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Overwegende dat zowel verweerster 
als eiser in conclusie erop wezen dat de 
lucratieve overlevingsduur van het slacht
offer drie en een half jaar bedroeg; dat 
eiser verder betoogde dat de kapitalisatie
coefficient voor vier jaar 3,587 was en 
voor drie jaar 2, 748, zodat voor drie en 
een half jaar de coefficient 3 bedroeg »; 

Overwegende dat de rechter aldus de 
schade berekend heeft door te steunen 
op een andere wijze van berekening dan 
die welke hem door de partijen voorge
steld was, zonder de reden op te geven 
waarom hij die wijze van berekening van 
de partijen door een andere vervangen 
heeft; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het eiser veroordeelt 
tot de betaling aan verweerster van de 
bedragen van 150.675 en 25.000 frank, 
en tot de betaling van compensatoire 
en gerechtelijke interesten op die be
dragen.; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing ; veroordeelt verweerster in de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

16 januari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter. Verslaggeve?', 
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Duman, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 17 januari 1967. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- DIRECTE BELAS· 
TINGEN.- HoF VAN BEROEP DAT VER· 
WIJST NAAlt DE ltEDE:N'EN VAN DE 
BESLISSING VAN DE DIRECTEUlt DE:& 
BEI.ASTINGEN.- WETTELIJKHEID. 

(1) Cass., 10 januari 1961 (Bull. en PAsiC., 
1961, I, 503); verg. cass., 14 september 1965 
(ibid,, 1966, I, 69). 

(2) Verg. cass., 16 november 1960 (Bull. en 
PAsiC., 1961, I, 284); 26 april 1962 (ibid., 
1962, I, 930) ; 25 september en 18 oktober 
1962 (ibid., 1963, I, 120 en 213). 

(3) Cass., 28 september 1965 (Bull. en 
PAsiC., 1966, I, 129). Nopens de neerlegging, 
na het verstrijken van de wettelijke termijn, 
van stukken betreffende de betwisting of van 

2° CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN,- VERMELDING VAN DE 
GESCHONDEN WETSBEPALINGEN, 
1\IIIDDEL DAT DE BEWIJSKRACHT VAN 
BEPAALDE STUKKE:N' CltiTISEEltT. -
1\IIIDDEL DAT ENKEL DE SCHENDING 
VA:N' AltTIKEL 97 VAN DE G:&ONDWET 
AANDUIDT. NIET·ONTVANKELIJK· 
HEID. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL DAT OVElt· 
BODIGE REDENEN CltiTISEERT.- NIET· 
ONTVANKELIJKHEID. 

1° H et hof van be1·oep, waa1•bij een be1·oep 
inzalce di1·ecte belastingen aanhangig is, 
omlcleedt regelmatig zijn arrest met rede
nen doo?' te ve1·wijzen naa1· de redenen 
van de beslissing van de di1·ecteu1' de?' 
belastingen (1). (Grondwet, art. 97.) 

2° Is niet ontvanlcelijk het middel tot sta
ving van een voo?·ziening inzake di1·ecte 
belastingen, dat de bewijslcmcht van 
bepaalde stulclcen critiseert, en clat enkel 
cle schencling van artilcel 9 7 van cle 
G1·ondwet aanduidt (2). (Wet van 6 sep
tember 1895, gewijzigd op 23 juli 1953, 
art. 14.) 

3° Is niet ontvanlcelijlc, bij gebrelc aan 
belang, het miclclel clat alleen overbodige 
redenen van de best?·eden beslissing C?'i
tisee?·t (3). 

(TAMINAU, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 september 1964 gewezen 
door het Hof van beroep · te Brussel ; 

Overwegende dat het verzoekschrift, 
bij materiele vergissing, vermeldt dat de 
voorziening gericht is tegen een arrest 
van het H of van beroep te Brussel, 
12e kamer, van 27 oktober 1964; 

aanvullende stukken, raadpl. cass., 10 decem· 
ber 1963 (ibid., 1964, I, 387) en noten 6 en 7, 
en cass., 12 november 1957 (ibid., 1958, I, 
248); nopens de neerlegging van stukken 
voortkomende uit dossiers van andere zaken 
of van stukken betreffende andere dienstjaren, 
raadpl. cass., 24 november 1959 (ibid., 1960, 
I, 358), 4 december 1962 en 18 juni 1963 
(ibid., 1963, I, 416 en 1098). 
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Dat nit andere vermeldingen van het 
verzoekschrift dnidelijk blijkt dat bet 
aldns bedoeld arrest op 15 september 
1964 gewezen werd; 

Over bet eerste middel, afgeleid nit de 
scbending van artikel 97 van de Grond
wet, wegens gebrek aan motivering, 
doot•rlat, eet·ste onclercleel, bet arrest naar 
de motieven van de beslissing van de 
directenr verwijst, tenvijl de eenvondige 
verwijzing naar de in die beslissing ont
wikkelde bewijsvoering niet de beweeg
redenen doet kennen die de overtniging 
van de recbter bebben bepaald; tweecle 
ondercleel, bet arrest op de ter zitting 
door de administratie neergelegde aan
vnllende stnkken ste1.mt, tenvijl die stuk
ken, gepnt nit andere reeds beslechte 
zaken en terugslaande op andere dienst
jaren, niet toelaten eruit besluiten te 
trekken betreffende daaropvolgende 
dienstjaren; dercle ondet•deel, het arrest 
zijn motieven steunt op diverse gevolg
trekkingen nit voormelde stukken, ter
wijl die gevolgtrekkingen l 0 niet op 
eiser zelf, maar op een vereniging, derde 
in de zaak, betrekking hebben, 2o de 
hoedanigheid van eiser als onderge
schikte bezoldigde in de vereniging zonder 
winstgevend doel negeren, niettegen
staande de wettelijk geregelde macht van 
de beheerraad, 3° een voorheen bestaande 
loutere mogelijkheid tegenwerpen; vienle 
ondercleel, het arrest vaststelt eensdeels, 
door verwijzing naar de beslissing van 
de directenr, dat eiser de vereniging zon
der winstgevend doel, waarin hij werk
zaam was, naar eigen goedchu1ken be
heerde, en anderdeels, in zijn eigen mo
tieven, dat het zonder belang is dat eiser 
<< niet alleen zekere beslissingen mocht 
treffen, maar samen met zijn collega's 
van de beheerraad », tenvijl deze motieven 
tegenstrijdig zijn : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat een arrest regelmatig 
gmnotiveerd is wanneer het, zoals ten 
deze, naar de beweegredenen van de be
slissing van de directeur verwijst; 

Wat het tweede en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat de ingeroepen grie
ven er op neerkomen de bewijskracbt van 
bepaalde stukken, en de gevolgtrekkingen 
welke het arrest eruit afieidt, te critise
ren ; dat deze grieven vreemd zijn aan de 
bepaling van artikel 97 van de Grondwet 
in het middel aangednid ; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende, eensdeels, dat wanneer 
het arrest vaststelt dat eiser de kwes
tienze vereniging naar eigen goeddunken 
beheert, het zich ertoe beperkt de handel
wijze van eiser in feite te beoordelen; 

Overwegende, anderdeels, dat wanneer 
het aanneemt dat eiser" niet alleen zekere 
beslissingen mocht treffen, maar samen 
met zijn collega's van de beheerraad », 
het aldns de verplichting aanhaalt waar
aan eiser, ten aanzien van de wet of van 
de statnten, onderworpen was, overwe
ging welke niet impliceert dat eiser, in 
feite, gezegde verplichting zou nageleefd 
hebben; 

Dat, bijgevolg, de in het middel be
doelde motieven niet onverenigbaar zijn, 
zodat geen onderdeel van het middel kan 
aangenomen worden ; 

Over het tweede en derde middel, af
geleid, het tweede, nit de schending van 
artikel Ill van de Grondwet, doordat 
het arrest zijn motieven stennt op stuk
ken betreffende andere dienstjaren dan 
die waarover het te beslissen had, terwijl 
bovenvermeld artikel het principe van 
de annualiteit van de belastingen hnl
digt ; het derde, uit de schending van de 
artikelen 67 van de gecoi:irdineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
en 9 van de wet van 6 september 1895, 
vervangen door artikel l van de wet 
van 23 j1.mi 1953, doot·clat het arrest zich 
in zijn motieven beroept op stnkken 
gepnt nit andere zaken, welke slechts op 
de terechtzitting van het hof van beroep 
neergelegd werden, teTwijl het hof van 
beroep niet mag stmmen op stnkken die 
deel uitmaken van een dossier neergelegd 
in een andere zaak, hetgeen zon leiden 
tot vermenging van bewijsmiddelen, en 
tenvijl de directeur der belastingen, on
middellijk na de ontvangst van de beto
kening van het beroep, al de stnkken 
met betrekking tot de betwisting ter 
griffie moet neerleggen : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
de aan eiser door de vereniging " Familie
belang » toegekende vergoedingen als 
winsten van een werkend vennoot dienen 
beschonwd te worden, en niet als bezol
digingen door een derde betaald ; 

Overwegende dat het desbetreffend 
zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt 
door te stennen op feitelijke elementen, 
die het hof van beroep soeverein beoor
deelt en welke in de beslissing van de 
directenr, waarnaar het arrest verwijst, 
aangehaald zijn ; 
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Overwegende dat derhalve de andere 
motieven van het arrest, die steunen op 
de v66r het hof van beroep neergelegde 
en in de middelen bedoelde stukken, 
overbodig zijn ; 

Dat hieruit volgt dat de middelen, te
gen overbodige motieven gericht, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk 
zijn; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel13 van de wet van 
27 juni 1921 betre:ffende de verenigingen 
zonder winstgevend doel, dom·dat het 
arrest het motief bijtreedt dat eiser de 
kwestieuze vereniging naar eigen goed
dunken beheerde, te1·wijl vorenvermelde 
wetsbepaling imperatief bepaalt dat het 
de beheerraad is die de zaken van de 
vereniging leidt, en deze vertegenwoor
digt bij elke gerechtelijke en buitenge
rechtelijke akte : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het vierde onderdeel van het eerste mid
del blijkt dat het vierde middel op een 
verkeerde interpretatie van het arrest 
steunt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

17 januari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggevM·, Ridder de Schaetzen.- Gelijk
luidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. - Ple1:te1·, H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 17 januari 1967. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. GEMEEN
SOHAPPELIJK BEDRIJF. - FIOTIEVE 
BEZOLDIGING VAN DE PERSOONLIJKE 
ARBEID VAN DE MEDEWERKENDE EOHT
GENOOT. - ECHTGENOOT DIE GEEN 
« VOOR BEDRIJFSBELASTING VATBAAR 

INKOMEN HEEFT GENOTEN "·- BETE
KENIS VAN DEZE LAATSTE BEWOORDIN
GEN, 

Voor de toepassing van Mtikel27, § 3, lid 3, 
van de gecoih·dineerde wetten, aangevuld 
bij artilcel128 van de wet van 14 jeb1•uari 
1961, - luidens hetwelk, wanneer de 
exploitant in de uitoefening van zijn 

beroep werkelijk wordt bijgestaan door 
zijn echtgenoot, die, gedu1·ende het be
lastbaar tijdpedc, pe1·soonlijlc geen voor 
bedrijfsbelasting vatbaar inkomen ge
noten heeft, V001' de be1·ekening van de 
belasting een gedeelte van de winsten 
beschouwd wo1·dt als toegelcend aan de 
medewerkende echtgenoot ter ve1·gelding 
van zijn pe1·soonlijlce arbeid -, dient 
verstaan te wm·den door « voor bedrijfs
belasting vatba1·e inkomsten ll de inlcom
sten wellce artikel 25, § 1, in p1·incipe 
treft, zelfs indien deze inlcomsten het 
doo1· artikel 25, § 2, voo1·ziene minimum 
niet bereiken, en de belasting niet ver
schuldigd is ( 1). ( Gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 27, § 3, lid 3, en 35, § 1, lid 1, en 
§ 2, lid 2; wet van 14 februari 1961, 
art. 128 en 130, 1 °,) 

(BELGISOHE STA.A.T, MINISTER VAN 
FINANOIEN, T. CROMMELINOKX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 mei 1965 gewezen door het 
Hof van beroep te Gent ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 112 van de Grand
wet, 128 en 130, 1°, van de wet van 
14 februari 1961, voor economische ex
pansie, sociale vooruitgang en financieel 
herstel, waarbij de artikelen 27, § 3, en 
35, § 2, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, werden aangevuld, 25, §§ 1 en 2, 
en 35, § 1, lid 1, van deze laatste wetten, 
dom·dat het bestreden arrest beslist dat 
de administratie ten onrechte de toepas
sing van voormeld artikel 27, § 3, lid 3, 
heeft geweigerd, om de reden dat de echt
genote van verweerder in 1961 een netto
loon van 3.375 frank als verpleegster 
in een dokterskabinet heeft genoten, en 
die beslissing hierop steunt dat dit loon, 
vermits de bedrijfsbelasting, krachtens 
artikel 25, § 2, van die wetten, daarop 
niet verschuldigd is, geen voor deze belas
ting vatbaar inkomen is en bijgevolg 
voor de toepassing van artikel 27, § 3, 
lid 3, buiten beschouwing dient te worden 
gelaten, te1·wijl onder de termen « voor 

(1) Cass., 21 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1355) en noot. 



- 604 

bedrijfsbelasting vatbaar inkomen », 
voorkomende in artikel 27, § 3, lid 3, 
wordt verstaan elk inkomen dat in prin
cipe in de bedrijfsbelasting belastbaar is, 
met andere woorden, elk inkomen be
doeld in artikel 25, § 1, van de gecoordi
neerde wetten· : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 27, § 3, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, zo
als aangevuld met een lid 3 bij artikel 128 
van de wet van 14 februari 1961 voor 
economische expansie, sociale vooruit
gang en financieel herstel, " indien de 
ondernemer in de uitoefoning van zijn 
beroep werkelijk wordt bijgestaan door 
zijn echtgenoot, die, gedurende het be
lastbaar tijdperk, persoonlijk geen voor 
bedrijfsbelasting vatbaar inkomen ge
noten heeft, voor de berekening van de 
belasting een gedeelte van de winston 
beschouwd wordt als toegekend aan de 
medewerkende echtgenoot ter vergelding 
van zijn persoonlijke arbeid »; 

Overwegende dat uit die bepaling 
blijkt dat de fictieve toekenning van een 
gedeelte van de winston aan de mede
werkende echtgenoot aan de voorwaarde 
onderworpen is dat deze laatste persoon
lijk geen voor bedrijfsbelasting vatbaar 
inkomen genoten heeft ; 

Overwegende dat de voor bedrijfs
belasting vatbare inkomsten die zijn 
welke, naar de uitdrukking van artikel 25, 
§ 1, van bedoelde gecoordineerde wetten, 
de bedrijfsbelasting " treft », dienvol
gens al de bij die bepaling vermelde 
inkomsten, en dat de omstandigheid dat, 
overeenkomstig § 2 van dit artikel, de 
belasting niet verschuldigd is wanneer 
het belastbaar inkomen het aangeduid 
minimum niet bereikt, niet wegneemt 
dat, volgens de bewoordingen zelf van 
de wet, het een belastbaar inkomen geldt, 
dat door de bedrijfsbelasting getroffen 
wordt; 

Dat deze interpretatie bevestigd wordt 
door de bepaling van artikel 35, § 2, lid 2, 
gewijzigd bij artikel 130, 1°, van voor
melde wet van 14 februari 1961, krach
tens welke de bedrijfsbelasting betref
fende het gedeelte van de winston dat in 
dergelijk geval beschouwd wordt als toe
gekend aan de medewerkende echtgenoot, 
zonder beperking noch voorbehoud, be
paald wordt op 7,5 t. h. van dit gedeelte, 
daar artikel 35, § 1, lid 1, waarvan deze 
bepaling niet afwijkt, in de regel de 
toepassing voorschrijft van de bedrijfs
belasting op de gezamenlijke inlwmsten 
van elke belastingplichtige; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de m.edewerkende echtgenote van 
verweerder in 1961 als verpleegster een 
brutoloon van 4.500 frank ontvangen 
heeft, bezoldiging die een bedrijfsinko
men is dat door artikel 25, § 1, 2°, a, be
doeld wordt ; 

Overwegende, dienvolgens, dat het 
arrest, door te beslissen dat bij de bere
kening van de bedrijfsbelasting van ver
weerder over hot dienstjaar 1962 een 
gedeelte van de winston moet beschouwd 
worden als toegekend aan de medewer
kende echtgenote, ofschoon deze door 
een derde bezoldigd was geworden, de 
in het rniddel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het beslist dat de 
aanslag voor het dienstjaar 1962 zal her
berekend worden met inachtneming van 
een som van 44.231 frank, als toegekend 
aan de medewerkende echtgenote ter 
vergelding van haar persoonlijke arbeid ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
gemaakt worden op de kant vari de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt verweerder in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

17 januari 1967.-28 kamer.- Voo1'
zitter en Ve1·slaggeve1·, H. Rutsaert, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luirlenrle conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van 
Leynseele. 

28 KAMER.- 17 januari 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERING. - NIEUWE 
AANSLAG GEVESTIGD BIJ TOEPASSING 
VAN ARTIKEL 74bis VAN DE GECOORDI
NEERDE vVETTEN. - N IEUWE AANSLA.G 
VERNIETIGD WEGENS SCHENDING VAN 
EEN ANDERE WETTELIJKE REGEL DAN 
EEN REGEL BETREFFENDE DE VERJA
RING. - LATERE NIEUWE AA.NSLAG. -
WETTELIJKHEID. 

20 GEWIJSDE. - D!RECTE BELASTIN
GEN. - GEZAG VAN HET GEWIJSDE. -
UITGESTREKTHEID. 

30 GEWIJSDE. - D!RECTE BELASTIN
GEN. - DEFINITIEVE BESLISSING VAN 
DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN DIE 
AAN EEN WERKEND VENNOOT VAN EEN 
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PERSONENVENNOOTSOHAP DE ONTLAS

TING VAN EEN AANSLAG IN DE BEDRIJFS
BELASTING TOEKENT. - 0NTLASTING 
GEGROND HIEROP DAT DE MATERIE 
BELASTBAAR IS IN DE MOBILIENBELAS
TING TEN NAME VAN DE VENNOOTSOHAP. 
- N IEUWE AANSLAG IN DEZE LAATSTE 
BELASTING TEN LASTE VAN DE VEN
NOOTSOHAP GEVESTIGD. - ARREST 
VAN HET HOF VAN BEROEP DAT, OP 
BEROEP VAN DE VENNOOTSOHAP, DEZE 
AANSLAG VERNIETIGT EN BESLIST DAT 
DE l\iATERIE BELA,STBAAR IS IN DE 
BEDRIJFSBELASTING TEN NAME VAN DE 

VENNOOT. - NIEUWE AANSLAG GE
VESTIGD OVEREENKOMSTIG DEZE BE
SLISSING. - 0oRSPRONKELIJKE BE
ST,ISSING VAN DE DIREOTEUR DIE DE 
VESTIGING VAN DEZE AANSLAG NIET 

VERHINDERT. 

4° GEWIJSDE. - DIREOTE BELASTTN

GEN. - DEFINITIEVE BESLISSING VAN 
DE DIREOTEUR DER BELASTINGEN DIE 
AAN EEN VENNOOT VAN EEN PERSONEN
VENNOOTSOHA,P DE ONTLASTINC+ TOE
KENT VAN EEN AANSLAG IN DE AAN
VULLENDE PERSONELE BELASTING GE
GROND OP EEN ELEMENT DAT EEN 
MOBILIENINKOMEN GEAOHT WORDT.-
0NTI·ASTING GESTEUND OP DE ALGE
MEEN OPGEGEVEN REDEN VAN ONVER

SOHULDIGDE AANSLAG. NIEUWE 
AANSLAC+ OP HETZELFDE BELASTBAAR 
ELEMENT, DAT EEN BEDRIJFSINKOJ\'IEN 
GEAOHT WORDT. - BESLISSING VAN 
DE DIREOTEUR DIE DE VESTIGING VAN 
DEZE AANSLAG V'ERHINDERT. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - BELASTING OP 
DE INKOl\iSTEN VAN ROERENDE KAPI
TALEN. - WEDERAANKOOP DOOR EEN 
OOOPERATIEVE VENNOOTSOHAP VAN HET 
AANDEEL VAN EEN UITTREDEND V'EN
NOOT. - BELASTBAARHEID VAN DE AAN 
DE V'ENNOOT VERLEENDE OF TOEGE
KENDE SOMMEN. - VERSOHULDIGD 
ZIJN VAN DE BEDRIJFSBELASTTNG OF 
VAN DE MOBILIENBELASTING NAAR GE
LANG DEZE SOMMEN AAN EEN WER
KEND OF AAN EEN NIET-WERKEND 
VENNOOT TOEKOMEN. 

6° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. - DIREOTE BELASTINGEN. -
TWEEDE VERZOEKSOHRIFT DAT EEN 
NIEUW l\HDDEL AANVOERT. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
NIEUWE AANSLAG. GEoooR-
DINEERDE WETTEN BETREFFENDE 
DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTI-

KEL 74bis.- DRAAGWIJDTE VAN DEZE 
WETSBEPALING. 

8° INKOMSTENBELASTINGEN. 
NrnuWE A.ANSLAG. - ZELFDE BELAs
TINGELEMENTEN. - BEGRIP. 

9° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - 'MEMORIES. - DIREOTE BE
LASTINGEN. - lVIEMORIE VA,N ANT

WOORD. - 0NTVANKELIJKHEID. 
VooRvVAARDE. 

l 0 TY anneer een niettwe aanslag, gevestigd 
b~J toepassing van artilcel 7 4-bis van de 
qecoordinee1·de wetten betreffende de 
~nkomstenbelastingen, ve1·nietigcl woTdt 
wegens schending van een ancle1'e wette
lijlce 1·egel dan een 1·egel bet?·effende de 
vm·jm·ing, is de administ1'atie in p1·incipe 
geTechtigd, op g1·oncl van clezelfde of van 
een deel van dezelfde belastbm·e elemen
ten, een. niettwe ve1'vangende aanslag bij 
toepass~ng van hetzelfde artikel 7 4-bis te 
vestigen (l). 

2° Om de uitgest1·ektheid van het 1'echtm·lijlc 
gewijsde van een beslissing te beoo1'delen, 
dienen niet alleen het beschilclcend ge
deelte maa1• oolc de 1·edenen wellce de 
noodzalcelij lee stem~ van clit beschilclcend 
gedeelte zijn, in aanmm·king te wm·den 
genomen (2). (Burgerlijk Wetboek, 
art. 1351.) 

3° vVannee1· een definitieve beslissing van 
de di1'ecteur elm· belastingen, aan een 
weTlcend vennoot van een pe?·sonenven
nootschap, de ontlasting van een aanslag 
in de bedTijfsbelasting toelcent, om de 
1·eden dat de stof belastbaa1• is in de 
mobilienbelasting in hoofde van de 
vennootschap, en wannee1·, op beroep 
van de vennootschap, het hof van be?'Oep 
de nieuwe aanslag, in deze laatste belas
ting gevestigd ten laste van die vennoot
schap, ve1·nietigd heeft om de 1·eden dat 
de mateTie belastbam· is in de bed?·ijfs
belasting in hoofde van de vennoot; is 
het gezag van het ?'echte?·lijlc gewijsde 
v~n de OO?'Sp?'onlcel~jlce beslissing van de 
d~1·ecteur geen hinde1·nis tot de vestiging 
van een niettwe aanslag ten laste van de 
vennoot ove1·eenlcomstig de beslissing van 

(1) Oass., 9 maart 1965 (Bttll. en PAsrc., 
1965, I, 717). 

(2) Oass., 22 januari 1963 (Bttll. en PAsiC,, 
1963, I, 587) en noot 1; 29 oktober 1963 
(ibid., 1964, I, 224); 22 maart 1966 (ibid., 
1966, I, 945) ; verg. cass., 6 september 1963 
(ibid., 1964, I, 12). 
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het hof van be1·oep (1). (Burgeri. Wetb., 
art. 1351; gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 
art. 74bis.) 

4° vVannee1· een definitieve beslissing van 
de directeur elm· belastingen, aan een we?'
kend vennoot van een personenvennoot
schap, de ontlasting toelcent van een 
aanslag in de aanvullende personele 
belasting geg1·ond op een element dat 
een mo bilieninkomen geacht wonlt, en 
wannee1· deze ontlasting gesteund is op 
de algemeen opgegeven 1·eden van onve1'
schulcligde aanslag, is het gezag van het 
rechte1'lijlc gewijsde van de beslissing 
van de cli1·ectetw een hinclm·nis tot cle 
vestiging van een niettwe aanslag op 
hetzelfde belastbaa1· element dat -een 
bed1·ijfsinlcomen geacht wonlt (2). (Bur
geri. Wetb., art. 1351; gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, art. 74bis.) 

5° De wede1·aanlcoop doo1· een cooperatieve 
vennootschap van het aancleel van een 
uittredencl vennoot maalct een gecleeltelij lee 
vercleling uit van het maatschappelijlc 
ve1·mogen, in cle zin van m·tilcel 15, § 2, 
van de gecoo1•clineenle wetten bet1·e tfende 
de inkomstenbelastingen, die belastbaar 
is in de beclrijfsbelasting of in cle mobi
lienbelasting naar gelang de ingevolge 
cleze venleling uitgedeelde of toegelcende 
sommen aan een werlcencl vennoot of aan 
een niet-werlcencl vennoot toelcomen ( 3). 
(Gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 14, § 1, 
3°, 15, § 2, 25, § 1, 1°, en 35, § 4.) 

6° Maalct een nieuwe voorziening uit en is, 
cle1·halve, niet ontvankelij 7c een tweecle 
ve1·zoeksch1-ift clat een nieuw cassatie
miclclel in1·oept, al wonlt clit ve?·zoelc
scMift betiteld " bijvoegsel aan cle voor
ziening in cassatie >> (4). (Verordening 
van 28 juni 1738, 18 deel, titel IV, 

(1) en (2) Raadpl. cass., 22 januari 1963 
en 22 maart 1966, tweede middel, vermeld 
in de voorgaande noot, alsmede de arresten 
vermeld in noot 2 onder het eerste van deze 
arresten; zie cass., 29 oktober 1963, ook ver
meld in de voorgaande noot, en noten 1 en 2 
onder dit laatste arrest. 

(3) Oass., 22 september, 3 november en 
15 december 1959 (Bull. en PAsiC., 1960, I, 
103, 253 en 457) ; raadpl. cass., 4 juni 1963 
(ibid., 1963, I, 1049); 10 september 1963 
(ibid., 1964, I, 39). 

(4) Wat betreft de vraag of de regel 
" pourvoi sur pourvoi ne vaut " toepasselijk 

art. 39; Wetboek van strafvordering, 
art. 438; wet van 6 september 1895, 
art. 14.) 

7° A1·tikel 74bis van de gecoorclineercle 
wetten bet?·etfencle de inkomstenbelastin
gen heeft als dmagwijdte cle administm
tie toe te laten, in geval van ve1·nietiging 
van een aanslag, ten laste van cle belas
tingplichtige geldig een nieuwe aanslag 
te vestigen op g1·ond van cle 1·echtmatig 
ve1·schulcligcle belastingen, ongeacht de 
omstandigheclen, behalve de fm·clusie ( 5). 

8° De bewoonlingen " dezelfcle belasting
elementen >> van a1·tikel 7 4bis van cle 
gecoordineenle wetten bet1·efjencle de 
inlcomstenbelastingen becloelen enlcel cle 
positieve en negatieve mate1·iele elemen
ten, die tot de vaststelling van de belast
bare basis b~jclmgen ((i) en omvatten 
niet de voo1' de vestiging van de vernie
tigcle aanslag toegepaste aanslagvoet. 

9° Eise1· is slechts ontvanlcelij lc, in zalcen 
van clirecte belastingen, een memm·ie 
van antwoord neer te leggen wannem· 
en in zove1• de venveerde1• cle niet-ont
vanlcel~jlcheicl van cle voorziening op
we1'pt (7). (Wet van 6 september 1895, 
art. 14.) 

(VERVOORT, T. BELGISOHE STAAT, MINIS
TER VAN FINANOI:ii:N; BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN, T. VER
VOORT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 mei 1965 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat de zaken op de alge
mene rol ingeschreven onder de nnm
mers F 117 N en F 118 N betrekking heb
ben op de voorzieningen respectievelijk 

is in zaken van directe belastingen, raadpl. 
cass., 31 mei 1949 (B1tll. en PAsro., 1949, 
I, 407) en noot 1; 23 oktober 1958 (ibid., 
1959, I, 191); 3 januari 1961 (ibid., 1961, 
I, 481). 

(5) Oass., 22 januari 1963 en 22 maart 1966, 
vermeld in noot 2, en ook noot 1 onder het 
eerste van deze arresten (Bull. en PASIC., 
1963, I, 588). 

(6) Oass., 22 januari 1963, vermeld in 
noot 2, en ook noot 3 onder dit arrest (Bull. 
en PASIO., 1963, I, 588). 

(7) Oass., 1 oktober 1963 (Bull. en PAsiC., 
1964, I, 105); 7 december 1965 (ibid., 1966, 
I, 473) ; 6 december 1966, supra, blz. 449, 
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door Vervoort en door de Belgische Staat, 
Minister van Financii:m, tegen hetzelfde 
arrest ingesteld ; dat er derhalve bij toe
passing van artikel 2 van het besluit 
van 15 maart 1815, reden is om ze samen 
te voegen; 

I. 'Vat de voorziening betreft door Ver
voort ingesteld : 

A. bij verzoekschrift op 18 augustus 
1965 ter griffie van het Hof van beroep 
te Brussel neergelegd : 

Over het eerste en het vierde middel, 
afgeleid, het eerste, nit de schending van 
de artikelen 74bis van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, 25, 97 en llO van de Grondwet, 
doonlat het bestreden arrest beslist dat 
de administratie gerechtigd was, naar 
aanleiding van de terugkoop door de 
cooperatieve vennootschap « Valkeniers
natie " van het aandeel van eiser in deze 
vennootschap, de in hoofde van gezegde 
vennootschap gevestigde aanslagen in de 
mobilienbelasting en nationale crisisbe
lasting te vervangen, overeenkomstig 
bovenvermeld artikel 74bis, door een 
aanslag van eiser in de bedrijfsbelasting, 
de nationale crisisbelasting en de aan
vullende personele belasting, in zover de 
aanslag op dezelfde belastingelementen 
gevestigd is, en zulks niettegenstaande 
eiser reeds v66r het vestigen van de aan
slag in hoofde van de vennootschap, 
wegens bedoelde terugkoop van aandeel, 
in de bedrijfsbelasting, nationale crisis
belasting en aanvullende personele belas
ting was aangeslagen geworden en bij 
definitieve directoriale beslissing van 
1 juni 1955 van deze aanslag wegens 
onrechtsgeldige zetting volledig outlast 
was geworden en bij directoriale beslis
sing van 27 augustus 1956 opnieuw ant
last van een nieuwe aanslag in de aan
vullende personele belasting, te1·wijl de 
aldus door het hof van beroep gewezen 
beslissing er op neerkomt de oorspronke
lijke aanslag van eiser in de bedrijfsbelas
ting, de nationale crisisbelasting en de 
aanvullende personele belasting door een 
nieuwe aanslag in die belastingen te 
vervangen, wat een machtsoverschrijding 
uitmaakt, daar artikel 74bis enkel toelaat 
in plaats van de« primitieve "nietig ver
klaarde aanslag, doch niet van elke vo
rige aanslag, een nieuwe aanslag te ves
tigen en de aanslag in de mobilienbelas
ting op naam van de cooperatieve ven
nootschap « Valkeniersactie " gelijkge
steldmoet worden, volgens artikel 74bis, 
lid 3;~met een aanslag in hoofde van eiser, 

en tenvijl het arrest dit middel verkeerde
lijk beantwoordt ; het vierde, nit de 
schending van de wettelijke regel 1·es 
j~tdicata p1•o veritate habetur, doo1·dat op 
de in kracht van gewijsde gegane direc
toriale beslissing van 1 juni 1955, volgens 
welke geen aanslag kon gevestigd worden 
in de bedrijfsbelasting, de nationale cri
sisbelasting en de aanvullende personele 
belasting, niet kan teruggekom.en wor
den : 

Overwegende dat, wanneer een aanslag 
gevestigd bij toepassing van artikel 7 4bis 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen vernietigd wordt 
wegens schending van een andere wette
lijke regel dan cen regel betreffende de 
forclusie, de adrninistratie in principe 
gerechtigd is een nieuwe vervangende 
aanslag bij toepassing van hetzelfde arti
kel 7 4bis te vestigen ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt : 1° dat 
eiser, werkend vennoot van de coopera
tieve vennootschap « Valkeniersnatie >>, 

zijn aandeel in het maatschappelijk ver
mogen aan deze vennootschap afstond 
tegen de prijs van 775.000 frank en dien
tengevolge, bij aanslag dienstjaar 1950, 
navordering van dienstjaar 1947, aan
geslagen werd in de bedrijfsbelasting, de 
nationals crisisbelasting en de aanvul
lende personele belasting, doch dat bij 
directoriale beslissing van 1 juni 1955 
outlasting van deze belastingen verleend 
werd, 2° dat in uitvoering van die beslis
sing en in verband met de verkoop van 
bovenvermeld natie-aandeel, vervan
gende aanslagen gevestigd werden a) in 
hoof de van de vennootschap « Valkeniers
natie >> in de mobilienbelasting en natio
nals crisisbelasting b) in hoof de van eiser 
V ervoort in de aanvullende personele 
belasting, dat eiser van laatstvermelde 
aanslag volledig outlast werd bij direc
toriale beslissing van 27 augustus 1956 
en dat de aanslagen ten laste van de 
« Valkeniersnatie >> nietig verklaard wer
den bij arrest van het Hof van beroep 
te Brussel van 5 november 1959; 3° dat 
eindelijk overgegaan werd, bij nieuwe 
toepassing van artikel 74bis van de geco
ordineerde wetten, tot vestiging ten laste 
van eiser van de betwiste aanslagen ; 

a) Overwegende, wat de thens betwiste 
aanslagen in de bedrijfsbelasting en de 
nationals crisisbelasting betreft, dat arti
kel 7 4bis van de gecoordineerde wetten 
voor de vestiging van een nieuwe aanslag 
enkel vereist dat een aanslag nietig werd 
verklaard wegens miskenning van een 
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andere wettelijke regel dan een regel be
treffende de prescriptie ; dat de adminis
tratie aldus ten deze gerechtigd was, na 
de door het arrest van 5 november 1959 
uitgesproken nietigverklaring, op grand 
van dezelfde belastingelementen een 
nieuwe aanslag te vestigen ; 

Overwegende weliswaar dat, bij defini
tieve beslissing van de directeur der 
belastingen van 1 juni 1955, aan eiser 
outlasting verleend werd van de aansla
gen in de bedrijfsbelasting en de nationale 
crisisbelasting, in verband met de afstand 
van zijn natieaandeel, doch dat deze 
beslissing op de reden steunde dat de 
afstand van het aandeel van eiser naar 
aanleiding van zijn uittreden uit de 
vennootschap een gedeeltelijke verdeling 
uitmaakte van het maatschappelijk ver
mogen, die aanleiding moest geven, in 
hoof de van de cooperatieve vennootschap 
" V alkeniersnatie J>, tot heffulg van de 
mobiliiinbelasting en de nationale crisis
belasting onder de voorwaarden voorzien 
bij artikel 15, § 2, van de gecoordineerde 
wetten; 

Overwegende dat deze reden de nood
zakelijke steun was van die beslissing ; 

Overwegende dat het arrest van 5 no
vember 1959, de aanslagen in de mobi
liiinbelasting en de nationale crisisbelas
ting in hoofde van de « Valkeniersnatie >> 

nietig heeft verklaard omdat de inkom
sten van kapitalen die door werkende 
vennoten in personenvennootschappen 
belegd worden, overeenkomstig artikel14, 
§ 1, 3°, van de gecoordineerde wetten, van 
de mobiliiinbelasting uitgesloten zijn en 
eiser, werkend vennoot, ingevolge arti
kel 35, § 4, van gezegde wetten, in de 
bedrijfsbelasting belastbaar is uit hoofde 
van het hem verleende of toegekende 
bedrag, en aldus aan de directoriale be
slissing van 1 juni 1955 de steun ontno
men heeft zonder welke zij niet kan 
blijven bestaan en die de juiste draag
wijdte ervan bepaalt; 

Dat het bestreden arrest dienvolgens 
wettelijk heeft kunnen oordelen dat 
laatstvermelde beslissing van 1 j1.mi 1955 
de toepassing van artikel 7 4bis niet be
lette; 

Dat de middelen desbetreffend naar 
recht falen ; 

b) Overwegende, wat de aanslag in 
de aanvullende personele belasting be
treft, dat eiser weliswaar onder dezelfde 
voorwaarden ervan outlast werd als 
van de hierbovenvermelde bedrijfsbe
lasting en nationale crisisbelasting door 
de definitief geworden directoriale be
slissing van 1 juni 1955, doch dat hij, 

na deze laatste beslissing, van een meuwe 
aanslag in de aanvullende personele be
lasting, bij een tweede en ook definitief 
geworden directoriale beslissing van 
27 augustus 1956 outlast werd om de 
algemeen opgegeven reden van « onver
schuldigde aanslag ))' zonder enige be
perking; 

Overwegende dat, gelet op de motive
ring in algemene bewoordingen en zonder 
enig voorbehoud van laatstvermelde 
beslissing, de administratie, naar aan
leiding van de nietigverklaring, bij arrest 
van 5 november 1959, van de in hoofde 
van de « Valkeniersnatie J> gevestigde 
aanslagen in de mobiliiinbelasting en 
nationale crisisbelasting, niet meer ver
mocht, op grand van artikel 74bis, ten 
laste van eiser een nieuwe aanslag in de 
aanvullende personele belasting te ves
tigen, met betrekking tot dezelfde belas
tingelementen, namelijk de tegen afstand 
van zijn natie-aandeel verkregen som ; 

Dat de middelen in dit opzicht gegrond 
zijn; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7 4bis van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, 25, 97 en llO van 
de Grondwet, do01·dat het arrest de thans 
betwiste aanslag in de aanvullende per
sonele belasting van 12 augustus 1960 
ten dele geldig verklaart, terwijl eiser bij 
directoriale beslissing van 27 augustus 
1956 een tweede maal van de aanvullende 
personele belasting outlast werd en de 
nieuwe aanslag bijna vier jaar na de 
aldus vernietigde aanslag gevestigd werd, 
weze buiten de door artikel 7 4bis be
paalde termijn : 

Overwegende dat het middel uitslui
tend op de aanvullende personele belas
ting betrekking heeft en, ten gevolge van 
de inwilliging desbetreffend van het 
eerste en het vierde middel, van belang 
ontbloot is geworden ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen llO, 97, ll2 
van de Grondwet, 6 van het Burgerlijk 
Wetboek, 141, 153 van de gecoordineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, 
15, § 2, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
en 2, § 2, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de nationale crisisbelasting, 
do01·dat het arrest aanneemt dat de terug
koop door een cooperatieve vennootschap 
van het aandeel van een uittredend wer
kend vennoot een gedeeltelijke verdeling 
van haar maatschappelijk vermogen uit-
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maakt, terwijl bij de verkoop van het 
aandeel van eiser, alleen met de verkoop
waarde van het aandeel, doch niet met 
hare likwidatiewaarde rekening werd ge
houden, geen overname van bedrijf door 
de vennootschap plaats had, de vennoot
schap met haar eigen reserves de aankoop 
deed, en eiser reeds enkele maanden v66r 
de verkoop ontslag had genomen als 
werkend vennoot, zodat de verkoop van 
dit aandeel als zodanig niet belastbaar 
was: 

Overwegende dat de terugkoop door 
een coiiperatieve vennootschap van het 
aandeel van een uittredend vennoot een 
gedeeltelijke verdeling uitmaakt van het 
maatschappelijk vermogen, in de zin van 
artikel 15, § 2, van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, die belastbaar is in de bedrijfs
belasting of in de mobilienbelasting naar 
gelang de uitgedeelde of toegekende sam
men aan een werkend vennoot of aan een 
niet-werkend vennoot toekomen; 

Dat de vraag of aldus een overname 
van bedrijf geschiedde ofwel het terugge
kocht aandeel met de reserves van de 
vennootschap betaald werd ter zake niet 
dienend is en de overige beweringen van 
het middel in de vaststellingen van het 
arrest geen stetm vinden ; 

Dat het middel dienvolgens niet kan 
aangenomen worden ; 

B. bij verzoekschrift op 20 augustus 
1965 ter griffie van het Hof van beroep 
te' Rrussel neergelegd : 

Wat de ontvankelijkheid betreft : 
Overwegende dat eiser, in een tweede 

verzoekschrift, betiteld « Bijvoegsel aan 
de voorziening in verbreking », een nieuw 
middel aanvoert en op grond van dit 
middel tot vernietiging van het arrest 
besluit; 

Dat dergelijk verzoekschrift, ongeacht 
zijn betiteling, een nieuwe voorziening 
uitmaakt en derhalve strijdig is met de 
algemene regel gehuldigd door artikel 39 
van de verordening van 28 juni 1738 
(1e deel, titel IV) en artikel 438 van het 
W etboek van strafvordering, waarvan 
artikel 14 van de wet van 6 september 
1895, vervangen door artikel 1 van de 
wet van 23 juli 1953, niet afwijkt; 

Dat het tweede verzoekschrift bijge
volg niet ontvankelijk is ; 

II. Wat de voorziening betreft, door 
de Belgische Staat, Minister van Finan
cien, ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de schen-

CASSATIE, 1967. - 20 

ding van de artikelen 112 van de Grond· 
wet, 32 van de wet van 20 augustus 1947 
waarbij een artikel 74bis werd ingelast 
in de bij koninklijk besluit van 12 sep
tember 1936 gecoiirdineerde wetten op de 
inkomstenbelastingen, 35, §§ 6 en 7, 46 
van de gecoiirdineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, 2, § 1, 
van de gecoiirdineerde wetten betref
fende de nationale crisisbelasting en 4 
der wet van 12 mei 1947 houdende 
wijzigingen in het bedrag van de bedrijfs
belasting, de nationale crisisbelasting en 
de aanvullende personele belasting, rloor
aat het bestreden arrest, na aangenomen 
te hebben dat de administratie bij toe
passing van artikel 74bis van de gecoiir
dineerde wet ten betreffende de inkom
stenbelastingen (artikel 32 van de wet 
van 20 augustus 1947) terecht, voor het 
dienstjaar 1960, navordering van rechten 
over het dienstjaar 1947, aanslagen in 
de bP.drijfsbelasting, de nationale crisis
belasting en de aanvullende personele 
belasting ten laste van verweerder heeft 
gevestigd, dit ter vervanging van de 
aanslagen in de mobilienbelasting en de 
nationale crisisbelasting, die voor het 
dienstjaar 1955, navordering van rechten 
over het dienstjaar 1946, ten laste van 
de coiiperatieve vennootschap « Valke
niersnatie >> werden ingekohierd, welke 
aanslagen nietig werden verklaard bij 
arrest van het Hof van beroep te Brussel 
van 5 november 1959, beslist dat deze 
vervangende aanslagen in de bedrijfs
belasting, de nationale crisisbelasting en 
de aanvullende personele belasting door 
forclusie getroffen zijn in zover de aan
slagvoet ervan hoger is dan die welke 
toegepast werd bij het vestigen van de 
aanslagen in de mobilienbelasting en de 
nationale crisisbelasting ten laste van de 
coiiperatieve vennootschap « Valkeniers
natie >> en deze beslissing steunt op de be
schouwing dat onder « dezelfde belasting
elementen >> bedoeld in artikel 7 4bis van 
de gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, die moeten dienen 
tot het vestigen van de verschuldigde 
belasting, ook de aanslagvoet moet wor
den begrepen en deze aanslagvoet voor 
het vestigen van de vervangende aanslag 
niet hoger mag zijn dan die welke toepas
selijk was voor de aanvankelijke aanslag, 
gevestigd binnen de wettelijke termijn, 
terwijl 1° artikel 32 van de wet van 
20 augustus 1947 tot doel heeft de admi
nistratie toe te laten, in geval van nietig. 
verklaring van een aanslag, de belasting· 
plichtige geldig aan te slaan op het bedrag 
van de door hem rechtmatig verschul-
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digde belasting, en dit in alle omstandig
heden, met uitsluiting van het geval van 
forclusie, zodat, wanneer nietig ver
klaarde aanslagen moeten worden ver
vangen door aanslagen van een andere 
aard, de aanslagvoeten toegepast bij het 
vestigen van de nietigverklaarde aan
slagen niet in aanmerking mogen komen 
om het bech·ag van de nieuwe aanslagen 
te bepalen ; 2° de termen " dezelfde belas
tingelernenten "• voorkomend in voor
meld artikel 32, enkel de positieve en 
negatieve materiele elem.enten bedoelen 
die bijdragen tot de vaststelling van de 
belastbare basis en dus niet slaan op de 
aanslagvoet van de belasting ; 3° de ten 
laste van verweerder gevestigde nieuwe 
aanslagen in de bedrijfsbelasting, de 
nationale crisisbelasting en de aanvul
lende personele belasting terecht werden 
berekend tegen de aanslagvoeten en val
gens de modaliteiten bepaald bij de arti
kelen 35, §§ 6 en 7, en 46 van de gecoordi
neerde wetten en besluiten betreffende 
de inkon::tstenbelastingen, 2, § 1, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
nationale crisisbelasting, en 4 van de 
wet van 12 mei 1947 houdende wijziging 
in het bedrag van de bedrijfsbelasting, 
van de nationale crisisbelasting en van 
de aanvullende personele belasting, daar 
de toepassing van artikel 32 der wet van 
20 augustus 194 7 geen afwijking van 
voormelde wetsbepalingen medebrengt : 

Overwegende dat door "dezelfde be
lastingelementen "• op grond waarvan 
de nieuwe aanslag moet gevest1gd wor
den, artikel 74bis enkel de positieve en 
negatieve materiiile elementen bedoelt, 
die tot de vaststelling van de belastbare 
basis bijdragen; dat deze wetsbepaling 
tot doel heeft op grond van deze elemen
ten ten laste van de belastingplichtige 
een nieuwe aanslag in de recht1natig ver~ 
schuldigde belasting te laten vestigen ; 

Overwegende dat het arrest dienvol
gens ten onrechte beslist dat de bewoor
dingen " dezelfde belastingelementen )) 
ook de toegepaste aanslagvoet omvatten, 
om eruit af te leiden dat de bij de ver
vangende aanslag toegepaste aanslagvoet 
niet hoger zijn mag dan die welke bij de 
oorspronkelijke aanslag toepasselijk was ; 

Dat het middel gegrond is in zover het 
op de betwiste aanslagen in de bedrijfs
belasting en de nationale crisisbelasting 
betrekking heeft ; 

Overwegende, wat de betwiste aanslag 
in de aanvullende personele belasting 
betreft, dat uit het antwoord op het 
eerste en het vierde door Vervoort opge
worpen middel blijkt, dat deze laatste ten 

onrechte m de aanvullende personele 
belasting aangeslagen werd; dat dien
volgens, in zover het door de Belgische 
Staat ingeroepen middel op laatstbe
doelde belasting betrekking heeft, het bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de " 1nemorie van antwoord en toe
lichting )) door V ervoort ter griffie van 
het Hof op 5 oktober 1965 neergelegd, 
ter beantwoording van de memorie van 
antwoord van de Belgische Staat, behou
dens in zover deze laatste memorie de 
niet-ontvankelijkheid van de tweede 
voorziening opwerpt ; rechtdoende op de 
voorziening van V ervoort, vernietigt het 
bestreden arrest in zover het de door deze 
laatste betwiste aanslag in de aanvullende 
personele belasting geldig heeft ver
klaard, en, recht doende op de voorzie
ning van de Belgische Staat, vernietigt 
hetzelfde arrest in zover het de betwiste 
aanslagen in de bedrijfsbelasl;;ing en de 
nationale crisisbelasting vernietigt voor 
zoveel de bij deze belastingen toegepaste 
aanslagvoet hoger is dan die welke werd 
toegepast bij de vernietigde aanslag van 
het dienstjaar 1955 in de mobiliiinbelas
ting en de nationale crisisbelasting ; 
verwerpt de voorzieningen voor het ove
rige; beveelt dat melding van dit arrest 
zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt Vervoort in de twee derden 
van de kosten en de Belgische Staat in 
het overige derde, met dien verstande 
nochtans dat de kosten die betrekking 
hebben op het door Vervoort op 20 au
gustus 1965 neergelegde verzoekschrift 
uitsluitend ten laste van deze laatste 
gelegd worden; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

17 januari 1967.- 28 kamer.- VooT
zitte1' en Ve1·slaggeveT, H. Rutsaert, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluiclencle conclusie, H. PaullYiahaux, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. De 
Raedemaeker (van de balie te Antwer
pen) en Van Leynseele. 

