tegen de sententie gericht verwijt geen 
genoegzame uiteenzetting van dit middel 
in te houden van belang ontbloot is ; 

Dat bet middel niet kan aangenomen 
worden; 

(H et ove1·ige zonde1· belang ) 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiseres in de kosten 
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28 oktober 1966 - 1e kamer - Voo1'· 
zitter, H Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter Ve1·slaggeve1', 
H W atiters - Gelijlcluiclencle conclttsie, 
H Krings, advocaat-generaal - Pleite1·s, 
HH Ansiaux en VanRyn 

2e RAllmR. - 31 oktober 1966. 

lO CASSATIEMIDDELEN.- MILITIE. 
- MIDDEL GEGROND OP FEITELIJKE 
ELEllmNTEN DIE NOCH UIT DE BESTRE· 
DEN BESLISSING NOCH UIT DE PROCES· 
STUKKEN BLIJKEN, - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

20 CASSATIEMIDDELEN. - MILITIE. 
- MIDDEL DAT DE GESCHONDEN WET· 
TELIJKE BE PALING NIET VERllmLDT. -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

l 0 Mist feitelijlce g1·onclslag, het miclclel, 
tot staving van een cassatievoo1·ziening 
in zalcen van militie voo1·gestelcl, clat 
geg1·oncl is op feitelijlce elementen clie 
noch uit cle best1·eclen beslissing noch uit 
de pTocesstttlclcen, waa1•op het Hof ve1·mag 
acht te slaan, bliiJcen ( l). 

2o Is niet ontvanlcelijlc, het miclclel tot sta
ving van een cassatievoo1·ziening in zalcen 
van militie vooTgestelcl, clat de wetteUjlce 
bepaling, wellce geschonden zou zijn, niet 
veTmelclt (2). (Militiewetten, gecoordi
neerd op 30 april 1962, art. 51, § l.) 

(BOONE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 20 mei 1966 door de her
lwuringsraad van de provincie West
'llaanderen gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 

(1) Cass., 9 mei en 27 juni 196G (Bttll. en 
PAsiO., 196G, I, 1135 en 1373). 

(2) Cass., 23 mei 1966 (Bttll. en PAsiO., 
196G, I, 1192). 

schending van artikel 43, § 2, van de op 
30 aprill962 gecoordineerde dienstplicht
wetten, doo1·dat, zo weliswaar eiser opge
roepen werd o1n voor de herkeuringsraad 
te verschijnen en door deze raad gehoord 
werd, het hem niet mogelijk werd ge
maakt een memorie of verweerschrift in 
te dienen : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt dat eiser v66r zijn inobser
vatiestelling reeds voor de herkeurings
raad verschenen is en gehoord werd, dat 
hij evenwel opnieuw is opgeroepen go
worden, uitsluitend met het doel hem 
in zijn eventuele verweermiddelen te 
horen, en dat hij opnieuw gehoord werd ; 

Overwegende dat noch uit voormelde 
beslissing noch uit enig ander stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiser aangeboden heeft een memorie of 
verweerschrift in te dienen of verzocht 
heeft zodanig stuk te mogen indienen 
en dat het hem niet mogelijk gemaakt 
werd dit te doen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat aan eiser geen kennis werd ver
leend van het desktmdig verslag opgesteld 
ingevolge zijn inobservatiestelling : 

Overwegende dat het middel, dat de 
wettelijke bepaling welke geschonden zou 
geweest zijn niet .vermeldt, niet ontvan
kelijk is; 

Over het derde n1.iddel, afgeleid nit de 
schending van artikel 48 van de gecoordi
neerde dienstplichtwetten, doonlat de be
streden beslissing niet met redenen om
kleed is : 

Overwegende dat de herkeuringsraad 
zijn beslissing van verwerping motiveert 
door te verwijzen naar het deskundig 
verslag opgesteld ingevolge de inobser
vatiestelling van eiser bevolen door de 
raad in zitting van 25 maart 1966 ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

31 oktober 1966.- 2e kamer.- VooT
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ye1'
slaggeve1', H. Wauters. - Gelijlclttidencle 
conclttsie, H. Colard, advocaat-generaaL 
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28 KAMER. - 31 oktober 1966. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
VVERKREOHTERSRAAD. - BETWISTIN
GEN BETREFFENDE DE ARBEIDSOVER
EENKOMST.- BEGRIP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE REOHTS
VORDERING. - VORDERING TOT HER
STEL VAN DE SCHADE AAN DE WERK

GEVER VEROORZAAKT DOOR EEN IN
BREUK OP DE STRAFWET GEPLEEGD 
DOOR EEN AANGESTELDE. - BEVOEGD
HEID VAN HET STRAFGEREOHT. 

1° De we1·k1·echte1·smclen zijn bevoegcl om 
kennis te nemen van betwistingen be
t1·etfende de aTbeiclsoveTeenlcornst, wellce 
1'echtst1•eeks hun ooTsp1·ong vinclen in 
cle1·gelijke oveTeenlcomst; zij zijn niet 
bevoegd om lcennis te nemen van betwis
tingen waaTtoe een misd1·ijf of een 
oneigenlijlc misdTijf dat teT gelegenheid 
van de bet1·elclcingen wellce de1·gelij 7c 
contract t~tssen de we1'lcgeve1• en de wedc
rnan of bediende doen ontstaan, gepleegcl 
wenl, aanleicling geven (1). (Wet van 
9 juli 1926, art. 1 en 43.) 

2° Het stmfge1•echt is bevoegd om uitspmalc 
te doen ove1· de vm·clering tot heTstel van 
cle schacle ctan de we1•lcgeve1• ve1·ooTzaakt 
clam· een inb1·eulc op de strafwet gepleegcl 
cloo1' zijn aangestelcle, oolc indien die 
inb1·e~tlc we1·cl gepleegd tijclens de uit
voeTing van de m·beiclsoveTeenkomst (2). 
(vVet van 17 april 1878, art. 3 en 4; 
wet van 9 juli 1926, art. 1 en 43.) 

(GHESQUIERE, T. LEOLUYSE 
EN OONSOORTEN PINOY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 maart 1965, in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Ieper; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waardoor eiser burger-

(1) Cass., 7 maart 1955 (Bull. en PAsiC., 
1955, I, 739); 11 oktober 1963 (ibid., 1964, 
I, 144). 

(2) Cass., 7 maart 1955, vermeld in de voor
.gaande noot. Raadpl. ook cass., 18 januari 
1965 (Bull. en PASIC., 1965, I, 479). 

lijk verantwoordelijk wordt verldaard 
met verdachte Albert Lecluyse en solidair 
met hem veroordeelrl werd tot de geld
boeten en kosten alsook ten overstaan 
van de burgerlijke partijen Daniel Pinoy 
en Willy Pinoy : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doonlat het bestreden vonnis eiser 
burgerlijk en hoofdelijk verantwoordelijk 
heeft verklaard voor de geldboeten, de 
vergoedingen ten gunste van de burger
lijke partijen en de kosten tegenover het 
openbaar ministerie en de burgerlijke par
tijen, waartoe de betichte Lecluyse werd 
veroordeeld, om de enkele reden dat er 
diende te worden aangenomen dat de 
beldaagde in dienstverband stand met 
eiser tijdens het plegen der feiten, dat 
immers de beklaagde als handelsreiziger 
voor verkoop van wagens zich in drank
gelegenheden client te begeven en klan ten 
op te zoeken en met hen te onderhande
len, dat waar de feiten zich voordeden te 
Geluwe, in de nabijheid van de woon
plaats van de beklaagde en van dP burger
lijk aansprakelijke, die heiden woonachtig 
zijn te .Menen, en het nog betrekkelijk 
vroege uur hetzij om 22 uur 45, rekening 
houdende met de aard van het beroep 
van de beklaagde, de feiten zich hebben 
voorgedaan in de bediening waartoe eiser 
de beklaagde gebezigd heeft, teTwijl deze 
bescbouwing geen antwoord bevat'op het 
middel waardoor eiser voor de correc
tionele rechtbank liet gelden dat, waar 
het ongeval gebenrde om 22 uur 45, het 
positief bewijs diende te worden geleverd 
dat een afspraak was belegd, dat men 
verwacht was, dat 1nen dringend iets 
moest afleveren, dat een bezoek op een 
vroeger uur vruchtelooR en nutteloos was 
gebleken, dat Lecluyse vergeefs gepoogd 
heeft dergelijk positief bewijs te leveren 
door te beweren dat hij nog een levering 
moest doen bij een klant en dat immers 
deze bewering door gezegde klant en zijn 
echtgenote was tegengesproken : 

Overwegende dat, voor de rechter, 
eiser, die niet betwistte dat verweerder 
Leclnyse zijn aangestelde was, in con
clusie voorhield dat de schade door laatst
genoemde niet veroorzaakt werd in de 
bediening waartoe hij hem bezigde en 
deze bewering steunde op de in het mid
del uiteengezette beschouwingen; 