2" KAJ\1ER. - 17 januari 1967. 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
PoLDERBELASTINGEN.- VooRZill:NING 
NIET BETEKEND. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 
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Is niet ontvankelij k de voorziening in 
cassatie ingestelcl tegen een beslissing 
van de bestendige deputatie van de pro
vinciale 1·aad ?'echtdoende ove1• een 1'ecla
matie in zaken van polderbelastingen, 
die niet betekend we1·d aan de pm·tij 
tegen wie zij is ge1·icht ( 1). (Wet van 
3 juni 1957, art. 68; wet van 22 januari 
1849, art. 4 [2].) 

(LAURENS, T. POLDER ETTENHOVEl'< .) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
besluit, op 12 juni 1966 gewezen door de 
Bestendige Deputatie van de Provinciale 
Raad van de provincie Antwerpen, in 
zake aanslagen in de polderbelastingen ; 

Wat de ontvankelijkheid van de voor
ziening betreft : 

Overwegende dat, volgens artikel 68, 
laatste lid, van de wet van 3 juni 1957 
betreffende de polders, de voorziening in 
cassatie tegen de beslissingen over de 
bezwaren inzake polderbelasting, door 
de bestendige deputatie getroffen, ge
schiedt overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 4 van de wet van 22 januari 
1849; 

Dat, luidens dit ]aatste artikel, de 
voorziening, op straffe van verval, moet 
betekend worden aan de partij tegen 
wie zij gericht is ; dat uit de aan het Hof 
overgelegde stukken niet blijkt dat deze 
betekening geschiedde en de voorziening 
dienvolgens niet ontvankelijk is ; 

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

17 januari 1967.- 2e kamer.- Voo?'· 
zitteT, H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter.- VeTslaggeve1·, H. Nau
laerts.- Gelijlcluidende conclusie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 5 januari 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 435); 4 januari 1966 (ibid., 1966, I, 
854) en 20 september 1966, supra, biz. 81 ; 
raadpl. cass., 20 januari 1956 (ibid., 1956, 
I, 508). 

(2) Artikel 4 van de wet van 22 januari 
1849 werd gewijzigd, wat betreft de termijn 

1e KAMER.- 19 januari 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
TIJDELIJKE BELASTINGEN. - EXTRA· 
BELASTING. - VERVOLGINGEN TOT 
INVORDERING.- TERMIJN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERVOLGINGEN TOT INVORDERING. 
TERMIJN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERVOLGINGEN TOT INVORDERING. 
VERJARING. - WIJZE VAN STUITING. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERVOLGINGEN TOT INVORDERING. 
VERJARING. - FAILLIETVERKLARING 
VAN DE BELA.STINGSOHULDIGE.- DooR 
EEN WETTELIJKE HYPOTHEEK GEWAAR· 
BORGDE DIREOTE BELASTINGEN. -
FAILLISSEMENT SOHORST DE VERJARING 
NIET. 

5° F AILLISSEMENT. - SOHORSING 
VAN DE INDIVIDUELE VERVOLGINGEN 
VAN DE SCHULDEISERS. - EXCEPTIE 
TEN VOORDELE ONDER MEER VAN DE 
HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS.- DooR 
EEN WETTELIJKE HYPOTHEEK GEWAAR· 
BORGDE DIRECTE BELASTINGEN. 
GEvOLGEN. 

6° AFSTAND. - AFSTAND VAN EEN 
RECHT. - BEGRIP. 

7° FAILLISSEMENT. - INDIVIDUEEL 
VERVOLGINGSRECHT VAN DE SCHULD· 
EISER.S.- AA.NSLAG IN DE INKOJ\'I:STEN· 
BELASTINGEN DOOR EEN WETTELIJKE 
HYPOTHEEK GEWAARBORGD. - ADJ\'I:I· 
NISTRATIE VAN DE DIRECTE BELASTIN· 
GEN DIE DE AANNEMING VAN DEZE 
SOHULDVORDERING IN RET PASSIEF VAN 
RET FAILLISSEMENT HEEFT GEVRAAGD, 

- ADMINISTRATIE DIE HAAR INDIVI· 
DUEEL VERVOLGINGSRECHT BEHOUDT. 

1° De extm-belasting op de in oo1•logstijd 
behaalde exceptionele inlcomsten, winsten 
en baten lean worden ingevorderd gedu
rende de1·tig jaar met ingang van de dag 
waa1•op zij ten lcohiere we1·d gebmcht (3). 
(Wet van 16 oktober 1945, art. 15.) 

van de voorziening, bij artikel 2 van de wet 
van 18 maart 1874 (cass., 20 januari 1956, 
vermeld in noot 1). 

(3) Cass., 5 juni 1964, redenen (Bull. en 
PAsrc., 1964, I, 1059) 
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2° E-r is ve?ja?·ing voo1· de invm·dering van 
de directe belastingen door ve1•loop van 
vijf jam· te relcenen van de dag van de 
ontvangst van het lcohie?' dam· de met de 
invordeTing belaste ontvange1·. (KoninkL 
besL van 22 september 1937, art. 78, 
gewijzigd bij het besluit van de Regent 
van 31 oktober 1947.) 

3° DaM cle ve?jm·ingstM·mijn van vijf jaaT 
voo?' de invorde1•ing van de diTecte belas
tingen Jean wonlen gest~tit op de in de 
artikelen 2244 en volgende van het Bur
gerlijk I'Vetboelc omsclweven wijze, V01'
men ?'egelmatig stuitende daden het door 
de administmtie van de directe belas
tingen ingediende ve1·zoelc tot aanneming 
in het faillissement van haa1' sch~tldvoT
deJ·ing bet?·etfencle de aanslag gevestigd 
ten laste van de failliet veTklaa?·de belas
tingschuldige, de aanneming dooT de 
ctt?'ato?' van deze schuldvonle1·ing in het 
passief van het faillissement en ve?·vol
gens de betalingen door de cu?·atO?' aan 
de administTatie. (KoninkL besL van 
22 september 1937, art. 78, gewijzigd 
bij het besluit van de Regent van 
31 oktober 1947, en BmgerL Wetb., 
art. 2244 en 2248.) 

4° en 5° Aangezien de administratie de1· 
cli1·ecte belastingen, niettegenstaande de 
belastingschuldige failliet is vedclaanl, 
het 1·echt behmtdt om een indivichtele eis 
in te stellen tot invonlering van een ten 
laste vctn deze belastingschttldige ffeves
tigde ctanslctg, in zoveT deze doo1· een 
wettelijlce hypotheelc wm·dt gewaarbo1·gd, 
wonlt de ve1ja1·ingstennijn van haa1· eis 
tot invo1·dering niet geschorst sinds de 
laatste stuitende daad van deze Ve1ja1·ing 
tot de sluiting van het faillissement ( 1). 

6° De afstand van een recht moet st1·ilct 
worden ~titgelegd en Jean slechts worden 
afgeleid ttit feiten die vom· geen andere 
ttitlegging vatbaar zijn (2). 

7o De omstandigheid dat de administ1·atie 
de?' directe belastingen de aanneming in 
het ]Jass·ief van het fwillissement van de 
belastingschuldige !weft gevmagd van 
hacw schulclvonleTing voo?·tsp?·uitend ttit 
een ten laste van de belastingschuldige ge-

(1) Ret onderhavig arrest deed geen uit
spraak en behoefcle clit niet te cloen over het 
punt van de schorsing van cle vcrjaring, zo ten 
aanzicn van de gefaillcercle zelf, als ten amlZien 
van de mass a en de curator, van de vorderin
gen van cle chirographaire schulcleisers of van 
die welke een algemeen voorrecht hebben. 
Hier01ntrent raaclplege men oncler meer FRE-

vestigde aanslag, ontzegt haaT niet het 
individtteel vervolgings1·echt tot invonle
J•ing van bedoelde aanslag in zoveT hij 
dam· een wettelijlc hypotheek wm·dt ge
waarbo?·gd. 

(CANON EN BRUNIN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestredon 
arrest, op 28 april 1965 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 72, inzonder
heid § 1, van het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948 houdende coiirdinatie 
van de wetten en besluiten betreffende 
de inkomstenbelastingen - welk arti
kel 72 onder meer is gewijzigd· bij de 
artikelen 2 van de wet van 24 december 
1948 en 1 van de wet van 27 december 
1950 -, 74 en 78 van het koninklijk 
besluit van 22 september 1937 tot uit
voering van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelast:i:ngen -
welk artikel 78 is gewijzigd bij artikel 6 
van het besluit van de Regent van 31 ok
tober 1947 -, 294, 316 en 318 van het 
koninklijk besluit van 26 februari 1964 
tot coiirdinatie van de inzake inkmnsten
belastingen nog geldende bepalingen, 
15 van de wet van 16 december 1851, 
2219, 2242, 2243, 2244, 224~ 2248, 2249, 
2250, 2251, 2260, 2261 van het Burgerlijk 
Wetboek, 437, 444, 450, 452, 453, 454, 
466, 496, 498, 500, 502 en 508 van het 
W etboek van koophandel, zoals gewijzigd 
bij de wet van 18 april 1851 die boek II 
"Faillissement, bankbreuk en uitstel van 
betaling " van gezegd wetboek vervangt, 
en 97 van de Grondwet, cloonlat het be
streden arrest beslist dat de invordering 
van de directe belastingen die eiser ver
schuldigd is en in 1949, 1950 en 1951 te 
zijnen laste ten kohiere gebracht zijn, 
op 26 juli 1961 verjaard was noch ten 
opzichte van eiser, als schuldenaar van 

DERICQ, Trait6 cle droit commw1·cial belge, 
bel. VII, nr 222; VANRYN en HEENEN, P1•in
cipes cle cl1·oit commercial, bd. IV, n r 2817 ; 
Les Novelles, Droit commercial, bel. IV, 
nr 1135; PIRET, Revtw pnttiqtte cltt notm·iat 
belge, 1940, blz. 622 en 626. 

(2) Cass., 30 april 1965 (B,zz. en PAsiC., 
1965, I, 918); 24 november 1966, stt)YI'ct, 

blz. 399. 
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die belastingen, noch tei1 opzichte van 
eiseres, als echtgenote van de belasting
schuldige, zodat de ontvanger der belas
tiilgen van Saint-Ghislain de 26e juli 1961 
op het aan eiseres toebehorend onroerend 
goed, gelegen te BaudouT, rue d'Her
chies, 2, de wettelijke hypotheek mocht 
doen inschrijven om in het voordeel van 
verweerder de invordering van de ge
noemde directe belastingen te waarborgen 
en dat aldus de rechtsvordering van else
res tot opheffing van deze hypothecaire 
inschrijving en tot betaling van een be
drag van 100.000 frank als schadevergoe
ding niet gegrond is, « omdat met uitzon
dering van de aanslag in de extrabelasting 
ingev'oerd bij de wet van 16 oktober 1945 
en die kan worden ingevorderd gedurende 
dertig jaar met ingang van de dag waarop 
zij ten kohiere werd gebracht, aile belas
tingen waarvoor de wettelijke hypotheek 
is ingeschreven, op 18 oktober 1951 en 
6 februari 1952 het voorwerp zijn geweest 
van aanvragen om ze als bevoorrechte 
schuldvorderingen in te schrijven in het 
passief van het op 4 oktober 1951 ge
operrde faillissement van de echtgenoot 
van eiseres in hoger beroep (thans eiseres), 
in dit passief zijn aangenomen en op 1 sep
tember en 24 december 1953 en 1 februari 
1954 gedeeltelijk door de curator zijn 
betaald, daar het actief van het faillisse
ment ontoereikend was gebleken om ze 
volledig te voreffenen; ... dat de aangifte 
van de schuldvordering, haar inschrijving 
in het passief en de daarop volgende ge
deeltelijke betalingen de verjaring hebben 
gestuit; dat immers onder de woorden 
van artikel 2244 van het Burgerlijk Wet
book « dagvaarding voor het gerecht " 
moet worden verstaan elke regelmatig 
ingestelde eis die ertoe strekt een recht 
door de rechter te doen erkennen en dat 
de omstandigheid dat de aangifte van 
schuldvordering niet verplicht is voor de 
openbare schatkist niet be1et dat die han
doling, verricht in de wettelijke vormen, 
het bij artikel 2244 bepaalde gevolg heeft ; 
dat anderzijds de inschrijving in het pas
sief van het faillissement en de gedeelte
lijke betalingen golden als erkenning van 
de schuld in de zin van artikel 2248 van 
hetzelfde wetboek; ... dat alsdan de 
vraag rijst of de verjaring opnieuw is 
beginnen te lopen vanaf de laatste van 
die daden van stuiting, in welk geval zij 
zou zijn verkregen op het ogenblik dat 
de ontvanger, op 25 juli 1961, de inschrij
ving van de wettelijke hypotheek heeft 
gevorderd, dan wei integendeel, zoals 
gedaagde in hoger beroep (thans ver
weerder) betoogt en de eerste rechter 

heeft aangenomen, het gevolg van die 
daad van stuiting heeft voortgeduurd tot 
met de sluiting van het faillissement op 
20 december 1960 ; ... dat in tegenstelling 
met de overige schuldeisers die niet tegen 
de gefailleerde persoonlijk kunnen op
treden en, bijgevolg, jegens laatstge
noemde geen daad van stuiting van de 
verjaring kunnen verrichten zo1ang het 
faillissement duurt, de openbare schat
kist, niettegenstaande de staat van 
faillissement, althans in het geval waarin 
zij geen aangifte van haar schuldvorde
ring doet, de invordering van de haar 
verschuldigde bevoorrechte belastingen 
tegen de gefailleerde kan vervolgen, vol
gens de procedure die haar eigen is; dat 
echter ten deze de ontvanger der belastin
gen te Saint-Ghislain, overeenkomstig een 
thans vast gebruik van de administratie, 
een aangifte van de bevoorrechte schuld
vordering van de schatkist heeft neerge
legd in de bij de artikelen 496 en 498 
van de wet op het faillissement bepaalde 
vormen; dat hij, zodoende, zich vrijwillig 
aan de op dat stuk geldende wetsbepa
lingen en verplichtingen heeft onderwor
pen en heeft afgezien van zijn individueel 
vervolgingsrecht tijdens de gehele duur 
van het faillissement en zich aldus in de 
toestand van de overige schuldeisers 
heeft geplaatst; dat een nieuwe verja
ringstermijn dus eerst op het ogenblik 
van de sluiting van het faillissement is 
kunnen begi1men te lopen ; dat derhalve 
de eerste rechter terecht heeft aangeno
men dat de belastingen die in de aangif
ten van schuldvorderingen van de ont
vanger voorkomen niet door verjaring 
vervallen zijn ,, terwijl, ee1"8te ondenleel, 
het arrest, dat uitdrukkelijk vaststelt, 
enerzijds, dat de door eiser verschuldigde 
belastingen in 1949, 1950 en 1951 te 
zijnen laste ten kohiere zijn gebracht en, 
anderzijds, dat de hypothecaire inschrij
ving op het onroerend goed van eiseres op 
26 juli 1961 op verzoek van de bevoegde 
ontvanger werd genomen, en dat trou
wens erkent dat de invordering van de 
bedoelde belastingen verjaart door ver
loop van vijf jaren te rekenen van de 
ontvangst van het kohier door de ont
vanger, geen enkele daad aanstipt waar
door de verjaring van die eis tot invorde
ring is gestuit ten opzichte van eiseres, 
zodat het niet wettelijk heeft kunnen 
beslissen dat deze invordering op 26 juli 
1961 niet verjaard was ten opzichte van 
eiseres en dientengevolge aan eiseres haar 
rechtsvordering tot opheffing van de 
hypothecaire inschrijving die op verzoek 
van de bevoegde ontvanger op het aan 
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haar toebehorend goed werd genomen, 
niet heeft kunnen ontzeggen (schending 
van alle in het middel aangeduide wets
bepalingen, met uitzondering van die' 
van het Wetboek van koophandel) en 
het althans het toezicht onmogelijk 
maakt op de wettelijkheid van zijn be
schikkend gedeelte waarbij wordt ver
klaard dat de eis tot invordering van 
verweerder op 26 juli 1961 niet verjaard 
was (schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 78 van het koninklijk 
besluit van 22 september 1937); tweecle 
onclercleel, in zoverre het zou hebben be
slist dat de verschillende daden waarop 
het wijst en die het acht de verjaring te 
hebben gestuit ten opzichte van eiser, te 
weten de twee aangiften van schuldvor
dering van verweerder in het faillissement 
van eiser op 18 oktober 1951 en 6 fe
bruari 1952, de aanneming in het passief 
van het faillissement en de gedeeltelijke 
betalingen door de curator op 1 septem
ber 1953, 24 december 1953 en 1 februari 
1954, eveneens de verjaring ten opzichte 
van eiseres hebben gestuit, het arrest 
het beginsel van de betrekkelijkheid van 
de stuiting van de verjaring ten aanzien 
van de personen zou hebben miskend, 
krachtens hetwelk de stuiting van de ver
jaring slechts tot voordeel strekt van of 
nadeel toebrengt aan personen die hebben 
deelgenomen aan de daad waaruit zij 
voortvloeit, waaruit volgt dat het be
schikkend gedeelte van het arrest niet 
wettelijl~ verantwoord is (schending van 
elle in het middel aangeduide wetsbepa
lingen, met uitzondering van die van het 
Wetboek van koophandel); clercle oncler
cleel, in de onderstelling dat de verschil
lende daden waarop het arrest heeft gewe
zen, te weten de twee aangiften van 
schuldvordering van verweerder in het 
faillissement van eiser, de aanneming in 
het passief en de drie gedeeltelijke beta
lingen door de curator, de verjaring tege
lijk ten opzichte van eiser en van eiseres 
hebben gest1.ut, dan nog, niettegenstaande 
de staat van faillissement van eiser en 
de twee aangiften van schuldvordering, 
verweerder de invordering van de ver
schuldigde belastingen ten laste van de 
eisers zowel als van de curator, kon ver
volgen door middel van dwangschriften, 
zonder dat hem het beginsel van de schor
sing van het individueel vervolgingsrecht 
van de schuldeisers tijdens de gehele duur 
van het feillissement kon worden tegen
geworpen, terwijl verweerder geen af
stand heeft gedaan van dit recht en, in de 
onderstelling dat hij het had gedaan, dan 
nog deze afstand waardeloos zou zijn, 

zodat de verjaring ten opzichte van eiser 
en, bijgevolg, ten opzichte van eiseres 
opnieuw is beginnen te lopen vanaf de 
dag na die van de aanneming van de 
schuldvordering van verweerder in het 
passief van het faillissement of even
tueel de dag na die van de drie betalingen 
door de curator, derwijze dat uiterlijk op 
3 februari 1959 de verjaring verkregen 
was ten voordele van de eisers en aldus 
het arrest aan eiseres haar vordering tot 
opheffing van de hypothecaire inschrij
ving die op verzoek van de bevoegde 
ontvanger op 26 juli 1961 werd genomen, 
niet wettelijk heeft kunnen ontzeggen 
(schending van alle in het middel aan
geduide wetsbepalingen); viercle onde1'
deel, in de onderstelling dat de verschil
lende daden waarop het arrest heeft ge
wezen, de verjaring tegelijk ten opzicnte 
van eiser en van eiseres hebben gestuit 
en dat het stuitend gevolg ervan heeft 
voortgeduurd tot met de sluiting van het 
faillissement, dan nog zou dit stuitend 
gevolg aileen hebben voortgeduurd ten 
opzichte van de massa der schuldeisers 
van eiser en zou de verjaring onmiddellijk 
opnieuw zijn beginnen te lopen ten op
zichte van eiser en, bijgevolg, ten opzichte 
van eiseres, waaruit volgt dat op het 
ogenblik waarop op verzoek van de be
voegde ontvanger de bedoelde hypothe
caire inschrijving op het onroerend goed 
van eiseres werd genomen, de invordering 
van de nog door eiser verschuldigde be
lastingen verjaard was ten opzichte van 
de eisers en het arrest, door het tegenover
gestelde te beslissen, alle in het middel 
aangeduide wetsbepalingen heeft ge
schonden : 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het arrest ener

zijds volgt dat, toen eiser failliet ver
klaard werd, hij aan de fiscus een bedrag 
van 1.064.634 frank verschuldigd was 
wegens aanslagen in de extra-belasting, 
in de inkomstenbelastingen, wegens aan 
de bron in te houden belastingen en we
gens interest, welke belastingen 1949, 
1950 en 1951 ten kohiere gebracht zijn; 
anderzijds dat, nadat de Staat de ge
noemde schuldvordering in het faillisse
ment had aangegeven en op 1 september 
1953, 24 december 1953 en 1 februari 
1954 gedeeltelijke betalingen had ont
vangen ten gevolge van de aanneming 
van genoemde schuldvordering in het 
faillissement, de ontvanger der directe 
belastingen op grand van artikel 72 van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, op 26 juli 1961 
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een hypothecaire inschrijving nam op 
een aan eiseres toebehorend onroerend 
goed; 

Overwegende dat zo de extra-belasting 
weliswaar kan worden ingevorderd gedu
rende dertig jaar met ingang van de dag 
waarop zij ten kohiere werd. gebr~cht, 
het recht om de directe belastmgen m te 
vorderen verjaart door verloop van vijf 
jaar, te rekenen "van de dag van de 
ontvangst van het kohier door de met de 
invordering belaste ontvanger " ; 

Overwegende dat zo het arrest beslist 
dat de verjaring werd gestuit door de 
aangifte van zijn schuldvordermg dl8 
de Staat heeft gedaan, door de aanne
ming ervan in het passief vm~. het fail
lissement en door de gedeeltehJke beta
lingen door de curator, het daarentegen 
geen wettelijke verantwoordmg gee~t 
voor zijn beslissing volgens welke d1e 
verjaring geschorst was sinds d.e .laat.ste 
daad van stuiting tot met de slmtm.g van 
het faillissement ; 

Overwegende immers dat, zelfs indien 
moest worden aangenomen, zoals het 
arrest het doet, dat de verjaring van de 
rechtsvordering van de chirographaire 
schuldeisers of van die welke een alge
meen voorrecht hebben geschorst is sinds 
een daad van stuiting tot met de sluiting 
van het faillissement, hieruit niet kan 
worden afgeleid dat de Staat waarvan 
de schuldvordering gewaarborgd is door 
een wettelijke hypotheek zowel op de 
onroerende goederen van de belasting
schuldige als op die van de echtgenoot. en 
waarvan de individuele rechtsvordermg 
bijgevolg niet wordt geschors~ ten gevolge 
van de faillietverklaring, zwh, wat de 
uitoefening van zijn rechtsvorderi~g ?~
treft door het feit aileen dat hiJ ZIJn 
schuldvordering in het faillissement heeft 
aangegeven, in dezelfde re~htstoestand 
bevindt als de genoemde ch1rographan·e 
schuldeisers of die welke een algemeen 
voorrecht hebben; 

Dat overigens de afstand niet vermoed 
wordt en slechts kan afgeleid worden uit 
feiten die niet anders km1nen worden 
uitgelegd; 

Dat zelfs in de onderstelling dat de 
Staat wettelijk heeft kunnen afstand d<;en 
van de uitoefening gedurende de falmg 
van zijn persoonlijk invorderingsrecht 
van de belasting, uit de omst~nd~gheid 
aileen dat hij zijn schuldvorderm~ m het 
faillissement heeft aangegeven, met kan 
worden afgeleid dat bij afstand heeft 
gedaan van het genot of van de uitoefe
ning van dit recht dat door ~en wette
lijke hypotheek gewaarborgd IS ; 

Dat het derde onderdeel van het mid
del gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

19 januari 1967.- 18 kamer.- Voor
zitte?', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1•slaggeve?·, H. Valentin. - Gelijk
luidende conclusie, H. Dmnon, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Simont en 
Van Leynseele. 

1 e KA:li'IER. - 20 januari 1967. 

HUUR VAN GOEDEREN. - PACHT. 
- RECHT VAN VOORKOOP VAN DE 
PACHTER. - BOUWGROND OF VOOR 
INDUSTRIEEL GEBRUIK BESTEMDE 
GROND. - AFWEZIGHEID VAN RECHT 
VAN VOORKOOP.- VOORWAA:RDEN. 

Opclat de huunle1· van een landeigendom, 
in geval van verkoop, het 1'echt van voo?·
lcoop niet zou genieten, om de 1·eden dat 
dit eigendom wegens zijn Zigging als 
bouwgmnd of voor inclustrieel geb1·uik 
bestemde g1·oncl moet wo1·den aangezien, 
is het nodig clat de grand ofwel als zoda
nig in de pachtove1·eenkomst is opgegeven 
ofwel v661· cle verlcoop als dusdanig door 
cle vreclerechte1· we.1•d e1·kencl ( 1). (Bmgerl. 
Wetb., art. 1774, § 3, 3°, 1778bis en 
1778se.xies, 8°.) 

(VAN GOEY, T. VAN MOER.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 juni 1965 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dendermonde ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 van de wet van 
1 februari 1963 betreffende het recht 
van voorkoop ten gunste van de huurders 
van landeigendommen, 177 4, inzonder
heid § 3, 3°, gewijzigd bij artikel 12 van 

(1) Oass., 4 november 1966, supm, blz. 316 
en de noot. 
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de wet van 7 juli 1951, 177Sbis, 177Ste1', 
177Squater, 177Squinquies, inzonderheid 
lid 1, 177Ssexies, inzonderheid S0 , van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, clom·dat het bestreden vonnis, 
bij bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, eiser veroordeelt om aan 
verweerder te betalen, bij toepassing van 
artikel 177Squinquies van het Burgerlijk 
Wetboek, een vergoeding van S5.000 fr., 
zijnde 20 t. h. van de totale verkoopsom 
van vier loten uit het verhuurde goed, 
aan derden verkocht in maart 1964, zulks 
niettegenstaande de stelling van eiser, 
luidens welke de verkochte loten, gezien 
hun Jigging, als bouwgronden moesten 
worden beschouwd, weigerende te onder
zoeken of dit werkelijk het geval was, 
om de redenen : « dat van de percelen 
bedoeld in artikel 1774, § 3, 3°, alleen 
niet onder toepassing van de wet op het 
recht van voorkoop van de pachter vall en, 
de gronden die, gezien hun Jigging, moe
ten beschouwd worden als bouwgronden 
... , mits zij als dusdanig werden opgege
ven in de pachtovereenkomst, of door 
de vrederechter als dusdanig worden er
kend ; dat deze erkenning door de vrede
rechter de partijen niet terugplaatst op 
het tijdstip van het sluiten van de pacht
overeenkomst, maar toch v66r het vol
trekken van de verkoop aan derden ; dat 
er anders over oordelen aan de wet van 
1 februari 1963 al haar doeltreffendheid 
zou ontnemen en een premie zou toeken
nen aan alle grondspeculanten die hun 
pachters, met akkoord van de derden
kopers, maanden lang in de onwetendheid 
zouden laten van de mutatie om deze 
maar eerst prijs te geven nadat, door het 
uitvoeren van wegenis- of andere werken, 
de rechtscolleges een voldongen feit aan 
hun beoordeling zouden onderworpen 
krijgen », terwijl, wanneer zij bepaalt dat 
de huurder het recht van voorkoop niet 
geniet ingeval de overeenkomsten betrek
king hebben op gronden die, gezien hun 
Jigging, moeten worden beschouwd als 
bouwgronden of als gronden voor indus
trieel gebruik bestemd, mits zij als 
zodanig zijn opgegeven in de pachtover
eenkomst of door de vrederechter als 
zodanig zijn erkend, de wet in deze 
tweede eventualiteit, als vereiste voor 
de uitzondering van het recht van voor
koop van de huurder, niet heeft voorzien 
dat de gronden door de rechter als zoda
nig zijn erkend v66r het voltrekken van 
de verkoop aan derden, en terwijl, bij
gevolg, de rechter, door onder dit voor
wendsel na te laten te onderzoeken of de 
verkochte gronden het karakter van 

bouwgronden hadden en door aan te 
nemen dat de verkopen door eiser zijn ge
sloten met miskenning van het recht van 
voorkoop van de huurder, de wet van 
I februari 1963 verkeerd heeft toegepast 
en de veroordeling van eiser niet wette
lijk heeft gemotiveerd : 

Overwegende dat de wet van 1 fe
bruari 1963 betreffende het recht van 
voorkoop ten gunste van de huurders van 
landeigendommen, waarbij onder meer 
sommige bepalingen in het Burgerlijk 
W etboek na artikel 177 S worden ingelast, 
als regel stelt dat de eigenaar dergelijke 
eigendom slechts aan iemand anders dan 
de pachter mag verkopen nadat hij aan 
deze de gelegenheid heeft gegeven zijn 
recht van voorkoop uit te oefenen; dat 
zij, bij artikel 177Ssexies, S0 , van gezegd 
wetboek, een uitzondering op die regel 
bepaalt voor de bouwgronden en de 
gronden voor industrieel gebruik be
stemd, mits die gronden als zodanig op
gegeven zijn in de pachtovereenkomst of 
als zodanig door de vrederechter worden 
erkend; 

Overwegende dat bij ontstentenis van 
dergelijke verklaring in de pachtovereen
komst, de erkenning door de vrederechter 
van het karakter van bouwgrond of van 
grond voor industrieel gebruik bestemd, 
aan de verkoop moet voorafgaan opdat 
de uitzondering van toepassing weze; 

Dat immers uit de algemene economie 
van de wet blijkt dat deze tot doel heeft 
de stabiliteit van de toestand van de 
pachter te verzekeren; dat de wetgever, 
om dit doel te bereiken, niet heeft toege
laten dat, wanneer het karakter van het 
goed in de pachtovereenkomst niet is 
opgegeven, de eigenaar dit zelf bepaalt ; 
dat hij heeft willen beletten dat de pach
ter plots zou vernemen dat het land bui
ten zijn weten werd verkocht, wat het 
geval zou zijn indien de verkoop zou 
mogen plaats vinden zonder dat het 
karakter van de grond vooraf door de 
vrederechter zou zijn erkend ; dat in 
zu~k geval de pachter in de onmogelijk
heid zou gesteld worden zijn recht van 
voorkoop uit te oefenen, met het gevolg 
dat hij nog enkel zou beschikken over de 
in artikel 177Squinquies van het Burger
lijk Wetboek bedoelde vorderingen; 

Overwegende dat deze interpretatie 
bevestigd wordt door de voorbereidende 
werken van de wet van 1 februari 1963, 
waarbij onder meer gewezen werd op de 
omstandigheid dat « indien de eigenaar 
enkele bouwgronden, die als dusdanig 
niet in de pachtovereenkomst of door de 
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vrederecbter werden bepaald, wenst te 
verkopen, hij aan de pacbter de bekend
:making zal doen » en dat het wetsont
werp « de bouwgronden uitsluit doch 
eist dat, in bepaalde gevallen waarin all'( 
twijfel uitgesloten is, het (karakter van 
de grond) toch nog vooraf door de vrede
rechter wordt bevestigd » ; 

Overwegende dat, door niet te onder
zoeken of de verkocbte gronden werke
lijk het karakter van bouwgrond hadden, 
en zulks o:m de reden dat de erkenning, 
door de vrederechter, van het karakter 
van bouwgrond of van grond voor indus
trieel gebruik beste:md, v66r bet voltrek
ken van de verkoop aan derden :moet 
geschieden, bet vonnis van de in bet 
:middel aangeduide wetsbepalingen een 
juiste uitleg geeft en zijn beslissing, lui
dens welke de kwestieuze verkopen :met 
:miskenning van bet recht van voorkoop 
van verweerder zijn gebeurd, wettelijk 
recbtvaardigt ; 

Dat het :middel naar recht faalt ; 

O:m die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

20 januari 1967.- 18 ka:mer.- Voor
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarne
:mend voorzitter. - Verslaggever, H. de 
Vreese.- Gelijkhtidende conchtsie, H. R. 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleite1·s, HH. De Bruyn en 
Struye. 

Van zelfde datum een gelijkaardig ar
rest in de zaak Van der Mauten tegen 
Borremans, op voorziening tegen een in 
hoger beroep gewezen vonnis dd. 23 april 
1965, van de Rechtbank van eerste aan
leg te Brussel. 

(1) Cass., 18 april 1929 (Bttll. en PAsrc., 
1929, I, 159); raadpl. cass .. 5 maart 1954 
(ibi'l., 1954, I, 578) en 14 mei 1966, redenen 
(ibid., 1966, I, 1163). 

Tegen het door de vrederechter gevelde en 
door de voorziening bestreden vonnis was 
boger beroep ingesteld; de beslissing van de 
recbter in hager beroep - de Recbtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde - welke bet 
boger beroep bad ontvangen, werd door het 
arrest van het Hof van 26 november 1965 
(BulL en PAsrc., 1966, I, 405) vernietigd, om 
de reden dat het beroepen vonnis in laatste 
aanleg was gewezen, en de zaak werd ver· 

I e KAMER. - 20 januari 1967, 

I 0 VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH 
KA.N VOORZIEN. - BURGERLIJKE ZA· 
KEN. - VONNIS WAARTEGEN HOGER 
BEROEP WERD INGESTELD. - 0NT· 
VANKELIJKHEID VAN EEN LATERE VOOR· 
ZIENING TEGEN DIT ZELFDE VONNIS.
VooRWA.ARDE. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OP DE WEG NAAR OF VAN RET WERK. 
- BEG'RIP. 

3° ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL 
OP DE WEG NAAR OF VAN RET WE'RK.
NoRMALE WEG. - ARBEIDER DIE DE 
NORMALE WEG VE'RLENGT WEGENS EEN 
OP DE NORMALE WEG VOORGEV ALLEN 
GEBEURTENIS. - VERLENGING DIE 
DOOR EEN WETTIGE REDEN IS GE· 
REOHTVA.ARDIGD. - DE ALDUS VER· 
LENGDE WEG HOUDT NIET OP DE NOR· 
MALE WEG TE ZIJN IN DE ZIN VAN DE 
BESLUITWET VAN I3 DECEMBER 1945. 

I 0 De omstandigheid dat tegen een in 
burgm·lijlce zaken gewezen vonnis hager 
beroep we1·d ingesteld, maakt een latere 
voo1·ziening tegen dit vonnis niet onont
vankelijk, indien niet definitief werd 
gevonnist dat die beslissing slechts in 
ee1•ste aanleg tverd gewezen (I). (Impli
ciete beslissing.) 

2° De omstandigheden dat een aTbeider die 
de n01·male weg van de plaats waar het 
werk wonlt gep1·esteerd naar de plaats 
wam· hij woont !weft afgelegd, pas op 
het ogenblik wam·op hij zijn erf be1·eikt 
het verlies, onde1·weg, vaststelt van een 
voorwe1·p dat nodig is voo1• de uitvoe1•ing 
van de arbeidsovm·eenkomst, en onmid
dellijlc (2) een deel van de afgelegde weg 
in tegenovergestelde 1·ichting terttg aflegt 
om dit voorwerp op te zoelcen, sluiten niet 
uit dat het ongeval dat zich t#dens die 
verlenging van de weg voordoet, een on
geval is op de weg naC(r of van het we1·k, 

wezen naar de Rechtbank van eerste aanleg 
te Gent, rechtdoende in hager beroep. Geen 
enkele van de partijen liet echter voor de 
verwijzingsrechter dagvaarden, zodat deze 
geen beslissing op het hager beroep velde. 
(Betreffende de draagwijdte van de dagvaar
ding voor de verwijzingsrechter, in burgerlijke 
zaken, raadpl. cass., 4 februari 1966, Bull. 
en PAsrc., 1966, I, 718.) 

(2) Verg. cass., 23 oktober 1964 (Bttll. en 
PAsrc., 1965, I, 197), geveld in een geval 
waarin de arbeider het slachtoffer was van 
een ongeval op een ogenblik waarop hij 
« sedert geruime tijd " zijn erf had betreden. 



-618-

in de zin van artikel 1 van cle beslttitwet 
van 13 decembe1• 1945. 

3° De weg houclt nie.t op cle no1·male weg te 
zijn, in cle zin van de besluitwet van 
13 decembe1· 1945 betreffencle de ve1'
goecling cler schacle voortsp1'ttitencle uit 
ongevallen clie zich op de weg naa1· of 
van het we1·k voonloen, wannee1· een 
arbeicle1·, wegens een op de weg voo1•ge
vallen gebeurtenis, die weg om een wet
tige reclen heeft veTlengd, cloo1· een deel 
ervan opnietttv af te leggen (1). 

(GEMEENSOHAPPELIJKE KAS VOOR VERZE
KERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN 
«DE FEDERALE VERZEKERINGEN "• 
T. RAEMDONOK.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 mei 1963 in laatste aanleg 
gewezen door de Vrederechter van het 
kanton Hamme; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2, 5, 6 van de 
besluitwet van 13 december 1945 be
treffende de vergoeding der schade voort
spruitende uit ongevallen die zich op de 
weg naar of van het werk voordoen, 
waarvan de toepassing werd verlengd 
door artikel 1 van de besluitwet van 
17 december 1946 en door artikel 12 van 
de wet van 10 juli 1951, 1, 2, 6 en 9 van 
het koninklijk besluit van 28 september 
1931 houdende coiirdinatie van de wetten 
op de arbeidsongevallen, zoals die wets
bepalingen werden gewijzigd bij artikel 1 
van de wet van 10 juli 1951, cloonlat het 
bestreden vonnis aanneemt dat ver
weerder zich op de weg van het werk 
bevond toen hij, na zijn terugkomst thuis 
waar hij vaststelde dat hij zijn eettas op 
weg had verloren, terugkeerde om die 
tas te zoeken, en gedurende die nieuwe 
tocht het slachtoffer werd van een ver
keersongeval, te1·wijl, eenmaal dat de 
arbeider zijn woning bereikt heeft, er 
onmogelijk kan aangenomen worden dat 
een risico, verbonden aan een nieuwe 
tocht die met de bescherming van de 
arbeider op de weg naar of van het werk 
niets gemeen heeft, nog gedekt is door 
de bepalingen van de besluitwet van 
13 december 1945 : 

Overwegende dat uit het vonnis blijkt 
dat verweerder na het beeindigen van 

(1) Raadpl. cass., 21 november 1958 (A1'1·. 
Verb1·., 1959, biz. 253). 

zijn werk per moto om 17 u. 30 op zijn 
hof aankwam, en hij alsdan, vaststel
lende dat hij op de weg naar huis zijn 
eettas verloren had, per moto dezelfde 
weg opreed, om die eettas terug te vin
den; dat hij tijdens die tocht het slacht
offer werd van een verkeersongeval ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de eettas van een arbeider die, zoals 
verweerder, dagelijks zijn voedsel mede
neemt naar zijn werk, een onontbeerlijk 
voorwerp is dat verband houdt n1.et de 
noodzakelijkheid zich te verplaatsen om 
zich naar zijn werk te begeven; 

Overwegende dat, enerzijds, de loutere 
omstandigheid dat verweerder op zijn 
hof aankwam wanneer hij de verdwijning 
van zijn eettas vaststelde en, van daar 
uit, een deel van de reeds afgelegde weg 
omniddellijk in tegenovergestelde rich
ting terug opreed om bedoeld voorwerp 
op te zoeken, de toepassing van artikel 1 
van de besluitwet van 13 december 1945 
niet uitsluit; dat, anderzijds, in de zin 
van gezegde wetsbepaling, de weg niet 
ophoudt normaal te zijn wanneer de 
arbeider, wegens een op de weg voorge
vallen gebeurtenis, een wettige reden 
kan doen gelden om die weg te verlengen 
door een gedeelte ervan opnieuw af te 
leggen; 

Waaruit volgt dat de rechter uit de 
gedane vaststellingen heeft kunnen aflei
den dat het slachtoffer zich op de weg 
naar of van het werk bevond; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

20 januari 1967.- 1° kamer.- Voor
zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Vm·slaggevm·, H. De
lahaye.- Gelijkluidencle conclusie, H. R. 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleite1·s, HH. Van Leynseele en 
Struye. 

2" KAMER.- 23 januari 1967. 

BEVVIJS. - BEWIJS DOOR GETUIGEN. -
STRAFZAKEN. - GEVAL WAARIN DE 
WET GEEN BIJZONDERE BEWIJSVOERING 
OPLEGT.- WAARDE VAN DE GETUIGE
NISSEN. - SOEVEREINE BEOORDELING 
VAN DE FEITENREOHTER. 

In strafzaken, wannee1· de wet geen bijzon
dere bew~jsvoering oplegt, beom·deelt cle 
jeitem·echte1· soeverein in feite cle wam·cle 
van de doo1· cle getuigen afgelegde ver-
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klm·ingen en kan hij zijn ove1·tu~gu~g 
steunen op 01ule1• ede tijdens het voor
onde?·zoek afgelegde getuigenissen zelfs 

· wanneer ze op de te1•echtzitting niet onder 
ede bevestigd wo1·den ( 1). 

(VAN LERBERGHE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 april 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 154 en 155 van het 
Wetboek van strafvordering en 97 van 
de Grondwet, doordat, ee~·ste onde1·deel, de 
eerste rechter en daarna de rechter in 
hoger beroep zich met betrekking tot de 
telastleggingen A, B en 0, bij ontstente
nis van elke officiele vaststelling en on
danks eisers uitdrukkelijke ontkenning, 
gegrond hebben op de beweringen, die 
niet onder ede ter terechtzitting beves
tigd werden, van een zogenaamde getuige, 
Joseph Claes ; tweede onderdeel, blijkens 
de processen-verbaal die de politic heeft 
opgemaakt, de zogenaamde getuige, die 
tevens de echtgenoot is van de naamloze 
aanbrengster, later ge'identificeerd als 
Elizabeth Lechat, zich bij de aankomst 
van de politie niet ter plaatse bevond, 
zoals hij dat beweert ; de1·de onde?·deel, de 
eerste rechter en daarna de rechter in 
hoger beroep zich, met betrekking tot 
de telastlegging D, gegrond hebben ener
zijds op de verklaringen van dezelfde 
zogenaamde getuige, die op de terecht
zitting moest bekennen dat hij de be
klaagde niet kon beschrijven en daarna, 
met hem geconfronteerd, moest toegeven 
dat hij hem niet herkende, en anderzijds 
op onnauwkeurige vaststellingen die res
pectievelijk zes en half uur en zeven uur 
na het ogenblik waarop de zogenaamde 
getuige de ten laste gelegde feiten laat 
gebeuren, gedaan zijn door de officieren 
van gerechtelijke politie Collyns en dok
ter Binnivar uit Schaarbeek, te1·wijl de 
beklaagde, wiens voertuig sedert ver
scheidene uren panne had, hen uitdruk
kelijk er op gewezen had dat hij drie 
tot zes glazen wijn gedronken had korte 
tijd alvorens zich aan hun onderzoek te 

(1) Oass., 4 oktober 1965 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 162); 8 december 1965 en 2 mei 1966 
(ibid., 1966, I, 483 en 1106). 

onderwerpen ; vim·cle ondenleel, het bestre
den vonnis niet gemotiveerd is betreffende 
de toerekenbaarheid van de feiten aan 
eiser noch betreffende de aanwezigheid 
zelf van de bestanddelen van de telast
leggingen : 

W at het eerste en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat in strafzaken, buiten 
het geval waarin de wet een bijzonder 
bewijsmiddel oplegt, de rechter die op 
soevereine wijze in feite oordeelt over de 
gegevens op grond waarvan hij tot zijn 
overtuiging komt, onder meer over de 
waarde van de verklaringen van de ge
tuigen, zijn overtuiging mag steunen op 
verklaringen buiten de eed afgelegd tij
dens het vooronderzoek zelfs wanneer 
ze op de terechtzitting niet onder ede 
bevestigd worden ; 

Wat het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat het vonnis niet vast
stelt dat de getuige Claes ter plaatse was 
toen de politic aankwam en bijgevolg 
aan de in het rniddel vermelde processen
verbaal geen andere betekenis gegeven 
heeft dan die welke eiser eraan geeft ; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
als het erop wijst dat de telastleggin
gen A, B, 0, D, die in de dagvaarding 
omschreven waren in de bewoordingen 
van de wet, bewezen zijn gebleven, 
vaststelt dat de feiten aan eiser toe te 
rekenen zijn en dat alle bestanddelen 
van de genoemde misdrijven aanwezig 
zijn; dat het aldus zijn beslissing regel
matig met redenen omkleedt ; 

Dat het middel, dat niet beweert dat 
eisers conclusie onbeantwoord gebleven 
is, niet kan aangenomen worden ; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht genomen zijn en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

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

23 januari 1967.- 2e kamer.- Vo01'
zitter en Ve1·slaggever, H. De Bersaques, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluielende conclusie, H. Charles, ad
vocaat-generaal. 
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2• KAMER. - 23 januari 1967. 

HERHALING. - VEROORDELING WE
GENS EEN MISDRIJF TEGEN EEN BIJ
ZONDERE WET. - BEPALINGEN VAN 
DEZE WET DIE DE HERHALING SLECHTS 
REGELEN VOOR DE ERIN OMSCHREVEN 
MISDRIJVEN. - MISDRIJF TEGEN RET 
STRAFWETBOEK DAT NADIEN BEGAAN 
Is. - HooFDSTUK V VAN BoEK I VAN 
DIT WETBOEK TOEPASSELIJK. 

Wanneer een ve1·oordeling wegens een rnis
dTijf tegen een b~jzondeTe wet, die bepa
lingen bevat welke enkel de hedwling 
1·egelen voo1· de eTin ornsclweven rnisd1·ij
ven, opgevolgd wo1·dt dooT een rnisdTijf 
tegen het Stmfwetboek, is wettel~jk de 
toepassing op dit laatste rnisd1·~jf van de 
bepalingen van het hoofdstuk V, Boek I 
van het Stmfwetboek (I). (Strafwetb., 
art. 100.) 

(BARAN EN DE RUYKER, T. NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP « VISSERIES ET TREFILERIES 
REUNIES " EN NAAMI"OZE VENNOOT
SCHAP « ANTWERPS METAALBEDRIJF "·) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 5 oktober 1966 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

A. Op de voorziening van Baran 

I. In zover de voorziening gericht wordt 
tegen de beslissing over de strafvorde
ring : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 25, 56, 57, 65, 
79, 80 (dit laatste zoals gewijzigd bij 
artikel 2 van de wet van 23 augustus 
1919), 24, 100, 196, 197, 213, 214, 461, 
467 van het Strafwetboek, 9 en 97 van 
de Grondwet, cloonlat het bestreden arrest 
de ten laste van eiseres gelegde gecorrec
tionaliseerde misdaden van valsheid en 
gebruik van valse stukken en van diefstal 
door middel van braak, inklimming of 
valse sleutels bewezen heeft verklaard en, 
oordelende dat wegens "eenheid van 
schuldig opzet een enkele straf moet 

(1) Men raadplege de in de conclusie van 
het openbaar ministerie vervatte verwijzin
gen (Bull. en PAsiC., 1967, I, blz. 611). 

worden opgelegd, eiseres tot een enkele 
straf van zeven j aar gevangenis en 
4.000 frank geldboete vermeerderd met 
190 deciemen, veroordeeld heeft op grond 
dat eiseres in staat van herhaling was 
daar ze de genoemde misdrijven heeft 
gepleegd naqat ze bij een op het ogenblik 
van de feiten in kracht van gewijsde 
gegaan arrest veroordeeld is tot gevange
nisstraf van een jaar wegens bedrieglijk 
vervoer en 1.utvoer van goederen, en 
voordat de termijn van vijf jaar verstre
ken is sedert de dag waarop de straf is 
ondergaan, te1·wijl toch aangevoerd werd 
en niet wordt bestreden dat deze eerste 
veroordeling een in een bijzondere straf
wet omRchreven misdrijf gestraft heeft 
en tenvijl er geen herhaling in de wette
lijke betekenis aanwezig is wanneer de 
twee opcenvolgende wanbedrijven, dat
gene dat de vorige veroordeling gerecht
vaardigd heeft en datgene waarover nu 
geoordeeld wordt, strafbaar zijn gesteld, 
het ene, bij een bijzondere wet, en het 
andere, bij het gewone Strafwctboek, 
zodat de veroordeling van ciseres tot een 
gevangenisstraf en een geldboete die het 
wettelijk maximum overschrijden, hier 
niet wettelijk gerechtvaardigd is : 

Overwegende dat het arrest het vonnis 
bevestigt van de Correctionele Recht,bank 
te Brussel waarbij eiseres schuldig is ver
klaard aan de haar ten laste gelegde feiten 
zoals die in het middel vermeld zijn, on
der de omstandigheid dat ze deze mis
drijven gepleegd heeft nadat ze bij een 
arrest van het Hof van beroep te Luik 
van 22 maart 1960, dat op bet ogenblik 
van de feiten in kracht van gewijsde was 
gegaan, veroordeeld werd tot gevangenis
straf van een jaar wegens bedrieglijk ver
voer en uitvoer van goederen, en voordat 
de termijn van vijf jaar verstreken was 
sedert 9 april 1962, dag waarop de straf 
is ondergaan ; 

Overwegende dat, luidens artikel 100, 
eerste lid, van bet Strafwetboek, bij ge
brek van andersluidende bepalingen in 
bijzondere wetten en verordeningen, de 
bepalingen van het eerste boek van dit 
wetboek toegepast worden op de mis· 
drijven die bij die wetten en verordenin· 
gen strafbaar zijn gesteld, met uitzonde
ring van hoofdstuk VII en van arti· 
kel 85; 

Overwegende dat de artikelen 19 en 
22 van de wet van 6 april 1843 
betreffende de beteugeling van de sluik
handel, op de schending van welke 
wet de veroordeling van 22 maart 1960 
berust, de herhaling slechts regelen 
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met betrekking tot de bij deze wet 
strafba9r gestelde misdrijven, en der
halve de toepassing van de bepalingen 
van boek I van het Strafwetboek niet 
uitsluiten en geen andersluidende bepa
lingen zijn ; 

Overwegende dat het arrest, dat de 
persoonlijke verzwarende omstandigheid 
van de herhaling tegen eiseres bewezen 
heeft geacht, de in hoofstuk VI, boek I, 
van het Strafwetboek bepaalde regels 
betreffende de herhaling juist heeft toe
gepast en de regel van artikel100 van dit 
wetboek in acht genomen heeft ; 

Overwegende dat het middel wettelijke 
grondslag mist ; 

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 de eisers in de kosten. 

23 januari 1967.- 28 kamer.- Voor
zitter en Ve1·slaggeve1·, H. De Bersaques, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcluidende conclusie, H. Charles, ad
vocaat-generaal. 

ze KAMER.- 23 januari 1967. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - GETUIGEN. - EED 
«DE GEHELE WA.ARHEID TE ZEGGEN" 
DOOR NIET « NIETS DAN DE WAARHEID 

TE ZEGGEN "· - NIETIG ARREST. 

Is nietig het ar1·est dat in correctionele zalcen 
gewezen wo1·dt na het onde1·zoelc ter· 
te1·echtzitting tijdens welke de getuigen 
de eed hebben afgelegd « de gehele waa1'
heid te zeggen ,, doch niet " niets dan de 
waarheid te zeggen" (1). (Wetb. van 
strafv., art. 155.) 

(1) Cass., 6 november 1933 (Bttll. en PASIC., 
1934, I, 51); 6 mei 1957 (ibid., 1957, I, 
1054) en 30 juni 1964 (ibid., 1964, I, 1167); 
raadpl. cass., 8 oktober 1962 (ibid., 1963, I, 
170); 20 januari 1964 (ibid., 1964, I, 538) 
en 12 september 1966, Bttpra, biz. 54. 

(MEYviSCH EN CONSOORTEN, T. VANDER
GOTEN EN PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
<< SOTRABEN l>.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 februari 1966 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 155, 179, 189 
van het W etboek van strafvordering, 
doo1·dat het bestreden arrest de eerste 
verweerder vrijspreekt van de telast
legging van onopzettelijk doden en onop
zettelijke slagen en verwondingen, de 
tweede verweerder buiten de zaak stelt 
en verklaart dat het hof van beroep onbe
voegd is om over de burgerlijke rechts
vordering van de eisers recht te doen, 
op grond namelijk van de verklaringen 
van getuigen die gedurende het onder
zoek ter terechtzitting van 9 november 
1965 gehoord werden en die de eed afge
legd hebben << de gehele waarheid te 
zeggen '' met de formule << ik zweer het, 
zo helpe mij God ''• te1·wijl de bewoordin
gen van de in die vorm afgelegde eed 
niet beantwoorden aan de vereisten van 
de wet en" de gehele waarheid, niets dan 
de waarheid " te zeggen, welke sacramen
tele woorden op straffe van nietigheid 
voorgeschreven zijn, waaruit volgt dat 
de bestreden beslissing, die de onwettelijk 
afgenomen verklaringen niet uit de de
batten geweerd heeft, door nietigheid 
aangetast is : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van het Hof van 
beroep te Luik van 9 november 1965, 
gedurende welke de zaak behandeld is, 
vaststelt dat de getuigen de eed afgelegd 
hebben << de gehele waarheid te zeggen, 
ik zweer het, zo helpe mij God " ; dat uit 
geen enkel stuk waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat de getuigen ho
vendien de eed afgelegd hebben " niets 
dan de waarheid te zeggen ,, zoals arti
kel 155 van bet W etboek van strafvorde
ring het voorschrijft ; 

Overwegende derhalve dat de rechts
pleging voor het hof van beroep en het 
daaropvolgend bestreden arrest nietig 
zijn; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de voorziening van 

de eisers, die niet tegen het openbaar 
ministerie gericht was, ten onrechte aan 
dit laatste betekend werd ; 



- 622 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch slechts in zover het uit
spraak heeft gedaan over de bu.rgerlijke 
rechtsvorderingen die door de eisers tegen 
de verweerders ingesteld zijn ; beveelt 
dat van het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat 
de kosten ten laste van de Staat, met 
uitzondering van de kosten van de beto
kening van de voorziening aan het open
baar ministerie, die ten laste van de 
eisers blijven; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

23 januari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitte1' en Verslaggeve1·, H. De Bersaques, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkhtidende conclusie, H. Charles, ad
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Struye. 

2e KAMER.- 23 januari 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- MID
DEL VOORGESTELD IN DE AKTE VAN 
HOGER BEROEP.- BESLISSING VAN DE 
EERSTE REOHTER, DIE EEN PASSEND 
ANTWOORD BEVAT. - REOHTER IN 
HOGER BEROEP DIE VERWIJST NAAR DE 
REDENEN VAN DEZE BESLISSING. -
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

De rechte1· in hoge1· be1·oep die verwijst naar 
de redenen van de beslissing van de eerste 
rechte1' beantwoonlt het in de alcte van 
hoge1· beroep voo1•gestelde middel, wan
neer deze redenen een passend antwoo1•d 
op dit middel bevatten ( 1). 

(J. EN L. PLOMTEUX, T. XHENOEVAL 
EN OONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 mei 1966 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Hoei; 

(1) Verg. cass., 9 mei 1966 (Bull. en PAsiO., 
1966, I, 1146). ' 

I. In zover de voorziening gericht wordt 
tegen de beslissing over de strafvordering 
die tegen Jules Plomtenx is ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doorclat het bestreden vonnis niet geant
woord heeft op het in de alde van beroep 
voorgedragen middel « hierop gegrond 
dat blijkens de situatieschets aile glas
scherven op het rechtergedeelte van de 
rijbaan in de richting gevolgd door eiser 
in hoger beroep (hier eiser) liggen » : 

Overwegende dat eiser v66r de eerste 
rechter reeds beweerd had dat de hem 
verweten beweging naar links in strijd 
was met het feit dat «aile glasscherven 
op het rechtergedeelte van de rijbaan 
liggen »; 

Dat het beroepen vonnis in antwoord 
op die stelling erop wees " dat de,ligging 
van de glasscherven op de weg, op 
2, 70 meter van de linker kant van de 
6,20 meter brede weg, bewijst dat de 
genoemde Plomteux naar links is afge
weken om rechts in te slaan en zijn voor
plein op te rijden, hetgeen bevestigd 
wordt door de verklaring van Franz Cou
lee aan de veldwachter van Comblain
au-Pont »; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
« op grand van de door de eerste rechter 
vermelde redenen >> de beroepen beslissing 
bevestigt; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, die deze redenen aldus over
neemt, op eisers middel passend ant
woordt, daar zij erop wijst dat de glas
scherven, in strijd met wat deze laatste 
beweerde, zich bevonden op het linker
gedeelte van de weg in de door eiser ge
volgde richting ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

(Het overige zonder belang.) 

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

23 januari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter en Ve1·slaggevm·, H. De Bersaques, 
raadsheer waarnemend voorzitter. '-
Gelijlcluidende conclusie, H. Charles, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·, H. Dijon 
(van de balie te Hoei). 
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<,' 
2e :cAli'IER. - 23 januari 1967. 

VOORZI:GlNING IN CASSATIE. 
VoRM. ''- STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING VAN DE IN TUSSENKOJ\'IST OPGE
ROEPEN VERZEKERAAR.- NIET BETE
KENDE VOORZIENING. - 0NONTVAN
KELI.JKHEID. 

Is niet ontvankelijk de voo1·ziening, inge
stelcl doo1· de in tussenkomst vom· het 
st?·afge?·echt opge1·oepen verzeke?·aa1·, die 
niet betelcend is aan de partij tegen wie 
zij ge1·icht is (1). (Wetb. van strafv., 
art. 418.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP <e LA CON
CORDE ,, T. VAN BELLEGHEM EN GE
MEENSCHAPPELI.JKE VERZEKERINGS
MAATSCHAPPI.J <e LA BELGIQUE INDUS
TRIELLE )),) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de arresten, 
op 10 mei 1963 en 20 mei 1966 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat nit geen enkel pro
cesstuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de eiseres, tot tussen
komst gedagvaard, haar voorziening he eft 
doen betekenen aan de partijen tegen wie 
ze gericht wordt ; dat de voorziening der
halve niet ontvankelijk is ; 

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

23 januari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. De Bersaques, raadsheer waar
nelnend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. de Waersegger.- Gelijlclttidende con
clusie, H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 januari 1967. 

VERJARING. STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. 0VERTREDING 
VAN DE WEGCODE.- VER.JARINGSTER
MI.JN, 

(1) Cass., ] juni 1966 (Bttll. en PASIO., 1966, 
I, 1240) en 26 september 1966, Bt<pm, blz. 101. 

(2) Cass., 18 januari 1965 (Bttll. en PASIO., 
1965, I, 487) en 16 mei 1966 (ibid., 1966, I, 
1170). 

De uit een overtreding van de wegcode vol
gende stmfvo1·de1·ing vmjaart na vet
loop van een Jaa1· te 1·elcenen van de 
dag waarop de oveTt?·eding is begaan, 
tenzij de ve1jm·ing tijdig geschm·st of 
gestuit wo1·dt (2). (Wet van 1 augustus 
1899, art. 7; wet van 17 april 1878, 
gewijzigd bij de wet van 30 mei 1961, 
art. 22 tot 25.) 

(RIDDER LE CLEMENT DE SAINT l\IARCQ, 
T. DE WOLF.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 mei 1966 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Nijvel; 

I. In zover de voorziening gericht wordt 
tegen de beslissing over de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld : 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 21 en 22 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van straf
vordering en 7 van de wet van 1 augustus 
1899, doonlat het bestreden vonnis eiser 
tot een enkele straf, 50 frank geldboete, 
veroordeeld heeft, omdat hij op 27 au
gustus 1964 : 1° door gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg, maar zonder het 
oogmerk on1 de persoon van een ander 
aan te randen, onopzettelijk slagen of 
verwondingen toegebracht heeft aan 
Jean Ladeuze, welk wanbedrijf in een 
overtreding is omgezet bij beschikking 
van de raadkamer van de Recht bank van 
eerste aanleg te Nijvel van 12 oktober 
1964, 2° als bestuurder op de openbare 
weg zijn snelheid niet zo geregeld heeft 
dat hij in alle omstandigheden v66r een 
voorz;ienbare hindernis kon stoppen, 
te1·wijl de laatste nuttige daad van stui
ting van de verjaring van 17 mei 1965 
dagtekende, zodat de strafvordering ver
vallen was toen het bestreden vonnis 
uitgesproken werd : 

Overwegende dat blijkens de regel
matig aan het Hof overgelegde stukken 
de verjaring van de strafvordering be
treffende de voormelde misdrijven, die 
door verloop van een jaar geschiedt over
eenkomstig de artikelen 21 van de wet 
van 17 april 1878 en 7 van de wet van 
1 augustus 1899, gestuit is door het ver
dagend vonnis dat op 11 juni 1965 uit
gesproken is door de Correctionele Recht
bank te Nijvel ; 



-624-

Dat de strafvordering derhalve naar 
luid van artikel 22 van bedoelde wet 
van 17 april 1878 niet verjaard was toen 
het bestreden vonnis op 13 mei 1966 uit
gesproken werd ; 

Dat het middel wettelijke grondslag 
mist; 

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

(Het overige zonaer belang.) 

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

23 januari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitte1' en Ve1·slaggeve1·, H. De Bersaques, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gel~jlcluidende conclusie, H. Charles, ad
vocaat-generaal. 

2e KAMER.- 23 januari 1967. 

I 0 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -
STRAFZAKEN. - JYliDDEL DAT AAN
VOERT DAT DE BESTREDEN BESLISSING 
DE BEWIJSKRAOHT VAN EEN BEP A.A.LDE 
AKTE SOHENDT. - BESLISSING DIE 
NIET OP DEZE AKTE IS GEGROND. -
JYliDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

2° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN. 
- STRAFZAKEN.- WAARDE VAN DE 
GETUIGENISSEN. - SoEVEREINE BE
OORDELING VAN DE FEITENREOHTER. 

3° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT AAN
VOERT DAT DE REOHTER DE GEGEVENS 
VAN DE ZAAK OF VAN RET DOSSIER 
SLEOHT BEOORDEELD HEEFT.- HOF 
NIET BEVOEGD OM KENNIS ERVAN TE 
NEMEN. 

1° Mist feitelijlce grondslag het micldel clat 
aanvoe1·t dat cle bestreclen beslissing de 
bew~jslcmcht van een bepaalde alcte 
schendt, wanneer de beslissing op deze 
alcte niet is gegrond (I). 

(1) Oass., 21 maart 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 930) en 9 januari 1967, sttpm, biz. 556. 

(2) Oass., 21 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1341); 7 november 1966 en 23 januari 
1967, s1tpm, biz. 322 en 618. 

(3) Oass., 26 september 1966, supm, biz. 95. 

2° In stmfzalcen beoordeelt de feite,wechter 
soeverein in feite cle waarde van de 
ve?·lcla1·ingen van de getuigen (2). 

3° Het Hof van cassatie is niet l!evoegd om 
na te gaan of de 1·echtm· de lum overge
legde gegevens van de zaalc of van het 
dossier in feite juist of vm·kee1·d heeft 
beoordeelcl (3). (Grondwet, art. 95.) 

(KRAMER, T. WATRY 
EN CONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 mei 1966 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

I. In zover de voorziening gericht wordt 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld : 

Over hot eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 13I9 van het 
Burgerlijk Wetboek, 154 van het Wet
hoek van strafvordering en 4 van de wet 
van I augustus I899 houdende herziening 
van de wetgeving en de reglementen op 
de politic van het vervoer, do01·dat het 
bestreden arrest overweegt dat eiser zich 
niet mag beroepen op de afstand tussen 
de plaats van de aanrijding en de plaats 
van de getuigen Godesiabois en Register, 
wier getuigenissen als ter zake dienende 
werden aangenomen, tm·wijl enerzijds het 
proces-verbaal van de rijkswacht te 
Yvoir, onder nummer 840 van I sep
tember 1964, erop wijst dat het gezichts
veld in de richting van Dinant 50 meter 
bereikt en anderzijds datzelfde proces
verbaal, aan de hand van de erin opgete
kende verklaringen van de twee getuigen 
Register en Godesiabois, vaststelt dat de 
genoemde getuigen, die samen waren op 
het ogenblik van de botsing, zich op 
ongeveer IOO meter van de plaats van het 
ongeval bevonden : 

Overwegende dat nit het arrest niet 
blijkt dat de rechter zijn beslissing dat 
eiser zich niet mag beroepen op de af
stand tussen de plaats van de aanrijding 
en de plaats waar de getuigen Godesiabois 
en Register zich bevonden, gegrond heeft 
op het proces-verbaal van de rijkswacht 
van 1 september I964; dat hij derhalve 
de bewijskracht van deze alde niet heeft 
kunnen miskennen ; 

Overwegende dat voor het overige de 
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rechter in feitelijke aanleg in strafzaken 
de bewijskracht van de getuigenissen op 
soevereine wijze in feite beoordeelt; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede en het derde middel 
samen, afgeleid, het tweede, uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
dom·dat het bestreden arrest om de schuld 
van eiser bewezen te verklaren stelt 
dat er geen twijfel kan bestaan om
trent de vaststellingen van de gerechte
lijke deskundige wanneer deze erop wijst 
dat de sporen op de rijbaan die zijn van 
de door eiser bestuurde Citro€m-wagen en 
dat de glasscherven die van de voorruit 
van de Citroen voortkwamen, links van 
de baan in de richting N amen liggen, 
te1·wijl eiser in zijn conclusie op grond 
van situatieschetsen, door de deskundigen 
Nivelles en Fick op schaal gemaakt, be
weerd had dat die sporen niet konden 
voortkomen van het voertuig dat hij 
bestuurde en dat de glasscherven die van 
zijn wagen voortkwamen, dicht bij de 
middelaslijn van de weg lagen, tm·w~jl 
uit de foto's nrs 4 en 5 bij het verslag 
van de gerechtelijke deskru1dige Collot 
gevoegd duidelijk blijkt dat deze glas
scherven dichtbij de middelaslijn van de 
rijbaan lagen ; het derde, uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
do01·dat het bestreden arrest, op grond 
van de onderling overeenstemmende ver
klaringen van de personen die getuigen 
zijn geweest van de bedoelde feiten, aan
neemt dat de jeep die de verweerder 
Derijcke bestuurde, uiterst rechts op de 
rijbaan reed in de richting Namen-Dinant 
en zich nooit omstreeks het ogenblik van 
de aanrijding bevonden heeft op l1et 
linkervak van de rijbaan met betrekking 
tot zijn richting, te1·wijl eiser bij conclusie 
beweerd had dat de getuigen Godesiabois 
en Register slecht geplaatst waren om 
met zekerheid te kunnen zeggen dat de 
jeep rechts reed en dat de getuigen Hen
ceval en Lizen nog niet uit de bocht 
waren zodat ze niet konden zien of de 
jeep op het ogenblik van de aanrijding 
uiterst rechts reed; en teTwijl eiser even
eens beweerd had dat, indien de jeep 
uiterst rechts had gehouden de aanrijding 
slechts dichtbij de gracht had kunnen 
gebeuren en geen glasscherven in het 
midden van de baan hadden kunnen lig
gen : 

Overwegende dat het Hof niet bevoegd 
is om na te gaan of de rechter in feitelijke 
aanleg de gegevens van de zaak in feite 
goed of verkeerd beoordeeld heeft; 

Dat de middelen m dat opzicht niet 
ontvankelijk zijn ; 

Overwegende dat het arrest voor het 
overige passend antwoordt op de in het 
middel vermelde conclusie, wanneer het 
opmerkt : I 0 dat het vaststaat dat eisers 
wagen de rechterkant van de rijbaan 
verlaten heeft en tegen de jeep is aan
gebotst en dat er in dat opzicht geen 
twijfel kan bestaan omtrent de vaststel
lingen van de gerechtelijke deskundige 
bij het opnemen van de sporen op de 
rijbaan welke sporen die zijn van de 
Citroen, door eiser bestuurd; dat immers 
de glasscherven die van de voorruit van 
de Citroen voortkwamen, links van de 
weg in de richting N amen liggen en niet 
in de nabijheid van haar middelaslijn ; 
2° dat eiser zich niet mag beroepen op de 
afstand tussen de plaats van de aanrij
ding en de plaats waar de getuigen 
Godesiabois en Register zich bevonden 
en ook niet op sommige tegenstrijdig
heden in de verklaringen van de getuigen 
die de jeep volgden, op grond enerzijds 
dat de eerstgenoemde getuigen, toen eiser 
hen voorbijreed in de nabijheid van de 
bocht, zich dicht bij de weg bevonden, 
hem op korte afstand hebben zien voor
bijrijden en hem, precies wegens zijn 
overdreven snelheid, met de ogen hebben 
gevolgd en de botsing tussen beide voer
tuigen hebben gezien en ook gehoord, 
en anderzijds dat de afstanden tussen de 
jeep en de erop volgende voertuigen niet 
ter zake dienend zijn, aangezien er in de 
verklaringen van de getuigen nooit een 
verschil is geweest over de plaats van dit 
voertuig rechts van de weg; 

Dat de middelen in dat opzicht feite
lijke grondslag missen ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
?-at de b~slissing overeenkomstig de wet 
IS; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvorderingen die door eiser en 
tegen eiser ingesteld zijn : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert; 

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

23 januari 1967.- 28 kamer.- Voo1'
zitte1', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1•slaggeve1', 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 
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2e KAMER.- 24 januari 1967. 

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- GEMEENTEBELAS
TINGEN. - REOLAMATIE VAN EEN 
NAAMLOZE VENNOOTSOHAP TEGEN EEN 
AANSLAG DIE BEWEERDELIJK BETREK
KING HAD OP EEN DIREOTE GEMEENTE
BELASTING, DIE ANALOOG IS MET EEN 
PATENT. - BESLISSING VAN ONBE
VOEGDHEID VAN DE BESTENDIGE DEPU
TATIE, GEGROND HIEROP DAT HET EEN 
INDIRECTE BELASTING BETREFT. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. 
-ARREST WAARBIJ HET BEROEP ONT
VANKELIJK DOCH ONGEGROND WORDT 
VERKLAARD OM DE REDEN DAT HET 
NOCH EEN DIRECTE NOOH EEN INDI
REOTE BELASTING BETREFT. - GEEN 
TEGENSTRIJDIGHEID. 

2o ELEKTRISCHE ENERGIE.- RE
TRIBUTIES OPGELEGD DOOR EEN GE
l\'IEENTE KRAOHTENS ARTIKEL 5, LID 4, 
VAN DE WET VAN 10 MAART 1925. -
GEJ\'IEENTEVERORDENING DIE ZE ALS 
"BELASTINGEN » KWALIFIOEERT EN DE 
INVORDERING ERV AN EN RET BEROFP 
ERTEGEN REGELT ALS INZAKE DIREOTE 
GEMEENTEBELASTINGEN. - REOHTS
COLLEGE WAARBIJ EEN REOLAJ\'IATIE 
AANHANGIG GEJ\'IAAKT WORDT. -BE
SLISSING DAT DE GEVORDERDE RETRI
BUTIES GEEN BELASTING ZIJN.- WET
TELIJKHEID. 

1 o liV annee1· een naamloze vennootschap 
tegen een aanslag waa1·van zij bewee1·t 
dat hi.i bet1·elcking !weft op een cli1•ecte 
gemeentebelasting, die analoog is met 
het patent, een reclamatie indient en de 
bestenclige cleptttatie van cle p1'0vincie
raad zich onbevoegd ve1·klaa1·t om cle 
1·eclen dat het een indirecte belasting 
bet?'eft, sp1·eekt het hof van be1'0ep zich 
niet tegen cloo1· het be1·oep van de naam
loze vennootschap ontvankelijk te ve1'
klm·en en te beslissen clat het ongeg1·oncl 
is om de 1·eclen clat het noch een cli1·ecte 
noch een indi1·ecte belasting bet1·ejt, doch 
een ve1·goecling. 

2° Wannee1• een gemeentereglement gena
men in uitvoe1•ing van de wet van 
10 maa1·t 1925 op cle uitdeling van 

(1) Wat betreft de kwalificatie gegeven aan 
een gemeente- of provinciebelasting door de 
verordening die ze instelt, raadplege men 
cass., 5 januari 1965 (Bttll. en PAsro., 1965, 
I, 434). 

elektrische ene1·gie de 1·etributies die het 
ten voordele van de gemeente krachtens 
a1·tilcel 5, lid 4., van bedoelde wet oplegt 
als " belasting » ktvali(icee?'t en de invor
de?·ing e1·van en het be1·oep M'tegen zoals 
inzake di1·ecte gemeentebelastingen voor
sch?-ijft, beslist het rechtscollege, waarbij 
een reclamatie aanhangig is en dat e1·toe 
gehmtden is de juiste aarcl van de ge
vonle?·cle ret1·ibttties te bepalen, wettelijk 
dat zij geen belasting zi.in doch een 
vergoeding (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « UNION DES 
OENTRALES ELEOTRIQUES DU HAI
NAUT », T. GEJ\rEENTE TAJ\HNES.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 20 mei 1964 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doorclat het bestreden arrest, na in 
zijn redengeving erop gewezen te hebben 
dat de bij de gemeenteverordening van 
6 mei 1958 vastgestelde retributie niet het 
karakter van een directe of van een 
indirecte belasting heeft, maar een ver
goeding uitmaakt, en dat eiseres "tot 
haar verweer slechts over burgerlijke 
rechtsmiddelen beschikte en niet over de 
inzake gemeentebelastingen ingestelde 
procedure », het beroep van eiseres « ont
vankelijk, maar niet gegrond verklaart » 
en de bestreden beslissing bevestigt, 
tenvijl dit beschikkend gedeelte, dat 
onderstelt dat het hof van beroep be
voegd was om kennis te nemen van het 
beroep en dat dit beroep bijgevolg be
trekking had op een gemeentebelasting 
die analoog is met het pabent van de 
naamloze vennootschappen, tegenstrijdig 
is met de gronden volgens welke de be
doelde retributie geen belasting is, dat 
deze tegenstrij digheid tussen de gronden 
en het beschikkend gedeelte van de 
bestreden beslissing het voor het Hof 
onmogelijk maakt de juiste opvatting 
van het hof van beroep te kennen en 

Omtrent de door een gemeente krachtens 
artikel 5, lid 4, van de wet van 10 maart 1925 
ingevoerde retributies raadplege men cass., 
14 november 1963 (Bttll. en PAsrc., 1964, I, 
275). 
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derhalve gelijkstaat met een gebrek aan 
motivering : 

Overwegende dat het beroep van eise
res dat in regelmatige vorm en binnen de 
wettelijke termijn is ingesteld, ertoe 
strekte te doen beslissen dat de door ver
weerster ingevoerde retributies op de 
leveringen van elektrische energie van 
categorie B op haar grondgebied gedaan 
door eiseres, dit is door een andere leve
rancier dan het gemeentebedrijf, een met 
het patent ahaloge directe belasting was 
en dat derhalve de bestendige deputatie 
bevoegd was om kennis te nmnen van de 
reclamaties van eiseres tegen de deswege 
te haren laste gebrachte aanslagen ; 

Overwegende dat door dit beroep ont
vankelijk te verklaren het hof van beroep 
zich ertoe beperkt heeft te beslissen dat 
eiseres ontvankelijk was aan het hof haar 
aanspraak te onderwerpen dat de be
doelde retributies een met het patent 
analoge directe gemeentebelasting waren 
en dientengevolge de hervorming te 
vragen van de beslissing van onbevoegd
heid die door de bestendige deputatie is 
geno1nen; 

Overwegende dat door naderhand de 
gegrondheid van dit beroep te onderzoe
ken het hof van beroep beslist dat de 
bedoelde aanslagen noch een directe 
noch een indirecte belasting waren en de 
aard van een vergoeding hadden; 

Overwegende dat door het beschikkend 
gedeelte van de beroepen beslissing te 
bevestigen op die grond welke die van 
de eerste rechter vervangt, het hof van 
beroep zich niet heeft tegengesproken 
en zonder dubbelzinnigheid de grond 
van de verwerping van het beroep van 
eiseres heeft aangegeven ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 6, 7 en 
8 van de verordening van de gemeente
raad van Tamines van 6 mei 1958, op 
25 juli 1958 door de Bestendige Deputatie 
van de provincieraad van Namen goed
gekeurd, en voor zoveel als nodig 1317 
tot 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek over de bewijskracht van de akten, 
doo?'rlat het bestreden arrest in zijn be
schikkend gedeelte de bestreden beslis
sing bevestigt op de grond, door het hof 
van beroep ambtshalve opgeworpen, dat 
de aan eiseres, luachtens de bedoelde 
gemeenteverordening, opgelegde presta
tie geen directe of indirecte belasting is, 
maar een vergoeding die overeenkomstig 
artikel 5 van de wet van 10 maart 1925 

op de uitdeling van electrische energie is 
vastgesteld, te1·wijl, ee?·ste onderdeel, naar 
luid van de artikelen 1, 6, 7 en 8 van de 
in het middel bedoelde verordening, 
<< aile levering van elektrische energie 
op het grondgebied van de gemeente 
aan een klant B door een andere leveran
cier dan het gemeentebedrijf belast is met 
5 t. h. van het bedrag van de bruto
ontvangst ; deze belasting moet door de 
leverancier van de energie worden be
taald " ( artikel 1) ; << het kohier van deze 
aanslagen wordt door het College van 
burgemeester en schepenen opgmnaakt 
en uitvoerbaar verklaard door de be
stendige deputatie, overeenkomstig arti
kel137 van de gemeentewet" (artikel 6); 
<< de invordering van de kohieren door de 
gemeenteontvanger geschiedt volgens de 
regels die voor de invordering van de 
directe belastingen ten voordele van de 
Staat golden "(artikel 7) ; << de reclamaties 
waartoe de bedoelde belasting aanleiding 
kan geven, worden aan de bestendige 
deputatie gericht binnen de termijn van 
drie maanden vanaf de datum van de 
afgifte van het kohieruittreksel " (arti
kel 8), dat uit deze duidelijke en nauw
keurige bepalingen van de bedoelde ver
ordening volgt dat deze tot doel heeft 
een belasting te heffen zelfs indien de wet 
van 10 maart 1925 op de uitdeling van 
elektrische energie welke in de inleiding 
van de genoemde verordening wordt 
aangehaald, de gemeenten niet toestaat 
een belasting te heffen op de leveringen 
van elektrische energie (schending van 
de artikelen 1, 6, 7 en 8 van de verorde
ning van de gemeenteraad van Tamines 
van 6 mei 1958, op 25 juli 1958 door de 
bestendige deputatie van de provincie
raad van de provincie Namen goedge
keurd) ; voor zover als nodig, tweede 
onclerdeel, het bestreden arrest de bewijs
kracht van de door eiseres v66r het hof 
van beroep genomen conclusie schendt 
in zover de genoemde conclusie de be
woordingen van de artikelen 1, 6, 7 en 
8 van de verordening van de gemeente
raad van Tamines van 6 mei 1958 heeft 
overgenomen (schending van de artike
len 1317 tot 1320 en 1321 van het Burger
lijk W etboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de benaming die een 
gemeenteverordening geeft aan de be
dragen waarvan zij de betaling oplegt, 
de rechter niet bindt ; dat deze de juiste 
aard van deze bedragen dient te bepalen ; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
dienaangaande bestreden te worden, erop 
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wijst dat de in het onderhavige geval 
toegepaste gemeenteverordening uitdruk
kelijk vermeldt dat zij ter uitvoering van 
de wet van 10 maart 1925 op de uitdeling 
van elektrische energie is genomen en 
dat de van eiseres gevorderde bedragen 
retributies uitmaken die bij artikel 5, 
lid 4, van de genoemde wet zijn bepaald 
en bestemd zijn om de gen1.eente het na
deel te vergoeden dat zij mocht lijden 
door het feit van de vrije concurrentie 
door deze wet ingesteld voor de leve
ringen van elektrische energie; dat het 
arrest er wettelijk nit afleidt dat, niet
tegenstaande de benaming die er door 
die verordening aan gegeven is, de ge
noemde retributies geen belasting zijn; 

Dat dit ondercleel van het middel wet
telijke grondslag mist ; 

W at het tweede ondercleel betreft 

Overwegende dat, zonder in strijd te 
zijn met de inhoud van de artikelen van 
de gemeenteverordening die in het middel 
en in de conclusie van eiseres zijn over
genomen, het hof van beroep, dat niet 
gebonden was door de benaming die aan 
de door die verorclening vastgestelde 
retributies is gegeven, noch door de voor
geschreven wijze van invordering, de 
bewijskracht van deze alcten niet heeft 
geschonden door de juiste aard van de 
genoemde retributies te bepalen, rekening 
gehouclen met hun doel en met de wet 
ter uitvoering waarvan de verordening 
is vastgesteld ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1 van de wet 
van 22 juni 1865 betreffende de bevoegd
heid van de bestendige deputaties om 
uitspraak te doen over de reclamaties 
inzake directe belastingen, en 8 van de 
wet van 5 juli 1871 welke wijzigingen aan
brengt in de belastingwetten, 107 van 
de Grondwet en 76, inzonderheid 5°, van 
de gemeentewet van 30 maart 1836, 
doo1·dat het bestreden arrest de bestreden 
beslissing bevestigt en verklaart dat de 
bestendige deputatie zich terecht onbe
voegd heeft verldaard om kennis te 
nemen van de reclmnaties van eiseres, 
op grand dat de bedoelde gemeentever
ordening geen belasting heeft ingevoerd, 
terwijl die verordening wei tot doel had 
een directe gemeentebelasting in te voe
ren, zodat het hof van beroep bad moe
ten : 1° beslissen dat de bestendige depu
tatie van de provincieraad van de pro
vincie N amen bevoegd was om kennis te 

nemen van de bezwaren tegen de krach
tens dit reglement vastgestelde aanslagen 
(schending van artikel 1 van de wet van 
22 juni 1865 betreffende de bevoegdheid 
van de bestendige deputaties om uit
spraak te doen over de reclamaties inzake 
directe belastingen en 8 van de wet van 
5 juli 1871 die in de belastingwetten wij
zigingen aanbrengt), 2° en, verbeterende, 
de krachtens het reglement van de ge
Ineenteraad van verweerster van 6 mei 
1958 vastgestelde aanslagen nietig ver
klaren, op grand dat het genoemde regle
ment onwettelijk is daar het niet bij 
koninklijk besluit werd goedgekeurd 
(schending van de artikelen 107 van de 
Grondwet en 76, inzonderheid 5°, van 
de gemeentewet van 30 maart 1836) : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na wettelijk te hebben beslist dat het 
reglement niet tot voorwerp had een 
directe gemeentebelasting te heffen, de 
beslissing van onbevoegdheid van de 
bestendige deputatie om kennis te nemen 
van de reclamaties tegen de bedoelde 
aanslagen slechts kon bevestigen ; 

Dat het middel wettelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doonlat het bestreden arrest het 
beschikkend gedeelte van de bestreden 
beslissing bevestigt waarbij de bestendige 
deputatie zich onbevoegd verklaarde om 
kennis te nemen van het bezwaar van 
eiseres, zonder te antwoorden op het 
volgende middel dat in het verzoekschrift 
van eiseres is aangehaald en waarnaar de 
conclusie, door laatstgenoemde v66r het 
hof van beroep genomen, uitdrukkelijk 
verwees : " dat een reclamatie bij de 
bestendige deputatie aanhangig was ge
maakt tegen de ten laste van eiseres 
gevestigde aanslagen; dat de besten
dige deputatie bevoegd was door het feit 
aileen dat de invorderingsprocedure werd 
vervolgd zoals inzake directe belastingen ; 
dat deze procedure nietig moest worden 
verklaard tot aan de aanslag, zelfs indien 
de bestendige deputatie van oordeel was 
dat het niet om een directe, maar om 
een indirecte belasting ging » ; dat het 
bestreden arrest aldus niet overeenkom
stig artikel 97 van de Grondwet met rcde
nen is omldeed : 

Overwegende dat het arrest tegen de 
door ciseres genomen conclusie, welke in 
het middel is overgenomen, doet gelden 
dat de benaming van de bedoelde retri
buties en de voorgeschreven wijze van 
invordering geen invloed hebben op de 
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aard ervan ; dat deze retributies een ver
goeding zijn en geen belasting, en dat 
eiseres dientengevolge slechts over bur
gerlijke rechtsmiddelen beschikte om 
zich te verweren en niet over de inzake 
directe gemeentebelastingen ingestelde 
procedure; 

Dat het arrest aldus op passende wijze 
de aanspraak van eiseres beantwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

24 januari 1967.- 26 kamer.- Voor
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Busin. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Ansiaux en Faures. 