Overwegende dat het vonnis de aard 
en de werkzaamheden van eerste ver
weerder aanduidt en in verband brengt 
met de omstandigheden van plaats en 
tijd waarin de feiten voorvielen, en aan-



- 288 

toont dat, in tegenstrijd met wat gezegde 
conclusie voorhield, deze omstandigheden 
verenigbaar zijn met het feit dat Leclnyse 
handelde in de uitoefening van de nor
male bediening waartoe eiser hem be
zigrle; 

Dat, vanaf dat ogenblik, het vonnis 
niet verder moest antwoorden op de con
clusie waardoor eiser een meer uitgebreid 
bewijs noodzakelijk achtte om reden van 
de abnormale omstandigheden van tijd 
en plaats, abnormaliteit die door de 
rechter verworpen werd ; 

Dat het In.iddel niet kan aangenomen 
worden; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de door eiser, 
als burgerlijke partij, tegen Lecluyse 
ingestelde vordering : 

Over het tweede en het derde middel 
samen, afgeleid, het tweede, uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
dooTdat het bestreden vonnis de vordering 
van eiser tegen betichte ongegrond ver
klaart om de redenen in het bestreden 
vonnis aangehaald met betrekking tot de 
burgerlijke aansprakelijkheid van eiser, 
en doo1·dat gezegde redenen zich ertoe 
beperken te laten golden dat betichte op 
het ogenblik van de feiten in dienstver
band stond met eiser, teTwijl er geen enkel 
verband kan gelegd worden tussen, ener
zijds, het bestaan van een dienstverband 
tussen betichte en eiser en, anderzijds, 
het al of niet gegrond zijn van de verde
ring van eiser welke stmmde op het feit 
dat de strafbare daden door betichte ge
pleegd schade haddon berokkend aan de 
wagen van eiser, zodat vool'lnelde beslis
sing van het bestreden vonnis als niet ge
motiveerd moet worden beschouwd ; het 
derde, afgeleid uit de schending van arti
kelen 97 van de Grondwet, 4 van de wet 
van 17 april 1878 bevattende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering, 1 en 43 van de wet van 9 juli 
1926 houdende inrichting van de werk
rechtersraden, cloonlat het bestreden von
nis de vordering van eiser tegen betichte 
gericht en gegrond op het feit dat de 
strafbare daden door betichte geplcegd 
schade haddon berokkend aan de wagen 
van ciscr, onontvankelijk heeft verklaard, 
om de redencn in het bestreden vonnis 
aangehaald met bctrekking tot de burger
lijke aansprakelijkhcid van eiser, wclke 
redenen zich er toe beperken te laton gel
den dat betichte op het ogenblik van de 
feiten in dienstverband stond n1.et eiser, 
te1·wijl er geen verband bestaat tussen, 
enerzijds, het bestaan van een dienst-

verband tussen betichte en eiser en, 
anderzijds, het al ofniet ontvankelijk zijn 
van de vordering van eiser tegen de be
tichte (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), en te1·wijl, in alle geval, voor 
zover 1nen zou moeten beschouwen dat 
het bestreden vonnis, door bevestiging 
van het vonnis a q~w, beslist heeft dat niet 
de strafrechter maar de werkrechtersraad 
bevoegd was om over de vordering van 
eiser uit te spreken, uit de ingeroepen 
artikelen van de wetten van 17 april1878 
en 9 juli 1926 volgt dat de strafrechter 
bevoegd is om uitspraak te doen over de 
vordering strekkende tot vergoeding der 
schade aan een werkgever veroorzaakt 
door een inbreuk gepleegd door zijn werk
nemer, ook indien die inbreuk werd ge
pleegd tijdens de uitvoering van het 
dienstcontract : 

Overwegende dat eerste verweerder 
Lecluyse voor de strafrechter vervolgd 
werd wegens inbreuken op het verkeer, 
dat eiser, die gevraagd werd als bmgerlijk 
aansprakelijk voor gezegde verweerder, 
zich aanstelde als burgerlijke partij tegen 
Lecluyse en herstelling vorderde van de 
schade die hij, naar zijn bewercn, onder
gaan had ten gevolge van de misdrij;ven 
die aan zijn aangestelde worden verwe
ten; dat de politierechter de vordering 
van eiser niet ontvankelijk, n1.instens 
ongegrond verklaarde na overwogen te 
hebben dat Lecluyse, op het ogenblik van 
het plegen van de feiten, in dien>t van 
eiser was, dat de betwisting, aldus opge
rezen tussen een werkgever en een werk
nemer, aangaande het bediendencontract 
dat tussen hen bestond, tot de uitslui
tende bevoegdheid van de werkrechters
raden behoorde, en, ten slotte, dat eiser 
zich wel bewust moest zijn van het risico 
dat hij op zich genomen had door eerste 
verweerder, die reeds veroordeeld was 
geweest voor dezelfde feiten, in zijn dienst 
te behouden; dat het bestreden vonnis, 
oordelende over de hogere beroepen inge
steld tegen het vonnis van de politierecht
bank, dit bevestigde om de reden " dat 
de eerste rechter terecht de vordering 
van de burgerlijke partij Ghesquiere 
Leo ongegrond heeft verklaard als gericht 
tegen de beklaagde Lecluyse Albert 
(eerste verweerder), zijn aangestelde, om 
de redenen hierboven aangehaald met 
betrekking tot de burgerlijke aansprake
lijld1eid )) ; dat deze laatste redenen, waar
naar aldus de rechter in hoger beroep 
refereert, echter uitsluitend betreld~ing 
hebben op het bestaan van eon dienst
verband tussen eiser en eerste verweerder 
en met .de omstandigheid of de feiten 
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gepleegd werden in de bediening waartoe 
eiser eerste verweerder bezigde ; 

Overwegende dat deze redenen noch 
de beslissing waardoor eisers vordering 
niet ontvankelijk, noch deze waardoor 
deze vordering ongegrond wordt ver
klaard kunnen rechtvaardigen; 

Overwegende, inderdaad, enerzijds, dat 
de door de wet van 9 juli 1926 aan de 
arbeidsgerechten toegekende uitzonder
lijke bevoegdheid beperkt is tot de kennis
neming van de betwistingen welke hun 
oorsprong in een dienstcontract vinden, 
doch zich niet uitbreidt tot de betwistin
gen waartoe efJn wanbedrijf of een onei
genlijk misdrijf dat ter gelegenheid van 
de betrekkingen, welke dergelijk contract 
tussen de werkgever en de werkman of 
bediende doet ontstaan, gepleegd werd, 
aanleiding geven ; 

Overwegende, anderzijds, dat de om
standigheid dat eiser burgerlijk aanspra
kelijk was voor eerste verweerder voor de 
feiten aan laatstgenoemde ten laste ge
legd, niet tot gevolg heeft op zichzelf, 
eisers vordering als burgerlijke partij niet 
ontvankelijk of ongegrond te maken ; 

Overwegende, ten slotte, dat de om
standigheid dat eiser een font zon begaan 
hebben met eerste verweerder in zijn 
dienst te behonden, op zichzelf niet kan 
volstaan om de vordering van eiser tegen 
eerste verweerder niet ontvankelijk of 
ongegrond te verklaren ; 

Dat de middelen gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het de vordering van 
eiser als bnrgerlijke partij tegen eerste 
verweerder, niet ontvankelijk, minstens 
ongegrond verklaart ert het deze eis af
wijst en nitspraak doet over de kosten 
erop gerezen ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat melding 
van bet thans gewezen arrest zal gemaakt 
worden op de kant van het gedeeltelijk 
vernietigd vonnis ; veroordeelt eiser in 
de helft van de kosten en eerste verweer
der in de wederhelft; verwijBt de aldns 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Recbtbank te V eurne, zitting bondende 
in boger beroep. 

31 oktober 1966.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggever, H. Hallemans. - Gelijklui
luidende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal.- Pleite1·, H. Bayart. 

0ASSATIE, 1967. - 10 

2e KAMER. - 31 oktober 1966. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. -MID
DEL DAT EEN GEBREK AAN ANTWOORD 
OP EEN VERWEER AANVOERT.- PAS
SEND ANTWOORD. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- STRAFVORDERING.- MID
DEL DAT HET FEIT EN HET RECHT 
VERMENGT. - N IET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

1° Mist .feitelij lee g1•ondslag het middel dat 
de rechte1• verwijt een ve1·wee1· niet beant
woonl te hebben, te1·wijl dit door de be
streden beslissing passend we1·d beant
woord (1). 

2° V ermengt het feit en het 1'echt, en is 
de1•halve niet ontvanlcelij k, het middel dat 
het Hof ertoe verplicht feitelijke elemen
ten te onclm·zoeken ( 2). 