26 KAMER.- 24 januari 1967. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL AFGELEID 
UIT DE SCHENDING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN EEN CONCLUSIE.- HOF 
VAN BEROEP DAT RECHT HEEFT GEDAAN 
OP DE CONCLUSIE ZOALS HET DIT HAD 
MOETEN DOEN ALS HET DE AANGEGEVEN 
SCHENDING NIET HAD BEGAAN.- MID
DEL ZONDER BELANG. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - CINEAST. 
TOEPASSELIJK BELASTINGSTELSEL. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN, - MID DEL DAT OVER
BODIGE REDENEN CRITISEERT. - 0N
ONTV ANKELIJKHEID. 

1° Inzalce directe belastingen is van belang 
ontbloot het middel afgeleid uit de schen
ding van de bew~jsk1·acht van een con
clusie, als het hof van beroep hie1•op 
uitspmalc !weft gedaan zoals het dit had 
moeten doen als het de aangegeven 
schending niet had begaan (1). 

(1) Raadpl. cass., 6 september 1963 (Bttll. 
en PAsrc., 1964, I, 12)~ 

(2) Cass., 9 april 1963 (Bttll. en PAsrc., 
1963, I, 872). 

(3) Cass., 17 januari 1967, sttpm, blz. 601. 
(4) Bull. en PAsrc., 1963, I, 872. 

2° De bed1·ijfsinkomsten van een cineast 
wo1·den ge1·egeld doo1• het 1° of het 2o van 
§ 1 van artikel 25 van de gecoo1·dineerde 
wetten betrefjende de inlcomstenbelas
tingen nam· gelang de doo1· deze belasting
schuldige uitgevoe1'Cle bed1·ijvigheid al 
dan niet hoofdzakelijk een handelska
mkte?· heeft (2). 

3° Is ingevolge het ontbreken van belang 
niet ontvankelij k het mid del dat enlcel 
ove1·bodige l'edenen van de best1·eden 
beslissing c1'itiseert (3). 

(CAUVIN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIE:N.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 maart 1964 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, rechtdoende 
als rechtscollege waarnaar de zaak is 
verwezen; 

Gelet op het cassatiearrest, op 9 april 
1963 (4) door het Hof gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest verklaart dat 
« verzoeker (nu eiser) thans in hoofdzaak 
betoogt dat, aangezien hij op dat tijdstip 
handelaar was en de factuur in 1953 was 
opgemaakt, de teontvangen prijs als een 
zekere en vaststaande schuldvordering 
van het jaar 1953 moet worden be
schouwd en bijgevolg als een inkomen 
van dat jaar en niet van het jaar 1954, 
zoals het bestuur het heeft beschouwd », 
te1·wijl eiser integendeel bij conclusie had 
doen gelden dat " de vraag niet is of ver
zoeker een gewone bedrijvigheid van 
koopman uitoefende, maar wel of de 
bedoelde verrichtingen al dan niet een 
handelskarakter hadden, inzonderheid 
in de zin van artikel 25, § 1, 1°, van de 
gecoordineerde wetten ,, waaruit volgt 
dat het bestreden arrest aan eisers con
clusie een betekenis geeft die onverenig
baar is met haar bewoordingen en de 
bewijskracht van de conclusie miskent : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na eisers verweer te hebben samengevat 
zoals in het middel wordt vermeld, erop 
wijst dat het hier de vraag is of de prijs 
van de door eiser geleverde docmnentatie
films de bezoldiging was van diens intel
lectuele schepping "dit wil zeggen van 
diens doorslaggevende activiteit bij de 
samenstelling van de behandelde didac-
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tische onderwerpen en bij de verwezen
lijking ervan met technische middelen en 
het kunstgevoel eigen aan de cineast " ; 

Dat het er vervolgens op wijst dat, om 
het karakter van de activiteit van eiser 
te beoordelen, zijn activiteit gedurende 
andere dienstjaren buiten beschouwing 
wordt gelaten en beslist dat eiser, « afge
zien van deze activiteit ,, moet worden 
beschouwd als « filmrealisateur " bij de 
productie van de drie docmnentaire 
films; 

Overwegende dat uit die overwegingen 
volgt clat het hof van beroep het al clan 
niet commercieel karakter van de pro
clucbie van de bedoelde films niet heeft 
beoorcleelcl in verband met de gewono 
bedrijvigheicl van oiser maar op groncl 
van de innerlijke natucll' van becloelde 
verrichtingen, zoals de in het miclclel over
genomen conclusie van eiser claartoe 
verzocht; 

Waaruit volgt clat het middel van be
lang ontbloot is en derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Over het clerde middel, afgeleicl uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 2, titel I, Boek I, van het 
Wetboek van koophandel, 25, inzonder
heicl § 1, 1° en 3°, van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoi:ircli
neerd bij besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, clooTclat het bestreclen arrest 
beslist clat « verzoeker niet kan worden 
beschouwcl als een eenvoudig uitvoerder 
of operateur van film-opnamen, zoals hij 
beweert ; clat hij integendeel ten cleze 
een in de eerste plaats scheppend werk 
met overheersend artistiek karakter heeft 
geleverd; dat de betrokkene derhalve 
een vrije bedrijvigheicl heeft uitgeoefencl; 
dat hij bij de uitoefening van zijn kunst 
niet kan worden gelijkgesteld met een 
koopman "en die beslissing verantwoordt 
op grond van de overwegingen en vast
stellingen clat « de heer Cauvin als reali
satem' moet worden besehouwd bij de 
produetie van de clrie becloelcle clocumen
taire films ; dat de realisateur die ook 
« ensceneerder " heet in werkelijkheid 
een kunstena.ar is, omdat hij op de ge
maakte films oen persoonlijke stempel 
drukt ,, en dat, ofschoon het onderwerp 
aan eiser werd opgelegd, << verzoeker 
onbetwistbaar de vrije hand wercl gelaten 
om zijn onclerwerpen te behanclelen voor 
de filmopnamen, en niemancl hem heeft 
gedocumenteerd of geleid noch hem de 
beeldenreeksen heeft opgelegd ; clat alleen 
hij over de fotografie heeft beslist ,, ter
wijl de rechter in feitelijke aanleg niet 
nader bepaald heeft waarin de aan eiser 

toegeschreven activiteit van « realisa
teur '' bestaat en de eenvoudige vaststel
ling dat eiser als realisateur moest worden 
beschouwd het voor het Hof niet moge
lijk maakt zijn toezicht op de wettelijk
heid van de beslissing nit te oefenen en 
niet passend ant>voordt op de conclusie 
van eiser die onder meer had doen golden 
« dat zijn taak alleen bestond in het 
fotograferen van uit het leven gegrepen 
sc€mes; ... dat er geen enkele bijzondere 
enscenering is geweest maar gewoon ver
filmen en aaneenschakelen van beelden 
zoncler gezochte montage ; .. . dat het 
geen kmlstfilm betrof bestemd om in de 
verzamelingen te blijven maar gewone 
korte films bestemd om een enkele maal 
op het scherm te worden vertoond ... '' 
(hoofclzakelijk schending van artikel 97 
van de Grondwet), en terw~jl het maken 
van een film niet noodzakelijk een kunst
werk is en het dit slechts is wanneer het 
een overwegende intellectuele activiteit 
insluit, hetgeen ten cleze door het bestre
den arrest niet worclt vastgesteld en in 
elk geval niet kan worden afgeleid uit de 
overweging aileen dat « eiser de vrije 
hand heeft gehad om zijn onderwerpen 
te behandelen voor de filmopnamen, dat 
niemand hem heeft gedocmnenteercl of 
geleicl noch hem de beeldenreeksen heeft 
opgelegd en dat alleen hij over de foto
grafie heeft beslist ,,, waaruit volgt dat de 
feitelijke vaststellingen van het bestreclen 
arrest het beschikkend gedeelte ervan 
niet wettelijk kcmnen verantwoorden 
(schending van alle aangehaalde bepa
lingen) : 

W at het eerste onclercleel betreft 

Overwegende cl;::tt het hof van beroep 
uit de in het middel opgenoemde vaststel
lingen van het arrest afleidt dat eiser 
« niet kan worden beschouwd als een 
eenvoudig uitvoerder of operateur van 
filmopnamen, zoals hij beweert '' en « clat 
de bij conclusie ontwikkelde overwegin
gen om het tegendeel aan te tonen geens
zins afdoende zijn '' ; 

Dat het hof van beroep aldus op pas
sonde wijze de conclusie van eiser beant
woorclt en dat clit ondercleel van het mid
del feitelijke grondslag mist ; 

Wat het tweecle onderdeel betreft 

Overwegende dat het hof van beroep 
erop wijst dat eiser l'lp de gemaakte films 
een persoonlijke stempel heeft gedrukt, 
clat ten deze zijn activiteit in de eerste 
plaats scheppend en artistiek is geweest ; 
clat het dienaangaande van weinig belang 
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is dat de onderwerpen hem werden op
gelegd, daar deze ornstandigheid de au
teur niet belet zijn hoedanigheid van 
kunstenaar te behouden, dit wil zeggen 
« dat in zijn werk het intellectueel ka
rakter het overwicht behoudt » ; 

Overwegende dat, uit de vaststelling 
dat deze docmnentaire films wijzen op 
een persoonlijke schepping die voortvloeit 
nit intellectuele arbeid en esthetische 
bekommernis, het hof van beroep wette
lijk heeft kunnen afleiden dat ten deze het 
maken van die films een kunstwerk is en 
niet een louter mechanische productie ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenornen ; 

Over het eerste rniddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 53, inzonderheid § 1, 55, 
inzonderheid § 1, en 56 van de wetten 
betreffende de inkornstenbelastingen, ge
coiirclineerd bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 6, 1319, 1320, 1322, 
1349, 1350, 1352, 1353, 1354 en 1356 
van het Burgerlijk Wetboek, cloo1'Clat, 
hoewel eiser heeft betoogd dat de prijs 
van de drie films die hij aan het N ationaal 
Instituut voor Radio-omroep heeft ver
kocht, een handelsinkomen was en dus 
belastbaar op het ogenblik waarop de 
schuldvordering was ontstaan, dit is voor 
het belastingjaar 1954 en niet voor het 
belastingjaar 1955, zoals de administratie 
het beweerde, het bestreden arrest, na 
te hebben vastgesteld dat de aangifte 
van eiser voor het belastingjaar 1955 te 
laat was ingediend en dat de bedoelde 
aanslag terecht van arnbtswege was vast
gesteld, de voorrnelde bewering van eiser 
verwerpt op grond dat de bedoelde aan
slag werd vastgesteld overeenkomstig de 
te laat ingediende aangifte van eiser, 
« dat de wet een verrnoeden van juistheid 
toekent aan de aangifte, zodat de admi
nistratie gerechtigd is de aanslag op de 
aangegeven inkmnsten vast te stellen », 
« dat de belastingplichtige weliswaar het 
recht behoudt om dit vermoeden te be
strijden door het bewijs van een dwaling, 
maar dat moet worden vastgesteld dat 
hij dit bewijs niet levert » en « dat ver
zoeker (thans eiser), die bovenclien een 
ervaren jurist is, het bestaan van een 
dwaling omtrent het recht of omtrent 
de feiten in zijn aangifte niet bewijst of 
zelfs niet tracht te bewijzen », terwijl de 
wet slechts aan de regelmatige aangifte 
van de belastingplichtige een vermoeden 
van juistheid toekent en niet aan die 
welke te laat gedaan is, welke gelijkstaat 
met ontstentenis van aangifte, waaruit 
volgt dat het bestreden arrest ten on-

rechte aan de gegevens van eisers te laat 
ingediende aangifte de waarde toekent 
van een wettelijk vermoeden dat laatst
genoemde zou rnoeten weerleggen en dat 
de administratie van alle verdere verant
woording vrijstelde (hoofdzakelijk schen
ding van de artikelen 53, 55, 56 van de 
gecoiirdineerde wetten, 1350 en 1352 van 
het Burgerlijk Wetboek), te1·wijl de be
doelde vraag of de verrichtingen van eiser 
al dan niet een handelskarakter hadden 
en bijgevolg belastbaar waren krachtens 
het primo of het tertio van artikel 25, 
§ 1, van de gecoiirdineerde wetten, een 
rechtsvraag was en eiser derhalve, aan
gezien de belasting de openbare orde 
raakt, niet kon verbonden zijn door ver
klaringen, bekentenissen of erkenningen 
die hij dienaangaande zou hebben gedaan 
zodat de rechter in feitelijke aanleg daarin 
geen grondslag voor een wettelijk, of zelfs 
voor een feitelijke verrnoeden kon vinden 
(hoofdzakelijk schending van de artike
len 6, 1349, 1350, 1352 tot 1354 en 1356 
van het Burgerlijk vVetboek), en te1·wijl 
eiser in zijn conclusie uitdrukkelijk de 
omstandigheden had uiteengezet waaruit 
hij afleidde dat de bedoelde verrichtingen 
een handelskarakter hadden en had ver
klaard dat, wanneer hij het tegendeel had 
aangenomen, hij een dwaling om trent het 
recht had begaan, waaruit volgt dat, als 
het arrest verklaart clat eiser het bestaan 
van een dwaling omtrent het recht of 
omtrent de feiten niet bewees en zelfs 
niet trachtte te bewijzen, het de bewijs
kracht van genoernde conclusie miskent 
(hoofdzakelijk schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek) : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het tweede en het clerde middel volgt dat 
het hof van beroep het verweer van eiser 
ten grande heeft onderzocht en dat de 
verwerping van dit verweer wettelijk 
verantwoord is en regelmatig met redenen 
is omkleecl ; 

Overwegende dat deze verwerping vol
staat om de bestreclen beslissing te ver
antwoorden ; dat hieruit volgt dat het 
middel van belang ontbloot is en der
halve niet ontvankelijk is ; 

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

24 januari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1·, H. Louveaux.- Gelijkluiclende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 24 januari 1967. 

Io GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. - JAAR
LIJKSE DIRECTE GEJ\'I:EE:NTEBELASTING 
OP DE AANPLAKBORDEN BESTEMD VOOR 
RECLAME. - BELASTING BEREKEND 
VOLGENS HET AANTAL EN DE OPPER
VLAKTE VAN DEZE BORDEN. - BELAS
TING DIE DE RECLAMEBEDRIJVEN TREFT 
WEGENS DE UITOEFENING VA:N HUN 
BEDRIJVIGHEID EN ONAFHANKELIJK 
VAN DE BEHAALDE WINST. - BELAS
TING DIE MET HET PATENT OVEREEN

KOMT. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAA,RTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. -
BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPU
TATIE VAN EEN PROVINCIERAAD DIE 
RECHT DOET OP EEN RECLAMATIE VAN 
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OF VAN 
EEN VENNOOTSCHAP BIJ WIJZE VAN 
GELDSCHIETING OP A,ANDELEN TEGEN 
EEN A,ANSLAG IN EEN GEMEENTEBELAS
TING, DIE MET HET PATENT OVEREEN
KOMT. - BESLISSING DIE NIET IN 
LAATSTE AANLEG IS GEWEZEN.- NIET
ONTVA.NKELIJKE VOORZIENING. 

I o Komt met het patent ove1·een een jam·
lijkse directe gemeentebelasting op de 
aanplakborclen bestemd voor ?'eclame, 
berekencl volgens het aantal en cle opper
vlakte van cleze bm·clen, en clie ald1ts cle 
reclamebeclrijven t1·ejt wegens cle 1~itoefe
ning van hun becl1·ijvigheicl en onafhan
kelijk van cle behaalcle winst (1). 

2o Is niet ontvankelijk cle voo1·ziening inge
stelcl tegen de beslissing van cle bestendig_e 
deputatie clie recht cloet op een t•eclamatw 
van een naamloze vennootschap of van 
een vennootschap bij w~jze van gelcl
schieting op aanclelen tegen een aanslag 
in een di1·ecte gemeentebelasting, die 
analoog is met het patent, daar cle1·gelijke 
beslissing geen in laatste aanleg gewezen 
beslissing is (2). (Wet van 4 augustus 
I832, art. 15; wet van 25 maart 1876, 
art. 19; wet van 22 januari 1849, art. 4, 
gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 
18 maart 1874; wet van 22 juni I865, 
art. 2; wet van 22 juni I877, art. I, 
8 en 14.) 

(1) Raadpi. cass., 16 juni 1953 (A?'?'. Verbr., 
1953, biz. 711); 20 februari 1958 (ibid., 1958, 
biz. 434) en 17 maart 1959 (ibid., 1959, 
biz. 553). 

(NA.AMLOZE VENNOOTSCHAP 
« BELGAFFICHE », T. STA.D A.ARLEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 26 mei I966 door de Bestendige 
Deputatie van de Provincieraad van 
Luxemburg gewezen; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid ambtshalve opgeworpen tegen de 
cassatievoorziening en hierop gesteund 
dat het bestreden besluit geen in laatste 
aanleg gewezen beslissing is : 

Overwegende dat het reglement van 
5 maart 1965 van de stad Aarlen, waarvan 
de toepassing aanleiding heeft gegeven 
tot de reclamatie van eiseres, een jaar
lijkse directe belasting heft op de voor 
reclame bestemde aanplakborden ; 

Overwegende dat die gemeentebelas
ting, waarvan de voorziening de wette
lijkheid betwist, gevorderd wordt van de 
eisende naam.loze vennootschap wegens 
het aantal en de oppervlakte van de 
aanplakborden die bestemd zijn voor 
reclame, voorwerp van haar bedrijf, en 
die zij op het grondgebied van de stad 
Aarlen heeft geplaatst ; 

Dat aldus deze directe belasting eiseres 
treft wegens de uitoefening van haar 
nijverheid, handel of beroep, onafhanke
lijk van de behaalde winst, en met het 
patent overeenkomt ; 

Overwegende dat krachtens de artike
len 1 en 14 van de wet van 22 juni 1877, 
de bestendige deputatie van de provincie
raad in eerste aanleg uitspraak doet over 
de reclamatie van de belastingplichtige 
tegen zijn aanslag in een met het patent 
overeenkomende directe gemeentebelas
ting wanneer die belastingplichtige een 
naamloze vennootschap of een vennoot
schap bij wijze van geldschieting op aan
delen is; 

Dat hieruit volgt dat tegen het bestre
den besluit hoger beroep kon worden 
ingesteld voor het hof van beroep en dat 
de voorziening niet-ontvankelijk is ; 

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

24 januari 1967.- 26 kamer.- Voor-

(2) Raadpl. cass., 8 maart 1926 (Bull. e 
PAsrc., 1926, I, 279) en de in de noot hier 
hoven vermeide arresten van 16 juni 1953 
en 17 maart 1959. 
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zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. de Waersegger. - Gelijk
luidende conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Y. Collon (van 
de balie van bet Hof van beroep te Brus
sel). 

2e KAMER. - 24 januari 1967. 

1 o GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN.- DIRECTE 
GEMEENTEBELASTING, ANALOOG MET 
HET PATENT. - BESLISSING VAN DE 
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN PRC
VINCIERAAD DIE RECHT DOET OP EEN 
RECLAMATIE VAN EEN BELASTINGPLICH
TIGE DIE NOCH EEN NAA,MLOZE VEN· 
NOOTSCHAP NOCH EEN VENNOOTSCHAP 
BIJ WIJZE VAN GELDSCHIETING OP AAN
DELEN IS. - lN LA,ATSTE A,ANLEG GE
WEZEN BESLISSING. 

2° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. - J AAR
LIJKSE DIRECTE GEMEENTEBELASTING 
OP DE AANPLAKBORDEN BESTEMD VOOR 
RECLAME. - BELASTING OP DE RE
CLA,ME GEHEVEN OVEREENKOll'i:STIG AR· 
TIKEL 188 VA,N WETBOEK DER MET 
HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN. 
- BELASTINGEN DIE NIET HETZELFDE 
VOORWERP HEBBEN, 

go CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
AMBTSHALVE OPGEWORPEN MIDDEL.
DIRECTE GEMEENTEBELASTING.- BE
SLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPU
TATIE VAN DE PROVINCIERAAD. -
CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJK. 
HoF DAT A,MBTSHALVE EEN MIDDEL 
VAN OPENBARE ORDE MAG OPWERPEN. 

1° De beslissing van de bestendige deputatie 
van een provinciemad die 1·echt doet op 
een reclamatie tegen een aanslag in een 
directe met het patent analoge gemeente
belasting is een beslissing in laatste 
aanleg gewezen, wannee~· de aangesla
gen belastingplichtige noch een naam
loze vennootschap noch een vennootschap 
bij w~ize van geldschieting op aandelen 
is (1). (Wet van 22 januari 1849, 
art. 4, gewijzigd bij artikel 2 van de 
wet van 18 maart 1874; wet van 

(1) Raadpl. het vorig arrest. 
(2) Cass., 19 oktober 1965 (Bull. en PAsrc., 

1966, I, 235) en 13 december 1966, supm, 
biz. 473. 

22 juni 1865, art. 2 ; wet van 22 juni 
1877, art. 1, 8 en 14). (Impliciete op
lossing.) 

2° Een jaarlijlcse directe gemeentebelasting 
geheven op de aanplalcbo?·den bestemd 
voor 1·eclame heeft niet hetzelfde voonoerp 
als de belasting op de k?·achtens a?·ti
lcel 188 van het W etboelc de1· met het 
zegel gelijlcgestelde talcsen vastgestelde 
belasting op de aanplalcbiljetten. 

go Het hof van cassatie, waarbij aanhangig 
is een ontvanlcelij lee voo1·ziening tegen 
een beslissing van de bestendige deputa
tie van een p1·ovincie1'aad, dat rechtcloet 
inzalce di1·ecte gemeentebelastingen, mag 
ambtshalve een uit de schending van een 
wetsbepaling van openba?'e onle afgeleid 
middel opwe1·pen (2). 

(HERMIA, T. GEMEENTE WATERLOO.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 25 augustus 1966 door de 
Bestendige Deputatie van de Provincie
raad van Brabant gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 107 van de Grondwet, 
doo1·dat de door de gemeenteraad van 
Waterloo op 2 december 1965 goedge
keurde belasting op de aanplakborden 
onwettelijk is, daar de aanplakbiljetten 
reeds aan het zegelrecht onderworpen 
zijn ten bate van de Staat en geen ge
meentebelasting op hetzelfde object kan 
worden geheven zonder bet beginsel Non 
bis in idem te miskennen : 

Overwegende dat het gemeenteregle
ment van 2 december 1965 van de ge
meente Waterloo een jaarlijkse directe 
belasting heft ten laste van personen die 
op de openbare weg of op een plaats 
welke over de openbare weg hangt of 
op een vanaf de openbare weg zichtbare 
plaats, voor reclame bestemde aanplak
borden hebben geplaatst; 

Overwegende dat artikel 188 van het 
W etboek der met het zegel gelijkgestelde 
taksen een taks heft op om het even 
welke aanplakbiljetteii. die aan bet pu
bliek worden vertoond ; 

Dat aldus de bedoelde gemeentebelas
ting die de voor reclame bestemde aan
plakborden treft, onverschillig of er al 
dan niet aanplakbiljetten op voorkomen, 
niet hetzelfde voorwerp heeft als de bij 
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voormeld artikel 188 ingevoerde taks op 
de aanplakbiljetten; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat uit geen enkel 
regelmatig overgelegd processtuk blijkt 
dat een middel dat de openbare orde 
raakt, ambtshalve moet worden opge
worpen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
n:ing ; veroordeelt eiser in de kosten. 

24 januari 1967.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. de Waersegger. - Gelijk
luiclende conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. - PleiteT, H. Y. Collon (van 
de balie bij het Hof van beroep te Brus
sel). 

2e KAlVIER.- 24 januari 1967. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- DIREOTE BELAS
TINGEN.- HoF VAN BEROEP DAT TOT 

STAVING VAN ZIJN BESLISSING EEN AR
REST VAN RET ROF VAN OASSATIE AAN
VOERT EN RIERBIJ DE REDENEN AAN
DUIDT WAAROM RET DE REORTSLEER 
ERVAN AANNEElVIT.- HoF VAN BEROEP 
DAT AAN DIT ARREST NIET RET KARAK
TER VAN EEN ALGEMENE EN ALS REGEL 
GELDENDE BESORIKKING GEEFT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN TEN KORIERE BRENGEN. -
NIEUWE AANSLAG BIJ TOEPASSING VAN 
ARTIKEL 74bis VAN DE GEOOORDI
NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE IN

KOMSTENBELASTINGEN. - BIJ DEZE 
BEPALING VOORGESORREVEN TERMIJN. 

MAXIMUM TERMIJN VOOR EEN 

NIEUWE AANSLAG.- NIEUWE AANSLAG 
TEN KORIERE GEBRAORT NA DE NIETIG
VERKLARING VAN EEN AANSLAG EN 
VOORDAT DEZE TERMIJN IS BEGINNEN 
TE LOPEN.- GELDIGREID. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP.
AANSLAG NIETIG VERKLAARD , DOOR 

DE DIREOTEUR DER BELASTINGEN. -
BELASTINGSORULDIGE DIE ER BELANG 
BIJ REEFT EEN BEROEP VOOR RET ROF 
VAN BEROEP IN TE D!ENEN. 

4° GEWIJSDE. - DIREOTE BELASTIN-

GEN.- EINDBESLISSING VAN DE DIREO
TEUR DER BELASTINGEN DIE AAN EEN 
VENNOOT VAN EEN VENNOOTSORAP ON

DER FIRMA DE IN DE REOLAMATIE GE
VORDERDE ONTLASTING VERLEENT OM
DAT ER GEEN VOORDELEN IN NATURA 

BESTAAN. - LATERE BESLISSING VAN 
DE DIREOTEUR DER BELASTINGEN DIE 
EEN TEN NAME VAN BEDOELDE VEN
NOOTSORAP VASTGESTELDE AANSLAG 
NIETIG VERKLAART. - NIETIGVERKLA
RING GEGROND RIEROP DAT DE DOOR 
DE VENNOOTSORAP ALS BEDRIJFSUIT
GA VEN GEBOEKTE SOMMEN, DIE ALS 
GEREIME OOMMISSIELONEN TEN LASTE 
VAN DE VENNOOT ZIJN BELAST, DOOR 

DE VENNOOT GEDANE AFHOUDINGEN 
VORMEN. - NIEUWE AANSLAG VAST
GESTELD TEN NAME VAN DE VENNOOT 
OVEREENKOl\iSTIG DEZE LAATSTE BE
SLISSING. - EERSTE BESLISSING DIE 

DE VESTIGING VAN DEZE AANSLAG NIET 
VERRINDERT. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - DIREOTE BELAS
TINGEN.- VERZOEK 01\f EEN ONDER
ZOEKSl\fAATREGEL. - VASTSTELLINGEN 
VAN RET BESTREDEN ARREST WAARUIT 
VOLGT DAT DE ONDERZOEKSlliAATREGEL 
GEEN BELANG MEER REEFT. - MET 
REDENEN OMKLEDE VERWERPING VAN 
DE EIS. 

1 o H et hof van beroep kent niet het kamkter 
vcm een algemene en als 1·egel gelclende 
beschikking toe aan het a1'1'est van het 
hof van cassatie clat het tot staving van . 
zijn beslissing aanvoeTt, wannee1· het cle 
1·edenen aancltticlt wctm•om het cle Techts
leer e1·van aanneemt (1). (Burgeri. Wetb., 
art. 5.) 

2o Doo1· cle te1·mijn te bepalen waa1·binnen 
cle aclministTatie in bepaalcle voorwam·
clen een nieuwe aanslag mag vestigen, 
stelt m·tikel 7 4bis van cle gecoonlineenle 
tvetten bet?·effencle cle inkomstenbelastin
gen cle uiterste datum tot vestiging van 
een nieuwe aanslag vast op st1·affe van 
veTval, cloch ve1· bieclt cle aclminist1·atie niet 
een nieuwe aanslag ten lcohim·e te bTen
gen, vanaf cle nietigvedclaTing van cle 001'
sp?·onkel~jke aanslag en voonlat cleze 
tm·mijn is beginnen te lopen, zelfs zo 
tegen cle beslissing tot nietigverkla1·ing 

(1) Raadpl. cass., 19 februari 1955 (A1·r. 
Verbr., 1955, blz. 663) en noot; 31 mei 1961 
(Bttll. en PAsrc., 1961, I, 1057) en noot; 
9 oktober 1962 (ibid., 1963, I, 174); 19 ja
nuari 1965 (ibid., 1965, I, 498). 
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op rlat ogenblik of later voor het hof van 
beroep een beroep ingesteld w01·dt (1). 

3° H7 annee1· de cli1·ecteu1· de1· belastingen de 
ten laste van een belastingschulrlige ge
vestigde aanslag heeft nietig verklaa~·cl, 
kan de belastingsclnddige e1· belang bij 
hebben een beroep tegen rleze beslissing 
voor het hof van be1·oep in te stellen, 
oncle1· mee1· om een beslissing te bekomen 
rlie de vestiging van een nieuwe aanslag 
ve1'hinde1·t ( 2). 

4° T'Vannee1· een einclbeslissing van cle 
cont1'oleu1' de1· belastingen aan een ven
noot van een vennootschap oncle1' (i1·ma de 
in cle 1·eclamatie gevordercle ontlasting 
heeft ve1'leencl ornclat er geen vooTclelen 
in nat~wa bestaan, en een late1·e beslissing 
van de cli1·ecteu1· der belastingen een ten 
name van rle vennootschap gevestigcle 
aanslag heeft nietig verlclaa1·d, omclat 
sommen, die de vennootschap als bed?·~jfs
uitgaven heeft geboelct en die als geheime 
commissielonen zijn belast, clo01· de ven
noot ve1·1·ichte afhoudingen vo1·mden, ver
hinae?·t het rechte1·lij lc gewij srle van de 
oorsp1·onlcelijlce beslissing van de di1·ec
teu1· niet clat 61' een nieuwe aanslag ten 
name van de vennoot ove1·eenlcom{!tig rle 
tweecle beslissing wo1·clt gevestigcl (3). 
(Burgeri. Wetb., art. 1351; gecoordi
neerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 74bis.) 

5° V e1·we1·pt b~j een 1·egelmatig met 1·eclenen 
omlclede beslissing een ve1·zoelc om een 
oncle1'Zoelcsmaat1·egel het an·est waa1·uit 
blij let dat het ve1·zoek om de gevmagcle 
onderzoelcsmaatregel zoncle1· belang is 
geworden (4). 

(VANDERSTICHEL, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIE:N.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 januari 1964 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 5 van het Burgerlijk Wetboek 

(1) Oass., 3 september 1963 (Bull. enPAsrc., 
1964, I, 3). 

(2) Oass., 23 oktober 1962 (Bt<Zl. en PAsrc,, 
1963, I, 244). 

(3) Raadpl. cass., 22 januari 1963 (Bull. en 
PAsrc., 1963, I, 587); 22 maart 1966, tweede 

en 2 van de wet van 7 juli 1865, do01·dat 
het bestreden arrest, om de stelling van de 
Staat aan te nemen en afwijzend te be
schikken op de aanspraak van de eiser, 
die had betoogd dat de bedoelde aan
slagen vervallen waren, aangezien aan de 
toepassingsvoorwaarden van artikel 7 4bis 
van de gecoordineerde wetten niet vol
daan was, hierop steunt dat " de door 
de Staat uiteengezett.e stelling overeen
komt met die welke in het arrest van het 
Hof van cassatie van 3 september 1963 
inzake Turska (5) overgenomen is, het
welk erop wijst dat artikel 74bis, lid 1, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen bedoelt aan de 
administratie, onder de bij dit artikel 
bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid 
te verschaffen om, met het oog op de 
invordering van de wettelijk verschul
digde belasting, een nieuwe aanslag te 
vestigen ofschoon de aanslagtermijn 
verstreken is ; dat de wet de uiterste 
datum bepaalt v66r welke de nieuwe 
aanslag ten kohiere moet worden ge
bracht », en het bestreden arrest aldus 
aan het arrest van het Hof van cassatie 
van 3 september 1963 op onwettelijke 
wijze het karakter verleent van een alge
mene en als regel geldende beschikking 
waarnaar de rechter zich moet gedragen, 
en dit in een geval waarin aan de toepas
singsvoorwaarden van artikel 2 van de 
wet van 7 juli 1865 niet voldaan was : 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat de door verweerder uiteen
gezette stelling overeenstemt met die 
waarop in een andere zaak een arrest van 
3 september 1963 van het Hof van cassa
tie steunt, waarvan het de leer vermeldt 
en het gevolg dat eruit voortvloeit met 
betrekking tot de termijn voor het ves
tigen van een nieuwe aanslag, het bestre
den arrest eraan toevoegt dat, bij gebrek 
aan een uitdrukkelijke wettelijke bepa
ling, het recht dat artikel 7 4bis van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen aan de administra
tie toekent, niet door het beroep van de 
belastingplichtige kan worden verhin
derd; 

Dat nit deze overweging volgt dat het 
hof van beroep niet aileen zijn beslissing 

middel (ibid., 1966, I, 945) en 17 januari 1967, 
st~p1·a, blz. 604. 

(4) Raadpl. cass., 5 juni 1956 (Arr. Verbr., 
1956, blz. 835) en 6 december 1965 (Bt<lZ. en 
PAsiC., 1966, I, 455). 

(5) Bt!Zl. en PASIC., 1964, I, 3. 
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niet stecmt op de grond dat het zich 
moest gedragen naar een arrest van het 
Hof van cassatie betreffende een rechts
punt waarover dit hof in een andere zaak 
beslist heeft, maar dat het om de redenen 
die het opgeeft, de leer ervan aanneemt ; 

Dat het middel, dat aldus op een on
juiste uitlegging van het bestreden arrest 
berust, feitelijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 74, 74bis van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948, en 457 van het Wetboek 
van bm·gerlijke rechtsvordering, doonlat 
het bestreden arrest beslist dat de adrni
nistratie, overeenkomstig artikel 7 4bis 
van de gecoordineerde wetten, op geldige 
"\vijze op 27 december 1957 en op 31 maart 
1958 ten laste van eiser aanslagen heeft 
kunnen ten kohiere brengen door navor
dering van rechten over de dienstjaren 
1951 en 1952, daar de op dezelfde belas
tingelementen vastgestelde aanslagen ten 
laste van de vennootschap onder gmneen
schappelijke naam" Etablissements Van
derstichel Freres " bij een beslissing van 
de directeur der belastingen van 22 no
vember 1957 nietig werden verklaard, en 
dit, hoewel een beroep op 13 december 
1957 tegen deze beslissing werd ingesteld 
en eerst bij een op 18 augustus 1962 
definitief geworden arrest werd beslecht, 
en doonlat het arrest deze beslissing ver
antwoordt op grand dat "artikel 74bis, 
lid 1, van de gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen be
doelt de administratie, onder de bij dit 
artikel bepaalde voorwaarden, de moge
lijkheid te verschaffen om, met het oog 
op de invordering van de wettelijk ver
schuldigde belasting, een nieuwe aanslag 
te vestigen, niettegenstaande de aanslag
tennijn verstreken is, dat de wet de 
uiterste datum vaststelt v66r welke de 
nieuwe aanslag ten kohiere moet worden 
gebracht, dat de installing van een beroep 
tegen de nietigverklaring aldus slcchts 
tot gevolg heeft deze uiterste datum te 
verschuiven, dat de belastingplichtige 
er weliswaar soms belang kan bij hebben 
tegen een beslissing die een aanslag nietig 
verklaart, in beroep te komen ter ver
krijging van een beslissing die het ves
tigen van een nieuwe aanslag verhindert, 
bijvoorbeeld een beslissing die vaststelt 
dat de aanslag aangetast was door verval, 
maar dat deze omstandigheid niet tot 
gevolg heeft de administratie het recht 
te ontnemen een nieuwe aanslag te ves
tigen, recht .dat de wet haar toekent, 

wanneer de door haar voorgeschreven 
voorwaarden aanwezig zijn, dat de uitoe
fening van dit recht niet door de instelling 
van een beroep verhinderd kan worden, 
bij gebrek aan een uitdrukkelijke wette
lijke bepaling die in dat geval de bij voor
n1.eld artikel 7 4bis verlengde aanslagter
mijn schorst, tenviJl het tegen deze beslis
sing van nietigverklaring ingesteld beroep 
het ten kohiere brengen van de bij arti
kel 7 4bis van de gecoordineerde wet ten 
voorgeschreven vervangende aanslagen 
verhindert, vermits dit beroep aan deze 
beslissing haar definitief karakter ont
neemt, dat zij slechts terug zal krijgen 
wanneer het arrest dat dit beroep ver
werpt, zelf een eindarrest is geworden, 
waaruit volgt dat, daar tegen de .beslis
sing van 22 november 1957 die de aan
slagen ten laste van de vennootschap 
onder firma nietig verklaart, op 13 de
cember 1957 een beroep werd ingesteld, 
de administratie niet bevoegd was, in 
strijd met hetgeen het bestreden arrest 
beslist, om de bedoelde aanslagen op 
27 december 1957 en op 31 maart 1958 
ten kohiere te brengen, daar de termijnen 
van artikel 7 4 van de gecoordineerde 
wetten verstreken waren en de termijnen 
van artikel 7 4bis nog niet waren beginnen 
te lopen of in elk geval geschorst waren 
vanaf de instelling van het beroep tot 
aan het desbetreffende arrest, en teTwijl, 
indien het beroep tegen de beslissing van 
nietigverklaring het opnieuw ten k;ohiere 
brengen niet verhindert, overeenkomstig 
artikel 7 4bis van de gecoordineerde wet
ten, dit beroep belang mist en derhalve 
niet ontvankelijk is, waaruit volgt dat 
met deze uitlegging de bij artikel 74bis 
van de gecoordineerde wetten voorge
schreven termijn om opnieuw de aan
slagen ten kohiere te brengen op de da
tum van de beslissing van nietigverkla
ring begint te lopen en in het onderhavige 
geval de aanslag die op 22 november 1957 
ten kohiere werd gebracht, dit is drie 
maanden na de beslissing van 22 decem
ber 1957, te laat werd gevestigd, in strijd 
met hetgeen het bestreden arrest beslist : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 74bis, lid 1, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen bedoelt aan de 
administratie, met het oog op de invorde
ring van de wettelijk verschuldigde be
lasting, de mogelijkheid te verschaffen 
om, niettegenstaande het verstrijken van 
de aanslagtermijn een nieuwe aanslag 
te vestigen in het gevalwaarin een binnen 
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deze termijn ten kohiere gebrachte aan
slag nietig werd verklaard omdat hij niet 
werd gevestigd overeenkomstig een an
dere wettelijke regel dan die betreffende 
de verjaring; 

Overwegende dat, behalve sommige 
voorwaarden betreffende de identiteit 
van de belastingplichtige en de belasting
elementen, deze bepaling de termijn vast
stelt waarin de administratie van dit recht 
kan gebruik maken, hetzij namelijk bin
nen drie 1naanden na de datum van de 
eindbeslissing van de directecll' der be
lastingen, hetzij binnen zes maanden na 
de in k:racht van gewijsde gegane rechter
lijke beslissing ; 

Ove:rwegende dat de wet aldus de ui
terste datum bepaalt v66r welke de 
nieuwe aanslag ten kohiere moet worden 
gebracht, op straffe van verval van de 
administratie, maar aan deze laatste 
niet verbiedt deze aanslag ten kohiere te 
brengen nadat de oorspronkelijke aanslag 
nietig ve:rldaard is en voordat de bepaalde 
termijn is beginnen te lopen ; 

Dat dit onderdeel van het middel wet
telijke grondslag mist ; 

Wat het twecde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de wet weliswaar de 
administratie niet verbiedt de nieuwe 
aanslag ten kohiere te brengen zodra de 
oorspronkelijke aanslag nietig verklaard 
is, maar dat hieruit niet volgt dat het 
beroep tegen de beslissing van nietigver
klaring noodzakelijk geen reden van be
staan heeft, noch dat iedere beslissing 
van nietigverklaring een eindbeslissing is 
in de zin van artikel 74bis van de gecoi:ir
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen; dat de belastingschul
dige er belang kan bij hebben bij het hof 
van beroep een beroep tegen de beslissing 
van nietigverklaring in te stellen ter ver
krijging van een beslissing die het ves
tigen van een nieuwe aanslag verhindert; 

Dat dit onderdeel van het middel wet
telijke grondslag lTtist ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1349, 1350, 1351, 1352 van 
het Burgerlijk Wetboek, 55, 65, 74 en 
74bis van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen gecoi:irdineerd bij be
sluit van de Regent van 15 januari 1948, 
doonlat, hoewel eiser had doen gelden dat 
de bedoelde aanvullende aanslagen die 
door navordering van rechten over het 
dienstjaar 1952, op 27 december 1957 
werden gevestigd, onwettelijk waren, 

omdat de directeur .reeds op 26 juli 1957 
op een regelmatig bezwaarschrift een met 
redenen omklede beslissing over dit 
dienstjaar had gewezen; dat deze beslis
sing, waardoor de taxatierechten van de 
administratie voor dit dienstjaar waren 
uitgeput, in kracht van gewijsde was ge
gaan en dat de herziening van de fiscale 
toestand van eiser des te minder mogelijk 
was daar, zoals eiser het in conclusie v66r 
het hof van beroep had doen galden, dat 
« niet alleen de nieuwe aanslagen niet 
voortvloeien uit de ontdekFing van een 
nieuw feit waarvan de administratie geen 
kennis had door een aan eiser te wijten 
oorzaak, maar dat het zelfs vaststaat dat 
de directeur op 26 juli 1957 bekend was 
met alle bestanddelen waarop de bedoelde 
tegenwoordige aanslagen gegrond zijn ; 
dat de inspecteur Latinne immers in zijn 
verslag van 24 april 1957 (stuk uit het 
dossier van de vennootschap onder ge
meenschappelijke naam Etablissements 
Vanderstichel Freres en tot staving van 
dit beroep neergelegd), aan de directeur 
schreef : « Het staat vast dat alle bedra
gen die zogenaamd bestemd zijn om. in 
niet verantwoorde uitgaven te voorzien 
alleen door de heer Vanderstichel werden 
afgehouden. Dientengevolge en overeen
komstig de desbetreffende beslissing van 
de administratie dienen de volgende be
dragen gevoegd te worden bij de belast
bare inkomsten van de bovengenoemde 
vennoot; overeenkomstig artikel 74bis 
van de gecoi:irdineerde wetten moet er 
een aanvullende aanslag worden geves
tigd : jaar 1950, 545.000 frank; jaar 1951, 
51l.ll7,45 frank»; dat de directeur dus 
met volledige kennis van zaken op 
26 juli 1957 zijn beslissing heeft gegeven; 
dat indien hij het voorstel van de inspec
teur niet heeft gevolgd, de administratie 
op deze beslissing niet mag terugkomen », 
het bestreden arrest niettemin beslist dat 
de bedoelde aanvullende aanslagen wette
lijk zijn en deze eis verantwoordt op 
grond a) enerzijds « dat de beslissing van 
26 juli 1957 de ontheffing van de bestre
den aanslagen toekent op grond dat het 
verkeerd was de door een vennootschap 
Cosmos-garage vergoecle vestigingskosten 
in het industrieel gedeelte van een gebouw 
waarvan eiser eigenaar was (zie de recla
matie), als een voordeel in natura voor 
eiser te beschouwen, en clat de beslissing 
van nietigverklaring die in het oncler
havige geval het beroep op de procedure 
van artikel 7 4bis van de gecoi:irdineercle 
wetten betreffende de ink0mstenbelas
tingen rechtvaardigt. de ten laste van de 
vennootschap Etablissements Vander-
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stichel Freres gevestigde aanslagen be
treft, op grond dat de door deze laatste 
als bedrijfsuitgaven geboekte en als 
geheime commissielonen belaste sommen 
door eiser werden afgehouden; dat deze 
gronden elkaar niet uitsluiten " ; b) ander
zijds, " dat deze ten laste van eiser belaste 
inkomsten, die niet tijdig werden aan
gegeven, slechts ter gelegenheid van een 
geschil betreffende een andere belasting
schuldige werden ontdekt, da.t de direc
teur er juridisch geen kennis van droeg 
ter gelegenheid van het geschil dat bij 
een reclamatie van 18 januari 1955 voor 
hem aanhangig werd gemaakt », tenvijl, 
behoudens uitzonderingen die aan het 
onderhavige geval vreemd zijn, de direc
teur bij wie een reclamatie ingediend is, 
de plicht heeft over alle bestanddelen van 
de aan hem onderworpen aanslag uit
spraak te doen, zodat zijn beslissing, die 
gezag van gewijsde heeft verkr,.egen, de 
belastingschuld van de belastingplichtige 
voor het bedoelde dienstjaar defmitief 
vaststelt, waaruit volgt dat het arrest, 
dat op grond van ter zake niet dienende 
redenen die het aangeeft, de aanslageti 
gegrond op hogere belastbare basissen 
dan die welke nit de beslissing van de 
directeur van 26 juli 1957 voortvloeien 
wettelijk verklaart, het gezag van ge
wijsde van deze beslissing heeft geschon
den (schending voornamelijk van de arti
kelen 1349 tot 1352 van het Burgerlijk 
Wetboek en 65 van de gecoordineerde 
wetten); en terwijl in elk geval na een 
beslissing van de directeur een aanvul
lende aanslag niet meer kan worden ge
vestigd tenzij wanneer de administratie 
nadien belastbare elementen ontdekt 
waarvan zij geen kennis had door een aan 
de belastingplichtige te wijten oorzaak, 
hetgeen het arrest in het onderhavige 
geval niet vaststelt, aangezien het inte
gendeel impliciet erkent, zoals eiser had 
beweerd, dat de directeur bij het onder
zoek van het bezwaar van de vennoot
schap onder gemeenschappelijke naam 
Etablissements Vanderstichel Freres op 
de hoogte was gebracht van het bestaan 
van een aanvullend ink01nen waarvoor 
eiser belasting zou verschuldigd zijn, en 
terwijl bovendien het arrest de verwer
ping van het beroep steunt op het feit 
dat eiser het bedrag van de door hem aan 
de vertegenwoordigers van de vennoot
schap vergoede kosten niet voldoende 
kon bewijzen, van welke omstandigheid 
de directeur op de datum van zijn beslis
sing van 26 juli 1957 noodzakelijk kennis 
moest dragen, waaruit volgt dat de gron
den van het arrest zijn beslissing niet 

wettelijk kunnen verantwoorden (schen
ding van alle aangehaalde bepalingen) : 

Overwegende dat blijkens de vaststel
lingen van het arrest en de regelmatig 
aan het Hof overgelegde stukken, de 
directeur der belastingen, bij wie op 
18 januari 1955 aanhangig was gemaakt 
een reclamatie van eiser betreffende het 
dienstjaar 1952 en hierop gesteund dat 
hij geen voordelen in natura had gekre
gen, bij beslissing van 26 juli 1957 de 
ontheffing van de bestreden aanslagen 
heeft bevolen; dat, op reclamatie van de 
vennootschap onder gemeenschappelijke 
naam Etablissements Vanderstichel Fre
res, waarvan eiser werkend vennoot is, 
een beslissing van de directeur van 22 no
vember'1957 een ten laste van deze ven
nootschap gevestigde aanslag gedeelte
lijk nietig heeft verklaard op grond dat 
de bedragen, door haar als bedrijfsuit
gaven geboekt en als heimelijke com
missielonen belast, in werkelijkheid door 
eiser waren afgehouden, zoals uit een 
inspectieverslag van 24 april 1957 be
treffende deze vennootschap bleek ; dat 
nieuwe aanslagen op deze bedragen wer
den gevestigd ten laste van eiser, die 
krachtens artikel 74bis, lid 3, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen met deze vennoot
schap wordt gelijkgesteld ; 

Overwegende dat de nieuwe aanslagen 
derhalve ten laste van eiser, welke door 
de wet gelijkgesteld is met de vennoot
schap waarvan hij een werkend vennoot 
is, gevestigd zijn op grond van belastbare 
elementen die, tot de gedeeltelijke nietig
verklaring op 22 november 1957 van de 
ten laste van de vennootschap geves
tigde aanslagen, uitsluitend als dusdanig 
ten opzichte van deze vennootschap be
schouwd werden ; 

Dat het hof van beroep derhalve gron
den had om aan te nemen dat de directeur 
van de belastingen bij zijn beslissing van 
26 juli 1957 inzake eiser persoonlijk geen 
rekening had kunnen houden met de 
belastingelementen welke eiser niet aan
gegevom had en welke, vermits zij de 
vennootschap aangerekend werden, voor 
haar aanslagen met zich brachten waar
over een ander geschil ontstaan is dat 
nog niet was opgelost ; 

Dat, gelet op de elementen waarover 
uitspraak was gedaan, het gezag van 
gewijsde van de beslissing van de direc
teur van 26 juli 1957 voor de vestiging 
van nieuwe aanslagen ingevolge de latere 
nietigverklaring van de ten laste van de 
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ve1mootschap gevestigde aanslagen geen 
beletsel was ; 

Dat het middel niet kan aangenmnen 
worden; 

Over het vierde middel, ... (zonde1' be
lang); 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, I3I5 van het Burgerlijk Wet
hoek, 25, inzonderheid § I, 26, 35, inzon
derheid § I, 56 en 62 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij besluit van de Regent van 
I5 januari I948, doo1·dat op de stelling 
van de eiser volgens welke de bedragen 
die zogezegd door hem uit de kas van de 
vennootschap onder gemeenschappelijke 
naam « Etablissements Vanderstichel 
Freres » werden opgenomen, hadden ge
diend om de uitgaven die de vertegen
woordigers van de vennootschap voor 
haar hadden gedaan te vergoeden en dus 
bij hem niet belastbaar waren, het be
streden arrest beslist « dat de verlening 
of de toekenning van deze bedragen vast
staat verrnits uit het administratief on
derzoek gebleken is dat zij door eiser 
uit de kas van de vennootschap werden 
opgenomen ; dat de administratie de 
belastbaarheid van de genoemde inkom
sten niet nader moet bewijzen, zoals de 
directeur terecht heeft beslist ; dat eiser 
moet bewijzen dat overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen sommige bedragen 
dienen te worden afgetrokken van deze 
inkomsten; maar dat · eiser in gebreke 
blijft zulk bewijs te leveren ... », te1'
wijl aan de werkende vennoot, in de zin 
van artikel 35, § 4, van de gecoiirdineerde 
wetten, aileen de bedragen zijn verleend 
of toegekend die hem in die hoedanigheid 
werden overhandigd tot voldoening van 
zijn vennootschappelijke rechten of tot 
bezoldiging van zijn beroepsbedrijvigheid 
van vennoot en niet, zoals in het onder
havige geval, de bedragen die aan de 
vennoot werden overhandigd om in de 
betaling van lasten van de vennootschap 
te voorzien, welke bedragen voor de vast
stelling van de belastbare inkomsten van 
de vennoot slechts in aanmerking kunnen 
komen, indien en in zover de administra
tie bewijst dat zij in werkelijkheid een 
verhalen toekenning zijn, waaruit volgt 
dat het arrest, door eisers verweer te 
verwerpen op de grand die het aanduidt, 
het wettelijk begrip van verlening of 
toekenning van het inkomen heeft mis
kend (schending voornamelijk van de 
artikelen 25 en 35 van de gecoordineerde 
wetten) en de bewijslast heeft omgekeerd 

(schending voornamelijk van de artike
len I3I5 van het Burgerlijk Wetboek, 26, 
55, 56 en 62 van de gecoordineerde wet
ten) : 

Overwegende dat, na enerzijds vastge
steld te hebben dat de bedoelde bedmgen 
door eiser uit de kas van de vennootschap 
werden opgenomen, en na anderzijds, het 
verweer van eiser verworpen te hebben 
die beweerde dat deze bedragen hem 
slechts werden overhandigd om sommige 
betalingen voor de vennootschap te ver
richten en dat hij die aldus slechts mate
rieel onder zich had gehad, het arrest 
wettelijk beslist dat de genoemde bedra
gen aan eiser werden verleend of toege
kend in de betekenis die artikel 35, § 4, 
van de gecoiirdinecrde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen aan deze be-
woordingen geeft ; ' 

Dat, als het auest eraan toevoegt dat 
eiser « client te bewijzen dat sommige 
bedr<:tgen dienen te worden afgetrokken 
van deze inkomsten », het de wettelijke 
bewijslast niet omkeert ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 26, 55, inzonderheid § I, 66 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen gecoordineerd bij besluit van 
de Regent van I5 januari I948, I3I5 van 
het Burgerlijk Wetboek, 9 en IO van de 
wet van 6 september I895, vervangen 
door artikeli van de wet van 23 juli I953, 
cloonlat, hoewel eiser om het van hem 
geeiste bewijs te leveren en om de gege
vens aan te vullen die hij reeds bezat 
betreffende het bestaan en het bedrag 
van de sommen door hem s.an de ver
tegenwoordigers van de vennootschap 
Ol1lder gemeenschappelijke naam " Eta
blissements Vanderstichel Freres >> be
taald; het hof van beroep had verzocht 
de administratie het bevel te geven om 
de vergelijkingspunten aan te geven 
waarop het verslag van de inspecteur 
zinspeelde, het bestreden arrest deze eis 
verwerpt op grand dat « er geen reden 
is om de administratie te bevelen in de 
debatten de gegevens te brengen om voor 
dit geschil de juiste oplossing te kunnen 
vinden; dat ter zake niets toelaat de 
bewijslast die wettelijk op verzoeker 
rust, om te keren >>, te1·wijl zelfs wanneer 
de bewijslast op de belastingschuldige 
rust, het hof van beroep dat uitspraak 
doet op een beroep tegen een beslissing 
van de directeur der belastingen, aan 
de partijen en namelijk aan de adminis-
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tratie moet bevelen aile gegevens aan te 
brengen om de belastingschuld juist te 
kunnen vaststellen, waaruit volgt dat 
de grand die de rechter in feitelijke aanleg 
voor zijn beslissing heeft aangevoerd, 
deze beslissing niet wettelijk kan verant
woorden : 

Overwegende dat uit eisers conclusie 
v66r het hof van beroep blijkt dat de 
onderzoeksmaatregel die hij vorderde, 
slechts tot doel had door vergelijking het 
bedrag van de sommen vast te stellen 
die zogezegd aan de vertegenwoordigers 
van de vennootschap werden betaald ; 

Dat, daar het hof van be:roep had be
slist dat eiser de bedoelde bedragen niet 
tot dit doeleinde had gebruikt, maar ze 
eenvondig had afgehouden, die maatregel 
zonder belang werd ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

24 jannari 1967.-28 kamer.- Voo?'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Legros. - Gelijlcl~•iclende 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 25 januari 1967. 

WEGVERKEER. - VEl1KEERSREGLE
l'IIENT. - BESTUURDER DIE EEN MA
NEUVRE WIL UITVOEREN. - VER
PLIOHTING DE ANDERE BESTUURDERS 
TE LATEN VOORGAAN.- BEGRIP. 

De bepaling van ar·tilcel18 van het ver·lceers
?'eglement naar· luid waa?·van de bestuur·
der· die een in artilcel 17 bepaalcle ma
neuvre wil uitvoer·en, c[e andere be
stuunler·s moet laten voO?·gaan is niet 
alleen toepc<sselijlc wannee1· de bestuur
der· de mane~<vr·e uitvoer·t op het ogen
blik zelf dat een andere weggebruilcer· 
op zijn hoogte komt, doch oolc wannee?' 
hij ze niet lean uitvoeren zonder· gevaar 
voor· ongevallen, gelet op de plaats, cle 
verwijder·ing en de snelheid van de an
dere bestuU1·ders ( 1). 

(DRIESEN, T. STAES EN OONSOORTEN.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 20 september 1965 (Bull. en PA
src., 1966, I, 91). 

vonnis, op 19 april 1966 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Hasselt; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de tegen eiser 
ingestelde strafvordering : 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek, 17 en 18 van het 
algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer van 10 december 1958, zoals 
deze laatste artikelen werden gewijzigd 
door artikel 5 van het koninklijk besluit 
>;;an 30 april 1963, door·dat het bestreden 
vonnis eiser veroordeelt op grond van 
voormeld artikel 17, terw~jl uit de tekst 
zelf van die wetsbepaling blijkt dat zij 
aileen van toepassing is wanneer de be
stuurder een maneuvre nitvoert op het 
ogenblik zelf dat een andere weggebruiker 
op zijn hoogte komt, wat ter zake niet het 
geval was : 

Overwegende dat lnidens artikel 17 van 
de wegcode elk bestuurder die een ma
nenvre wil nitvoeren, de andere bestnur
ders moet laten voorgaan ; dat, lnidens 
artikel 18 van dezelfde code, de bestuur
der die een andere moet laten voorgaan 
krachtens een bepaling van artikel 17, 
slechts verder mag rijden indien hij znlks, 
gelet op de plaats, de verwijdering en de 
snelheid van de andere bestnm·ders, kan 
doen zonder gevaar voor ongevallen ; 

Dat hieruit volgt dat, in strijd met de 
stelling van eiser, de bepaling van arti
kel 17 niet enkel van toepassing is wan· , 
neer de bestnnrder de manenvre uitvoert 
op het ogenblik zelf dat een andere weg
gebruiker op zijn hoogte komt, vermits 
hij onder meer de verwijdering van die 
andere weggebrniker in acht moet ne
men; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
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 is 
tegen de beslissing over de tegen eiser 
ingestelde burgerlijke vorderingen : 

Overwegende dat eiser afstand heeft 
gedaan van de voorziening in zover zij 
tegen verweerster Vermeer gericht is ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Bnrger
lijk W etboek, doordat het bestreden voh
nis met een deel van de verantwoordelijk-
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heid op eiser te leggen,zich tegenspreekt, 
daar, zelfs indien de betichting ten laste 
van eiser bewezen was, geheel de verant
woordelijkheid voor het ongeval op ver
weerder zou berusten, vermits het vonnis 
ofwel impliciet aanneemt dat deze ver
weerder de voorzienbare en zichtbare 
hindernis door de vrachtwagen van eiser 
gevormd had kunnen vermijden, zodat 
elk causaal verband tussen de fout van 
eiser en het nadeel door de botsing ver
oorzaakt uitgesloten was, ofwel de con
clusie van eiser die zulks inriep en het 
causaal verband tussen zijn fout en de 
opgelopen schade betwistte, onbeant
woord heeft gelaten : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt, enerzijds, dat verweerder Staes 
« niet kan volhouden dat hij zich bevond 
voor een onvoorzienbare of onzichtbare 
hindernis " en, anderzijds, dat eiser « in 
het. uitvoeren van zijn gevaarlijk ma
neuvre geen rekening heeft gehouden met 
de andere weggebruikers " ; dat het hier
uit afleidt « dat Driessen (eiser) weliswaar 
de initiele fout was van het ongeval doch 
Staes ook zeer onoplettend moet geweest 
zijn en in elk geval door beter te reageren 
de schade had kunnen beperken " ; 

Dat het aldus zonder strijdigheid vast
stelt dat zowel de fout van eiser als die 
van verweerder Staes tot het ongeval 
bijgedragen hebben en de conclusie van 
eiser nopens het oorzakelijk verband tus
sen zijn fout en de schade beantwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zover zij tegen de 
beslissing over de burgerlijke vordering 
van Vermeer gericht is ; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

25 januari 1967.- 2e kamer.- Voor
zittM·, H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Wauters. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

2° KAllmR.- 25 januari 1967. 

WEGVERKEER. - VLUCHTMISDRIJF. 
- BESTANDDELEN.- BEGRIP. 

Is regelmatig met redenen omlcleed het von
nis dat om een ve1·oo1·deling uit te sp1'e-

0ASSATIE, 1967. - 21 

lcen wegens een vluchtmisdrijj, om
sch?'even bij m·tilcel 2-2 van de wet van 
1 augustus 1899, gewijzigd bij de wet 
van 15 april1958, vaststelt dat belclaagde 
op de plaats van het ongeval nock zijn 
identiteit lcenbaa1· heeft gemaalct noch de 
gegevens bet1·efjencle zijn ve1'Zelcerings
maatschappij lweft meclegedeelcl, dat hij 
zich VM'genoegcl heeft met uit te stappen 
en de schade na te zien en dat hij claarna 
zoncle1' meer ve1·cler is gereden. 

(RIKET EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID «AUTO
BUS KRUGER )).) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 juni 1966 .in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Antwerpen ; 

I. W at betreft de voorziening van eiser, 
verdachte : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 163, 211 van het Wetboek van straf
vordering en 2-2 van de wet van 1 augus
tus 1899, gewijzigd door de wet van, 
15 april 1958, cloorclat het. bestreden von
nis een veroordeling uitspreekt wegens, 
« vluchtmisdrijf " op grond van de over
wegingen dat eiser zijn identiteit niet 
kenbaar had gemaakt en geen inlichtin
gen verstrekte over zijn verzekerings
maatschappi:j, dat hij niet mocht inroepen 
onmogelijk langer ter plaatse van het 
ongeval te hebben kunnen blijven omdat 
hij als autobusbestuurder een opgelegd 
uurrooster diendc te eerbiedigen, dat hij 
ter plaatse had moeten blijvcn tot het 
normaal beeindigen van aile nodige vast
stellingen, en dat in die omstandigheden 
het vluchtmisdrijf vaststaat, te1·wijl eiser 
bij conclusie staande hield dat hij na de 
door hem veroorzaakte aanrijding uit
gestapt was en zich samen met de be
stuurder van de aangereden auto had ver-, 
gewist van de aangerichte schade, dat hij 
zijn identiteit niet kon verbergen en dit. 
zeer goed wist, daar hij een duidelijk 
herkenbare autobus van een regelmatige. 
lijn bestuurde, dat hij de nummerplaat 
van de auto bus liet opnemen· en de der
wijze verrichte ~vaststellingen volstonden· 

(1) Raadpl. cass., 18 januari 1965 (Bull. en 
PAsrc., 1965, I, 484), . 
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en hem toelieten verder te rijden en het 
uurrooster te eerbiedigen, daar er enkel 
zeer lichte materiele schade veroorzaakt 
was, dat hij derhalve niet " gevlucht >> 

was en in ieder geval nooit de bedoeling 
heeft gehad te vluchten " om zich aan de 
dienstige vaststellingen te onttrekken >> ; 

en te1·wijl bet vonnis nalaat vast te stellen, 
zoals vereist door artikel 2-2 van de 
wet van 1 augustus 1899, gewijzigd door 
de wet van 15 april 1958, niet alleen dat 
de eiser" de vlucht heeft genomen ))'maar 
bovendien en vooral dat hij dit zou ge
daan hebben "om zich aan de dienstige 
vaststellingen te onttrekken )), welk ver
zuim, onduidelijkheid en dubbelzinnig
heid in de motivering de uitoefening van 
het controlerecht over de wettelijkheid 
van de bestreden beslissing onmogelijk 
maken, wat gelijkstaat met een volledig 
gebrek aan de motivering vereist door 
artikel 97 van de Grondwet en de andere 
aangeduide bepalingen : 

Overwegende, eensdeels, dat het von
nis vaststelt dat eiser ter plaatse noch 
zijn identiteit kenbaar heeft gemaakt 
noch de gegevens betreffende zijn verze
keringsmaatschappij heeft medegedeeld, 
dat hij zich vergenoegd heeft met uit te 
stappen en de schade na te zien, en dat 
hij daarna zonder meer verder is gereden ; 
dat de rechter aldus zonder dubbelzinnig
heid noch onduidelijkheid de elementen 
opgeeft waaruit hij het inzicht van eiser 
om zich aan de dienstige vaststellingen 
te onttrekken afl.eidt ; 

Overwegende, anderdeels, dat het von
nis de conclusie van eiser passend beant
woordt door erop te wijzen dat het niet 
volstaat te beweren dat eiser om de opge
legde uurrooster te eerbiedigen, vocir een 
klein ongeval met zeer lichte materiele 
schade niet langer ter plaatse kon blijven, 
maar dat integendeel eiser, als voerder 
van een officiele en regelmatige autobus
dienst, meer dan een ander gehouden was 
stil te staan tot het " normaal ,, beeindi
gen van « alle )) nodige vaststellingen ; 

Overwegende 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 ; 

II. W at betreft de voorziening van 
eiseres, burgerlijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de voorziening betekmid werd aan de 

partij tegen wie zij is gericht ; dat zij der. 
halve niet ontvankelijk is ; 

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

25 januari 1967.- 28 kamer.- Voor
zitte?', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 25 januari 1967, 

BEWIJS. - STRAFZAKEN. - GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDE:R BE
WIJSMIDDEL VOORSOHRIJFT. -BEWIJS

KRAOHT VAN DE AAN DE REOHTER OVER
GELEGDE FEITELIJKE GEGEVENS. 
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENREOHTER.- REDENEN. 

In st1·ajzaken, als de wet geen bijzonder 
bewiJsmiddel voorschrijjt, beoordeelt de 
feitem·echter soeverein in feite de bewijs
kmcht van de feitel~fke gegevens die hem 
wm·den OVe?'gelegd zonae?' e1•toe gehouden 
te zijn, bij geb1·eke van conclusie op dat 
stulc, de redenen aan te duiden die hem 
e1·toe gebmcht hebben zijn overt~tiging op 
het ene en niet op het andere bestanddeel 
te steunen ( 1). 

(VAN VAERENBERGH, T. ASPRODINIS 
EN OONSOORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 mei 1966 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat bij akte van 26 juli 
1966 eiser verklaard heeft afstand te doen 
van zijn voorziening tegen voormelde 
beslissing, in zover zij uitspraak doet over 
de vorderingen van de burgerlijke par
tijen : Demosthene Asprodinis, de naam
loze vennootschap « De Belgische Bij
stand )), Carmen Planchon en haar echt-

(1) Raatlpl. cass., 18 januari 1965 (Bull. en 
PAsiC., 1965, I, 484) en 23 januari 1967, supra, 
blz. 618. 
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genoot Georges Payen, en de gemeen
schappelijke kas « Federale V erzekerin
gen ,, onder voorbehoud zich in cassatie 
te voorzien nadat een definitief arrest 
over de vorderingen van deze burgerlijke 
partijen zal geveld zijn; 

Dat derhalve de voorziening thans ai
leen nog gericht is tegen de beslissing ge
wezen over de vorderingen van de burger
lijke partijen Georges Serbinoff en de 
naamloze vennootschap << Onder.nemin
gen Cemsto bel " ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1315, 1319, 1320, 
1322, 1349, 1350, 4°, 1352, 1353, 1354, 
1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, 11, 154, 189 en 211 van het 
W etboek van strafvordering en 97 van 
de Grondwet, cloonlat het bestreden ar
rest, hoewel voor vaststaand houdende 
dat de taxiwagen, eigendom van de bur
gerlijke partij Serbinoff en bestuurd door 
de burgerlijke partij Asprodinis, van een 
gladde band aan het rechterachterwiel 
voorzien was, de conclusie heeft verwor
pen van eiser die, zonder te betwisten 
dat hij schuld had wijl hij de voorrang 
van rechts van de taxi niet in acht had 
genomen, betoogde dat deze gladde band 
de oorzaak was geweest van het weg
schuiven van de taxiwagen naar links 
en van de aanrijding met de wagen van 
de burgerlijke partij Planchon en er dus 
geen oorzakelijk verband bestond tussen 
de door hem begane overtreding en de 
schadelijke gevolgen, geleden door deze 
laatste burgerlijke partijen (dit is Plan
chon, Payen, naam.loze vennootschap 
'' Cemstobel" en « Federale Verzekerin
gen ,), voor recht zegt « dat er geen 
termen waren oin de burgerlijke par
tijen nr 1 (Asprodinis) en nr 2 (ver
weerder Serbinoff}, in de verantwoorde
lijkheid te betrekken ,, en, bij wege van 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
eiser aileen gehouden verldaart tot de 
veroordelingen, uitgesproken jegens de 
naamloze vennootschap « Cemstobel" 
(verweerster), om de redenen dat de om
standigheden van tijd en de plaatselijke 
gesteldheid Asprodinis belet hadden be
hoorlijk te kunnen remmen en hem ver
plicht hadden, zelfs door een reflexbewe
ging, tot een noodlottig en noodzakelijk 
ontwijkingsmaneuver naar links, dat 
de deskundige op oordeelkundige wijze 
vastgesteld had dat dit maneuver de 
enige oplossing was om de aanrij ding te 
vermijden, dat er geen elementen voor
handen waren waaruit zou blijken dat de 
bevindingen van de deskundige enigszins 

in twijfel dienen getrokken te worden en 
dat het deslnmdig verslag nauwkeurig 
onderlijnd heeft dat het ongeval zich 
eveneens zou voorgedaan hebben indien 
de wagen van Asprodinis van nieuwe 
banden voorzien ware geweest, terwijl 
de euige in het dossier opgenomen ver
klaringen van Asprodinis zijn dat hij, om 
de botsing met het voertuig van eiser te 
vermijden, niet, doelbewust of door een 
reflexbeweging, een ontwijkingsmaneuver 
naar links had uitgevoerd, maar uit alle 
kracht geremd had, en dat hij wegens het 
natte wegdek was afgeweken en geslipt 
had en dat zijn naar links geslingerd voer
tuig in botsing was gekomen met de auto 
van Planchon die uit de tegengestelde 
richting kwam (proces-verbaal nr 4411 
van 12 juli 1965 en proces-verbaal 
nr 804 G van 3 augustus 1965), en terwijl 
eiser bij conclusie gegronde kritiek erop 
had geoefend dat de gerechtelijke des
kundige nagelaten had met dat remmen 
rekening te houden en dat hij de staat 
van gladheid van de luchtband van het 
voertuig van Asprodinis niet in verband 
had gebracht met het door hem erkende 
feit van een onvrijwillige en oncontroleer
bare beweging naar links bij het remmen 
gevolgd door de botsing met het voertuig 
van Planchon, maar ook dat hij gerede: 
neerd en besloten had, uitgaande van de 
stelling, in strijd met voormelde verkla~ 
ring, dat Asprodinis op het linker ge
deelte van de rijbaan was terecht geko
men door een ontwijkingsmaneuver uit 
te voeren ; cloorclat het bestreden arrest, 
door de oorzakelijkheid en de verant
woordelijkheid voor de botsing met 
Planchon te beoordelen vanuit deze pre
misse die niet bewezen en onverenigbaar 
is met de duidelijke en nauwkeurige zin 
van de verldaringen van Asprodinis; en 
door het advies over te nemen dat de 
deskundige vanuit dezelfde valse pre
misse getrokken had, de bewijsluacht 
heeft geschonden van voormelde verkla
ringen en van de processen-verbaal der 
politie nr 4411 van 12 juli 1965 en 
nr 804 G van 3 augustus 1965 waarin die 
verklaringen zijn vervat (schending van 
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk vVetboek) en hun bewijs
kracht heeft miskend (schending van de 
artikelen 11, 154, 189 en 211 van het 
Wetboek van strafvordering en, voor zo
veel als nodig, 1315, 1349, 1350, 4°, 1352, 
1353 en 1354 van het Burgerlijk Wet
hoek); te1·wijl de redenen van. het arrest 
noch een passend, noch een naar recht 
toereikend antwoord opleveren op de 
welbepaalde kritiek die eiser tegen het 
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verslag van de gerechtelijke deskundige 
uitbracht (schending van artikel 97 van 
de Grondwet), en te1·wijl aan dit verslag 
de draagwijdte toekennen dat het on
geval met Planchon in elk geval zou 
hebben plaats gegrepen indien de wagen 
van Asprodinis van nieuwe banden voor
zien ware geweest, in strijd zou zijn 
met de bewijskracht die aan dat verslag 
is verschuldigd (schending van de arti
kelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); teTwijl het bestreden arrest, 
door Serbinoffvan elke verantwoordelijk
heid voor dit ongeval te ontslaan en door 
eiser te veroordelen tot vergoeding van 
de schade, ondergaan door de naamloze 
vennootschap « Oemstobel ,, bijgevolg de 
artikelen 1382, 1383 en, voor zoveel als 
nodig, 1384 van het Burgerlijk Wetboek 
.heeft geschonden : 

Overwegende dat de rechter soeverein 
in feite de bewijswaarde beoordeelt van 
de feitelijke bestanddelen die hem voor
gelegd zijn, zonder gehouden te zijn de 
redenen aan te duiden die hem ertoe 
gebracht hebben zijn overtuiging op het 
ene en niet op het andere bestanddeel te 
steunen; 

Dat het hof van beroep aldus zijn be
slissing wettelijk heeft kunnen steunen 
op de bevindingen van de aangestelde 
deskundige eerder dan op de verklaringen 
van Asprodinis ; 

Overwegende dat het arrest, na vast
gesteld te hebben dat Asprodinis niet over 
de nodige tijd en de nodige afstand be
schikte om behoorlijk te kunnen remmen 
ingevolge het ongeoorloofd opdagen van 
eiser, hieruit heeft mogen afieiden dat 
voornoemde « noodzakelijk naar links 
moest uitwijken, zij het zelfs door een 
refiexbeweging ,, zonder de bewijskraeht 
te miskennen van de verklaringen van 
Asprodinis en van de processen-verbaal 
van de politie, waarin die verldaringen 
zijn vervat ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
"dat er, in strijd met de bewering van 
betichte, geen elementen voorhanden zijn 
waaruit zou blijken dat de bevindingen 
van de deskundige enigszins in twijfel 
dienen getrokken te worden " ; 

Dat zodoende, het arrest de conclusie 
van eiser tegenspreekt, waarbij deze kri
tiek uitbracht tegen het desktmdig ver
slag; 

Overwegende, nu het hof van beroep 
de mening toegedaan is dat een uitwij
kingsmaneuver noodzakelijk was, het 
wettelijk heeft kunnen beslissen, op grond 
van de bevindingen en de besluiten van 
het desktmdig verslag, dat het ongeval 

zich eveneens zou voorgedaan hebben, 
indien de wagen van Asprodinis van 
nieuwe banden voorzien ware geweest, 
zonder de bewijskracht van bedoeld ver
slag te miskennen ; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zover zij gericht 
is tegen de beslissing over de vorderingen 
van de burgerlijke partijen DemosthEme 
Asprodinis, de naamloze vennootschap 
« De Belgische Bijstand ,, Carmen Plan
chon en haar echtgenoot Georges Payen, 
en de Gemeenschappelijke kas « Federale 
V erzekeringen " ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; veroordeelt eiser in de 
kosten, met inbegrip van de kosten van 
de memories door de burgerlijke partijen 
nedergelegd. 

25 januari 1967.-2° kamer.- Voo?'
zitte?·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggeve~·, 
H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 25 januari 1967. 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
VORM.- STRAFZAKEN.- GESCHRIFT 
TOT STAVING VAN DE VOORZIENING VAN 
DE BEKLAAGDE.- NIET GETEKEND GE
SCHRIFT. - HET HoF SLAAT GEEN 
ACHT EROP. 

H et H of slaat geen acht op een tot staving 
van de vooTziening van de beklaagde 
neergelegd geschrijt, wannee1· dit geschTijt 
van geen handtelcening is voo1·zien (1). 

(SCHERPEREEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 oktober 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat eiser aan het Hof een 
reeks « bijlagen » heeft laten geworden 

(1) Cass., 21 december 1964 (Bttll. en 
PABTC., 1965, I, 404). 
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betiteld : " Resume der terminologie over 
de juridische onjuistheden in onderzoek 
en rechtspleging " en " Motivering voor 
instelling van cassatie. - Chronologisch 
memorandum met. terminologie over de 
juridische onjuistheden in onderzoek en 
rechtspleging " ; 

Dat, voor zover die " bijlagen " een 
memorie zouden uitmaken, deze niet 
ontvankelijk zou zijn, daar zij geen hand
tekening draagt ; 

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

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

25 januari 1967.- 2• kamer.- Voo1'
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. N aulaerts. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

2• KAMER.- 25 januari 1967. 

1 o AANRANDING VAN DE EER
BAARHEID EN VERKRACHTING. 
- AANRANDING VAN DE EERBAARHEID 
MET GEWELD OF BEDREIGING GEPLEEGD 
OP MEERDERJARIGE PERSONEN. 
0NWETTELIJKE GELDBOETE. 

2° CASSATIE. - STRAFZAKEN. - OM
YANG. - GELDBOETE. - 0NWETTE
I,IJKE GELDBOETE.- VOLLEDIGE VER
NIETIGING EN VERWIJZING. 

1° De aam·anding van de ee1·baarheid met 
geweld of bedreiging gepleegd op meer
derjarige personen" wordt bestmJt met 
een gevangenisstraf van zes maanden 
tot viif jaar; de ve1·oordeling tot een 
geldboete is de1·halve onwettelijk. 

2° De vernietiging van de beslissing we gens 
011wettelijkheid van de geldboete ~titge
sp?•olcen samen met de hoofdgevangenis
straj is volledig en brengt een ve?'W?:jzing 
mee (1). 

(1) Cass., 17 november 1965 (Bull. en 
PASIC., 1966, l, 357). 

(ADRIAENSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1966 door het Hof van 
beroep te Brnssel gewezen ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 373, Jid 1, 
van het. Strafwetboek : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
bij bevestiging van het beroepen vonnis, 
eiser veroordeeld heeft wegens aanranding 
van de eerbaarheid met geweld of be
dreiging tot een gevangenisstraf van 
een jaar en een geldboete van 200 frank; 

Overwegende dat de aanranding van 
de eerbaarheid met geweld of bedreiging 
gepleegd op meerderjarige personen 
krachtens artikel 373, lid I, van het 
Strafwetboek gestraft wordt met gevan
genisstraf van zes maanden tot vijf jaar ; 

Dat de veroordeling tot een geldboete 
derhalve onwettelijk is; dat de onwette
lijkheid van een van de elementen van 
de toegepaste straf de onwettelijkheid 
van de gehele straf en meteen van de 
veroordeling medebrengt; 

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 het Hof van beroep te Gent. 

25 januari 1967.- 28 kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslaggever, 
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie; 
H. Krings, advocaat-generaal. 

2• KAl\iER.- 25 januari 1967. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
. OVEREENKOMST). WEGVER-

KEER. - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - AANRIJDING TUSSEN TWEE 
VOERTUIGEN.- BESTUURDERS DIE ELK 
EEN OVERTREDING VAN DE WEGCODE 
HEBBEN f!EGAAN.- 0VERTREDING BE
GAAN DOOR EEJN VAN DE BESTUURDERS 
DIE EEN SCHENDING IS YAN DE REGELS 
BETREFFENDR DE VOORRANG. -VON· 
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NIS DAT BESLIST DAT EEN OVERTREDlNG 
VAN DEZE AARD NOODZAKELIJK ELK 
OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE 
OVERTREDING VAN DE TWEEDE BE

STUURDER EN DE AANRIJDING UIT
SLUIT, - 0NWETTELIJKE BESLISSING. 

Is onwettelijk het vonnis dat in geval van 
een aanTijding waa1·in elke bestuu1·dm· 
een oveTt1·eding van de wegcode lwe.ft 
begaan, beslist dat, wannee1' een de1' 
bestt~uTders een ove1't1·eding van de 
1·egels bet1·e(jende de vooTrang heeft be
gaan, deTgelijke ovm·tTeding noodzake
lijk ellc ooTzakelijk veTband tussen de 
doo1· de andeTe bestuu1·de1· begane ove1'
tTeding en de aanTijding t~itslt~it (I). 

(DE BACKER, T. DETRE 
EN VANDERGUOHT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op IS juni I966 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Recht bank 
te Brussel; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de strafvordering 
ingesteld : 

a) tegen eiser : 

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

b) tegen verweerster : 
Overwegende dat eiser niet bevoegd is 

om zich tegen die beslissing te voorzien ; 
dat zijn voorziening dienaangaande on
ontvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de door en tegen 
eiser ingestelde burgerlijke vorderingen : 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen I382, I3I9, I320, 
I322 van het Burgerlijk Wetboek, van de 
bewijskracht van het door de politic op
gesteld plan en van artikel 97 van de 

(1) Cass., 19 oktober 1953 (Bull. en PAsrc., 
1954, I, 108) ; raadpl. tevens cass., 11 oktober 
1965 (ibid., 1966, I, 189). 

Grondwet, doo1·dat het bestreden vonnis, 
na vastgesteld te hebben dat de aanrij
ding tussen de auto's bestuurd door eiser 
en door verweerster plaats greep ter 
hoogte van een aansluiting, en na ver
weerster veroordeeld te hebben wegens 
inbreuk op artikel I2 van de wegcode 
(verzuimd te hebben zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van de baan te blijven), 
beslist dat eiser alleen aansprakelijk is 
voor de schadelijke gevolgen van de aan
rijding, hem veroordeelt de som van 
66.200 frank als schadevergoeding aan 
verweerder te betalen, en hem afwijst 
van zijn burgerlijke vordering tegen ver
weerster, en deze beslissingen steunt op 
de overweging dat verweerster de voor
rang genoot over de hele breedte van de 
door haar gevolgde weg en dat er geen 
oorzakelijk verband bestaat tussen de 
schade door eiser ondergaan en de door 
verweerster gepleegde overtrading, ee1·ste 
ondenleel, tenvijl eiser in zijn conclusie had 
staande gehouden « dat het oorzakelijk 
verband neerkomt op de vraag te weten 
of het ongeval feitelijk zou plaatsgehad 
hebben zonder de font van verweerster en 
dat het dnidelijk is dat de botsing niet 
zou gebenrd zijn indien tweede verweer
ster had gereden waar zij het had moeten 
doen "• en het vonnis deze conclusie niet 
beantwoordt, zodat zijn beslissing niet 
naar luid van artikel 97 van de Grondwet 
gemotiveerd is ; tweede ondeTdeel, teTwijl 
het tegenstrijdig is, enerzijds vast te stol
len dat het ongeval zich voorgedaan had 
op een plaats waarop verweerster niet 
kon rijden zonder inbreuk op artikel 12 
van de wegcode en, anderzijds, te beslis
sen dat' de font door verweerster gepleegd 
door op deze plaats te rijden zonder 
oorzakelijk verband was met het ongeval, 
teTwijl het feit dat verweerster de priori
teit genoot over de hele breedte van de 
door haar gevolgde weg geenszins tot 
gevolg had dat de font die zij gepleegd 
had niet, minstens gedeeltelijk, de oor
zaak geweest was van het ongeval, en 
van zijn schadelijke gevolgen ; dercle 
onde1·cleel, teTwijl het plan door de politic 
opgesteld en dat door het vonnis zelf 
ingeroepen wordt om de font van eiser 
te bewijzen, ondubbelzinnig ook het be
wijs bijbrengt dat het ongeval zich niet 
zon voorgedaan hebben indiim verweer
ster zo dicht mogelijk bij de rechterrand 
van de baan gebleven was, tenvijl het 
vonnis bijgevolg de bewijskracht van dit 
plan miskend heeft door, na van dit plan 
gewag en gebruik gemaakt te hebben om 
de font van eiser bewezen te verklaren, 
te beslissen dat het niet bewezen, was dat 
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er geen oorzakelijkheidsverband bestond 
tussen de door verweerster begane fout 
en de schadelijke gevolgen van het onge
val : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis, na ver
weerster te hebben veroordeeld wegens 
de haar ten laste gelegde en bewezen ver
klaarde inbreuk op de wegcode, beslist 
dater, ten deze, geen oorzakelijk verband 
bestaat tussen de schade door eiser onder
gaan en de door verweerster gepleegde 
overtreding, omdat verweerster de voor
rang genoot over de gehele breedte van 
de door haar gevolgde weg ; 

Overwegende dat uit deze beschou
wing blijkt dat het ongeval de door eiser, 
die de verkeersvoorrang verschuldigd 
was, gepleegde inbreuk als oorzaak heeft, 
doch dat zij aileen niet volstaat om aan te 
tonen dat deze inbreuk de enige oorzaak 
is van het ongeval en dat dit ook niet te 
wijten is aan de door verweerster ter
zelfdertijd begane inbreuk op artikel 12 
van de wegcode ; 

Dat dit onderdeel van het middel ge
grond is; 

Om die redenen, en zonder dat het 
nodig blijkt de andere onderdelen van 
het middel te onderzoeken, daar zij geen 
ruimere vernietiging lnmnen medebren
gen, vernietigt het bestreden vonnis, in 
zover het uitspraak doet over de burger
lijke vorderingen van eiser en van ver
weerder behoudens voor zoveel het be
slist dat eiser een fout begaan heeft welke 
in oorzakelijk verband staat met het 
ongeval en in zover het over de kosten 
van hoger beroep uitspraak doet ; ver
werpt 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 de verweerders in de kosten, be
houdens die van de betekening van de 
voorziening aan het openbaar ministerie, 
welke ten laste van eiser blijven; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Mechelen, 
zitting houdend in hoger beroep. 

25 januari 1967.- 2e kamer.- VooJ'
zitteJ', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VerslaggeveJ·, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 25 januari 1967. 

WEGVERKEER. - WEGVERKEERSRE
GLEMENT, ARTIKEL 16-2, a. - VER
KEERSVOORRANG. - N OODWENDIGHEID 
VOOR DE VOORRANGSCHULDIGE BE
STUURDER DE GENADERDE WEG OP TE 
RI.JDEN OM DE AANWEZIGHEID VAN EEN 
BESTUURDER EROP VAST TE STELLEN. -
VOORWAARDEN WAARAAN DEZE MA
NEUVRE IS ONDERWORPEN. 

W~nnee1· de bestuurder, die eTtoe gehouden 
28 d_~ bestuu1·de1· die de genade1·de weg 
op1'2Jdt te laten voorgaan, ingevolge de 
plaatsgesteldheid zich van de aanwezig
heid van een bestuu1·de1· op deze weg 
slechts kan vergewissen bij het oprijden 
van deze weg, mag hij verde1• 1·ijden 
voo1· zover dit onontbee1'lijk is en met 
de nodige vooJ·zichtigheid ve1·eist om 
het te kunnen doen zonder gevaar voo1· 
onge'l!allen gelet op de voorzienbare ge
drag_zng van een eventuele vooTJ'ang
genwtende bestuurde1· (l). (Impliciete 
oplossing.) 