(POLLET, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« CONSERVEN TALPE >> EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « NIEUWE VENNOOT
SCHAP VAN DE ETABLISSEMENTEN 
TALPE ». 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 22 jannari 1966 door bet Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

In zover de voorziening gericbt is tegen 
de beslissing : 

A. over de strafvordering : 

Over bet eerste middel, afgeleid nit de 
scbending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat bet bestreden arrest, recht 
sprekende over een vervolging wegens 
verontreiniging van een water van het 
openbaar domein door het Iaten lopen 
van vloeistoffen in de Speyebeek te 
Kortemark, de gevraagde veroordeling 
uitspreekt op grond van de vaststelling 
dat beklaagde « sap voortkomende van 
een silo gevnld met erwtenloof in een 

(1) Cass., 20 december 1965 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 538) ; 26 september 1966, supra, 
biz. 115. 

(2) Cass., 7 februari 1966 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 742). 
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gracht uitgevende in de Speyebeek heeft 
laten lopen met het gevolg dat het water 
van die beek verontreinigd en ontaard 
werd " en van de overweging " dat ook 
niet betwist wordt dat gezegde Speyebeek 
een waterloop is behorend tot het open
baar domein ,, tenvijl, waar ciser in con
clusie had gesteld dat " de doodgewone 
straatgracht, waarin beklaagde het over
tollige silosap liet afvloeien, niet kon be
schouwd worden op het ogenblik der 
feiten als zijnde een waterloop van het 
openbaar domein, . . . dat inderdaad ge
zegde straatgracht, in tegenstelling met 
wat de eerste rechter vermeldt, niet de 
Speyebeek is, maar een straatgracht, 
zonder meer gelegen op zeker 500 meter 
van de aanvang van de Speyebeek; dat 
het niet is omdat de waters van deze 
straatgracht en de waters van andere 
straatgrachten op een gegeven ogenblik 
samenkmnen om aldaar dan op de plaats 
van samenvloeiing minstens 500 meter 
van de silo Pollet verwijderd de Speye
beek te vormen, dat gezegde straatgracht, 
nevens de silo Pollet gelegen, de Speye
beek zou zijn ,, het arrest niet kon vol
staan 1net te ove1·wegen dat " niet betwist 
wordt dat gezegde Speyebeek een water
loop is behorend tot het openbaar do
lnein "maar er zich over moest uitspreken 
of en waarom de straatgracht, waarin ei
ser het overtollige silosap liet afvloeien, 
de Speyebeek is, cloonlctt het arrest bijge
volg, wegens het niet ingaan op die vraag, 
die voor het uitspreken van de gevraagde 
veroordeling opgelost 1noest worden, niet 
naar behoren met redenen is omkleed : 

Overwegendc dat eiser in zijn conclnsie 
v66r het hof van beroep aanvoerde dat 
een koninklijk besluit van 29 december 
1953 de wateren in drie klassen rang
schikt en dat hij het silosap liet lopen in 
een langs een openbare weg gelegen sloot 
die niet valt onder een van de drie voor
melde klassen, dat bet zonder belang is 
dat deze sloot een paar kilometer verder 
in de Speyebeek uitmondt; dat een ko
ninklijk besluit van 3 december 1963, 
zegge van na de feiten, voornoemd ko
ninklijk besluit wijzigt en daar een vierde 
klasse bijvoegt : de wateren die niet voor 
de voornoemde aanwending in aanmer
king komen, namelijk deze van greppels, 
grachten en duikers van open bare wegen ; 
dat op het ogenblik der feiten het lozen 
van afvalstoffen in grachten of greppels 
langs de openbare wegen niet strafbaar 
was, eiser loosde enkel afvalwaters in een 
nevens de openbare weg gelegen gracht ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
in zijn arrest constateert dat eiser sap, in 

een gracht uitgevende in de Speyebeek 
heeft laten lopen en niet betwist wordt 
dat de Speyebeek een waterloop is bello
rend tot het openbaar domein ; maar dat 
hij aanvoert dat de gestelde daad niet 
strafbaar is ; 

Dat het arrest dienaangaande er op 
wijst dat tenzij er machtiging tot lozing 
zou bestaan het feit zelf van de veront
reiniging van de wateren van het open
baar domein " weze het door rechtstreekse 
of onrechtstreekse lozing er in van vloei
stoffen door de artikelen 1 en 7 van de 
wet van 11 maart 1950 verboden en straf
baar gesteld is " ; dat, ten deze, eiser geen 
machtiging tot lozing liad ; dat het 
koninldijk besluit van 29 december 1953 
en dit van 3 december 1963 van dit alge
meen principe niet afwijken en slechts 
tot voorwerp hebben de voorwaarden te 
bepalen ten einde machtiging te beko
men; 

Overwegende dat die beschouwingen de 
conclusie van eiser, zoals deze v66r het 
Hof van beroep luidde, passend beant
woorden en dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede mid del, afgeleid uit de 
schending van artikel 1 van de wet van 
11 maart 1950 op de bescherming van de 
wateren tegen verontreiniging, clooTclat 
het bestreden arrest eiser veroordeelt op 
grond van een vervolging wegens inbreuk 
op artikel l van de wet van 11 maart 
1950, te1'wijl het ten laste van eiser bewe
zen feit niet is het bezoedelen van een 
water van het openbaar domein maar we] 
bet lozen van afvalwater in een gemeen
telijke riool, welk feit uitsluitend onder 
artikel 3 van de wet van 11 maart 1950 
valt : 

Overwegende dat het arrest constateert 
dat eiser het sap voortkmnende van een 
silo, in een gracht uitgevende in de Speye
beek,. waterloop behorend tot het open
baar domein, heeft laten lopen; 

Dat het middel, hetwelk v66r het Hof 
aanvoert dat voornoemde gracht een 
gemeentelijke riool zou zijn, het feit en 
het recht vermengt en dcrhalve niet ont
vankelijk is; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigbeid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. Over de burgerlijke vordering van 
de verweersters : 

Overwegende dat, daar die beslissing 
noch definitief is noch gewezen is over 
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een geschil over de bevoegdheid, de tegen 
die beslissing ingestelde voorziening voor
barig en dienvolgens niet ontvankelijk is ; 

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

31 oktober 1966.- 2e kamer.- Voo?'· 
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Vm·
slaggever, H. Louveaux:.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleitet·s, HH. van Heeke en Struye. 

2e KAl\rnR. - 31 oktober 1966. 

10 VERKEER. - WEGOODE, ARTI· 
KEL 12-l. - PLAATS OP DE RIJBAAN. 
- VERPLIOHTING VOOR DE BESTUUR· 
DER ZO DIOHT MOGELIJK BIJ DE REOH· 
TERRAND VAN DE BAAN TE BLIJVEN.
DRAAGWIJDTE VAN DIE VERPLIOHTING. 

2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). VERGOE· 
DENDE INTRESTEN.- BEGRIP. 

3o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKO:MST). VERGOE· 
DENDE INTRESTEN. - VERTREKPUNT. 
- SOEVEREINE BEOORDELING VAN DE 
REOHTER. 

1° De verpUchting voo?' de bestuut·det• clie 
de 1·ijbaan volgt zo dicht mogelijk bij de 
?'echte?'?"and van die baan te blijven dient 
beoordeeld te worden gelet op de omstan
digheden (1). (Wegcode, art. 12-l.l 

2o De ve1·goedende int?'esten welke op een 
wegens een aquiliaanse fout verschul
digde schadevergoeding worden toege
staan houden vet·band met de omvang 
van het nadeel en maken een integre?'encl 
deel uit van de ve~·goeding (2). 

3o In zaken van aquiliaanse aanspt•akelijk
heid stelt de t•echte?' soeve?·ein de datum 

(1) Cass., 3 september 1962 (BttU. en PASIC., 
1963, I, 5) en noot 3; 17 januari 1966 (ibid., 
1966, I, 635). 

(2) Cass,, 3 november 1953 (Bull. en PAsiC., 
1954, I, 152) en noot 1, biz. 153; noot 2 onder 
cass., 25 april 1957 (ibid., 1957, I, 1011); 

vast vanaf dewelke de vergoedende intres
ten verschuldigd zijn (3). (Burgeri. 
Wetb., art. 1382 en 1153.) 

(PATTIJN, T. VERFAILLIE EN OONSOORTEN.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 januari 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing : 

I. over de strafvordering tegen eiser 
ingesteld : 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. over de burgerlijke vorderingen : 

Over bet eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikelen 97 van de Grand
wet en 12 van het koninklijk besluit van 
8 april 1954 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 
gewijzigd door koninklijk besluit van 
4 juni 1958, doot·dat het best,reden arrest, 
na op strafrechtelijk gebied betichte 
Verfaillie te hebben vrijgesproken van 
de betichting onvrijwillig de dood te 
hebben veroorzaakt van Freddy Debac
kere, en de burgerlijk aansprakelijke 
partij personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid Treveva zonder 
kosten buiten zaak te hebben gesteld, op 
burgerlijk gebied de strafrechter onbe
voegd heeft verklaard ten aanzien van de 
vorderingen door de burgerlijke partijen 
tegen V erfaillie en de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Treveva ingesteld, en verder op straf
rechtelijk gebied eiser heeft veroordeeld 
om onvrijwillig de dood te hebben veroor
zaakt van Freddy Debackere en op bur
gerlijk gebied eiser heeft veroordeeld tot 
het vergoeden der scharle door voormeld 
ongeval veroorzaakt, het middel ver
werpende waardoor eiser, in zijn besluiten 
v66r het Hof van beroep genomen, liet 
gelden dat het ongeval niet zou gebeurd 

cass., 20 juli 1965 (ibid., 1965, I, 1194); 24 ja· 
nuari 1966 (ibid., 1966, I, 658). 

(3) Cass., 12 juli 1943 (Bttll. en PAsrc., 
1944, I, 296) en 4 februari 1966 (ibid., 1966, 
I, 769). 
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zijn had Verfaillie de rechterzijde van de 
baan gevolgd in plaats van bet midden
gedeelte, en . deze beslissing heeft laten 
ste"Lmen op de beschouwing dat, waar 
zou vaststaan dat V erfaillie in een zekere 
mate middende asphaltrijbaan zou afge
komen zijn, in ieder geval niet bewezen 
is dat hij onvoldoende rechts zou gereden 
hebben, te meer er rechts van hem fietsers 
op de rechterbetonstrook reden en Pattijn 
zelf de rechterrand op de asphaltrijbaan 
volgde, te1·wijl het bestreden arrest · zelf 
constateert dat het ongeval zich voordeed 
op een weg waar, beiderzijds de zeven 
meter brede asphaltrijbaan een beton
strook lig van een meter, en dat Pattijn 
op de asphaltbaan doch v66r Verfaillie 
reed, te1·wijl dienvolgens de door hot 
bestreden arrest weerhouden omstandig
heden niet toelaten in te zien waarom, 
spijts het voorschrift van artikel 12 van 
de wegcode, het in de ogen van de rech
ters aan Verfaillie toegelaten was niet 
rechts op de asphaltweg maar eventueel 
op het middengedeelte van de baan te 
rijden, en tenvijl dienvolgens het Hof niet 
in staat is de wettelijkheid te onderzoeken 
van de becritiseerde beslissing zodat het 
bestreden arrest niet naar behoren, over
eenkomstig de vereisten van artikel 97 
van de Grondwet, gemotiveerd is : 

Overwegende dat bet Hof van beroep 
door er op te wijzen dat " niet bewezen is 
dat hij (V erfaillie) onvoldoende rechts 
zou gereden hebben te meer er recht3 van 
hem fietsers op de rechterbetonstrook 
reden " de reden aangeeft waarom gelet 
op de verkeersomstandigheden, V erfaillie 
zo dicht mogelijk bij de rechterrand van 
de baan is gebleven en aldus zijn b83lis
sing wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, cloonlat het bestreden arrest, 
waar eiser in zijn besluiten, v66r het Hof 
van beroep genomen, liet gelden dat er 
geen aanleiding toe bestond compen
satoire rente toe te kennen op andere 
bedragen dan deze welke werkelijk wer
den uitgegeven, beslist heeft dat in eerste 
aanleg aan de vergoedende intresten een 
gerechtvaardigde aanvangsdatum werd 
gegeven, en eiser heeft veroordeeld tot 
bet betalen van vergoedende intresten 
vanaf 17 april 1963 op de bedragen aan 
de burgerlijke partijen toegekend wegens 
:I):J.Orele schade, en schade ex haeTecle, te?'
·.wijlnoch het bestreden arrest, noch het 

vonnis a quo van de Correctionele Recht
bank te Kortrijk del. 20 mei 1965, enige 
beschouwing bevatten waardoor zou wor
den gerechtvaardigd dat op gezegde ver
goedingen, welke niet beantwoorden aan 
uitgegeven bedragen, vergoedende inte
resten vanaf 17 april1963 zouden moeten 
worden uitbetaald : 

Overwegende dat de vergoedende in
tresten welke op wegens een aquiliaanse 
font verschuldigde schadevergoeding wor
den toegestaan verband houden met de 
omvang van het nadeel en een integrerend 
deel uitmaken van de vergoeding; 

Dat de vaststelling van de datum vanaf 
dewelke deze interesten verschuldigd zijn 
van feitelijke aard is en, evenals de afre
kening van de eigenlijke schade, van de 
soevereine beoordeling van de rechter 
afhangt; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
door aan te merken dat " in eerste aanleg 
aan de vergoedende interesten een ver
rechtvaardigde aanvangsdatum werd ge
geven " en door in het beschikkend ge
deelte van zijn arrest deze interesten 
vanaf 17 april 1963, dit is van af de dag 
van het ongeval te doen lopen, de con
clusie van eiser passend heeft beant
woord; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

31 oktober 1966.- 2e lmmer.- VooT
zitteT, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve?·, H. Louveaux. - Gelijklui
clencle conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. - PleiteT, H. Bayart. 

28 KAMER. - 31 oktober 1966. 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- VERKEERSONGEVAL.- SCHADE VER-
OORZAAKT AAN MEERDERE VOERTUIGEN 
DOOR DE FOUTEN BEGAAN DOOR ONDER
SOHEIDEN PERSONEN. - RESPECTIE
VELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELK 
DEZER.- BEOORDELING IN FEITE.
SOEVEREINE BEOORDELING VAN DE 
RECHTER. 
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2D VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRzm
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
MEMORIE NEERGELEGD TER GRIFFIE 
VAN RET HoF VAN CASSATIE.- NooD
ZAKELIJKE TUSSENKOJ\!ST VAN EEN 

ADVOCAAT BIJ DIT HoF. 

3D VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRziE
NING VAN DE BURGERLIJK AANSPRA
KELIJKE PARTIJ.- MEMORIE NEERGE
LEGD TER GRIFFIE VAN RET ROF VAN 
CASSATIE.- NOODZAKELIJKE TUSSEN

KOMST VAN EEN ADVOCAAT BIJ DIT HoF. 

I D De 1'echte1· die fouten als bewezen acht 
ten laste van meerde1·e personen die in 
een verlceersongeval betrolclcen zijn, be
oo1•deelt soeve1·ein in feite de 1'espectieve
l~j lee aanspmlcel~i lcheid van ellc dezer 
voor de veroorzaalcte schade (1). (Burg. 
Wetb., art. 1382.) 

2D en 3D Is niet ontvanlcel~jlc de memo1"ie 
van de bw·ge1·lijlce partij (2) of van de 
bttrgerlijlc aanspralcelijlce pa1·tij (3), 
eise1•es in cassatie, neergelegd ter g1•i!fie 
van het Hof van cassatie zonder de ambte
l~jlce tussenlcomst van een advocaat bij 
dit Hof. (Wetb. van strafv., art. 425; 
wet van 20 jtmi 1953, art. 6, § 2.) 

(DECOSTER, T. JACQUES, WICKE EN PER

SONENVENNOOTSCRAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKREID. « J. SWENNEN -
CENTRALE DU PNEU » ; JACQUES, PER
SONENVENNOOTSCRAP MET BEPERKTE 

AANSPRAKELIJKREID « J. SWENNEN -
CENTRALE DU PNEU » EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCRAP «DE LUIKSE VERZEKE
RINGEN », T. WICKE EN DECOSTER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 26 januari 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

W at de voorziening betreft die door 
Jacques, verdachte, gericht is tegen de 
beslissingen gewezen over de tegen hem 
ingestelde strafvordering en over de 

(1) Raadpl. cass., 11 oktober 1948 (Bull. 
en PAsrc., 1948, I, 557); 17 januari 1949 
(ibid., 1949, I, 34); 20 december 1951 (ibid., 
1952, I, 204); 17 februari en 12 mei 1958 

tegen hem door Wicke en Decoster inge
stelde burgerlijke vorderingen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek, doo1·dat het bestreden 
arrest niet verrechtvaardigt waarom het 
de helft van de verantwoordelijkheid ten 
laste van Jacques en een vierde ten laste 
van Wicke en van Decoster legt, te1·wijl 
het voertuig van Wicke toch het voertuig 
van Decoster aanreed verscheidene mi
nuten nadat het voertuig van Decoster 
had stilgehouden achter het voertuig van 
Jacques : 

Overwegende dat de beoordeling in 
feite van de rechter over de respectieve
lijke aansprakelijkheid van de inzake 
betrokken partijen soeverein is; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
En overwegende, in zover de voorzie

ning gericht is tegen de beslissing gewezen 
over de publieke vordering, dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

0. Wat de voorzieningen van Jacques, 
burgerlijke partij, van de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid "J. Swennen - Centrale du Pneu », 
burgerlijk aansprakelijke partij, en van 
de naamloze vennootschap " De Luikse 
verzekering », burgerlijke partij, betreft : 

Overwegende dat een burgerlijke partij 
of een burgerlijk aansprakelijke partij 
een memorie houdende de middelen tot 
staving van de voorziening aileen door 
de ambtelijke tussenkomst van een advo
caat bij het Hof van cassatie op de griffie 
van dit Hof mag indienen; 

Dat het Hof dus geen acht vermag te 
slaan op de door de eisers ingediende me
morie; 

Overwegende dat de eisers noch in hun 
verklaring tot cassatie noch in een request 
ingediend binnen de door artikel 422 
van het W etboek van strafvordering 
bepaalde termijn op de griffie van het 
Hof van beroep te Gent waar het bestre
den arrest gewezen werd, middelen aan
geduid hebben; 

(ibid., 1958, I, 653 en 1011); cass., 25 april 
1963 (ibid., 1963, I, 902). 