(FOUTREYN EN PROPHETE, T. SIGNIEZ; 
PROPHETE, T. DECEUNINCK EN SIGNIEZ.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 juni 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Veurne; 

I. W at betreft de voorziening van 
Gerard Foutreyn, beklaagde : 

A. Voor zover zij gericht is tegeri de 
beslissing over de tegen hem ingestelde 
strafvordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 16-2, a, en 
18 van de W egcode, dom·dat het bestreden 
vonnis eiser veroordeelt wegens overtre
ding van beide artikelen om, gereden 
komende uit een openbare weg voorzien 
van een teken nr 26, de bestuurder die 
op de genaderde openbare weg reed niet 
te hebben laten voorgaan en verder te 
zijn gereden dan hij zulks, gelet op de 
plaats, de verwijdering en de snelheid 

(1) Raadpl. cass., 8 november 1965 (Bull. 
en PASIC., 1966, I, 325). 
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van die andere bestuurder, zonder gevaar 
voor ongevallen kon doen, te1·wijl de 
openbare weg waarop die andere be
stuurder reed, even v66r het kruispunt 
1net de openbare weg waaruit ei8er kwam 
gereden, een onoverzichtelijke bocht be
schrijft voor de weggebruiker die tot 
stilstand komt v66r het teken nr 26, 
zodat die weggebruiker niet kan ver
weten worden de doorgang niet te hebben 
vrijgelaten voor een voertuig dat voor 
hem niet zichtbaar was, en geen rekening 
te hebben gehouden «met de plaats, de 
verwijdering en de snelheid » van de 
bestuurdcr van een voertuig dat hij on
mogelijk kon ontwaren : 

Overwegende dat de verplichting welke 
artikel 16-2, a, van het Wegverkeers
reglement de bestmuder, die gereden 
komt uit een openbare weg voorzien van 
een teken nr 1a of van een teken nr 26, 
oplegt de bestuurder die op de genaderde 
openbare weg rijdt te laten voorgaan, 
gepreciseerd wordt door artikel 18 van 
hetzelfde reglement, volgens hetwelk de 
bestuurder die een andere moet laten 
voorgaan slechts verder mag rij den indien 
hij zulks, gelet op de plaats, de verwijde
ring en de snelheid van de andere 
bestuurders, kan doen zonder gevaar 
voor ongevallen ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
aank01nst van de bestuurder die de voor
rang geniet, van op een zekere afstand 
1noet klulnen waargenon1en worden ; dat 
die bestuurder geen voorrang geniet in
dien, voordat zijn aankomst door de 
andere weggebruiker kan waargen01nen 
worden, deze laatste de hoofdweg reeds 
opgereden is ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zich ertoe beperkt de opwerping van eiser 
afgeleid uit de omstandigheid dat, wan
neer hij het kruispunt opreed, de andere 
bestuurder voor hem niet zichtbaar was 
uit oorzaak van een onoverzichtelijke 
bocht welke de hoofdweg even v66r het 
kruispunt beschrijft, te beantwoorden 
door de overweging " dat deze omstandig
heid de regels van de prioriteit niet om
draait en tot enig gevolg kan hebben dat 
de betrokken bestuurder dubbel voor
zichtig moet zijn » ; 

Overwegende dat die reden geen pas
send antwoord op de door eiser gedane 
opwerping uitmaakt en het dispositief 
van het vonnis niet wettelijk rechtvaar
digt; 

Dat het middel gegrond is ; 

B. V oor zover zij gericht is tegen de 

beslissing over de tegen hem ingestelde · 
burgerlijke vordering : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing over de strafvordering de 
vernietiging medebrengt van de beslissing 
over de burgerlijke vordering welke het 
gevolg ervan is ; 

II. W at betreft de voorziening van 
Hugo Prophete : 

A. als burgerlijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat, ingevolge de ver
nietiging van de beslissing over de tegen 
Foutreyn ingestelde strafvordering, de 
tegen de burgerlijk aansprakelijke partij 
uitgesproken veroordeling geen voorwerp 
meer heeft; 

B. als burgerlijke partij : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing over de tegen Foutreyn in
gestelde strafvordering de vernietiging 
medebrengt van de definitieve beslissing 
over de burgerlijke vordering ingesteld 
door de burgerlijk aansprakelijke partij. 
voor Foutreyn, beslissing welke op de
zelfde onwettelijke reden gegrond is en 
waartegen die partij zich regelmatig 
heeft voorzien ; 

Om deze redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel dat geen uit
gebreider vernietiging zou kunnen mede
brengen, vernietigt het bestreden vonnis, 
behalve in zover het uitspraak doet over 
de tegen Gilbert Deceuninck ingestelde 
strafvordering ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;. 
veroordeelt de verweerders in de kosten ; 
verwijst de aldus· beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Ieper zitting 
houdende in hager beroep. 

25 januari 1967.- 2° kamer.- Vom·
zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende concl1tsie,. 
H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 25 januari 1967. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- 0NREGELMATIGE AAN
WEZIGHEID VAN DE BURGERLIJKE PAR-
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TIJ.- GEEN INVLOED OP RET STRAF
GEDING. 

De aanwez1:gheid van de bu1·ge1·lijlce pa1·tij 
op de debatten voor het vonnisgeTecht, 
al was deze partij om·egelmatig opgeroe
pen doo1· het openbaar ministerie, heejt 
geen invloed op de wettelijlcheid van de 
beslissing op de tegen de belclaagde 
ingestelde stmjvo1·dering ( 1). 

(RIGTERINK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 september 1966 in boger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent ; 

Over bet middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet en 
van de rechten van de verdediging, door
dat de correctionele rechtbank de burger
lijke partij Schollaert in haar mondelinge 
conclusie gehoord heeft, te1·wijl deze par
tij, die vergoed was geweest, niet meer 
bij de zaak betrokken was en terwijl die 
conclusie van die aard was dat zij het 
oordeel van de rechter in beroep kon 
bei:nvloeden : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt, enerzijds, dat aileen eiser boger 
beroep tegen het vonni,s van de eerste 
rechter instelde, en dit enkel op straf
gebied, en, anderzijds, dat. " de conclusies 
van de burgerlijke partij Camillus Schol
laert, die in persoon verscbijnt, geboord 
werden v66r de correctionele rechtbank " ; 

Overwegende dat hoewel de vordering 
van die burgerlijke partij derhalve bij de 
rechter in boger beroep niet meer aan
hangig was, de tussenkomst van deze 
partij zonder wettelijke invloed is op de 
openbare vordering ; 

Dat bet middel naar recbt faalt ; 
En overwegende dat de substantiele 

of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven recbtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

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

(1) Cass., 30 mei 1927 (Bull. en PAsiO., 
1927, I, 242); 1 december 1930 (ibid., 1930, 
I, 373); raadpl. cass., 23 december 1918 (ibid., 
1919, I, 27) en de n()ot onder cass., 20 oktober 
1924 (ibid., 1924 I, 550). 

25 januari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux,- raadsbeer waar
nemend voorzitter. VeTBlaggeve1·, 
H. Wauters. - Gelijlcluidende concl·usie, 
H. Krings, advocaat-generaal.· 

1e KAMER.- 26 januari 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - BESLISSINGEN WAARTE
GEN ONMIDDELLIJK EEN CASSATIE
BEROEP KAN INGESTELD WORDEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BEVESTI
GING IN HOGER BEROEP VAN EEN BE

SLISSING WAARBIJ DE EERSTE RECHTER 
DEFINITIEF OVER EEN GRONDBESTAND
DEEL VAN RET GESCHIL UITSPRAAK 
HEEFT GEDAAN. - 0NMIDDELLIJKE 
VOORZIENING ONTV ANKELIJK. 

In bu1·gerlijlce zalcen, wannee1· de rechte1• in 
ee1·ste aanleg definitiej ove1· een g1'ond
bestanddeel van het geschil uitspmalc 
heejt gedaan en dt'.ze beslissing doo1· de 
1'echter in hoge1• beToep is bevestigd, lean 
tegen de beslissing van deze laatste on
middellijlc een cassatieberoep wm·den in
gesteld (2). (Decreet van 2 Brumaire, 
jaar IV, art. 14; Wetboek van burger
lijke rechtsvordering,. art. 31.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ENTREPRI
SES GJJJNERALES G. STOCKHEM "• T. GUlL
MOT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 mei 1964 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over de grond van· niet-ontvankelijk
heid tegen de voorziening opgeworpen en 
afgeleid uit het voorbereidend kara.kter 
van het beroepen vonnis en derbalve 
van het arr-est dat het bevestigt : 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
uitspraak doende: over de eis·tot betaling 
van het bedrag van 616.992 frank als 
ereloon van architect, na te hebben ge-

(2) Cass., 26 januari 1951 (Bull. en PAsrc., 
1951, I, 342); raadpl. cass., 14 janua.ri 1955 
(ibid., 1955, I, 490). 



-650-

steld dat uit de bedingen van het lasten
kohier van 31 oktober 1956 moet worden 
afgeleid dat al wie de door eiser, thans 
verweerder, opgemaakte plans gebruikt 
ertoe gehouden is hem ereloon te betalen, 
maar aileen in zover die plans zijn toege
past, en dat de door verweerster, thans 
eiseres, opgeworpen betwisting omtrent 
het gebruik dat zij van die plans heeft 
kunnen maken en omtrent hun waarde 
aileen door een vakman zal kunnen wor
den opgelost, beslist dat eiser aileen recht 
heeft op het ereloon betreffende het deel 
van het gebruik dat verweerster van de 
verschillende door hem uitgewerkte plans 
en studies heeft gemaakt, rekening ge
houden met de eventueel erin voorko
mende vergissingen en, om het bedrag 
van het eventueel verschuldigde ereloon 
te bepalen, een deskundige benoemt met 
opdracht aan de rechtbank de daartoe 
nodige technische gegevens te verschaf
fen: 

Overwegende dat de eerste rechter al
dus over een bestanddeel rakende de 
grond van het gesch1l definitief heeft be
slist; 

Dat derhalve tegen het arrest dat die 
beslissing bevestigt onmiddellijk cassatie
beroep kan worden ingesteld ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid niet gegrond is ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest het beroepen 
vonnis bevestigt in zover dit laatste, 
uitspraak doende over de door verweerder 
ingestelde eis tot betaling van het bedrag 
van 616.992 frank dat hem, volgens zijn 
bewering, verschuldigd is als ereloon, 
een deskundige had aangesteld om uit te 
maken of en in hoever eiseres voor het 
oprichten van het bedoelde gebouw de 
vroeger door verweerder opgemaakte 
plans had gebruikt en om aan de recht
bank aile gegevens tot vaststelling van 
het eventueel aan laatstgenoemde ver
schuldigde ereloon voor te leggen en zijn 
beslissing had verantwoord door de over
waging, enerzijds, dat '' de aanstelling 
van de deskundige ten voile gerechtvaar
digd is, daar eiseres in hoger beroep 
(thans eiseres) in elk geval en in zekere 
mate de door gedaagde in hoger beroep 
opgemaakte plans heeft gebruikt » en, 
anderzijds, dat "de opdracht van de des
kundige door de rechtbank duidelijk werd 
omschreven en dat het niet geschikt blijkt 
ze te wijzigen », tenvijl die redenen geen 
passend en ondubbelzinnig antwoord zijn 
op het door eiseres bij regelmatige con-

clusie voorgedragen middel, volgens het
welk de eerste rechter ten onrechte " uit 
de bedingen van het lastenkohier van 
31 oktober 1956 » had afgeleid "dat al 
wie de door gedaagde in boger beroep 
opgemaakte plans gebruikt en in de mate 
waarin hij die gebruikt, ertoe gehouden 
is hem ereloon te betalen, en derhalve, 
in plaats van een deskundige aan te stel
len, de eis zonder meer had moeten onge
grond verklaren », en evenmin op de 
gronden die zij tot staving van dat middel 
heeft aangevoerd en afgeleid, enerzijds, 
uit het doel dat de steller van het bedoeld 
lastenkohier heeft nagestreefd door de 
bedingen erin te lassen die de eerste 
rechter heeft ingeroepen en, anderzijds, 
uit de omstandigheid dat de plans van het 
in aanbouw zijnde gebouw dat verkocht 
is, een toebehoren ervan waren en dus 
in de toewijzingsprijs begrepen waren : 

Overwegende dat eiseres bij conclusie 
stelde dat de eerste rechter uit de bedin
gen van het lastenkohier van 31 oktober 
1956 ten onrechte had afgeleid dat al wie 
de door verweerder opgemaakte plans 
gebruikt en in de mate waarin hij die 
gebruikt ertoe gehouden is hem ereloon 
te betalen ; dat hij de eis ongegrond had 
moeten verklaren ; 

Dat zij tot staving van dit verweer 
onder meer de in het middel overgenomen 
gronden deed gelden ; 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt te antwoorden dat de aansteiling 
van een deskundige ten voile gerecht
vaardigd is, daar eiseres in hoger beroep, 
thans eiseres, in elk geval en in een zekere 
mate de door gedaagde in hoger beroep, 
thans verweerder, opgemaakte plans 
heeft gebruikt; 

Overwegende dat deze overweging niet 
passend antwoordt op het gevoerde ver
weer; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest behoudens in zover daarbij het 
hoofdberoep en het incidenteel beroep 
worden ontvangen en dit laatste onge
grond wordt verklaard, de kosten ervan 
ten laste van verweerder worden gelaten 
en, bij bevestiging van het beroepen 
vonnis, eiseres wordt veroordeeld om aan 
verweerder het bedrag van 50.000 frank 
te betalen als vergoeding voor verschafte 
inlichtingen, en de gerechtelijke interest ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerder in de kosten; verwijst 
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de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

26 januari 1967.- 18 kamer.- Voor·
zittM', H. Moriame, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ver·slaggever, 
H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Ganshofvan der Meersch, eerste advo
caat-generaal.- Pleiter·s, HH. VanRyn 
en Van Heeke. 

1" KAMER.- 26 januari 1967. 

1o WERKRECHTERSRAAD.- VER
TEGENWOORDIGING OF BIJSTAND VAN 
DE PARTIJEN DOOR EEN AFGEVAAR
DIGDE VAN EEN BEROEPSORGANISATJE. 
- AFGEVAARDIGDE DIE RIERDOOR NIET 
DE ROEDANIGREID VAN PARTIJ IN RET 
PROOES VERKRIJGT. 

2o WERKRECHTERSRAAD.- WERK
REORTERSRAAD DIE RET PERSOONLIJK 
VERSCRIJNEN VAN DE PARTIJEN BE
VEELT.- BESLISSING DIE EEN DERDE, 
DIE GEEN PARTIJ IN RET PROCES IS, 
BEVEELT TE VERSCRIJNEN OM OVER 
DE FElTEN TE WORDEN VERROORD. 
MAORTSOVERSCRRIJDING. 

3° MACHTSOVERSCHRIJDING. 
WERKRECRTERSRAAD DIE RET PER
SOONLIJK VERSCRIJNEN VAN DE PAR
TIJEN BEVEELT. - BESLISSING DIE 
EEN DERDE, DIE GEEN PARTIJ IN RET 

DE RECRTERLIJKE INSTELLINGEN GE
BIEDEND REGELEN. 

1° De partijen hebben het r·echt zich te laten 
vertegenwoordigen of bijstaan voor de 
wer·lcr·echtersraad en de wer·k1·echter·sr·aad 
van ber·oep door een afgevam·digde van 
een be1'0ep!Jorganisatie, die deze hoeda
nigheid doet blijlcen, houder· is van een 
bijzondere volmacht en do01· de bevoegde 
werlcrechter·smad is er·kend. De afgevaar·
digde die aldus een par·tij ver·tegenwoor
digt of bijstaat verkrijgt hier·door niet de 
hoedanigheid van partij in het p1'Dces. 
(Wet op de werkrechtersraden, art. 62, 
lid 1 en 3, gewijzigd bij art. 18 van de 
wet van 12 juli 1960.) 

2° en 3° Wanneer· de werkrechter·smad het 
per·soonlijk verschijnen van de par·tijen 
beveelt, bij wijze van onderzoeksmaatr·e
gel, voor·zien in lid 2 van artikel 62 van de 
wet op de wer·krechter·sr·aden, gewijzigd 
bij artikel18 van de wet van 12 juli 1960, 
lean hij zonder· zijn machten te over
schr·ijden niet bevelen dat een derde, 
wellce geen par·tij in het geding is, zal 
ver·schijnen om over de feiten te w01·den 
verhoor·d. 

4° en 5° Het verbod voor· de r·echter·, die de 
pm·tijen beveelt pe1·soonlijk te ver·schij
nen, te bevelen dat een der·de, die geen 
par·tij in het geding is zal ver·schijnen 
om ove1· de feiten e1·van te wo1•den ve1·
hoo1·d, volgt uit wetsbepalingen die de 
inr·ichting van de r·echte?'lijke instellingen 
gebiedend r·egelen en makt de openba1·e 
orde. 

GEDING IS, BEVEELT TE VERSCRIJNEN (LEBLON, T. NAAMLOZE VENNOOTSCRAP 
OM OVER DE FElTEN ERVAN TE WORDEN «ATELIERS BELGES REUNIS ».) 
VERROORD. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BESLISSING VAN DE REORTER DIE RET 
PERSOONLIJK VERSCRIJNEN VAN DE 
PARTIJ]JN BEVEELT OM OVER DE FElTEN 
VAN DE ZAAK TE WORDEN VERROORD, 
- BESLISSING GENOMEN KRACRTENS 
WETSBEPALINGEN DIE DE INRICRTING 
VAN DE REORTERLIJKE INSTELLINGEN 
GEBIEDEND REGELEN. - 0PENBARE 
ORDE. 

5° OPENBARE ORDE. - BESLISSING 
VAN DE RECRTER DIE RET PERSOONLIJK 
VERSCRIJNEN VAN DE PARTIJEN BE
VEELT OM OVER DE FElTEN VAN DE 
ZAAK TE WORDEN VERROORD. -BE
SLISSING GENOMEN KRAORTENS WETS
BEPALINGEN DIE DE INRIORTING VAN 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 16 januari 1965 gewezen 
door de Werkrechtersraad van beroep 
te Bergen, kamer voor bedienden ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 119, 252, 253, 254, 
255 van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering, 62, 66 van de wet van 
9 juli 1926 op de werkrechtersraden, 1315 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doordat de bestreden sententie 
welke moest oordelen of eiser, door ver
weerster afgedankt, zijn aanvraa.g tot 
wederopneming binnen de maand van de 
afdanking ingediend had overeenkomstig 
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artikel1, § 4, littera e, 3°, van de wet van 
10 juni 1952 betreffende de gezondheid en 
de veiligheid van de werlmemers, alsmede 
de salubriteit van het werk en de werk
plaatsen, beslist dat de verklaringen 
welke Meunier, als syndicaal secretaris 
door eiser gemachtigd, afgelegd heeft 
tijdens de door de eerste rechter bevolen 
persoonlijke verschijning van partijen, uit 
de debatten moeten geweerd worden, om 
de reden, eensdeels, dat de eerste rechter 
de verschijning van andere personen dan 
de partijen in het geding niet van ambts
wege bevelen mocht, aangezien derden 
slechts met het oog op een getuigenver
hoor kunnen verschijnen ,, "dat een 
lastgeving Meunier niet tot partij in het 
proces maken kon ,, dat de eerste rechter 
<< derhalve de verschijning van Meunier 
als dusdanig niet "bevelen mocht, noch 
zijn, beslissing gronden op de tijdens deze 
onregelmatige procedure ingewonnen ver
klaringen " en, anderdeels, dat daar de 
aldus geformuleerde regelen de openbare 
orde raken " hun schending bij gebreke 
van verhaal door Leblon tegen de eisende 
vennootschap · ingeroepen, niet kon ge
dekt worden " ; doo1'dat · de bestreden 
sententie, nu ze stelt dat het getuigenis 
van Meunier uit de debatten diende ge
weerd te worden en dat de verklaringen 
van partijen welke de eerste rechter 
regelmatig ingewonnen heeft in het raam 
van de door hem bevolen onderzoeks
maatregel « het niet mogelijk maakten de 
aanvraag tot wederopneming als vast
staande te beschouwen "• beslist dat « het 
niet ten genoege van recht bewezen was 
dat Leblon of zijn gemachtigde der
gelijke aanvraag binnen de wettelijke 
termijn ingediend hadden ,, te1'wijl de 
regel volgens welke de rechter enkel de 
partijen in het geding mag bevelen per
soonlijk te verschijnen de openbare orde 
niet raakt, dat de partijen in principe 
uitdrukkelijk of stilzwijgend ervan mogen 
afzien dat het bewijs van de door hun 
aangehaalde feiten geleverd worde over
eenkomstig de door het W etboek van 
burgerlijke rechtsvordering of de bijzon
dere wetten gestelde vormen en derhalve 
ervan afzien de nietigheid waarmee deze 
regel bestraft wordt aan te voeren, te1·wijl 
daaruit volgt dat, door te beslissen met 
de verklaringen van Meunier geen reke
ning te houden omdat bij het bevelen van 
zijn verschijning de eerste rechter een 
regel van openbare orde geschonden had, 
de sententie, die het door eiser in zijn 
conClusie aangehaalde feit niet tegen
spreekt als zou verweerster tijdens het 
verhoor van Meunier rioch nadien tijdens 
de debatten over de grond geen enkel 

protest of voorbehond geuit hebben, de 
verwerping van de door eiser als lid van 
het comite voor gezondheid en veiligheid 
van de werkplaatsen ingestelde rechts
vordering enkel verantwoord heeft dan 
met schending van de in het middel be
doelde wetsbepalingen : 

Overwegende weliswaar dat krachtens 
lid 1 en 3 van artikel 62 van de wet op de 
werkrechtersraden, gewijzigd door arti
kel 18 van de wet van 12 jnli 1960, de 
partijen het recht hebben zich ter zitting 
te laten vertegenwoordigen of bijstaan 
door een afgevaardigde van een beroeps
organisatie, die deze hoedanigheid kan 
doen blijken, houder is van een bijzondere 
volmacht en door de bevoegde kamer van 
de werkrechtersraad erkend is ; 

Dat evenwel deze afgevaardigde, hoe
we! hij een der pleiters vertegenwoordigt 
of bijstaat, hierdoor de hoedanigheid van 
partij in het proces niet verkrijgt ; 

Overwegende dat de rechter, zo hij als 
onderzoeksmaatregel voorzien in lid 2 
van bedoeld artikel 62 beveelt dat de 
partijen persoonlijk verschijnen, zonder 
zijn machten te hoven te gaan niet kan 
bevelen dat een derde, welke geen partij 
in het geding is, zal verschijnen om over 
de feiten verhoord te worden; 

Dat dit verbod, dat volgt nit wetsbe
palingen tot inrichting van de gerechte
lijke instellingen, de openbare orde raakt ; 

Overwegende dat verweerster de sen
tentie van de eerste rechter van 25 mei 
1962 niet in kracht van gewijsde heeft 
laten gaan, waarbij als onderzoeksrriaat
regel de verschijning bevolen werd van 
Meunier, afgevaardigde van een beroeps
organisatie, welke eiser voor de werk
rechtersraad vertegenwoordigt of bij
staat, aangezien zij haar beroep tegen 
deze beslissing gelijktijdig met haar hoger 
beroep tegen de eindbeslissingen ingesteld 
heeft; 

Waaruit blijkt dat de bestreden beslis
sing zonder schending van de in het mid
del aangehaalde wetsbepalingen de sen
tentie van 25 mei 1962 vernietigt, in zover 
zij beval dat Meunier persoonlijk ver
scheen, en een getuigenis opgenomen 
zonder inachtneming van de wettelijke 
voorschriften voor de onderzoeken nit 
de debatten geweerd heeft ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

26 januari 1967.- 1e kamer.- Tloo1'
zitte1', H. Moriame, raadsheer waar
nemend voorzitter. Tle?·slaggeve1', 
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H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, eerste ad
vocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van 
Ryn en Faures. 

1 e KAMER. - 28 januari 1967. 

BELASTING OP HET KAPITAAL. -
BELASTING OP DE ONROERENDE GOE
DEREN.- WET VAN 17 OKTOBER 1945, 
ARTIKEL 17. - AANSLAGBILJET DOOR 
DE ADMINISTRATIE AAN DE BELASTING
PLICHTIGE TOEGEZONDEN. - BEGRIP. 

Het gesclwijt waarbij de administ1'atie aan 
een belastingplichtige van de belasting 
op het kapitaal de schatting van de ve1'
koopwaa1·de van bepaalde onroe1·ende 
goede1·en betelcent en hem ve1·zoekt, bij 
akkoo?·dbevinding, het niet gedetail
leerd bed1'ag te betalen, is geen bij arti
lcel 17, § 1, van de wet van 17 oktober 
1945 voo1•gesch1'even aanslagbiljet doch 
de bij a1·tikel 4, § 1, lid 5, van dezelfde 
wet bedoelde betekening van de schatting 
van de ve1·koopwaa1·de van deze 01H'oe-
1'ende goede1·en door de administratie. 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANOI:iiJN, T. PENSIS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 mei 1964 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 3, 4, 15, 17 en 29 van de wet 
van 17 oktober 1945 tot invoering 'van 
een belasting op het kapitaal, doordat het 
bestreden arrest zijn beslissing steunt op 
drie overwegingen : a) "dat het niet be
wezen is dat eiseres in hoger beroep 
(thans verweerster) zelf bij ter post aan
getekend schrijven een op haar naam 
gesteld aanslagbiljet zou hebben ontvan
gen betreffende de voorlopige aanslag n, 
b) " dat het niet bewezen is dat aan eiseres 
in hoger beroep zelf bij ter post aangete
kend schrijven een aanslagbiljet betref
fende de bijbelasting van 28.958 frank 
zou betekend zijn ,, c) dat de betokening 

gedaan ter voldoening · aan artikel 4 van 
de wet van 17 oktober 1945 niet het bij 
artikel 17 van dezelfde wet bedoeld aan
slagbiljet is, zelfs als de betokening, wat 
ten deze het geval is, een verzoek bevat 
om, bij akkoordbevinding, het niet gede
tailleerd bedrag van 47.244 frank te be
talon ... "• terwijl, ee1•ste onderdeel, het 
arrest aldus het beschikkend gedeelte niet 
regelmatig met redenen omkleedt, daar 
het niet antwoordt op het betoog dat 
de Staat in zijn conclusies, zowel in de 
eerste als in de twee aanvullende, heeft 
ontwikkeld, en geen onderzoek heeft inge
steld naar de overgelegde bewijsmiddelen 
met betrekking tot de verzending van de 
bij de wet vereiste aanslagbiljetten aan 
Mevrouw Pensis persoonlijk (schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet en, 
voor zoveel als nodig, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk W etboek) ; tweede 
onderdeel, het arrest de draagwijdte mis
kent van de artikelen 4 en 17 van de wet 
van 17 oktober 1945, waarvan geen en
kele bepaling verbiedt in hetzelfde stuk 
de betokening van de verkoopwaarde en 
het aanslagbiljet tot betaling hetzij van 
de voorlopige aanslag hetzij van de defi
nitieve aanslag op te nemen (schending 
van dezelfde artikelen en van de artike
len 1, 3, 15 en 29 van voornoemde wet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser bij conclusie 
betoogde dat hij op 23 maart 1950 ana 
verweerster een aangetekend bericht had 
toegezonden om haar kennis te geven 
van het verschuldigd zijn van de belas
ting overeenkomstig artikel 17 van de wet 
van 17 oktober 1945 evenals de defini
tieve waarde van de goederen en, op 
IS augustus 1950, een nieuw aanslag
biljet ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser op 23 maart 1950 de schatting 
van de verkoopwaarde der onroerende 
goederen op 955.000 frank aan verweer
ster heeft doen toekomen, maar over
weegt dat deze betekening niet het bij 
artikel 17 van de voormelde wet bedoeld 
aanslagbiljet is ; dat, wat het aanslagbil
jet van 18 augustus 1950 betreft, het 
arrest erop wijst, enerzijds, dat de ver
zending ervan niet is bewezen daar de 
vordering tot aangetekende verzcnding 
geen brieven op naam en aan het adres 
van verweerster bevat, en, anderzijds, 
dat noch uit de brief van laatstgenoemde 
van 22 augustus 1951 noch uit het exploot 
van 16 juli 1951 blijkt dat verweerster 
heeft erkend een aanslagbiljet op haar 
naam te hebben ontvangen; 
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Overwegende dat het arrest, dat aldus 
de door eiser aangevoerde bewijsgronden 
heeft ontleed, aan het vormvereiste van 
artikel 97 van de Grondwet heeft vol
daan; 

Overwegende dat, voor het overige, bet 
middel niet nader bepaalt waarin het 
arrest de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek heeft ge
schonden, en dus niet ontvankelijk is ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 17 van de wet van 17 okto ber 1945 
tot invoering van een belasting op het 
kapitaal, "de aanslag aan de belasting
plichtige wordt medegedeeld door middel 
van een ter post aangetekend aanslag
biljet en de belasting binnen de maand 
na de datum van verzending van bet 
biljet moet betaald worden », bij gebreke 
waarvan "van rechtswege een nalatig
heidsinterest tegen 5 t. h. opvorderbaar 
is >>; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het geschrift, op 23 maart 1950 door 
eiser aan verweerster gezonden, enkel 
bevatte " de schatting van de waarde der 
onroerende goederen ten bedrage van 
955.000 frank» en "een verzoek om bij 
akkoordbevinding, het niet gedetail
Ieerde bedrag van 4 7.244 frank als belas
ting op het kapitaal te betalen ll; 

Overwegende dat het arrest, door te 
stellen dat zodanig geschrift niet het bij 
voormeld artikel 17 voorgeschreven aan
slagbiljet, maar wei de bij artikel 4, § 1, 
lid 5, van dezelfde wet bedoelde beteke
ning was, geen enkele van de in het 
onderdeel van het middel aangeduide 
wetsbepalingen heeft geschonden ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

28 januari 1967.- 1e kamer.- Voor
zitte?', H. Moriame, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vet·slaggever, 

(1) Omtrent het onderscheid tussen een 
wettelijke munt, als waardemeter beschouwd, 
en de bevrijdende kracht van deze munt, 
raadplege men de conclusie van Procureur
generaal P. Leclercq voor cass., 26 juni 1930 
(Bull. en PAsrc., 1930, I, 257 en volgende, 
inzonderheid 262 en 263). 

(2) Wanneer de partijen, zoals in het onder
havige geval, zonder voorbehoud hebben be
dongen dat de bij de overeenkomst voorge
schreven betalingen in de munt van een be
paald land zullen worden verricht, hebben ze 

H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal.- Pleiters, HH. Van Leynseele 
eh Simont. 

1e KAMER.- 28 januari 1967. 

1 o MUNT EN BANKBILJETTEN. 
VREEMDE MUNT. BEVRIJDENDE 
KRACHT.- KRACHT BEPAALD DOOR DE 
VREEMDE WET. 

2° MUNT EN BANKBILJETTEN.
VREEMDE MUNT. - BELGISCHE RECH
TER DIE AAN DE MUNT VAN EEN VREEMD 
LAND DE DOOR DE WET VAN DIT LAND 
V ASTGESTELDE BEVRIJDENDE KRACHT 
ERKENT.- WET DIE NIET STRIJDIG IS 
MET DE BELGISCHE INTERNATIONALE 
OPENBARE ORDE. - GEEN SCHENDING 
VAN ARTIKEL 3, LID 1, VAN RET BUR
GERLIJK WETBOEK. 

3° OPENBARE ORDE. - BELGISCHE 
INTERNATIONALE OPENBARE ORDE. -
BEPALING VAN RET KONGOLEES BUR
GERLIJK VVETBOEK DAT DE TEKST VAN 
ARTIKEL 1895 VAN RET BELGISCHE 
BURGERLIJK WETBOEK OVERNEEMT.
BEPALING DIE NIET STRIJDIG KAN ZIJN 
MET DE BELGISCHE INTERNATIONALE 
OPENBARE ORDE. 

1° De bevrijdende kracht van de munt van 
een m·eemd land wordt doot• de wet van 
dit land vastgesteld ( 1). 

2° Schendt at•tikel 3, lid 1, van het Belgisch 
Burge?'lijk Wetboek niet, de ?'echtet• die 
de door de wet van een m·eemd land vast
gestelde bevrijdende kracht erkent aan 
de munt van dit land, wanneet• deze wet 
niet strijdig is met de Belgische inter
nationale openbat·e orde (2). 

zich noodzakelijk, wat de bevrijdende kracht 
van de munt betreft, aan de wet van dit land 
gehouden. Derhalve, door deze bevrijdende 
kracht aan de in die munt betaalde sommen 
te erkennen, schendt de rechter artikel 3, 
lid 1, van het Burgerlijk Wetboek niet; hij 
past de vreemde wet niet als dusdanig toe, 
doch omdat de partijen in hun overeenkomst 
ernaar verwijzen ; dergelijke toepassing is hem 
enkel verboden als de vreemde wet strijdig is 
met de Belgische internationale openbare orde 
(VAN HECKE, Pt·incipes ju1·idiques des em-
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3° Artilcel 468 van Boek III van het Kon
golees Bu1·ge1·lijk W etboek, dat de tekst 
van artilcel 1895 van het Belgisch Bur
gerUjk W etboek woordelijk overneemt, 
kan niet als strijdig met de Belyische 
internationale openba1·e orde worden be
schouwd (I ) . 

(DE VREESE, T. VAN SIMPSEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op I5 januari I965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doo1·dat het hof van beroep met. de 
kennisneming gelast van de door mser 
ingestelde rechtsvordering die onder 
meer strekt om door verweerder een 
bedrag van I27.239 Belgische frank te 
doen betalen als schadevergoeding wegens 
waardevermindering van de Kongolese 
frank, hem die eis ontzegt, zonder te ant
woo?·den op zijn conclusie waarbij wordt 
betoogd dat de bepalingen van arti
kel 468 van het Kongolees Burgerlijk 
Wetboek, evenals die van artikel I895 
van het Belgisch Burgerlijk W etboek 
welke eerst bedoeld artikel heeft over
genomen, een toepassingsmaatregel of een 
gevolg van de muntwetten tot inrichting 
van de wettelijke koers van het geld zijn 
en dat, krachtens artikel 3 van het Bel
gisch Burgerlijk Wetboek, dat het begin
sel van de strikte territorialiteit van die 
wetten huldigt, het eruit voortvloeiend 
verbod niet erkend of toegepast mag wor
den buiten het grondgebied van het land 
dat het heeft uitgevaardigd, zodat de 
Belgische rechter de oplossing voor het 
probleem dat het verbod doet rijzen, 
aileen in zijn interne wet mag zoeken ... 
en waarbij derhalve het hof van beroep 
wordt verzocht te zeggen voor recht dat 
met toepassing van artikel 3 van het Bel
gisch Burgerlijk W etboek, de vreemde 
bepalingen die voortvloeien uit de wetten 
van veiligheid tot waarborg van de wette
lijke koers van de vreemde munt en der
halve artikel 468 van het Kongolees Bur-

prtmts internationaux, 1964, blz. 144 en 146; 
DE Vos, Les p1•oblbnes des confiits de loiB, 
nrs 651 en 656; men raadplege tevens cass., 
24 februari 1938, Bttll. en PAsrc., 1938, I, 66). 

(1) Artikel 1895 is trouwens in intern recht 

gerlijk Wetboek geen gevolg hebben 
buiten hetland dat ze uitvaardigt : 

Overwegende dat, na erop te hebben 
gewezen dat het bedoeld contract onder
worpen is aan het Kongolees recht en dat 
het bepaalt dat de bedongen betalingen 
in Kongolese franken zullen worden 
gedaan, het arrest stelt dat, volgens de 
Belgische regel betreffende de wetscon
:flicten, de Kongolese wet moet worden 
toegepast om de bevrijdende kracht van 
de Kongolese frank te bepalen ; 

Dat het arrest aldus op passende wijze 
de in het middel aangeduide conclusie 
beantwoordt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, lid I, en 
ll34 van hetBurgerlijk Wetboek, dom·dat 
het bestreden arrest eiser zijn vordering 
tot schadevergoeding wegens waardever
mindering van de Kongolese frank ont
zegt, door in Belgie, in een geding tussen 
Belgen, de bij artikel468 van het Kongo
lees Burgerlijk W etboek bepaalde regel 
toe te passen, te1·wijl dit artikel 468, zoals 
trouwens alle wetsbepalingen tot vast
stelling van het statuut van de munt, zo 
niet een politieke wet met territoriaal 
karakter, dan toch een wet van politie 
en veiligheid is en het arrest, door die 
vreemde wetsbepaling toe te pa.ssen op 
een buiten het grondgebied van de Repu
bliek Kongo hahgend geschil en zonder 
dat partijen ze in hun overeenkomsten 
hebben. opgenomen, lid I van artikel 3 
van het Belgisch Burgerlijk W etboek 
heeft geschonden dat de gevolgen van dB 
wetten van politie en veiligheid beperkt 
tot het grondgebied waar ze uitgevaar
digd zijn, en afbreuk heeft gedaan aan de 
wettelijke kracht van de contracten 
(schending van artikel ll34 van het Bel
gische Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat blijkens het arrest 
de bij bedoelde overeenkomst bedongen 
betalingen in Kongolese franken moeten 
worden gedaan ; 

Overwegende, enerzijds, dat het alleen 
aan de Kongolese wet toekomt de be
vrijdende kracht van de Kongolese munt 
te bepalen; 

Overwegende, ·anderzijds, dat arti
kel 468 boek III van het Kongolees 

geeu bepaling van openbare orde (cass., 30 mei 
1929, Bttll. en PAsiC., 1929, I, 206; 12 mei 
1932, ibid., 1932, I, 167; 1 maart 1945, ibid., 
1945, I, 128; DE PAGE, d. I, biz. 116, noot 7, 
en Complement, bd. II, biz. 420 en 421). 
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;Burgerlijk Wetboe~, dat artikell895 van 
het Belgisch Burgerlijk Wetboek woor
delijk · overneemt, niet kan worden be
schouwd als strijdig met de Belgische 
internationale openbare orde ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

28 januari i967.- re kamer.- Voo?'
zitter, H. Moriame, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Legros. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur-
generaal. ' 

1° KAMER.- 28 januari 1967. 

1° PENSIOENEN. - MILITAIRE PEN
SIOENEN. KONINKLIJK BESLUIT 
Nr 255 VAN 12 MAART 1936. - 0FFI
CIER BIJ HET LEGER TEGEN WIE UIT
SLUITEND TE ZIJNEN NADELE DE EOHT
SOHEIDING IS UITGESPROKEN.- 0FFI
CIER DIE EEN TWEEDE HUWELIJK HEEFT 
AANGEGAAN.- 0VERLEVINGSPENSIOEN 
VAN DE UIT DE EOHT GESOHEIDEN 
VROUW 'EN. OVERLEVINGSPENSIOEN VAN 
DE wEDUWE. ~ PERSOONLIJKE EN 
ZELFSTANDIGE PENSIOENEN. - GE
VOLG. 

2o WETTEN EN BESLUITEN.- OP
soHRIFT VAN EEN WET OF VAN EEN 
KONINKLIJK BESLUIT. DRAAG
WIJDTE. 

3° WETTEN EN BESLUITEN. - BrL-

(1) Par. 2 van artikel 3 van het koninklijk 
besinit n r 255 is opni€mw gewijzigd bij artikel 7 
van de wet van 25 februari 1965, wat geen 
weersiag heeft op de opiossing van het door 
de voorziening opgeworpen vraagpunt. Die 
wet is overigens siechts vanaf 1 april 1965 
toepasselijk. 

(2) Raadpi. cass., 13 december 1832 (PASIC,, 
1832, biz. 3) en conciusie van: advocaat-gene
raai Defacqz. 

De Kamers hebben trouwens siechts uit
zonderlijk over het opschrift van een wet 
gestemd (zie stemming in de Senaat over het 
opschrift van de wet van 10 januari 1940 tot 
wijziging van de gecoi:irdineerde wetten be
treffende de inkomstenbeiastingen, Ann. pa1'
lem., zitting van 28 december 1939, biz. 242). 

LIJKHEID. - REOHTER NIET BEVOEGD 
OM BILLIJKHEIDSGRONDEN BOVEN DE 
WET TE STELLEN, 

I 0 H et overlevingspensioen toegekend kmch
tens het koninklijlc besluit nr 255 van 
12 maa1·t 1936 aan de vrouw van een 
otficier bij het lege1·, tegen wie uitsluitend 
te zijnen nadele de echtscheiding is uit
gesprolcen, en het ove1'levingspensioen 
toegekend kmchtens hetzelfde koninlclijlc 
besluit aan de weduwe van deze otficie?', 
zijn pe1·soonlijlc en zelfstandig, zodat bij 
het overlijden van de uit de echt geschei
den V?'ouw, het pensioen dat zij genoot 
de wed~twe ?J,iet ten deel valt. ·(Koninkl. 
besl. nr 255 van 12 maart 1936, art. 3, 
§ 2, aangevuld bij artikel 13, 1°, van 
de wet van 14 juli 1951 [1]; art. 13, 
§ I en§ 2, gewijzigd bij art. 13, 3°, van 
de wet van 14 juli 1951 en bij art. 2-3 
van de wet van 30 april 1958; en 
art. 20.) 

2° Het opsch1·ijt van een wet of van een 
lconinlclijlc besl~tit bevat geen algemene 
aanduiding en heeft niet het karalcter 
van een no1·matieve bepaling (2). 

3° De 1·echter heeft de bevoegdheid niet om 
billijkheidsgronden boven de wet te stel
len (3). 

(DE GROOTE, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 februari 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Omtrent·het punt dat de memorie van toe
Iichting van een wet of de inieiding van een 
besiuit de draagwijdte van de tekst van de 
wet of van het besiuit ka:n toelichten, raad
piege men de redenen van cass., 11 oktober 
1943 (Bull. en PAsrc., 1944, I, 1), 13 juni 
1946 (ibid., 1946, I, 238) en 5 november 1954 
(ibid., 1955, I, 190). 

(3) Omtrent de perken van de bevoegdheid 
van de rechter, die naar billijkheid oordeeit, 
raadpiege men cass., 20 februari 1947 (Bull. 
en PAsrc., 1947, I, 80); 25 april1963, redenen 
(ibicl., 1963, I, 902); 29 oktober 1964 (ibid., 
1965, I, 217) ; noot onder cass., 13 juni 1963 
(ibid., 1963, I, 1078) en noot van de eerste 
advocaat-generaal vV. Ganshof van der 
Meersch onder cass., 17 december 1964 (ibid., 
1965, I, blz. 395, koi. 2). 
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Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen I, 3, 13 en 27, § 2, 
van het koninklijk bes1uit nummer 255 
van 12 maart 1936 tot eenmaking van bet 
pensioenregime voor de weduwen en we
zen der leden van het leger en van de 
Rijkswacht, gewijzigd bij de wet van 
14 juli 1951, houdende perekwatie van 
de rust- en overlevingspensioenen, do01'
dat bet bestreden arrest, na te hebben 
vastgesteld dat eiseres op 31 juli 1952 in 
bet huwelijk getreden is met 1uitenant
ko1onel Beuselinck, die zelf sedert 24 mei 
1948 uit de echt gescheiden was van 
Mevrouw Yvonne De Somer, dat 1uite
nant-kolone1 Beuselinck op 16 juni 1960 
overleden is, dat verweerder zowe1 aan 
zijn gewezen, uit de echt gescheiden echt
genote a1s aan eiseres, die zijn weduwe is, 
een overlevingspensioen heeft uitgekeerd 
en dat Mevrouw De Somer op 26 juni 
1961 over1eden is, beslist dat de rechts
vordering van eiseres die ertoe strekt haar 
bet gedee1te van het pensioen te zien 
ver1enen dat vroeger aan genoemde 
Mevrouw De Somer is toegekend en ver
weerder te horen veroordelen om haar 
de achterstailen van dit gedee1te van het 
pensioen te beta1en te rekenen van het 
over1ijden van Mevrouw De Somer, niet 
gegrond is en deze beslissing verant
woordt op grond dat de wetgeving op de 
overlevingspensioenen en inzonderheid 
artike113 van het koninldijk besluit num
mer 255 van 12 maart 1936, gewijzigd bij 
de wet van 14 juli 1951, aan de vrouw die 
de echtscheiding ten nadele van de man 
heeft bekomen, een eigen recht op een 
overlevingspensioen toekende, dat dit 
pensioen onderscheiden is van datgene 
dat aan de tweede echtgenote wordt ver
leend en dat aileen in het geval waarin de 
uit de echt gescheiden vrouw geen pen
sioenaanvraag heeft ingediend binnen de 
termijn van een jaar te rekenen van de 
dag waarop haar gewezen echtgenoot is 
overleden, bet gehele pensioen aan de we
duwe wordt toegekend, te~·wijl artikel 13 
bepaalt dat een totaa1 pensioen wordt 
vastgeste1d op het ogenblik van bet over-
1ij den van de officier, overeenkomstig de 
bepa1ingen die voor het weduwenpensioen 
gelden, op gronds1ag van de duur der door 
hem gepresteerde diensten, en dat het 
krachtens artike1 3 aan de L!it de echt 
gescheiden vrouw toegekende pensioen 
berekend wordt op grond van dit totaal 
pensioen, naar rato van een quotiteit in 
verhouding tot de dmir van de diensten 
die aan het einde van de maand waarin de 
echtscheiding is uitgesproken in aanmer
king komen, en artike1 3, § 2; bepaalt dat 

de uit de echt gescheiden vrouw haar 
rechten op pensioen ver1iest zo zij binnen 
de termijn van een jaar geen aanvraag 
heeft ingediend en dat, in zodanig geva1, 
het gehe1e pensioen aan de weduwe wordt 
toegekend, dat a joTtio?·i, dit gehele pen
sioen aan de weduwe moet worden toege
kend wanneer wegens bet over1ijden van 
de uit de echt gescheiden vrouw deze 
1aatste geen recht meer kan doen gelden 
op een of ander pensioen en trouwens bet 
opschrift van de wetten ter zake aileen de 
pensioenen voor de weduwen en wezen 
bedoe1t en uit de algemene economie van 
het konink1ijk besluit van 12 maart 1936 
en van de wet tot wijziging van 14 juli 
1951, vo1gt dat, in de regel, de weduwe 
recht heeft op het over1evingspensioen en 
dat de wetgever dit pensioen aileen te 
haren nadele heeft wiilen verminderen 
om, uitzonderlijk, een gedee1te ervan toe 
te kennen aan de uit de echt gescheiden 
vrouw, tenvijl wegens het overlijden van 
laatstgenoemde de reden van bestaan 
van de uitzonderlijke vermindering nood
zakelijk wegvalt en bet, bovendien, strij
dig is met de a1gemene economic van de 
wet evenals met de billijkheid dat ver
weerder tengevolge van het voortijdig 
over1ijden van de uit de echt gescheiden 
vrouw onts1agen is van zijn verplichting 
een overlevingspensioen uit te lwren dat 
overeenstemt met de totale duur van de 
door een overleden officier gepresteerde 
diensten, zodat bet arrest dus niet heeft 
kunnen bes1issen, zonder de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen te schenden, 
dat eiseres te rekenen van het overlijden 
van de uit de echt gescheiden vrouw geen 
recht heeft op de achterstailen van bet 
gedeelte van het overlevingspensioen dat 
aan deze laatste tijdens haar leven was 
toegekend; 

Overwegende dat uit de artikelen 3 
en 13 van het koninklijk besluit num
mer 255 van 12 maart 1936 tot eenma
'King van het pensioenregime voor de 
weduwen en wezen der leden van bet 
1eger en van de rijkswacht, zoals die arti
kelen gewijzigd zijn bij artikel 13 van de 
wet van 14 juli 1951, volgt dat de rechten 
op het overlevingspensioen dat in be
paalde gevailen aan de uit de echt ge
scheiden vrouw wordt toegekend, haar 
op het ogenblik van de echtscheiding 
persoonlijk zijn verworven, nu het in 
voorkomend geva1 aan de weduwe ver
leend pensioen wordt vastgesteld aileen 
naa.r rato van de diensten van de manna 
de echtscheiding ; 

Dat de weduwe dus niet geroepen is 
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om, bij het overlijden van de uit de echt 
gescheiden vrouw, het totale pensioen 
te genieten ; 

Overwegende weliswaar dat zo de uit 
de echt gescheiden vrouw haar pensioen
aanvraag niet indient binnen de termijn 
gesteld bij artikel 3, § 2, laatste lid, van 
voormeld koninklijk besluit, het gehele 
pensioen aan de weduwe wordt toege
kend ; en dat trouwens, naar luid van 
artikel 13, § 1, van genoemd koninklijk 
besluit, het pensioen van de uit de echt 
gescheiden vrouw op grondslag van het 
to tale pensioen wordt berekend ; 

Maar overwegende dat men zich op die 
bepalingen niet kan beroepen om te stel
len dat, in de bedoeling van de wetgever, 
het aan de uit de echt gescheiden vrouw 
toegekend pensioen op de weduwe terug
valt; 

Dat immers, enerzijds, in het geval 
van artikel 3, § 2, laatste lid, het recht op 
het gehele pensioen aan de weduwe 
slechts wordt toegekend bij een bijzon
dere bepaling die bij de wet van 14 juli 
1951 in voornoemd artikel 3 is ingevoegd 
en die, in de stelling van eiseres, overbo
dig zou zijn en, anderzijds, het " totale 
pensioen" in artikel 13 enkel wordt in 
aanmerking genomen als grondslag voor 
de berekening van beide zelfstandige 
pensioenen ; 

Dat trouwens het gezamenlijk bedrag 
van beide pensioenen grater kan zijn 
dan bet gehele weduwenpensioen en dat 
integendeel aileen de uit de echt geechei
den vrouw, in bepaalde gevallen, een 
pensioen geniet ; 

Overwegende dat eiseres haar bewijs
voering nog steunt op het opschrift van 
het koninklijk besluit nummer 255 van 
12 maart 1936 dat enkel de pensioenen 
voor de weduwen en wezen vermeldt en 
op gronden van billijkheid ; 

Maar overwegende dat de opschriften 
van de wetten en besluiten enkel alge
mene vermeldingen bevatten die niet 
het karakter van normatieve bepalingen 
hebben en dat ten slotte de billijkheids
gronden, in de onderstelling dat ze inder
daad bestaan, niet de overhand kunnen 
hebben op de wet; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

28 januari 1967.- 18 kamer.- Voor
zitter, H. Moriame, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Legros. - Gelijkluidende conclusie, 

H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleite1•s, HH. Struye en 
Fally. 

28 KAMER.- 30 januari 1967. 

DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN VRIJ
LATING VAN DIENST OP MORELE GROND. 
- AANVRAAG OM UITSTEL VAN DIENST 
ALS KOSTWINNER VAN DE FAMILIE. -
BESLISSING VAN VERWERPING HIEROP 
GEGROND DAT DE ZUSTERS VAN DE 
DIENSTPLICHTIGE DE lYlOEDER, WE
DUWE, KUNNEN BIJSTAAN. - WETTE· 
LIJKHEID. 

De VM'WM'ping van een aanvmag om uitstel 
van dienst als de onontbeerlijlce steun van 
de familie, is wettelijlc gerechtvaa1·digd 
door de vaststelling dat zuste1·s van 
de dienstplichtige de moeder, weduwe, 
lcunnen bijstaan, zeljs zo deze zusters 
niet met de moeder samenwonen ( 1). 
(Dienstplichtwetten, gecoiirdineerd op 
30 april 1962, art. 12, § 1, 7°, en 10, 
§ 1, 1o, lid 3.) 

( CAILLIAU.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de beslissing 
door de Hoge Militieraad op 17 mei 1966 
gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikelen 10, § 1, l 0 , en 12, § 1, 
7°, van de dienstplichtwetten gecoiirdi
neerd op 30 april 1962, doordat, om te 
beslissen dat de voorwaarden gesteld 
door artikel 12, § l, 7°, van die wetten 
niet vervuld zijn, de hoge militieraad 
voorhoudt dat er twee ongehuwde zusters 
van eiser bestaan die, hoewel zij tussen 
januari en mei 1966 verhuisd zijn, hun 
moeder kunnen bijstaan, zodat eiser niet 
de onontbeerlijke steun is van de moeder, 
te1·w~jl, ee1·ste onde1·deel, het ingebracht 
bedrijfsinkomen dat, luidens artikel 10, 

(1) Cass., 3 februari 1958 (A1"1'. Ve1'b1·., 1958, 
blz. 364); raadpl. cass., 2 maart 1959 (ib·id,, 
1959, blz. 499), 
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§ 1, 1°, derde lid, onmisbaar moet zijn 
. om de vraag tot vrijlating gegrond te 
boren verklaren, het bedrijfsinkomen van 
de dienstplichtige is, tweede onde1·deel, 
artikel10, § 1, 1°, vierde lid, voorziet dat, 
voor de toepassing van gezegde bepaling, 
de inkomsten van de echtgenoten altijd 
samengevoegd worden en de echtgenote 
steeds beschouwd wordt als zijnde ten 
laste van haar man, en, ten deze, de 
vader oyerleden zijnde, het gause be
drijfsinkomen, onmisbaar voor het be
staan van de moeder, door eiser zelf ver
wezenlijkt wordt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de beslissing niet 
voorhoudt dat het niet het inkomen van 
de dienstplichtige is dat, voor de toepasse
lijkheid van artikel 10, § 1, 1°, van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten, on
misbaar moet zijn om uit te maken of de 
dienstplichtige de onontbeerlijke steun is 
van de ouders of van een van hen ; 

Dat de hoge militieraad onderzoekt, 
zoals hij het moest doen om te bepalen 
of de steun van eiser onontbeerlijk is, 
of andere familieleden niet in staat zijn 
de vereiste steun te verschaffen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, door de vraag van 
eiser te verwerpen om reden dat twee 
ongehuwde zusters bun moeder kunnen 
bijstaan, de hoge militieraad de vraag 
ongegrond verklaart zelfs in het geval dat 
het inkomen van de moeder, weduwe, het 
wettelijk maximum niet zou bereiken ; 
dat hij niet onderzoekt welk het inkomen 
van de moeder is en dus geen toepassing 
te doen had van het vierde lid van gezegd 
artikel 10, § 1, 1o; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

30 januari 1967.-2° kamer.- Vom·
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'· 
slaggevM', H. Hallemans. - Gelijklui
dende conclusie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal. 

2° KAMER.- 30 januari 1967 . 

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BESLISSING VAN VEROORDELING OVER 
DE STRAFVORDERING. - GEEN AAN
DUIDING VAN EEN WETSBEPALING DIE 
EEN STRAF STELT.- NIET MET REDE
NEN OMKLEDE BESLISSING. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF· 
ZAKEN. - VERNIETIGING VAN DE BE· 
SLISSING VAN VEROORDELING VAN BE
KLAAGDE. - BURGERLIJK VERANT· 
WOORDELIJKE PARTIJ DIE GEEN CAS
SATIEBEROEP OF EEN ONREGELMATIG 
CASSATIEBEROEP INGESTELD HEEFT. -
GEVOLGEN VAN DE VERNIETIGING JE
GENS DEZE P ARTIJ. 

I 0 Is niet in ?'echte met ?'edenen omkleed 
de beslissing van ve?·oo?·deling ove?' de 
st?·ajvo?·dering die geen wetsbepaling 
aanduidt, die voo?' het bewezen ve?'lclaa?·de 
misd?'ijf een st1·aj stelt (I). (Grondwet, 
art. 97.) 

2° Wannee?' de beslissing van veroordeling 
van de beklaagde veTnietigd woTdt op dezes 
0assatieberoep en de btwgeTlijk aansp?'a
kelijlce pm·tij geen cassatieberoep of 
een om·egelmatig cassatiebe?'oep inge
steld heeft, ve1·liest de beslissing wam·bij 
deze pa1·tij bu1·gerlijlc aansprakelijk 
wm·dt veTlclaa?'d voo?' de ve?'ooTdeling van 
de belclaagde haa?' bestaans1·eden (2). 

(HUYPENS EN VAN UYTSEL.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op IS juni I965 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Leuven; 

I. Wat betreft de voorziening van Huy
pens : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doo1·dat het bestreden vonnis 
niet in rechte is gemotiveerd : 

(1) Cass., 13 september 1965 (Bull. en 
PAsrc., 1966, I, 66); 1 juni 1966 (ibid., 1966, 
I, 1238); zie ook volgend arrest. 

(2) Cass., 26 september 1966, s~tp1•a, 

biz. 101 ; verg. cass., 1 juni 1966 (Bull. en 
PASIO., 1966, I, 1235). 
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Overwegende dat, om in rechte te zijn 
gemotiveerd, de beslissingen van veroor
deling in strafzaken de wettelijke bepa
lingen moeten aanduiden welke de be
standdelen vermelden van het ten laste 
van de verdachte bewezen verklaarde 
misdrijf, alsmede die welke een straf be
palen; 

Overwegende dat het vonnis artikel 1 
van de wet van 1 augustus 1960 aanduidt, 
dit is de wetsbepaling die de bestand
delen vermeldt van het ten laste van 
eiser bewezen verldaarde 1nisdrijf, maar 
dat voormeld vonnis noch in eigen be
woordingen noch bij verwijzing naar het 
beroepen vonnis een wetsbepaling aan
duidt die ten aanzien van het bewezen 
verklaard misdrijf een straf bepaalt; 

II. Wat betreft de voorziening van 
Van Uytsel : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat de voorziening, ingesteld door 
de burgerlijk aansprakelijke partij, werd 
betekend aan de partij waartegen zij 
gericht is; 

Dat de voorziening dienvolgens niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende echter dat, ingevolge de 
hierna uitgesproken vernietiging op de 
voorziening van eiser Huypens, de beslis
sing waarbij Van Uytsel burgerlijk aan
sprakelijk wordt verklaard voor de geld
boete en de kosten, zonder voorwerp 
wordt.; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de memorie tot staving van de voor
ziening die ter griffie van het Hof neer
gelegd werd na het verstrijken van de 
door artikel 53, tweede lid, van het besluit 
van 15 maart 1815 voorziene termijn, 
vernietigt het bestreden vonnis in zover 
het uitspraak doet over de tegen Huypens 
ingestelde publieke vordering ; verwerpt 
de voorziening van Van Uytsel; zegt 
nochtans dat, ingevolge bovenstaande 
vernietiging, de beslissing waarbij Van 
Uytsel burgerlijk aansprakelijk wordt 
verklaard voor de geldboete en de kosten, 
zonder voorwerp wordt; beveelt dat 
melding van het thans gewezen arrest 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; veroordeel t Van 
Uytsel in de kosten van zijn voorziening; 
laat de overige kosten ten laste van de 
Staat ; verwijst de zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Brussel, zetelende 
in hoger beroep. 

30 januari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ver-

slaggever, H. Hallemans. - Gelijklui
dende conclusie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal.- Pleite1·, H. Discart (van 
de balie te Leuven). 

2e KAMER. - 30 januari 1967. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BESLISSING VAN VEROORDELING OVER 
DE STRAFVORDERING. - GEEN AAN · 
DUIDING VAN EEN WETSBEPALING DIE 
EEN STRAF STELT.- NIET MET REDE· 
NEN OMKLEDE BESLISSING. 

2° CASSATIE.- OMVANG.- STRAFZA· 
KEN.- VERNIETIGING VAN DE BESLIS· 
SING VAN VEROORDELING VAN BE· 
KLAAGDE. - BURGERLIJK VERANT· 
WOORDELIJKE PARTIJ DIE GEEN CAS· 
SATIEBEROEP OF EEN ONREGELMATIG 
CASSATIEBEROEP INGESTELD HEEFT.
GEVOLGEN VAN DE VERNIETIGING JE· 
GENS DEZE PARTIJ. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - NEERLEG· 
GING VAN MEMORIES. - GESCHRIFT 
DAT ALLEEN VERWIJST NAAR IN SOORT· 
GELIJKE ZAKEN NEERGELEGDE MEMO· 
RIES.- GESCHRIFT DAT GEEN MEMORIE 
VORMT TOT STAVING VAN DE VOORZIE· 
NING. 

1° L~ niet in rechte met redenen omkleed 
de beslissing van veroordeling ove1· de 
strajvordering die geen wetsbepaling 
aanduidt, die voor het bewezen ver
klaarde misd1·ijj, een straj stelt ( 1). 
(Grondwet, art. 97.) 

2° Wanneer de beslissing van veroo1·deling 
van beklaagde vernietigd wo1·dt op dezes 
cassatiebe1·oep en de bu1·ge1'lijk aan
spmkelijke pm·t~j geen cassatieberoep 
of een onregelmatig cassatiebe1·oep inge
steld heejt, ve1·liest de beslissing waa1·bij 
deze pm·tij burgerlijk aansprakelijk 
wordt verklaa1·d voo1• de veroo1·deling 
van de beklaagde ham· bestaans1·eden (2). 

3° Is geen mem01·ie, tot staving van een 
voo1·ziening in cassatie in stmfzaken, het 
geschrijt waarin de eise1·s enkel verwijzen 

(1) en (2) Zie vorig arrest. 
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naar de in soortgelijke zaken neergelegde 
memories ( 1). 

(COREMANS EN VAN UYTSEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 juni 1965 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Leuven; 

I. W at betreft de voorziening van 
Coremans : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schenciing van artikel 97 van de 
Grondwet, doo1·dat het bestreden vonnis 
niet in rechte is gemotiveerd : 

Overwegende dat, om in rechte te zijn 
gemotiveerd, de beslissingen van veroor
deling in strafzaken de wettelijke bepa
lingen moeten aanduiden welke de be
standdelen vermelden van het ten laste 
van de verdachte bewezen verklaarde 
misdrijf, alsmede die welke een straf be
palen; 

Overwegende dat bet vonnis artikel 1 
van de wet van 1 augustus 1960 aanduidt, 
dit is de wetsbepaling die de be8tanddelen 
vermeldt van het ten laste van eiser bewe
zen verklaarde misdrijf, maar dat voor
meld vonnis noch in eigen bewoordingen 
noch bij verwijzing naar het beroepen 
vonnis een wetsbepaling aanduidt die ten 

, aanzien van het bewezen verklaard mis
drijf een straf bepaalt ; 

II. Wat betreft de voorziening van 
Van Uytsel : 

Overwegende dat uit geen enke1 stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat de voorziening, ingesteld door 
de burgerlijk aansprakelijke partij, werd 
betekend aan de partij tegen wie zij 
gericht is; 

Dat de voorziening dienvolgens niet 
ont,vankelijk is ; 

Overwegende echter dat, ingevolge de 
hierna uitgesproken vernietiging op de 
voorziening van eiser CoremanE~, de be
slissing waarbij Van Uytsel burgerlijk 
aansprakelijk wordt verklaard voor de 
geldboete en de kosten, zonder voorwerp 
wordt; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 

(1) Raadpl. cass., 17 april 1947 (Bull. en 
PAsiC., 1947, !, 159). 

op het aan het Hof op 16 september 1965 
geadresseerd schrijven, dat zich erbij 
beperkt naar in gelijksoortige zaken 
nedergelegde memories te verwijzen en 
dat derhalve geen memorie tot staving 
van de huidige voorziening uitmaakt, ver
nietigt het bestreden vonnis in zover het 
uitspraak doet over de tegen Coremans 
ingestelde publieke vordering ; verwerpt 
de voorziening van Van Uytsel; zegt 
nochtans dat, ingevolge bovenstaande 
vernietiging, de beslissing waarbij Van 
Uytsel burgerlijk aansprakelijk wordt 
verklaard voor de geldboete en de kosten, 
zonder voorwerp wordt ; beveelt dat 
melding van het thans gewezen arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt Van Uyt
sel in de kosten van zijn voorziening ; 
laat de overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Brussel, zetelende 
in hoger beroep. 

30 januari 1967.- 2" kamer.- Voo?·
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Hallemans. - . Gelijklui
dende conclusie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal.- Pleite1·, H. Discart (van 
de balie te Leuven). 

2e KAMER. - 30 januari 1967. 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - TERBE
SCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING. 
- MISDRIJF BEDREVEN TIJDENS DE 
TENUITVOERLEGGING VAN DEZE STRAF. 
- TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE 
REGERING OPNIEUW BEVOLEN.- DUUR 
VAN DE TWEEDE WORDT GEVOEGD BIJ 
DE TERMIJN DIE VOOR DE EERSTE 
BLIJFT UIT TE BOETEN. 

2° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE. - STRAFZAKEN. -
TERBWSCHIKKINGSTELLING VAN DE RE
GERING. - V ONNIS VAN DE CORREC
TIONELE RECHTBANK WAARBIJ BESLIST 
WORDT DAT DE STRAF VAN DE TERBE
SCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING 
DIE ZIJ UITSPREEKT HET OVERBLIJ
VEND UIT TE BOETEN GEDEELTE VAN 
EEN STRAF VAN DEZELFDE AARD OPGE
LOPEN UIT HOOFDE VAN EEN VOOR DEZE 
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VEROORDELING BEGANE MISDRIJF ZAL 
OPSI,ORPEN.- VERNIETIGING, 

1° W annee1· de ve1·oordeelde tijdens de 
tenuitvoe1'legging 1Jan een st1·aj van te1'
beschikkingstelling van de 1·ege1·ing op
nieuw, uit hoojde van een nieuw misd1'ijj, 
een stmj van dezeljde aru·d oploopt, 
w01·dt de duu1· van de tweede st1'aj ge
voegd bij de ove1'blijvende te1·mijn van 
de ee1·ste en slorpt deze niet op ( 1). (Wet 
van 9 april 1930, waarvan de bepalin
gen door die van de wet van 1 juli 
1964, art. 22 en 23, vervangen zijn.) 

2° Op de vom·ziening van de p1'0CU1'eU1'
gene1'aal op bevel van de JYI inistm· van 
justitie, vemietigt het Hoj zonder ve?·wij
zing (2) het vonnis waarbij beslist wordt 
dat de stmj van te1•beschikkingstelling 
van de regering die het uitsp1•eekt, het 
overblijvende gedeelte van een st1·aj 
opgelopen uit hoojde van een voor deze 
ve1·oordeling begane misd1·~if zal opslo1'
pen. (Wetb. van strafv., art. 441; wet 
op de bescherming van de maatschap
pij, art. 22 en 23.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN CAS SA TIE INZAKE CARREIN,) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op de vordering 
van de Heer Procureur-generaal bij het 
Hof van cassatie, luidende als volgt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie, 

" De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer te kennen te geven dat, 
bij schrijven van 18 oktober 1966, Be
stuur der wetgeving, 1 e sectie, nr 130.836/ 
83/AP/Div., de Minister van Justitie hem 
uitdrukkelijk gelast heeft, overeenkom
stig artikel 441 van het Wetboek van 
strafvordering, bij het Hof het vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te 
Kortrijk van 20 december 1965, waarbij 
Gaston Carrein, geboren te Zillebeke op 
14 maart 1930, veroordeeld werd wegens 

(1) Cass., 27 maart 1939 (Bull. en PAsrc., 
1939, I, 170); raadpl. cass., 5 oktober 1953 
(_Arr. Verb1·., 1954, blz. 60) en 27 februari 
1956 (ibid., 1956, blz. 525). 
· (2) Deze vernietiging mag de veroordeelde 

openbare schennis van 'de goede zeden, 
in de hierna bepaalde mate aan te geven, 

» Dit vonnis dat kracht van gewijsde 
bekomen heeft, veroordeelt voormelde 
Carrein tot zes maanden gevangenisstraf 
en tot 100 frank geldboete en beveelt dat 
de veroordeelde, na de uitboeting van 
zijn straf, ter beschikking van de Rege
ring zal gesteld worden gedurende een 
termijn van vijf jaar, 

>> Het beslist verder dat het overblij
vend uit te boeten gedeelte van de ter
beschikkingstelling van de Regering, uit
gesproken bij vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te leper van 16 oktober 1963, 
zq,l opgeslorpt worden door de nieuwe 
veroordeling, 

" Geen enkele wetsbepaling laat de 
rechter toe dergelijke opslorping te beve
len, zodat deze laatste beslissing onwette
lijk is, 

" Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
aan het Hof moge behagen het voormeld 
vonnis van de Correctionele Rechtbank 
te Kortrijk te niet te doen, in zover het 
beslist dat het overblijvende gedeelte van 
de vroeger opgelegde terbeschikkingstel
ling van de Regering opgeslorpt zal wor
den door de bij dit vonnis uitgesproken 
terbeschikkingstelling, te bevelen dat 
melding van zijn arrest zal gemaakt wor
den op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis en te verklaren dat er 
geen reden is tot verwijzing. 

"Brussel, 20 oktober 1966. 

'' Nam.ens de procureur-generaal, 
" De advocaat-generaal, 
"(w. g.) P. Mahaux »; 

Gezien artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, de redenen aanne
mende van bovenstaande vordering, ver
nietigt bovenvermeld vonnis van de Cor
rectionele Recht bank te Kortrijk in zover 
het beslist dat het overblijvende gedeelte 
van de vroeger opgelegde terbeschikking
stelling van de Regering opgeslorpt zal 
worden door de bij dit vonnis uitgespro
ken terbeschikkingstelling; beveelt dat 
van het thans gewezen arrest melding zal 

niet schaden : cass., 9 november 1920 (Bull. 
en PAsrc., 1921, I, 117); "Les pourvols dans 
l'interet de la loi et les denonciations sur 
ordre du ministre de la justice,, rede uitge
sproken op 1 september 1964 (Bull., 1964, 
nrs 20 tot 22). 
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gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; ver
klaart dat er geen reden is tot verwijzing. 

SO januari 1967.- 2e kamer.- VooT
zitteT, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'· 
slaggeveT, H. Naulaerts.- Gelijlcluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
genera~l. 

2e KAMER.- 30 januari 1967. 

1° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- BEROEPEN VONNIS DAT NIETIG 
WORDT VERKLAARD.- VERPLICHTING 
VOOR DE REOHTER IN HOGER BEROEP 
OVER DE ZAAK ZELF UITSPRAAK TE 
DOEN. - PERREN. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - REOHTER 
IN HOGER BEROEP DIE RET BEROEPEN 
VONNIS NIETIG VERKLAART EN OVER DE 
ZAAK ZELF UITSPRAAK DOET.- GEEN 
VOORAFGAANDE KENNISGEVING AAN BE· 
TIOHTE. - GEEN SOHENDING VAN DE 
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

so AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS EN TAXIS. - BEZOL
DIGD VERVOER VAN ZAKEN TEGEN 
VERGOEDING DOOR MIDDEL VAN MOTOR· 
VOERTUIGEN. - NOODZAKELIJKHEID 
VAN EEN VERVOERBEWIJS.- PERREN. 

4° AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS EN TAXIS. - BEZOL
DIGD VERVOER VAN ZAKEN DOOR 
MIDDEL VAN l\'[OTORVOERTUIGEN. -
VERVOER VAN MELK VAN DE HOEVE 
NAAR DE ZUIVELFABRIEK.- MISDRIJF. 
- VooRWAARDEN. 

1° ln st1'afzalcen moet de Techter in hogM' 
beroep die het beToepen vonnis nietig 
ve1·lclam·t oveT de zaalc zelf uit8praalc 

(1) Oass., 21 juni 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 1145); 20 juni 1966, twee arresten 
(ibid., 1966, I, 1346 en 1347). 

(2) Oass., 12 februari 1951 (A1'1'. V erb1·., 
1951, blz. 315) en 8 oktober 1956 (ibid., 1956 
blz. 62); verg. cass., 22 jul 1959 (ibid., 1959 
blz. 934). 

doen, als deze nietigve1•lcla1·ing niet ge
g?'ond is hieTop dat de ee1·ste 1'echte1' 
onbevoegd was of niet wettelijlc van de 
zaalc lcenni8 gelcTegen .had (1). (Wetb. 
van strafv., art. 215.) 

2° Schendt de 1·echten van de veTdediging 
niet, de TechtM' in hogM' be1·oep die de 
betichte niet eTvan vM·wittigt dat hij het 
be1·oepen vonni8 gaat nietig ve1'lclaTen 
en OVM' de gTond uitspmalc doen (2). 
(Wetb. van strafv., art. 215.) 

S0 Het bezoldigd ve1'voe1· van zalcen doo1' 
middel van moto1•voeTtuigen i8 ondM·
ge8chilct aan het afleveTen van een veT
gunning of een ve1•voe1•bewijs doo1' de 
ministe1· ondeT wiens bevoegdheid het 
wegve1•voe1· valt, behalve zo dit ve?'voeT 
V1'ij gesteld is van deze foTmaliteit doo1' 
de wet ~·an 1 augustus 1960 of haa1· uit
voeTingsbeslu1:ten, zo de ve1·voe1·de zalcen 
het eigendom van de ve1·voe1·de1· zijn of 
zo zij het doel van zijn handel, zijn 
nijve1·heid of zijn exploitatie uitma
lcen (S). (Wet van 1 augustus 1960, 
art. 1, 6 en ll, § S; koninkl. besl. van 
22 september 1960, art. 3.) 

4° Het bezoldigd ve1·voe1• van melle van de 
hoeve naa1' de zuivelfabTielc dooT rniddel 
van moto1·voe1·tuigen, zonde1· ve1·gunning 
of ve1·voe1·bewijs afgeleveTd doo1· de rni
niste1' onde1· wiens bevoegdheid het weg
veTlcee1' valt, rnaalct een rnisd1'ijf uit, zelfs 
zo de veTvoM·de1', oveTeenlcornstig de wet 
van 20 juli 1962 en het lconinlclijlc besluit 
van 27 feb1·ua1·i 1963, gemachtigd i8 om 
de handel in mellcerijmellc en rnellc
dM·ivaten uit te oefenen, omdat de aldus 
ve1·voeTde niet beweTlcte melle niet het 
eigendom van de ve1·voe1·de1' is, daa1· deze 
melle niet tot zijn handel behooTt. (Wet 
van 1 augustus 1960, art. 1, 10 en ll, 
§ 3 ; koninkl. besl. van 22 september 
1960, art. S; wet van 20 juli 1961, 
art. 1; koninkl. besl. van 27 februari 
196S; art. 1 en 8.) 

(HUYPENS EN VAN UYTSEL.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(3) Wat betreft het begrip "zaken die het 
voorwerp van de exploitatie van de vervoerder 
uitmaken "• raadpl. cass., 23 december 1963 
(Bull. en PASIC., 1964, I, 433). 
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.vonnis, op 6. mei 1966 in hoger beroep 
· gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Leuven; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de ver
dediging, doordat het bestreden vonnis, 
bij toepassing van artikel 215 van het 
W etboek van strafvordering, het beroe
pen vonnis heeft te niet gedaan, de zaak 
tot zich heeft getrokken en opnieuw ge
wezen heeft, terwijl uit geen . stuk van 
de procedure blijkt dat de eisers verwit
tigd werden van de nietigheid van het 
beroepen vonnis en de rechters in beroep 
ambtshalve, na evocatie, over de grond 
van de zaak in haar geheel uitspraak heb
ben gedaan : 

Overwegende dat ingevolge de inge
diende hogere beroepen de zaak bij de 
rechter in hoger beroep aanhangig werd 
gemaakt; 

Overwegende dat . de strafrechter in 
boger beroep, behoudens het aan deze 
zaak vreemd geval waarin de nietig
verklaring van het beroepen vonnis wordt 
uitgesproken hetzij wegens onbevoegd
heid van de eerste rechter hetzij wegens 
het bij deze niet wettelijk aanhangig 
malmn van de zaak, niet alleen het ver
mogen maar de verplichting heeft over 
de zaak zelf uitspraak te doen; 

Dat derhalve de rechter niet gehouden 
is de partijen ervan te verwittigen dat 
hij over de zaak zelf uitspraak zal doen, 
zoals de wet hem de verplichting het te 
doen oplegt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending ven de wet van 20 juli 1962, 
van de artikelen 1, 2, 3 en 4 van deze 
wet, van al de artikelen, inzonderheid 
van artikel 8, § 1, 3°, van het koninklijk 
besluit van 27 februari 1963, van de ar
tikelen 1157, 1158 van het Burgerlijk 
vVetboek, 97 van de Grondwet, eerste 
onde?·deel, cloorclat het bestreden vonnis 
ten onrechte bewezen heeft geacht, op 
grond van vonnissen door dezelfde 
rechtbank op 22 januari en 18 juni 1965 
gewezen, dat de verkoop van melk zich 
uitsluitend afspeelt tussen, enerzijds, 
de landbouwersproducenten en, ander
zijds, de melkerij, teJ•tvijl het vonnis van 
22 januari 1965 door het Hof vernietigd 
werd en het op verwijzing gewezen von
nis van 31 december 1965 van de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel deze 
stelling tegengesproken heeft en terwijl 
de vonnissen van 22 januari en 18 juni 
1965 geen kracht van gewijsde bekomen 
hebben ·daar een cassatieberoep tegen die 

vonnissen ingesteld werd ; tweede onder
deel, cloo?·dat het bestreden vonnis de be

.palingen van de artikelen 1 en 2 van de 
wet van 20 juli 1962 en 8 van het konink
lijk besluit van 27 februari 1963 heeft mis
kend, vermits de door tweede eiser uit
geoefende handel kan bestaan in een 
van de vele handelsdaden opgesomd in 
artikel 1 van deze wet en wel namelijk 
ook « in het vervoer van koopwaren voor 
verkoping ,, te?·wijl, om de daartoe 
vereiste vergunning te bekomen, de han
delaar-grossier de voorafgaande essentiele 
voorwaarden voorzien door artikel 8, § 1, 
3°, van voormeld koninklijk besluit van 
27 februari 1963 moet vervullen, zodat de 
vergunninghouder tegelijkertijd met het 
verkrijgen van deze vergunning de nodige 
toelating bekmnt om het vervoer van de 
koopwaren behorende tot de vergunde 
handel uit te voeren ; clercle ondenleel, 
cloordat het bestreden vonnis ten on
rechte beslist dat bet vervoer van de 
onbewerkte melk van de hoeve naar de 
zuivelfabriek niet door de aan tweede 
eiser afgeleverde vergunningskaart ge
dekt wordt, daar deze kaart slechts kan 
betrekking hebben op de melkerijmelk 
en de melkderivaten die hij aan de zuivel
fabriek met het oog op de verkoop aan
koopt, te1·wijl het vonnis aldus een beper
kende inhoud geeft aan de term «mel
kerijmelk " vermeld op de aan tweede ei
ser afgeleverde vergmmingskaart van 
groothandelaar, inhoud welke noch door 
de voorbereidende werken van de wet van 
20 juli 1962, noch door deze wet, noch 
door het koninklijk besluit van 27 fe
bruari 1963, noch door de gewone bete
kenis van het woord gesteund wordt, 
terwijl uit de voorbereidende werken van 
de wet van 20 juli 1962, uit deze wet zelf 
en uit het koninklijk besluit van 27 fe
bruari 1963 blijkt dat de term « zuivel
producten " in de meest brede zin moet 
verstaan worden, en dat in de 19 arti
kelen van voormeld besluit tussen de 
zuivelproducten geen melding wordt ge
maakt van « melkerijmelk " ; terwijl, zo 
het waar is dat geen vergunning nodig 
is voor de verkoop van melk door de 
melkveehouders in het geval bepaald 
door artikel 2-4° van het koninklijk 
besluit van 27 februari 1963, de wetgever 
door de bepalingen van de artikelen 1 en 
2 van de wet van 20 juli 1962 aile moge
lijke handelsdaden, zoals ook het vervoer 
voor verkoop en de aanneming van ver
voer van « zuivelproducten " en ook van 
gewone koemelk, heeft willen bescher
men ; terwijl, zo dit niet het geval ware, 
de ratio legis van voormelde wet niet 
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zou bereikt worden, de aan tweede eiser 
gegeven vergunning een illusoir beseher
mingsmiddel van zijn handel zou zijn en 
de door het vonnis gegeven interpretatie 
van het woord melkerijmelk tot het 
gevolg zou leiden dat indien de melk 
door de ophaler-verkoper tot aan de 
melkerij niet mag vervoerd worden, deze 
inrichting zou moeten sluiten, bij gebrek 
aan grondstof, wat meteen ook alle 
handel in zuivelproducten volstrekt on
mogelijk zou maken ; te1·w~jl, ten slotte, 
indien de gebruikte termon onduidelijk 
zijn, ze in het voordeel van de betichten 
dienen uitgelegd te worden : 

vVat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
er op wijst dat " uit verscheidene vonnis
sen van 22 januari en 18 juni 1965, tussen 
dezelfde partijen door de rechtbank ge
wezen en trouwens aangehaald in de con
clusies van de beklaagden " reeds blijkt, 
zoals hier opnieuw voorkomt, dat " de 
aankophaler het vervoer van de melk 
van bij de landbouwersproducenten naar 
de melkerij verzekert tegen een door deze 
laatste uitbetaald vervoerloon " ; dat het 
uit die voortdurende gedragingen van de 
eisers afleidt " dat het contract van aan
en verkoop dus louter ontstaat tussen 
de producent en de melkerij " en " dat 
het eigendomsrecht (van de eisers) op de 
vervoerde waren niet verwezenlijkt is " ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aldus, in strijd met de aanvoering van 
het middel, gemelde vonnissen aileen 
inroept om het onveranderde bestaan 
vast te stellen van een feitelijk element 
dat door de eisers noch in hun conclusies 
noch in het middel tegengesproken wordt, 
feitelijk eleii.tent waaruit het dan zelf 
het door het middel aangehaalde juri~ 
dische gevolg afleidt ; 

Dat dit onderdeel, dat aan het vonnis 
een draagwijdte toekent welke het niet 
heeft, feitelijke grondslag mist ; 

·vvat het derde onderdeel betreft 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de eisers veroordeelt, de eerste als dader, 
de tweede als mededader om inbreuk te 
hebben gepleegd op artikel 1 van de wet 
van 1 augustus 1960 betreffendehet ver
voer van zalmn tegen vergoeding door 
middel van n1.otorvoertuigen ; 

Overwegende dat het vonnis die veroor
deling hierop stew1.t dat de eisers onbe
werkte melk uit de hbeve zonder vervoer
vergunning of vervoerbewijs vervoerd 
hebben, zonder voldaan te hebben aan 

een van de drie voorwaarden gesteld in 
artikel 11 van voormelde wet ; dat het 
vonnis inderdaad releveert : 1° · dat het 
vervoer van melk niet behoort tot het 
van een machtiging vrijgesteld vervoer 
ingevolge artikel 3, § 3, van het konink
lijk besluit van 22 september 1960, 2° dat 
de vervoerde zaak, zijnde de onbewerkte 
melk, de eigendom van de eisers niet was, 
3° dat het vervoer van de onbewerkte 
melk niet als voorwerp van de handel, 
de nijverheid of het bedrijf van de eisers 
kan ~rarden beschouwd ; 

Overwegende dat het vonnis de ont
stentenis van deze derde · voorwaarde 
wettelijk rechtvaardigt door crop te 
wijzen dat de vergunning waarvan 
tweede eiser houder is voor " melkerij
mell-e en melkderivaten (gepasteuriseerd 
en gesteriliseerd) en boter " krachtens de 
bepalingen van de wet van 20 juli 1962 
en van het koninklijk besluit van 27 fe
bruari 1963, "het vervoer van de nog 
onbewerkte mell-e van de hoeve naar de 
zuivelfabriek " niet dekt, en dat uit de· 
termen van die vergunning blijkt dat zij · 
slechts betrekking kan hebben op " de 
mell-e en melkderivaten die hij aan de 
zuivelfabriek met het oog op de verkoop 
aankoopt "; 

Dat de rechter inderdaad heeft kunnen 
oordelen dat de bevoegde overheid, door 
de vergunning te beperken tot de erin 
gepreciseerde zuivelproducten, aldus de 
andere zuivelproducten uitgesloten heeft ; 

Dat de rechter, door onder" melkerij
melk " de door de melkerij reeds be
werl-cte melk te verstaan, aan dit woord 
zijn normale en gewone betekenifl gegeven 
heeft; 

Dat dit onderdeel naar recht faalt; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

vaststelt dat de vergunning van tweede 
eiser slechts betrekking had " op de 
melk en de melkderivaten, die hij aan de 
zuivelfabriek met het oog op de verkoop 
aankoopt "• en niet op " onbewerkte mell-e 
van de hoeve "• zodat die " onbewerkte 
melk .,, dan ook niet kan worden be
schouwd als voorwerp van zijn handel, 
nijverheid of bedrijf; 

Dat dit oriderdeel van het middel, dat 
uitgaat van de stelling dat de vervoerde 
onbewerkte mell-e tot de vergunde handel 
behoorde, feitelijke grondslag mist ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 66 van het Straf
wetboek, doo1·dat, vermits de ten laste 
van de eisers gelegde feiten niet straf-
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baar zijn, zij geen daders zijnde van het 
misdrijf, er ook geen mededaders van 
kunnen zijn : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het derde onderdeel van het tweede mid
del blijkt dat de veroordeling wegens het 
ten laste van de eisers gelegde feit wette
lijk gerechtvaardigd is ; 

Dat het middel, dat uitgaat van de 
onderstelling dat dit feit niet strafbaar 
was, feitelijke grondslag mist ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
~at de beslissing overeenkomstig de wet 
18; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt de eisers in de kos
t,en. 

30 januari 1967.- 28 kamer.- Voor
zitte?", H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Wauters. - Gelijklttidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Discart (van de 
balie te Leuven). 

Op dezelfde datum werden drie gelijk
aardige arresten uitgesproken, het eerste 
inzake dezelfde eisers, de twee andere in 
zake Coremans en Van Uytsel, op voor
zieningen gericht tegen een vonnis door 
dezelfde rechtbank op dezelfde datum 
gewezen. 

2e KAMER. - 30 januari 1967. 

1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- HETERDAAD. - PROOUREUR DES 
KONINGS DIE ZIOH NIET TER PLAATSE 
HEEFT BEGEVEN, DOOR EEN DESKUN • 
DIGE GEVORDERD HEEFT. - VORDE· 
RING DIE GEEN ONDERZOEKSMA.ATREGEL 
UITMAAKT. 

2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- DESKUNDIGE DIE DOOR DE PROOU • 
REUR DES KONINGS GEVORDERD WORDT 
BUITEN DE IN DE ARTIKELEN 32 TOT 
46 VAN RET WETBOEK VAN STRAF· 
VORDERING VOORZIENE GEVALLEN. 

EEDAFLEGGING NIET VEREIST. 

(1) Cass., 7 februari 1966 (Bu,ll. en PAsrc., 
1966, I, 739). 

1° JiV anneer de p1·ocureur des Konings, 
zonde1· zich te begeven op de plaats waar 
een op hete?"daad vastgesteld misd?"'ij f be
gaan is, een cleskunclige vo1·cle1"t om ovm· 
te gaan tot clienstige vaststellingen en 
onde1·zoeken, ve1"1·icht hij geen onde?"zoeks
claad, doch hanclelt hij binnen de peTken 
van zijn gewone functies, zelfs zo deze 
vo?"de1·ing geschieclt bij een op hete?"daad 
vastgesteld misclrijf (1). (Wetboek van 
strafvordering, art. 47.) 