(2) en (3) Oass., 27 juni 1966 (Bu.ll. en 
PAsiC., 1966, I, 1383). 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

31 oktober 1966.- 2e kamer.- Voor
zitter en Ve1·slaggeve1·, H. van Beirs, voor
zitter. - Gelijkluidende conclusie, H. Co
lard, advocaat-generaal. - Pleite~·s, 
HH. J. Paulus (van de balie bij het Hof 
van beroep te Luik) en Heerman (van 
de ba1ie van Oudenaarde). 

2e KAMER. - 31 oktober 1966. 

10 VERZEKERINGEN. - VERZEKE
RINGEN TE LAND.- GEMEENSCHAPPE
LIJKE VERZEKERING TEGEN ONGEVAL· 
LEN.- AARD.- VERHAAL KRACHTENS 
INDEPLAATSSTELLING TEGEN DE DERDE 
AANSPRAKELIJK VOOR HET ONGEVAL.

VooRWAARDEN. 

2° VERZEKERINGEN. - VERZEKE· 
RINGEN TE r,AND.- VERZEKERING VAN 
SOMMEN.- BEGRIP. 

30 VERZEKERINGEN. - VERZEKE
RINGEN TE LAND. - lNDEMNITAffiE 
VERZEKERING. 

4° CASSATIE.- UITGESTREKTHEID.
STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTS
VORDERINGEN.- VORDERINGEN DOOR 

DE VERZEKERAAR VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJEN EN DOOR DEZE BURGERLIJKE 
PARTIJEN INGESTELD TEGEN DE BE· 
KLAAGDE EN DE VOOR DEZE BURGER
LIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. - AR
REST DAT DE VORDERING VAN DE VER
ZEKERAAR VERWERPT DIE BEWEERT IN 
DE PLAATS GESTELD TE ZIJN VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJEN, EN DAT DE 
VORDERINGEN VAN DEZE AANNEEMT.
VOORZIENING VAN DE VERZEKERAAR 
TEGEN DE BEKLAAGDE, DE VOOR DEZE 
BURGERLIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ, 
EN DE BURGERLIJKE PARTIJEN. -
BESLISSING GESTEUND OP DEZELFDE 

(1) Cass., 24 mei 1954 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 823) en noot 2; 19 september 1960 
(ibid., 1961, I, 64) en de noot. 

(2) en (3) DE PAGE, Tmite elementai1•e de 
d1·oit civil, d. II, nr 1033bis; Rep. prat. du 
d1·oit belge, yo .Ass1trances te1'1'est1·es, n rs 15 

ONWETTELIJKE REDEN EN DIE EEN 
AAN ALLE BURGERLIJKE PARTIJEN GE· 
MENE BETWISTING BESLECHT. - VER· 
NIETIGING vAN DE BESLISSING GEWE· 
ZEN OVER DE vORDERING VAN DE 
VERZEKERAAR EISER. - BRENGT MET 

ZICH MEDE DE VERNIETIGING vAN DE 
BESLISSING GEWEZEN TEN AANZIEN 
vAN DE ANDERE BURGERLIJKE PAR· 
TIJEN, BETREFFENDE DEZE BETWIS· 
TING. 

1 o De gemeenschappelij ke ve1·zekering tegen 
de ongevallen maakt uit, naa1· gelang 
de do01' de verzeke1·aaT we~·kelijk aan
gegane verbintenissen, ofwel een ve~·zeke-
1'ing van sommen die in geval van beta
ling van de verzelcerde sam geen aan
leicling geeft tot subrogatoi1· vedwal van 
de verzekema1· tegen de denle aansp1·ake
lijk voor het ongeval, hetzij een indem
nitai1'e ve1·zelce1·ing die aanleiding geeft 
tot zulkdanig ve1·haal ( 1). (Wet van 
ll juni 1874, art. 22.) (Impliciete op
lossing.) 

2o De ve1·zeke1·ing van sommen is deze welke 
de risico's dekt bepaald ten belope van 
een b~i voorbaat vastgesteld bedrag, 
ongeacht de we1·kelijk geleden schade (2). 

3o De indemnitai1·e verzelce1·ing is deze 
welke tot voo1·we1'p heeft de weTkelijk 
geleden schade te dekken al 'tveze het 
slechts een gedeelte e1·van ( 3). 

4o H' anneer de voo1·ziening van een Ve1'· 
zeke?·am· tegen een a1·1·est hetwelk zijn 
vo1·dering ve1·werpt en de vo1·dering aan
neemt die ingesteld is doo1· de burge1·lijke 
partiJen, waarvan hij bewee~·t in de plaats 
gesteld te z~jn, ge1·icht wonlt te1·zelfde1·tijd 
tegen de beklaagde, tegen de voo1· deze 
btt1·ge1·lijk aanspralcel~jke pa1·tij, en 
tegen de bu1·ge1·li]ke partijen, indien de 
voo1·ziening aangenomen wonlt en indien 
de beslissing op dezelfde onwettelijlce 
1·eden gegTond is en een betwisting be
slecht die aan alle bu1•gerl~jke partijen 
gemeen is, wordt de ve1·nietiging 'ttitge
S1J1'oken zowel wat bet1·ejt de beslissing 
gewezen ten aanzien van eiser als wat 
bet1·ejt de beslissing gewezen ten aanzien 
van de bu1·gerlijke partijen (4). 

en 19; DALLOZ, Nouveau 1'epm·toi1·e, yo As8u· 
1·ances tmTest1·es, nrs 10 en 55. 

(4) Cass., 25 mei 1959 (Bttll. en PAsro., 
1959, I, 968 ;) verg. cass., 12 oktober 1959 
(Bull. en PAsro., 1960, I, 176); 16 decembe-r 
1963 (ibid., 1964, I, 408); 14 februari 1966 
(ibid., 1966, I, 766). 
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(ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOEREN

BOND, T. OTTEN, BERX, HAYEN EN 
MOlVIlVIEN.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 februari 1966 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1134, 1250, 1251, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek en van de bewijskracbt van de 
polis nummer 912.541 waarbij eiseres 
het gemeentebestuur van Zepperen ver
zekerd heeft tegen de ongevallen waarvan 
de in de lagere gemeentelijke jongens
school te Zepperen opgevoede kinderen 
het slachtoffer zouden zijn, van de arti
kelen 22 van de wet op de verzekeringen 
dd. ll juni 1874 en 97 van de Grondwet, 
doonlat het bestreden arrest na vastge
steld te hebben dat eerste verweerder op 
strafgebied veroordeeld werd wegens 
onvrijwillige doding van het kind Omer 
Otten en tweede verweerster burgerlijk 
verantwoordelijk verklaard werd voor 
eerste verweerder, en dat verweerders 
verantwoordelijk waren voor een derde 
der schadelijke gevolgen van het ongeval, 
beslist heeft dat eiseres die, in uitvoering 
van de polis, een kapitaal van 100.000 fr. 
aan de ouders van het slachtoffer uit
betaald had, het derde van dit kapitaal 
tegen verweerders niet kon terugvorde
ren, en deze beslissing gestaafd heeft op 
de volgende overwegingen : l 0 de polis 
nummer 912.541 afgesloten tussen eiseres, 
als verzekeraar en het gemeentebestuur 
van Zepperen, heeft een indenmitair 
karakter en strekt tot schadeloosstelling 
betreffende de betaling der geneeskunclige 
kosten en het forfaitair bedrag van 
10.000 frank voor de begrafeniskosten 
doch is een sommenverzekering betref
fende het kapitaal van 100.000 frank dat, 
in geval van overlijden van het slacht
offer, aan de ouders Otten uitbetaald 
wordt, en om die reden mag eiseres dit 
kapitaal niet terugvorderen tegen eerste 
verweerder, 2° eiseres kan evemnin tegen 
eerste verweerder de conventionele subro
gatie in de kwijting (door de ouders van 
het slachtoffer getekend) bevat inroepen, 
3° eiseres, in zover zij die 100.000 frank 
aan de ouders uitbetaald heeft, heeft haar 
eigen schuld gelegd, 4° de ouders hebben 
slechts de materiele schade gevraagd die 
niet vergoed werd in het forfaitair bedrag 
der begrafeniskosten alsook de overige 
materiele schade aan :fiets en klederen 

niet voorzien in de polis, 5° de gevraagde 
morele schade komt niet ter sprake, wijl 
de polis slechts de materiele schade be
oogt, 6° de conventionele subrogatie in 
de kwijting bedongen moet te goeder 
trouw gei:nterpreteerd worden, ee1·ste 
ondm·deel, tenvijl door de polis uitdrukke
lijk bedongen wordt dat de verzekeraar 
aan de ouders van een kind dat het 
slachtoffer wordt van een dodelijk onge
val een bedrag, beperkt tot 100.000 frank, 
zal uitbetalen voor de schade voort
vloeiende uit het overlijden van het kind, 
te?"wijl dit beding bij gevolg een indem
nitair karakter vertoont, teTwijl de door 
het, bestreden arrest bedoelde aanvul
lende bijzondere voorwaarden van de po
lis duidelijk preciseren dat dit bedrag een 
maximmn waarborg is waarin de stoffe
lijke schade" begrepen "is, hetgeennood
zakelijkerwijze insluit dat de gebeurlijke 
morele schade er in ook begrepen is, te?'
wijl eiseres die de bedongen vergoeding 
van 100.000 frank uitbetaald heeft, vol
gens artikel 22 van de wet gesubrogeerd 
was in de rechten van de ouders tegen 
eerste verweerder, derde verantwoorde
lijke ; tweede onderdeel, tenvijl alleszins 
eiseres gesubrogeerd werd door artikel 16 
van de polis, luidend als volgt : " Door het 
sluiten van dit contract, doen de ver
zekerden de maatschappij in al htm rech
ten en rechtsvorderingen treden tegen 
gelijk welke persoon, welke verantwoor
delijk is voor het ongeval, uit gelijk 
welken hoofde en zulks tot het bedrag 
van de sommen, welke betaald ·worden 
of moeten betaald worden on1. reden van 
het ongeval. Op aanvraag van de maat
schappij zullen zij die indeplaatsstelling 
herhalen bij afzonderlijke akte. Het is 
nochtans verstaan dat de maatschappij 
geen verhaal zal nemen op de verzeker
den, noch op de leerlingen, hun ouders of 
voogden "; de1·de onde1·deel, te1·wijl boven
dien eiseres gesubrogeerd werd in de 
rechten van de ouders door de kwijting 
die door hen getekend op 8 oktober 1964 
en afgeleverd werd, en die luidt als volgt : 
"Ondergetekende Mr en·Mevr. Otten ver
klaren de Assurantie van de Belgische 
Boerenbond in hun plaats te stellen voor 
het terugvorderen van de schade tegen
over de voor dit ongeval gebeurlijk ver
antwoordelijke derde persoon, van de 
som van 100.000 frank betaald uit 
hoofde van hare verplichtingen inge
volge de voorwaarden van polis num
mer 912.541 ''; vie1·de onde1·deel, terwijl 
het bestreden arrest niet heeft kunnen 
beslissen, zonder de bewijskracht van 
bedoelde polis en van bedoelde kwijting 
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te schenden, dat eiseres niet verplicht 
was aan de ouders van het slachtoffer 
de 100.000 frank uit te betalen of dat 
zij deze som niet uitbetaald had wegens 
de schade door de ouders geleden tEn 
gevolge van het overlijden van hun kind, 
en zulks overeenkomstig de polis; vijfcle 
onclenleel, te1·wijl het feit dat eiseres haar 
eigen schuld zou uitbetaald hebben, het
geen trouwens het geval is voor al de 
sommen door een verzekeraar uitbetaald, 
niet wegneemt dat eiseres wettelijk gesub
rogeerd werd in de rechten van de ou
ders van het slachtoffer tegen de derde 
verantwoordelijke; zescle oncleTdeel, te1·
wijl het feit dat de ouders het kapitaal 
van 100.000 frank niet zouden gevraagd 
hebben niet wegneemt dat zij, volgens de 
door hen getekende kwijting, dit kapitaal 
aanvaard hebben en gepreciseerd hebben 
dat het uitbetaald werd in uitvoering van 
de polis, zulks met een uitdrukkelijk be
ding van subrogatie ; zevencle ondenleel, 
teTwijl alleszins het bestreden arrest dat 
enerzijds aamleemt dat het overeenkom
stig de polis is dat « in geval van over
lijden van het slachtoffer een kapitaal van 
100.000 frank aan de ouders uitbetaald 
wordt », anderzijds geenszins vaststelt 
dat de ouders geen schade geleden hadden 
ten belope van 100.000 frank en ten 
slotte uitdrukkelijkbeslist dat eerste ver
weerder als derde verantwoordelijke ver
plicht was de gehele schade van de ouders 
te vergoeden, daardoor impliciet vast
gesteld heeft dat eiseres een schuld uit
betaald heeft die tevens de schuld was 
van eorstc verweerder ; teTwijl hot bij 
gevolg niet wettelijk kon beslissen dat 
eiseres niet gesubrogeerd was in de rech
ten van de ouders ; te1·wijl minstens uit de 
bewoordingen van het bestredon arrest 
onmogelijk kan uitgemaakt worden om 
welke reden eiseres die, zoals eiseres in 
haar conclusie het staande hield, ten 
gevolge van een beding ten voordele van 
derden in de polis bevat, vergoedingen 
aan deze derden - zijnde de ouders van 
het slachtoffer - uitbetaald had, de sub
rogatio uitdrukkelijk door artikel 16 van 
de polis voorzien, als deel uitmakende van 
dit beding niet kon inroepen ; teTwijl het 
bestreden arrest bedoelde passus van de 
besluiten riiet of minstens onduidelijk 
beantwoord heeft ; teTwijl zijn beslissing 
bij gevolg niet wettelijk gemotiveerd 
voorkomt, naar luid van artike1 97 van 
de Grondwet ; achtste onde1·deel, teTwijl om 
de afwijzing van de eis van eiseres tot 
terugvordering van het door haar uit
betaalde kapitaal te rechtvaardigen, het 
bestreden arrest had moeten vaststollen 

dat eerste verweerder, als derde verant
woordelijke voor het dodelijk ongeval, 
niet verplicht was de ouders van het kind 
te vergoeden ten belope van 100.000 frank 
wegens de schade die het gevolg was van 
het overlijden van hun kind, tm·wijl dit 
vraagpunt door het bestreden arrest niet 
opgelost en niet eens behandeld of onder
zocht werd, teTwijl zijn beslissing dus niet 
wettelijk gemotiveerd voorkomt : 

Over het eerste en het vierde onderdeel 
samen : 

Overwegende dat het arrest, om te 
beslissen dat eiseres het recht niet heeft 
tegen de derde persoon, aansprakelijk 
voor het ongeval, geheel of ten dele de 
vergoeding van 100.000 frank torug te 
vorderen, welke zij in uitvoering van 
een gemeenschappelijke verzekeringspolis 
nummer 912.541 aan de ouders van de 
getroffene uitbetaald heeft, steunt hierop 
dat eiseres zich kan beroepen noch op de 
bepalingen van artikel 22 van de wet van 
ll juni 1874 noch op een conventionele 
subrogatie ; 

Dat de rechter de toepassing van ge
zegde wetsbepaling verwerpt om de 
enkele reden dat ten deze de polis, in zo
ver zij het bedoeld kapitaal betreft, geen 
indemnitaire verzekering maar een som
menverzekering is; 

Overwegende dat een verzekering van 
sommen bepaalde risico 's dekt ten be
lope van een bij voorbaat bedongen 
som, ongeacht de werkelijk geleden 
schade, terwijl de indemnitaire verzeke
ring uitsluitend tot voorwerp heeft de 
werkelijk goleden schade te dekken al 
weze het slechts een gedeeltc ervan ; 

Dat luidens het litigious beding van 
de polis, de verzekeraar voor geval van 
dood een bedrag van « ten hoogste » 
100.000 frank zal vergoeden, waaruit 
noodzakelijk volgt dat het risico niet 
gedekt is ten belope van een bij voorbaat 
bedongen som maar in verband met de 
werkelijk geleden schade ; 

Overwegende dat het arrest, om de 
vordering van de eiseres af te wijzen in 
zover zij tot terugbetaling van het uit
betaald kapitaal van 100.000 frank 
strekt, op bijvoegende wijze ook ver
klaart dat, wat betreft dit kapitaal, de 
door de verweerders Otten en Berx 
« gevraagde morele schade, niet ter sprake 
komt, wijl de verzekeringspolis slechts de 
materiele schade beoogde » ; 

Dat het alzo de gedeeltelijke inwilli
ging van de eis van die verweerders tot 
vergoeding van de morele schade recht
vaardigt en de betwisting verwerpt die 
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eiseres desaangaande opgeworpen had 
door in conclusie aan te voeren dat ge
noemde verweerders bet recht niet meer 
hadden van de aansprakelijke dader een 
vergoeding te vorderen betreffende een 
schade die eiseres hersteld had ; 

Overwegende dat, waar de verzeke
ringspolis bepaalt dat in bet bedrag van 
"ten hoogste 100.000 frank» welk uit
betaald zal worden voor de schade voort
vloeiend uit het overlijden van het kind, 
de stoffelijke schade begrepen is, zij 
geenszins de herstelling van de morele 
schade uitsluit; 

Dat de rechter derhalve, door aan voor
meld beding een met zijn bewoordingen 
onverenigbare uitleg te geven, de bewijs
kracht van de akte die het vaststelt en 
waaraan het uitwerking geeft geschonden 
heeft, en bijgevolg zijn beslissing niet 
wettelijk verantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de vernietiging van 

de beslissing gewezen over de door eiseres 
tegen verweerders Hayen en Mommen 
ingestelde vordering zich moet uitstrek
ken tot de beslissing gewezen over de 
tegen deze verweerders door verweerster 
Otten en Berx ingestelde vordering, welke 
beslissing op de zelfde onwettelijke be
weegredenen steunt en een zelfde geschil 
hangende tussen al de partijen beslecht; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover het de aan
sprakelijkheid voor het ongeval verdeeld 
heeft en het het bedrag van de door de 
verweerders Otten en Berx geleden mo
rels schade heeft vastgesteld, en behalve 
in zover het de verweerders Hayen en 
Mommen veroordeeld heeft te betalen : 
1° aan eiseres een derde van 10.280 frank 
hetzij 3.427 frank wegens begrafeniskos
ten en geneeskundige kosten, 2° aan ver
weerder Otten een derde van 5.430 frank 
hetzij 1.810 frank wegens materiels 
schade; beveelt dat melding van het 
thans gewezen arrest zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de verweerders in 
drie vierde van de kosten en laat het 
overige ten laste van eiseres, behalve wat 
betreft de kosten van betekening aan bet 
openbaar ministerie wellm algeheel ten 
laste van eiseres blijven; verwijst de 

(1) Dit recht van de overheid heeft immers 
tot voorwerp een met de wet strijdige toestand 
te doen verd1vijnen; raadp1. cass., 22 januari 
1960, redenen (A1'1'. Vm·br., 1960, blz. 468); 
17 december 1964 (B1tll. en PAsrc., 1965, I, 

aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

31 oktober 1966.-28 kamer.- Voor
zittm· en Ve1·slaggevm·, H. van Beirs, voor
zitter. - Gelijlcluidende conclusie, H. Co
lard, advocaat-generaal. Pleite1·, 
H. Struye. 

2° KAMER. - 31 oktober 1966, 

STEDEBOUW. - BEBOUWING ZONDER 
TOELATING. - RECHT VAN DE B"E
VOEGDE OVERHEID OM RET HERSTELLEN 
VAN DE PLA.ATS IN DE VORIGE STAA.T TE 
BEKOMEN.- SPECIFIER KARAKTER. 

Het 1·echt aan de bevoegde ove?"heid toege
lcend om het he1•stellen van de plaats in 
de vorige staat te belcomen, wannee?' een 
gebouw zonde1' bouwve1·gunning opge
richt we?'d, is v1·eemd aan de bepalingen 
van het Bu1·gm·lijlc Wetboelc die de Ve?'

houdingen tussen nabu1·ige eigenaa1·s 
beheersen (1). (Besluitwet van 2 decem
ber 1946, betreffende de stedebouw, 
art. 27, lid 3 [2].) 

(REMAUT, T. DE BELGISCHE STA.AT, MINIS· 
TER VAN OPENBARE WERKEN, EN DE 
GEMEENTE BERCHEM.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op bet bestreden 
arrest, op 9 februari 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 44 en 100 van het Strafwetboek, 27 
en 28 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het 
W etboek van strafvordering zoals gewij
zigd door artikel 1 van de wet van 30 mei 
1961, 544 en 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek en 27, bepaaldelijk het derde lid 
daarvan, van de besluitwet van 2 decem-

346); 31 januad 1966 (ibid., 1966, I, 697) 
en 17 oktober 1966, sup1·a, blz. 225. 

(2) Thans : Wet van 29 maart 1962 hou
dende organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw, art. 65. 
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ber 1946 betreffende de stedebouw, door
dat het bestreden arrest, recht sprekende 
over een vervolging wegens bebouwing 
zonder toelating (artikel 18 van de be
sluitwet van 2 december 1946) en wegens 
inbreuk op het bouwreglement van de 
gemeente Berchem, na vastgesteld te 
hebben dat de openbare vordering ver
jaard was maar dat de aanstelling van 
de burgerlijke partijen tijdig was ge
schied, recht sprekende dus « betreffende 
de burgerlijke belangen ,, de eis van de 
burgerlijke partij en toewij st strekkende 
tot verwijdering binnen de zes maanden 
van de wederrechtelijk opgetrokken 
bouwwerken, terwijl, eerste onde1·deel, 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), eiser in conclusie had gesteld dat 
« ter zake waarlijk zou kunnen gesproken 
worden van een 1nisbruik van recht " en 
het arrest op de aldus door eiser opge
worpen rechtsvraag, betreffende de toe
passing op de eis van de burgerlijke par
tijen van de regel dat een misbruik van 
recht niet zal worden bekrachtigd door de 
rechtbanken, niet ingaat, zodat in het 
duistere blijft of het arrest van mening 
is .geweest dat de genoemde regel geen 
toepassing kon vinden op de eis van de 
hurgerlijke partijen dan wel dat de eis 
van de burgerlijke partijen geen misbruik 
van recht inhield, zodat het Hof bijgevolg 
in de onmogelijkheid wordt gesteld zijn 
toezicht uit te oefenen en het arrest der
halve niet naar belwren met redenen 
is omkleed ; tenvijl, tweede onderdeel 
(schending van .alle andere in het middel 
genoemde bepalingen), het arrest, om de 
toewijzing van de eis van de hurgerlijke 
partijen te rechtvaardigen, overweegt dat 
bij wederrechtelijke bouw de rechtsmacht 
die u:itspraak moet doen over een eis tot 
verwijdering van bouwwerken ingesteld 
door een burgerlijke partij op grond van 
artikel 27, derde lid, van de besluitwet 
van 2 december 1946, de afbraak dient te 
bevelen zonder de gegrondheid van die 
eis te mogen beoordelen omdat « de 
beoordeling van de ingeroepen reden 
zou terugslaan op de administratieve 
bevoegdheid van voormelde burgerlijke 
partijen ... (en) een nader onderzoek 
vanwege de rechtsmachten omtrent de 
aard van het bouwwerk, om dit laatste 
al dan niet in stand te houden, onrecht
streeks op een onderschuiving van be
voegdheid zou neerkomen voor wat te 
verlenen bouwvergtmningen aangaat ,, 
zulks ten onrechte daar de eis van ver
weerders, wanneer hij de vorm aanneemt 
van een aanstelling als burgerlijke partij, 
beheerst wordt door de regels van het 

burgerlijk recht over de verhoudingen 
tussen naburige eigenaars zodat het be
streden arrest niet mocht weigeren de 
gegrondheid van de eis van de burgerlijke 
partij en te toetsen aan de toepasselijke 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
(artikel 544 en artikel 1382) : 

Overwegende dat in zover het arrest 
toepassing maakt van artikel 27 van de 
besluitwet van 2 december 1946 om over 
de burgerlijke vordering van de verweer
ders uitspraak te doen, het niet door het 
middel bestreden wordt ; 

Wat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat, door aan te voeren 
dat ten deze « waarlijk zou kunnen ge
sproken worden van een misbruik van 
recht ,, eiser geenszins beweerd heeft dat 
de verweerders van het recht dat de wet 
hun toekent gebruik hebben gemaakt 
met het inzicht een met het recht strijdig 
doel te bereiken ; 

Overwegende dat het arrest deze niet 
nader bepaalde aanvoering afgewezen 
heeft op grond van de passende en on
dubbelzinnige overweging dat het niet 
tot de bevoegdheid van de rechtsmachten 
behoort te onderzoeken of het te pas 
komt de door hogervermeld artikel 27, 
lid 3, voorziene maatregel te bevelen, 
die overeenkomstig de wet door de ver
weerder gevorderd wordt ; 

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat het recht waarop de 
burgerlijke vordering van de verweerders 
steunt in geen verband staat, wat hen be
treft, 1net een eigendomsreeht zodat hun 
eis die de uitoefening is van het hun door 
bedoeld artikel 27, lid 3, toegekende 
reeht geenszins beheerst wordt, zoals het 
middel beweert, door de regels van het 
burgerlijk recht over de verhoudingen 
tussen naburige eigenaars ; 

Dat dit onderdeel naar recht faalt; 

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

31 oktober 1966.- 2e kamer.- Voor
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'· 
slaggeve1·, H. Louveaux. - Gelijklui
dende conclusie, H. Colard, advoeaat
generaal. - Pleiters, HH. van Heeke 
en DeBruyn. 
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2e KAMER. - 31 oktober 1966. 

ONOPZETTELIJKE VERWONDIN
GEN EN ONOPZETTELIJKE DO
DING.- GEBREK AAN VOORZIOHTIG
HEID OF VOORZORG.- BEGRIP. 

Er is gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg, in de zin van artikel 418 van het 
Strafwetboek, wannee1· de clade?' van een 
onopzettelijke clocling of van het onop
zettelij k toe b1·engen van letsels geen ?'eke
ning !weft gehouclen met een mogehjk
heicl die hij moest voorzien ( 1). 

(KOPPE, T. GOOVAERTS EN NAAMLOZE 
VENNOOTSOHAP « GENERAL ACCIDENT )),) 

ARREST. 

HET ROF;- Gelet op het bestreden 
arrest door het Hof van beroep te Brussel 
op 12 februari 1966 gewezen; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing : 

A. over de strafvordering tegen eiser 
ingesteld : 

Over bet middel afgeleid uit de scben
ding van artikel 2-3° van de W egcode, 
cloonlat het bestreden arrest beslist dat 
eiser rekening moest bouden met de voor
zienbare mogelijkheid dat het naast de 
i'ijbaan gelegen gedeelte van de openbare 
weg, « gelet op zijn uitzicht ,, een rijwiel
pad kon zijn in beide richtingen verplich
tend voor de wielrijders, te1·wijl voor
noemd artikel het begrip rijwielpad als 
volgt omschrijft : bet gedeelte van de 
openbare weg dat door « speciale bor
den " aangeduid is als bestemd voor het 
verkeer van fietsen : 

Overwegende dat eiser terecbt stand 
om bij gebrek aan voorzichtigheid onop
zettelijk letsels te hebben toegebracht 
aan verweerder ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er op wijst dat verweerder op een rijwiel
pad reed als dusdanig aangeduid door 
rniddel van reglementaire verkeerstekens 
in de richting door verweerder gevolgd ; 
dat eiser, die uit tegenovergestelde rich
ting kwam, weten moest dat hij die tekens 

niet kon zien vermits zij niet naar hem 
mochten gekeerd zijn maar dat hij reke
ning diende te houden met de voorzien
bare mogelijkheid dat het naast de rij
baan gelegen gedeelte van de openbare 
weg, gelet op zijn uitzicht, een rijwielpad 
kon zijn in beide richtingen verplichtend 
voor de wielrij ders ; 

Overwegende dat de rechter aldus het 
karakter van rijwielpad aan een gedeelte 
van de weg niet wegens zijn uitzicht 
toeschrijft, maar het gebrek aan voor
zichtigbeid afleidt uit het feit dat eiser 
geen rekening heeft gehouden met een 
mogelijkheid die hij moest voorzien ; 

Dat het middel op een verkeerde inter
pretatie van het arrest rust en derhalve 
feitelijke grondslag mist ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. Over de burgerlijke vordering tegen 
eiser ingesteld : 

Overwegende dat eiser afstand heeft 
gedaan. van zijn voorziening ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zover deze gericht 
was tegen de burgerlijke beschikkingen 
van het bestreden arrest ; verwerpt de 
voorziening in zover deze gericht is tegen 
de beslissing over de strafvordering ; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

31 oktober 1966.-28 kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Louveaux. - Gelijkltti
clencle concluste, H. Colard, advocaat
generaal. 

.2 8 KAMER. - 31 oktober 1966. 

1° WEGVERKEER. - VooRRANG. 
VOORB.ANGHEBBENDE BESTUURDER 
KRAOHTENS ARTIKEL 16 VAN HET VER
KEERSREGLEMENT. - BESTUURDER DIE 
STIL STAAT EN WEER AANZET. - MA
NEUVER DIE DOOR DE ANDERE BE
STUURDER GEZIEN KAN WORDEN. -
VERLIES VAN DE VOORRANG, WELK OOK 
HET VOORNEMEN ZI,J VAN DEGENE DIE 
HET MANEUVER UITVOERT. 

(1) Cass., 12 november 1951 (Bull. en Pa- 2° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF-
src., 1952, I, 128) en noot. ZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BE-
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KLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OVER 
DE STRAFVORDE.RING EN TEGEN DE 

EINDBESLISSINGEN OvER DE BURGER· 
LIJKE REOHTSVORDERINGEN. - VER

NIETIGING VAN DE BESLISSING OVER DE 

STRAFVORDERING. GEVOLG TEN 
OPZIOHTE VAN DE BESLISSINGEN OVER 

DE TEGEN EN DOOR DE BEKLAAGDE 
INGESTELDE REOHTSVORDERINGEN. 

1° De bestutwder· die, k?·achtens a?"tikel 16 
van de wegcode de voo?Tang genietende, 
stil staat en zijn voer·tuig opniet<W in 
beweging zet, ver·liest zijn voor·r·ang, 
zelfs indien hij het voor·nemen niet had 
eman te ve?"zaleen, vim het ogenblile aj dat 
dit maneuver· door· de ander·e bestut<r·de?" 
gezien leon wonlen (1). (Art. 17 van de 
wegcode van 10 december 1958, gewij
zigd door het koninklijk besluit van 
30 april 1963.) 

2° De ver·nietiging, op de voor·ziening van 
de beklaagde, van de beslissing over· cle 
str·afvor·der·ing br·engt met zich mede de 
ven~ietiging van de eindbeslissing over· 
de tegen hem ingestelde btwge?"lijlee 
?"echtsvor·der·ing, die het gevolg is van 
de eer·ste, en van de eindbeslissing ave?" 
de door· hem ingestelde bu?"ger·lij lee r·echts
vor·deTing, die gegr·ond is op dezelfde 
onwettelijleheid, en tegen dewellee hij 
zich r·egelmatig heeft voo?"zien (2). 

(DEOOENE, T. LEYRE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 maart 1966 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Veurne; 

I. In zover de voorziening de beslissing 
over de tegen verweerder ingestelde pu
blieke vordering bedoelt : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om zich tegen de vrijspraak van een 
medeverdachte te voorzien ; 

II. In zover de voorziening de beslissing 
over de tegen eiser ingestelde publieke 
vordering bedoelt : 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, afgeleid, bet eerste, uit de schen-

(1) Cass., 18 maart 1966 (Bull. en PAsrc., 

1966, I, 922) en noot. 
(2) Cass., 12 september 1966, sup1·a, blz. 47). 

ding van artikel 97 van de Grondwet, 
cloonlat het bestreden vonnis eiser veroor
deelt wegens inbreuk op artikel 16-1 van 
de wegcode, zoncle?" zijn conclusie te beant
woonlen waarbij hij deed gelden dat ver
weerder zijn. voorran.g had prijsgegeven 
door te stoppen en weer aan. te zetten, 
hoewel beide voertuigen voor elkaar goed 
zichtbaar waren, en alzo eiser in dwaling 
heeft gebracht; het tweede, uit de schen
ding van artikel 16-1 van de wegcode, 
cloonlat het bestreden vonnis eiser wegens 
iribreuk op voormeld artikel 16-1 veroor
deelt, te?'wijl verweerder zijn voorrang 
had prijsgegeven. door te stoppen en weer 
aan te zetten : 

Overwegende dat het von.nis zijn be
slissin.g steunt hierop dat verweerder, 
hoewel hij, vooraleer de aansluitin.g op 
te rijden, een ogenblik gestopt heeft om 
zich van de eventuele tegen.woordigheid 
van een andere prioritaire weggebruiker 
te vergewissen, alzo niet op duidelijke 
wijze van zijn voorrang van rechts af
stand heeft gedaan en derhalve deze voor
rang niet verloor ; 

Maar overwegende dat de bestum·der 
die, krachtens artikel 16 van de wegcode 
van de voorrang genietende, stil staat 
en zijn voertuig opnieuw in beweging 
brengt, zijn voorrang verliest, zelfs indien 
hij het voornemen niet heeft eraan te 
verzaken, van het ogenblik dat .dit ma
neuver door de andere bestuurder gezien 
kan worden; 

W aaruit volgt dat het vonnis, door 
zijn beslissing betreffende de voorrang 
afhankelijk te stellen van het voornemen 
van de bestuurder die zijn. voertuig tot 
stilstand heeft gebracht, deze beslissing 
niet wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het, zodoende, de in het eerste mid
del bedoelde conclusie niet beantwoordt; 

Dat beide middelen gegrond zijn ; 

III. In zover de voorziening de beslis
sing bedoelt over de burgerlijke verde
ring : 

1° door verweerder tegen eiser inge
steld : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing over de tegen eiser ingestelde 
publieke vordering, die meebrengt van de 
beslissing over de tegen hem ingestelde 
burgerlijke vordering, die het gevolg er
van is; 

2° door eiser tegen verweerder inge
steld : 

Overwegende dat het vonnis beslist 
dat eiser geheel aansprakelijk is voor 