2° Buiten cle in cle a?"tikelen 32 tot 46 van 
het JiVetboek van st1"ajvo1·rfe1'ing voo?'· 
ziene gevallen, legt een cleskunrfige, 
welk,e clo01' cle p1"ocu?"eU1' des Konings 
met oncle?"zoeksdaclen belast is, cle bij 
a1·tikel 44 van clitzelfde wetboek becloelcle 
eed niet af (2). 

(SPINNAEL EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« DE BELGISOHE MAATSOHAPPIJ VAN 
ALGEMENE VERZEKERINGEN OP HET 

LEVEN EN TEGEN ONGEVALLEN », 
T. BULLEN EN NAAMLOZE VENNOOT· 
SCRAP «DE MEDISOHE VERZEKERINGS· 

MAATSOHAPPIJ ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 oktober 1965 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing over de publieke 
vordering : 

Overwegende dat de voorzieningen, 
ingesteld door de burgerlijke partijen 
welke niet in de kosten van deze vorde
ring werden veroordeeld, niet ontvanke
lijk zijn; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing over de vorde
ringen van de burgerlijke partijen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 40, 41, 44 
van het Wetboek van strafvordering, 
artikel 44 zoals het is gewijzigd door de 
wet van 3 juli 1957, en van artikel 97 
van de Grondwet, cloonlat het bestreden 
arrest, evenals het beroepen vonnis naar 
de gronden waarvan het verwijst, het 

(2) Cass., 7 februari 1966, vermeld in voor
gaande noot, en 4 april 1966 (Bttll. en PA.SIC., 
1966, I, 1022). 
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verslag van deskundige T ... , die door de 
procureur des Konings was aangesteld, 
in aanmerking neemt, terwijl geen enkel 
stuk van het dossier vaststelt dat deze 
deskundige, die werd aangesteld om 
20 u. 15, dit is terstond nadat de pro
cureur des Konings was verwittigd van 
het litigieuze ongeval dat dezelfde dag 
omtrent 18 uur had plaatsgegrepen, de 
wettelijke deskundigeneed heeft afgelegd 
alvorens de uitvoering van zijn opdracht 
aan te vangen, zoals hij moest doen, daar 
het in cas~t een op heterdaad vastgesteld 
misdrijf betrof, waaruit volgt dat zijn 
verslag door nietigheid was aangetast, 
evenals het beroepen vonnis en het be
streden arrest die bewust verslag in aan
merking nemen : 

Overwegende dat het slechts uitzon
derlijk, en in geval van heterdaad is 
dat door de artikelen 32 tot 46 van het 
W etboek van strafvordering, aan de 
procureur des Konings de macht ver
leend wordt daden van onderzoek te ver
richten, en onder 1neer zich ter plaatse 
te begeven m.et deskundigen aan wie 
hij de eed voorzien bij artikel 44 doet 
afieggen vooraleer zij de uitvoering van 
hun zending aanvangen ; 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging blijkt dat, ten cleze, 
zulks niet het geval was en dat het in 
de uitvoering van zijn gewone functie 
van ambtenaar van het openbaar minis
terie is dat; op de dag van het ongeval, 
zonder de onderzoeksrechter te vorderen 
en zonder zich ter plaatse te begeven, 
de procureur des Konings, in zijn parket 
een deskundige heeft gevorderd zich 
onverwijld ter plaatse te begeven, de 
voertuigen te onderzoeken, de nodige 
vaststellingen te doen, en een verslag 
daarover op te stellen ; dat aldus, daar 
hij niet gelast werd 111.et een deskundig 
onderzoek hetwelk een onderzoeksmaat
regel uitmaakt, gezegde deskundige de 
eed voorzien bij artikel 44 van het Wet
boek van strafvordering niet af te leggen 
had vooraleer de hem door de procureur 
des K onings toevertrouwde zending aan 
te vangen; · 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 418, 419 
van het Strafwetboek, 17, 25 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 hou
dende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, gewijzigd door de 
koninklijke besluiten van 4 juni 1958 en 
30 april1963, 3, 4 van de wet van 17 april 

1878, de voorafgaande titel van het Wet
hoek van strafvordering inhoudende, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
en 97 van de Grondwet, do01·dat het be
streden arrest de tegen Bullen inge brachte 
telastleggingen niet bewezen heeft ver
klaard, en gezegd heeft dat het hof niet 
bevoegd is om kennis te nemen van de 
burgerlijke vorderingen welke de eisers 
hadden ingesteld tegen Bullen en zijn 
verzekeraar, de naamloze vennootschap 
" De Medische ,, zonde1· te antwoo1·den op 
de conclusie welke de eisers regelmatig 
hadden genomen in hager beroep en waar
door zij onder meer aanvoerden, uit
gaande van de verklaringen van Bullen en 
zijn zoon, " dat ... indien het waar zou zijn 
dat Bullen, alvorens naar het midden van 
de baan nit te wijken, de autobus op 
200 meter zou gezien hebben, hij de ver
plichting had onmiddellijk de linkerkant 
van de baan te nemen of, ten minste, zo 
zeer naar links dat de autobusvoerder 
hieruit op klare wijze kon afieiden dat hij 
langs rechts moest voorbijsteken en dit 
vermits Bullen zelf formeel is om te zeg
gen dat er geen verkeer nit de tegenover
gestelde richting kwam op deze rechtlij
nige baan; dat kwestieus ongeval dus 
enkel en alleen te wijten is aan de fou
tieve handelwijze van betichte Bullen, die 
de voorschriften van de artikelen 17 en 25 
van de W egcode niet heeft nageleefd ; dat 
tevergeefs zou ingeroepen worden dat 
de voerder van de autobus eventueel 
enigszins sneller zou gereden hebben ... 
dan reglementair ·ter plaatse, element 
dat in alle geval zonder oorzakelijk ver
band is met het ongeval, vermits Bullen 
toegeeft de autobus te hebben gezien 
en rekening moest houden met diens 
snelheid" : 

Overwegende dat het arrest, ste1.mende 
op redenen die het opgeeft, de schuld 
van het ongeval ten laste van de be
stuurder van de autobus legt, na aan
getoond te .. hebben dat deze met een te 
grate snelheid en onoplettendheid reed ; 

Overwegende dat, aanvoerend dat ver
weerder zelf verklaard had dat hij de 
door het slachtoffer bestuurde autobus 
gezien had toen deze nag op een afstand 
van ongeveer 200 1neter achter hem was, 
de eisers in hun conclusie deden gelden 
dat verweerder, die naar links wilde 
afslaan, de verplichting had onmiddellijk 
de linkerkant van de baa~ te nen1.en of, 
ten minste, zozeer naar links nit te wijken 
dat de bestuurder van de autobus hieruit 
Of> ldare wijze kon afieiden dat hij langs 
rechts moest inhalen, en dat ze daaruit 
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afleidden dat het ongeval enkel te wijten 
was aan de foutieve handelwijze van ver
weerder die de voorschriften van de 
artikelen 17 en 25 van het verkeersregle
ment niet zou nageleefd hebben; 

Overwegende dat het arrest dien
aangaande releveert « dat de desktmdige 
een dubbel schramspoor op het beton 
vaststelde op 1 meter 33 van de linker
kant van de baan gezien in de richting 
door Bullen (verweerder) gevolgd, het
geen de plaats van bet ongeval aantoont 
... , dat, de baan 8 meter breed zijnde, 
de wagen van Bullen zich toch niet 
ineens v66r de autobus van Van Sande 
kon bevonden hebben, dat, gelet op de 
hoge snelheid van de auto van Bullen, 
de maneuvre naar links slechts geleide
lijk kon geschieden en, samen met de 
waarschuwing van de richtingsaanwijzer, 
aan Van Sande had moeten toelaten, 
indien hij trager had gereden en oplet
tend ware geweest, bet ongeval te ver
mijden ; dat de onoplettendheid van 
Van Sande uit de afwezigheid van aile 
remsporen van de autobus blijkt, ... dat 
in aile geval uit de overwegingen van de 
eerste rechter, bet deskundig verslag en 
de beschouwingen van bet hof is komen 
vast te staan dat geen zekerheid en ai
leen veronderstellingen bestaan ten aan
zien van de aanwezigheid van een rijfout 
in hoof de van ... Bullen ... " ; 

Dat de eerste rechter reeds vaststelde 
« dat het dus niet bewezen is dat Bullen 
een overtreding zou gepleegd hebben op 
de artikelen 17 en 25 van de wegcode 
en bijgevolg op de artikelen 418 en 419 
van het Strafwetboek, zoals de burger
lijke partijen bet beweren "; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus gepast op de gemelde conclusie 
antwoordt, zodat bet midd.el feitelijke 
grondslag mist ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

30 januari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Hallemans. - Gelijklui
dende conclusie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. Faures 
en DeBruyn. 

2e KAMER.-----.: 30 januari 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN VOOR

ZIENING KAN INGESTELD WORDEN. -
STRAFZAKEN. VoNNIS VAN DE 
POLITIERECHTBANK IN EERSTE AAN
LEG GEWEZEN. - VoORZIENING NIET 
ONTVANKELIJK. 

Is niet ontvankelijk de vom·ziening inge
steld tegen een in eerste aanleg door de 
politie~·echtbank gewezen vonnis ( 1). 
(Wetb. van strafv., art. 407 en 413; 
wet van 4 augustus 1832, art. 15.) 

(MARTENS, T. BOSSCHAERTS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, door de Politierechtbank te Ant
werpen in eerste aanleg op 2 maart 1966 
gewezen; 

Overwegende dat luidens de art.ike
len 407 en 413 van het Wetboek van 
strafvordering, evenals artikel 15, 1°, van 
de wet van 4 augustus 1832, de voorzie
ning in cassatie slechts ontvankelijk is 
indien de beslissing waartegen ze gericht 
is in laatste aanleg is gewezen; 

Overwegende dat bet bestreden vonnis 
niet in laatste aanleg is gewezen ; 

Dat de voorziening, dienvolgens, niet 
ontvankelijk is ; 

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

30 januari 1967.- 2e kamer.- Voor
zittm·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Hallemans. - Gelijklui
dende conclusie, H. Paul Mahaux, ad
vocaat-generaal. 

(1) Cass., 27 september 1965 (Bull. en 
PASIC., 1966, I, 122) en 28 november 1966, 
supra, blz. 417 ; verg. cass., 23 mei 1966 (Bull. 
en PASIC., 1966, I, 1196). 
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2e KAMER.- 30 januari 1967. 

sTEDEBOuvv.- VERvoLmNa wEGENs 
MISDRIJF TEGEN DE ARTIKELEN 44 
EN 64 VAN DE WET VAN 29 MAART 
1962. - BEKLAAGDE DIE BETOOGT 
DAT HIJ DE WERKEN MOCHT AANVAN
GEN BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 54 
VAN DEZE WET. - BESLISSING VAN 
VEROORDELING DIE HET BETOOG NIET 
PASSEND BEANTWOORDT. - BESLIS
SING NIET REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEED. 

Is niet 1·egelmatig met 1·edenen omkleerl 
de beslissing van ve1·oo1·deling die geen 
passend antwoord verstrekt op rle con
clusie van de beklaagde, die vet·volgd 
wordt wegens misddjj tegen de a1·tike
len 44 en 64 van de wet van 29 maart 
1962 hourlende organisatie van de ndm
telijke ordening en van de stedebouw, en 
op omstandige wijze betoogt dat hij 
de werken mocht aanvangen bij toepas
sing van artilcel 54 van berloelde tvet 
(Grondwet, art. 97.) 

(VANDEWEGHE EN VANLERBERGHE, 
T. DEHAESE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 april 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat het bestreden arrest de con
clusie van de eisers niet beantwoordt, 
waarbij zij deden gelden dat het schepen
college van Pervijze de regelmatige bouw
aanvraag door Vandeweghe op 19 novem
ber 1964 ingediend niet binnen de 75 da
gen heeft beantwoord, en Stedebouw zijn 
aangetekende brief van 3 februari 1965 
houdende verwittiging van de nalatig
heid van het schepencollege van Pervijze 
evenmin beantwoord heeft, zodat Vande
weghe, overeenkomstig artikel 54 van de 
wet van 29 maart 1962 houdende orga
nisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw, gerechtigd was om, na 
het verstrijken van een termijn van 
15 dagen, te beginnen te bouwen : 

in het bezit te zijn van een·vergunning; 
dat inderdaad eerste verdachte op 11 april 
1964 een bouwaanvraag indiende voor 

.het bouwen van de loods, maar dat het 
bevoegd college van burgemeester en 
schepenen op 22 april 1964 een weige
ringsbesluit trof dat aan verdachte op 
2 mei 1964 ter kennis gebracht werd; 
dat dit besluit nooit door de bevoegde 
instantie ingetrokken werd en dat ver
dachte achteraf nooit een toelating 
ontving die impliciet het weigeringsbe
sluit hierboven· vermeld teniet deed; 
dat eerste verdachte, nada.t hij de bouw
werken had laten optrekken, nieuwe 
bouwaanvragen indiende ; dat over een 
eerste weigerend besloten werd en het 
beroep onontvankelijk verklaard werd ; 
dat over een tweede besloten werd zonder 
dat een toelating verleend werd, en dat 
over een derde besloten werd maar dat op 
beroep van verdachte niet beslist werd " ; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
in het middel aangehaalde conclusie niet 
passend beantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel dat tot 
geen cassatie zonder verwijzing zou kun
nen leiden, vernietigt het bestreden ar
rest ; beveelt dat van het thans gewezen 
arrest melding zal gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten. 

30 januari 1967.- 2e kamer.- Vom·
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Vm·
slaggever, H. Gemiers. - Gelijkluirlenrle 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleitm·, H. G. Baert (van 
de balie te Gent). 

2e KAMER. - 30 januari 1967. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- VERZOEK OM EEN BIJ
KOMEND ONDERZOEK GERICHT TOT DE 
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN BEROEP EN NIET TOT DIT HOF. -
HOF VAN BEROEP NIET ERTOE VER
PLICHT OVER DIT VERZOEK UITSPRAAK 

Overwegende dat het bestreden arrest TE DOEN. 
verkla!}rt " dat eerste verdachte door 
tweede ... een loods liet bouwen, zonder Het hof van beroep, waa1'bij een vonnis 
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van de co1'?'ectionele Techtbank aanhangig 
is gemaakt, is niet eTtoe ve1'plicht uit
sp1'aak te cloen ove1' een VM'zoek om een 
b~jkomend ondm·zoek ge1·icht tot de p1'o
cureu?·-genemal (1). (Impliciete beslis
sing.) 

(MONFRANS EN SOHEPENS.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, 'door eerste 
eiser afgeleid nit het feit dat zijn verzoek 
tot de Heer Procureur-generaal te Gent 
gericht om een bijkomend onderzoek te 
gelasten zonder gevolg gebleven is : 

Overwegende dat nit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiser dit verzoek ook tot het hof van 
beroep zou gericht hebben of dat hij 
v66r dit hof aangevoerd zou hebben dat 
de rechten van de verdediging gekrenkt 
werden; 

Dat het middel, dat geen grief inhoudt. 
tegen het bestreden arrest, niet ontvanke
lijk is; 

Over het tweede middel, door eerste 
eiser afgeleid nit het feit dat het bestre
den arrest de telastlegging B-2 zijnde 
poging tot zware diefstal ten nadele van 
Silvio Tuveri in zijnen hoofde bewezen 
verklaart en een strafverhoging toepast, 
te1'tvijl de. eerste rechter hem uit dien 
hoofde vrijgesproken had en te1'tvijl van 
de benadeelde geen klacht, zelfs geen ver
klaring uitging welke een begin van 
bewijs kon stellen : 

Overwegende dat eiser wegens ver
scheidene telastleggingen veroordeeld 
werd tot een enkele straf ; dat deze straf 
wettelijk gerechtvaardigd blijft door de 
andere telastleggingen; dat nit geen mo
tief van het arrest blijkt dat de door de 
eerste rechter uitgesproken straf door het 
hof van beroep verhoogd werd om de re
den dat de telastlegging B-2 bewezen 
werd verklaard ; 

(1) Cass., 12 december 1962 (Bttll. en PAsiC., 
1963, I, 322); raadpl. cass., 22 januari 1962 
(Bttll. en PAsiC., 1962, I, 603), en 27 april1964 
(ibid., 1964, I, 914). 

Dat het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

En overwegende, voor het overige, 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
ningen ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

30 januari 1967.- 2e kamer.- VoM
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeve?·, H. Wauters. - Gel1jkl1tidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

2e RAMER.- 30 januari 1967. 

VERJARING.- STRAFZAREN.- VoR
DERING VAN RET OPENBAAR MINISTERIE 
TOT BEVESTIGING VAN DE BESOHIKRING 
DIE DE VOORLOPIGE HEOHTENIS HAND
HAAFT.- STUITING VAN DE VERJARING 

VAN DE STRAFVORDERING. 

De vonleTing van de p?·oc1weu1·-gene1'aal 
voo1· de lcamer van inbeschuldiging
stell-ing st1'eklcende tot bevestiging van de 
beschilcking clie de vo01·lopige hechtenis 
van venlachte handhaaft is een stttitencle 
claacl van de ve1jm·ing van de strafvo?·cle
?'ing (2). 

(VAN HOUTTE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te Gent 
op 27 oktober 1966 gewezen; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat het arrest eiser strafrechtelijk veroor
deelt wegens de feiten A, B, 0, Q, R en T 
van de telastlegging en daarvoor onder 
meer steunt op de reden dat de verjaring 

( 2) Cass., 24 december 1917 (Bull. en P A

src., 1918, I, 166), redenen. 
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van de vordering betreffende deze fouten 
geldig gestuit werd door het neerleggen 
van het deskundig verslag op 4 december 
1964, verslag waarin onder meer het 
feit 0 (geval Denaet) behandeld wordt, 
alsook op de reden dat geen van de feiten 
van de telastlegging verjaard is daar zij 
alle uit een en hetzelfde misdadig inzicht 
voortvloeien en met elkaar een schakel 
vormen, en dat het laatste feit, gepleegd 
op 22 juli 1962, als vertrekpunt van de 
verjaring geldt, te1·w~jl het neerleggen 
van het deskundig verslag niet kan aan
gezien worden als een daad van onder
zoek of vervolging uitgaande van een 
bevoegde overheid, tm·wijl de stelling 
van het arrest dat alle feiten uit een en 
hetzelfde misdadig inzicht voortvloeien 
en met elkaar een schakel vormen niet 
steekhoudend is daar het arrest eiser 
vrijspreekt van een aantal feiten, waar
onder het feit van 22 juli 1962, en de 
bewezen verklaarde telastleggingen in 
twee afzonderlijke reeksen indeelt, ener
zijds de feiten A, B, 0, Q, RenT, en an
derzijds de feiten M, N en P, teTwijl ook 
de verjaring niet geldig gestuit werd door 
andere daden van onderzoek of vervol
ging gesteld binnen de drie jaren na het 
laatste feit, dit is het feit 0 (geval 
Denaet) van 24 januari 1962, tenvijl de 
taak van de deskundige uitsluitend be
trekking had op de telastleggingen M, 
N en P, en niet op de telastleggingen A, 
B, 0, Q, RenT, en dus voor deze laatst,e 
feiten geen stuiting kon uitmaken : 

Overwegende dat, bij gebrek aan be
lang, het middel niet ontvankelijk is in 
zover het voorhoudt dat het neerleggen 
op 4 december 1964 van een deskundig 
verslag de verjaring niet kan gestuit 
hebben, daar de verjaring gestuit werd 
door het rekwisitorium van 10 januari 
1964 van de procureur-generaal bij het 
Hof van beroep te Gent, strekkende tot 
bevestiging van de beschikking die de 
voorlopige hechtenis van eiser hand
haafde, rekwisitorium dat stecmt zowel 
op feiten van de groep A, B, 0, Q, RenT 
alsop de feiten van de groep JJ!l, N en P; 

Overwegende, verder, dat het middel 
het arrest verkeerd interpreteert waar 
het staande houdt dat het arrest zou 
verklaren dat alle feiten van de telast
legging uit een en hetzelfde opzet voort
vloeien ; dat, integendeel, het arrest zulks 
niet vaststelt voor de feiten waarvan het 
eiser vrijspreekt maar eiser veroordeelt 
voor twee groepen feiten en voor ieder 
van deze groepen afzonderlijk vaststelt 
dat de feiten die ze samenstellen met een 
en hetzelfde opzet werden gepleegd ; 

Dat het, als laatste feit, vertrekpunt 
van de verjaring betreffende de feiten 
A, B, 0, Q, RenT, niet het feit van22 juli 
1962 neemt, feit waarvan het eiser vrij
spreekt, maar wel het feit 0 (geval 
Denaet) van 24 januari 1962, waarvoor 
het eiser veroordeelt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

(Bet overige zonder belang.) 

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

30 januari 1967.- 2e kamer.- Voor
zittm·, H. van Eeirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1', 1-I. Hallemans. - Gel~jlclui
dencle conclusie, H. F. Duman, advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 31 januari 1967. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
EEDRIJFSBELASTING. - EATEN VAN 
ELKE WINSTGEVENDE BETREKKING, -
EEGRIP. 

2° INKOMSTENEELASTINGEN. 
EEDRIJFSBELASTING. - EATEN VAN 
WINSTGEVENDE BETREKKINGEN, 
AANKOPEN EN VERKOPEN VAN VER
SCHILLENDE PERCELEN GROND.- GE
RING TIJDSVERLOOP TUSSEN DE AAN
KOPEN EN DE VERKOPEN,- RECHTER 
DIE HET BESTAAN VAN EEN WINSTGE
VENDE BETREKKING HIERUIT AFLEIDT. 
- WETTELIJKHEID, 

1° De bed1·ij fsbelasting treft de baten onder 
welke naam oolc, van elke winstgevende 
bel1·eklcing, dit wil zeggen van een ge
heel van ve1·richtingen die vaak genoeg 
voo1·lcomen om een voortdurende en ge
wone activiteit uit te maken (1). (Gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 25, § 1, 3°.) 

2o Bet hof van beroep dat vaststelt dat een 
exploitant van een landbouwbedrijj een 
g1·oot aantal pet·celen g1•ond lweft ge
lcocht die hij ko1·te tijd nadien heejt 
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ve1•kocht in onde1·scheiden ve1'1'ichtingen, 
zonder dat deze in het belang van zijn 
exploitatie zijn venvezenlijkt, kan wet
telijk eruit afleiden dat deze belasting
plichtige een winstgevende betrekking 
heeft gehad, in de zin van artilcel 25, 
§ 1, .'1°, van de gecoonlineenle wetten 
betrefjende de inkomstenbelastingen val
gens hetwellc de baten aan de bedr~jjs
belasting zijn ondenvo1~pen (1). 

(ROMBAUT, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juni 1964 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, § 1, 3°, en 30 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineercl bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, do01·dathet bestreden 
arrest beslist clat de aangepaste arbeid, 
welke oorzaak is van een geheel van ope
raties, die vaak genoeg voorkomen om 
een gewone en voortgezette beclrijvigheicl 
uit te maken en alclus artikel 25, § 1, 
3°, toepasselijk maken, ten deze zou be
staan, " benevens het verlijden van de 
verschillende akten, (in het feit clat) deze 
opera.ties blijkbaar menigvuldige bespre
kingen, verplaatsingen en bezoeken ter 
plaatse genoodzaakt hebben "• te1·w~7l 
dit gewoon de hanclelingen zijn die iedere 
verkoop meebrengt, ook de verkoop die 
tot het gewoon beheer van het patrimo
nium behoort, en deze handelingen dan 
ook niet de aangepaste arbeid kunnen 
uitmaken vereist door artikel 25, § 1, 
30 : 

Overwegende dat het arrest, eensdeels, 
vaststelt dat eiser, tussen 24 maart en 
22 juli 1958, 74 percelen land, samen 
groat 48 hectare, 34 are, 47 centiare, in 
9 aankopen van zekere weduwe Peeters 
aangekocht heeft voor 4.376.500 frank, 
dat hij daarvan, t~ssen 7 juni 1958 en 

(1) Cass., 1 maart 1966 (Bull. en PASIC., 
1966, I, 843) en 8 november 1966, sup1·o, 
blz. 340. 

(2) Raadpl. cass., 8 november 1966, s1tp1·a, 
blz. 340 en noot 2. 

9 oktober 1959, 39 percelen, samen groat 
25 hectare, 52 are, 97 centiare, in 24 ver
kopen verkocht heeft voor 3.338.622 fr., 
en dat hij het overige, namelijk 22 hec
tare, 81 are, 50 centiare voor zich gehciu
den heeft, dat hij daarenboven, in 1959, 
2 percelen van een zekere Rene de Becker 
gekocht heeft en enkele percelen geruild 
heeft; 

Overwegende dat het arrest, ander
deels, beslist dat uit het groat aantal 
verrichtingen, alsmede uit de omstandig
heid dat de verkoper1 kort na de aan
kopen tussengekomen zijn, client afgeleid 
te worden dat deze herhaalde operaties 
een voortdurende en gewoonlijke be
clrijvigheid uitmaken en daaraan toe
voegt dat eiser aangepaste arbeid heeft 
moeten doen om het verwezenlijken van 
voormelde verrichtingen mogelijk te 
maken; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 25, § 1, 3°, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, de bedrijfsbelasting de baten, 
onder welke naam ook, van elke winst
gevende betrekking ' treft ; 

Overwegende dat de winstgevende 
betrekking een geheel van verrichtingen 
impliceert die vaak genoeg voorkomen 
oni een voortdurende en gewone activi
teit uit te maken ; 

Overwegende dat het arrest, hetwelk 
erop wijst dat het niet kan aangenomen 
worden dat de door eiser gedane aan
kopen en verkopen van gronden nitslui
tend ten bate van zijn landbouwbeclrijf 
geschiedden, nit bet aantal van die aan
kopen en verkopen van onroerende goede
ren en nit de korte tijd waarop zekere 
verkopen op de aankopen zijn gevolgd, 
wettelijk heeft kunnen afleiden dat die, 
herhaalde verrichtingen een winstgevende 
betrekking uitmaken, en dienvolgens zijn 
dispositief gerechtvaardigd heeft ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
wanneer het middel aanvoert dat iedere 
verkoop van onroerende goederen, ook de 
verkoop die tot het gewoon beheer van 
het patrimonimn behoort, aanleiding 
geeft tot het verlijden van een akte, na 
besprekingen, verplaatsingen en bezoe
ken ter plaatse, en dan ook niet aanleiding 
geeft tot de aangepaste arbeid welke de 
winstgevende betrekking kenschetst, het 
opkomt tegen een overbodige reden van 
het arrest en, derhalve, niet ontvankelijk 
is; 

(Het ove1·ige zonder belang.) 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

31 januari 1967.- 2e kamer.- Vom·
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1', H. Neveu. - Gelijlcluidende 
conclttsie, H. Dumon, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Van Leynseele. 

2° KAMER.- 31 januari 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORJYI. - DIRECTE BELASTINGEN. 
BIJ TE VOEGEN STUKKEN.- BESTRE
DEN ARREST GEWEZEN OP VEHWIJZING 
NA CASSATIE. - UITGIFTE VAN HET 
CASSATIEARREST NIET OVERGELEGD.
VOORWERP EN REDENEN VAN HET AR
REST VAN VERWIJZING DIE NOCH UIT 
HET BESTREDEN ARREST NOCH UIT 
ANDERE REGELMATIG NEERGELEGDE 
STUKKEN BLIJKEN.- NIET ONTVANKE

LIJKE VOORZIENING. 

Is niet ontvanlcelijk de voo1·ziening tegen 
een a1•1•est in zaken van cli1·ecte belas
tingen gewezen op verw~jzing na cas
satie, zo eise1• de uitgifte van het cassatie
a1·1·est niet !weft ove1·gelegcl en het voo?'
We?'p en de 1·edenen e1·van noch uit het 
best?"eden a?'?'est noch ttit ande?"e ?'egel
matig aan het Hof ove?·gelegde stulclcen 
blijlcen (1). 

(SAMPERS, VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS 
RECHT « BRITISCH LIANOSOFF WHITE 
OIL COMPANY l> EN NAAJYILOZE VENNOOT
SCHAP « BELGISCHE PETROLETJM RAFFI

NADEHIJ "• T. BELGISCHE STAAT, MINIS
TER VAN FINANCLEJN.) 

ARREE'T. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 1963 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent ; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid, van ambtswege opgeworpen en afge
leid hieruit dat het bestreden arrest ge
wezen is na vernietiging van het in de 
zaak door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen arrest met verwijzing naar het 
Hof van beroep te Gent, en dat de eisers 
nagelaten hebben een uitgifte van het 
arrest van het Hof bij hun voorziening 
te voegen : 

(1) Cass., 2 januari 1962 (Bull. en PAsrc., 
1962, I, 506 ). 

CASSATIE, 1967. - 22 

Overwegende dat het op de eisers rust 
de regelmatigheid van hun voorziening 
te bewijzen ; 

Dat in zaken van directe belastingen 
dit bewijs enkel kan blijken nit de stuk
ken welke ter griffie zijn afgegeven over
eenkomstig artikel 14 van de wet van 
6 september 1895, vervangen door arti
kel 1 van de wet van 23 juli 1953, of uit 
de vaststellingen van het bestreden ar
rest; 

Overwegende dat het arrest waarbij 
het Hof de zaak naar het Hof van beroep 
te Gent verwezen heeft niet voorkomt 
onder de regelmatig neergelegde stulcken ; 
dat noch het bestreden arrest noch de 
andere stukken het voorwerp en de rede
nyn van het verwijzend arrest te kennen 
geven; 

Overwegende dat deze ·reemte het Hof 
in de onmogelijkheid stelt de ontvanke
lijkheid van de voorziening na te gaan ; 

Dat dienvolgens deze niet ontvanke
lijk is; 

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

31 januari 1967.- 2" kani.er.- Voo?·
zitteT, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggeve?·, H. N aulaerts. - Gelijlclui
dende conclusie, H. Dumon, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Speyer (van de 
balie te Antwerpen). 

2° KAMElj-.- 31 januari 1967. 

1° CASSATIE.MIDDELEN. - DIRECTE 
BELA,STINGEN. - MIDDEL AFGELEID 
UIT HET GEMIS VAN PASSEND ANT
WOORD OP EEN CONCLUSIE EN UIT DE 
ONWETTELIJKHEID VAN HET GEGEVEN 
ANTWOORD. - GLOBALE VERMELDING 

VAN ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET 
EN VAN DE 'GESCHONDEN WETSBEPA
LINGEN WAT BETREFT DE GROND VAN 

DE ZAAK. - 0NTVANKELIJK MIDDEL. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
DIRECTE BELASTINGEN. - GEZAG VAN 
HET GEWIJSDE. - ARREST VAN HET 
HOF VAN BEROEP.- 0MVANG. 

1° Tot staving van een voo1·ziening in zaken 
van di1·ecte belastingen, is ontvanlcelijlc 
het middel, afgeleid uit het. gemis van 
passend antwoo?"d op een conclusie en 
uit de onwettelijkheid van het gegeven 
antwoo?"d, dat globaal de schending ve1·-
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melat van a1·tikel 97 van de G1·onawet 
en van ae geschonaen wetsbepalingen 
wat ile grond van de zaak betreft, zonae?' 
te p1·eciseren op welke van aie twee g1·ie
ven deze wetsbepalingen betrekking heb
ben (1). (Wetten van 6 september 1895, 
art. 14, en 23 juli 1953, art. l.) (Im
pliciete beslissing.) 

2° Het gezag van het 1'echte1·lijk gewijscle is 
gehecht aan het beschikkena gecleelte van 
het a1·rest van het hof van beroep, ?'echt
aoencle op het beroep van de belasting
plichtige tegen cle beslissing van de di?·ec
teur de?' directe belastingen, zoals aan 
de t•edenen waarop het nooclzakelijk 
steunt (2); het is niet gehecht aan ten 
ovM·vloede gegeven reclenen. 

(VANDEVELDE EN J. EN P. DOBBELS, 
T. BELQTSOHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANOIEJN".) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 februari 1965 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1351 va.n het Burgerlijk W etboek 
65, 66 en 74bis van de wetten betreffend~ 
de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd 
bij h:t besluit van de Regent van 15 ja
nuan 1948, en 19 van de wet van 16 ok
tober 1945 op de extrabelasting, cloordat 
het bestreden arrest, na uiteengezet te 
hebben dat waar de echtgenoten Dobbels
Vandevelde oorspronkelijk voor het 
dienstjaar 1954 getaxeerd waren op grand 
van een belastbare winst van 1.218.075 fr. 
berekend naar het vermogensaccres van 
1940-1944, waarin begrepen was het bezit 
van activa in effekten in de muntsane
ringsbewerkingen van oktober 1944 aan
gegeven op naam van de dochters Jeanne 
en Paula Dobbels ad resp. 385.000 en 
404.000 frank, de directeur te Brugge, 
gevat van een reclamatie van Remi Dob
bels op 6 augustus 1954, bij zijn beslissing 
van 18 juli 1956, deze activa uit de bere
kening van het vermogensaccres van 
Remi Dobbels verwijderd heeft, omdat 
zij niet als een indicie van belastbare 
winsten in zijnen hoofde te weerhouden 

(1) Raadpl. cass., 19 november 1963, rede
nen (Bull. en PASIC., 1964, I, 302); 26 oktober 
1965 (ibid., 1966, I, 276) en 25 oktober 1966, 
supra, blz. 268. 

(2) Cass., 22 maart 1966 (Bttll. en PASIC., 
1966, I, 945). 

voorkwamen, en de belastbare winst 
herleid heeft tot 329.075 frank, en dat 
tegen deze beslissing door Remi Dobbels 
een beroep ingediend werd waarover het 
hof van beroep afwijzend statueerde bij 
arre~t _nr 4964 op 5 mei 1959, en dat de 
beshssmg van de directeur aldus defini
tief gewo:den is, verklaart dat het gezag 
van gewiJsde van het arrest nr 4964 niet 
geschonden werd door de vestiging van 
de betwiste aanslagen, omdat, waar ten 
gevolge van een beroep v66r het hof 
van beroep, aileen de elementen van 
de taxatie aanhangig gemaakt werden 
die door de directeur weerhouden e~ 
door de belastingplichtige betwist wer
den, e.n waar i1?- ~et beroep tegen de di
rectonale beshssmg betreffende R8lni 
Dobbels, de kwestie of het effektenbezit 
in hoofde van Remi Dobbels ofwel van 
zijn dochters belastbaar was, niet betwist 
werd, het hof van beroep derhalve onbe
voegd was om desaangaande in het arrest 
nr 4964 te statueren, en de motieven van 
bedoeld arrest die op de eigendom van de 
effekten betrekking mochten hebben dus 
vreemd zijn aan het voorwerp van de 
betwisting die het hof van beroep te be
slechten had en dus overtollig zijn en geen 
gezag van gewijsde kunnen hebben te?'
·wijl, 1° de eisers in conclusie bladzij de 2 
en 3, ~n in de memorie punt 2, opwierpen 
el!erzlJ.d.s dat het gezag van gewijsde het 
d1spos1t~ef .dekt: .en ook de motivering, 
welke d1t d1spos1t1ef steunt, en anderzijds 
dat het dispositief welk erin bestaat de 
beslissing te bevestigen die het belast
baar inkomen had bepaald op 329.075 fr. 
mede door verwijdering der bovenge
noemde effekten (385.000 en 404.000 fr.) 
en zodoende het beroep afwees, gesteund 
werd door de motivering : « Overwegende 
dat om wel gepaste redenen, welke het 
hof overneemt,. de bestreden beslissing, 
nochtans rekenmg houdend met de ge
g~;rens der zaak, op oordeelkundige 
WlJZe, aan requestrant de passende ont
heffingen heeft toegestaan en de belast
bare bedrijfswinst over de jaren 1940 
tot en met 1944 herleid heeft tot 
329.075 frank», zodat in feite het ge
noemd arrest uitspraak heeft gedaan 
over de te weerhouden belastbare basis 
en wel bepaald over het cijfer ten belope 
van 329.075 frank, dat ontegensprekelijk 
slechts kan bekomen worden door de 
verwijdering der genoemde effekten, en 
al had het bestreden arrest het recht 
niet dit te doen, het dit niettemin ge
daan hee.ft, en al heeft het zich vergist, 
h~~ op .d1t punt toch met gezag van ge
WlJSde 1s bekleed, daar er geen voorzie-
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ning in cassatie is geweest, 2° te1·wijl het 
bestreden arrest niet antwoordt op de 
opwerping in conclusie, dat het arrest 
nr 4964, welk het bedrag van 329.075 fr. 
weerhoudt, in zijn motivering aanvoerde 
dat wijlen Remi Dobbels over een effek
tenportefeuille beschikte, de eff~~den
portefeuille met name welke verWIJ derd 
werd uit de basis in de arresten num
mers 4973 en 4972, dit is de onderhavige 
effektenportefeuille ; 3° en terwijl, voor 
zoveel als nodig, het bestreden arrest de 
bewijskracht van het arrest nr 4964 ge
schonden heeft (schending van de artike
len 1317 tot 1324 van het Burgerlijk 
Wetboek) : 

Overwegende dat het gezag van ge
wijsde aileen gehecht is aan het beschik
kend gedeelte van de beslissing en aan de 
redenen waarop het noodzakelijk steunt ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
zonder dienaangaande gekritiseerd te 
worden, erop wijst dat de betwisting 
nopens het effektenbezit in hoofde van 
Remi Dobbels niet aan het hof van be
roep bij de behandeling van de zaak 
nr 4964 die bij dit hof alsdan aanhangig 
was, onderworpen werd, vermits de direc
teur der belastingen in de beslissing waar
tegen het beroep gericht was dit effekten
bezit uit de belastbare basis had verwij
derd; 

Waaruit volgt dat bet arrest wettelijk 
heeft kunnen beslissen dat de redenen 
van het arrest nr 4964, in zover zij be
doeld effektenbezit betreffen, overtollig 
waren en, derhalve, geen gezag van ge
wijsde konden hebben; 

Dat het tevens de in het middel be
doelde conclusie passend beantwoordt 
en de bewijskracht- van het arrest 
nr 4964 geenszins schendt; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

31 januari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve?', Ridder de Schaetzen.- Gelijk
luidende conclttsie, H. Duman, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele. 

2e KAMER.- 31 januari 1967. 

BEvVIJS. -BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
DIRECTE BELASTINGEN. - BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN.- 0VEREEN-

KOMST.- 1JITLEGGING DOOR RET HOF 

VAN BEROEP.- MET DE TERMEN VAN 
DE OVEREENKOMST ONVERENIGBARE 
UITLEGGING. - SCHENDING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE. 

Schendt de bew~jslcmcht van een ove?'een
komst wam·bij bedongen wo1•dt dat een 
sam geld aan de belastingschuldige zal 
worden betaald « binnen twee maanden 
na de ef}ectieve ontruiming van de onroe
?'ende goede1·en en op voo?·wam·de evenwel 
dat deze ont?·uiming volt1·oklcen is " voor 
een vastgestelde datum, het arrest van 
het hof van bemep dat zijn beschiklcend 
gedeelte g1•ondt op de ?'eden dat bedoelde 
overeenkomst aan de belastingschuldige 
sinds het sluiten van de overeenkomst 
ten vom·dele van de belastingplichtige 
een schuldvo1•dering bij b1·engt die, b~i 
geb1·elce van enige voo1·wam·de, onmid
dellijk ontstond. 

(VAN BULCK, T. BELGISCHJ<J STAAT, 
1\'[lNISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

BET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 november 1965 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1107, ll08, 
1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, van de bewijskracht 
van de overeenkomst, op 6 augustus 
1962 tussen eiser en de stad Antwerpen 
gesloten, van de artikelen 32, § 1, 35, 
§ I, 37, § 1, en 39 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoi:irdi
neerd bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, en 97 van de Grondwet, 
doonlat het bestreden arrest het middel 
van de conclusies van eiser afwijst, dat 
afgeleid was hieruit dat slechts de helft 
van de vergoeding van 600.000 frank 
hem onvoorwaardelijk verschuldigd was. 
in 1962, en hieruit dat deze helft bestond 
uit bestanddelen die voorlopig niet 
taxeerbaar waren, op de gronden dat de 
overeenkomst van 6 augustus 1962 
"vanaf haar afsluiting ten laste (sic) van 
verhaler (thans eiser) een rechtsvordering 
bijbracht die, bij gemis aan enige voor
waarde, onmiddellijk ontstond " en « dat 
dus principieel voormelde vergoeding, 
onafhankelijk van alle betaling, volledig 
taxeerbaar was,, tm"w~il, naar luid van 
evengenoemde overeenkomst van 6 au
gustus 1962, de stad Antwerpen zich 
ertoe verbonden had « doch onder na
vermeld voorbehoud ,, aan eiser te beta
len een globale forfaitaire schadeloosstel-
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ling van 600.000 frank, waarvan een 
helft slechts betaalbaar was in 1962, de 
andere helft van die vergoeding eerst 
betaalbaar zijnde " binnen de twee 
maanden na de effectieve ontruiming, 
op voorwaarde evenwel dat doze ont
ruiming zal voltrokken zijn v66r 1 juni 
1963 ,, zodat de bestreden beslissing 
onverenigbaar is met de termen van de 
overeenkomst welke zij uitdrukkelijk 
aanhaalt, de bewijskracht van die termen 
schendt (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) en haar bindende gevolgen (scherr
ding van de artikelen 1107, 1108, 1134 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek), en, 
tenslotte, niet naar de eis van de wet 
met redenen omkleed is (schending van 
de artikelen 32, § l, 35, § 1, 37, § 1, 39 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoi:irdineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 jannari 1948, en 
97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat naar luid van de 
overeenkomst van 6 augustus 1962, 
gesloten tussen eiser en de stad Antwer
pen, deze laatste zich ertoe verbond een 
vergoeding van 600.000 frank te betalen 
aan de eerste wegens de door hem geleden 
schade ten gevolge van de onteigening 
te algemenen nutte van onroerende goe
deren welke hij in huur had ; 

Dat in die overeenkomst bedongen 
werd dat een eerste som van 300.000 fr. 
zou betaald worden binnen de drie maan
den vanaf 6 augustus 1962, en dat een 
tweede som van 300.000 frank zou be
taald worden " binnen de twee maanden 
na de effectieve ontruiming (van de goe
deren), op voorwaarde evenwel dat deze 
ontruiming zal voltrokken zijn v66r 1 juni 
1963)); . 

Overwegende dat, daar deze globale 
som van 600.000 frank ten bedrage van 
300.000 frank de betaling omvatte van 
vergoedingen welke, naar het oordeel 
van de administratie, aan de bedrijfs
belasting onderworpen waren, de direc
teur besliste dit bedrag van 300.000 frank 
integraal in aarnnerking te nemen voor 
de aanslag van het dienstjaar 1963 (in
komsten over het jaar 1962); 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om het beroep van eiser niet gegrond te 
verklaren, steunt op de grand dat deze 
overeenkomst, vanaf haar a.fsluiting, ten 
voordele van eiser een schuldvordering 
bijbracht die, bij gemis aan enige voor
waarde, onmiddellijk ontstond; 

Overwegende dat het arrest mitsdien 
de bewijskracht van bedoelde overeen-

komst schendt, wat betreft de tweede 
som van 300.000 frank; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
het beroep van eiser niet gegrond ver
klaart, op grand " dat de beslissing a quo 
klaar heeft uitgemaakt dat de getaxeerde 
som, uitbetaald in 1962, ... vergoedingen 
wegens het verlies van inkomsten als
mede voor de door het gedwongen ver
trek veroorzaakte onkosten met bedrijfs
karakter " bevat, terw~il eiser integen
deel in zijn conclusie betoogde dat de 
som van 300.000 frank, door hem 6nt
vangen in 1962, "enkel kan betrekking 
hebben op de vergoeding die aan beroeper 
(thans eiser) toekwam wegens gebruiks
stoorriis en verlies van voordelige woonst 
en ligging " en " dat inderdaad de andere 
posten, namelijk vergoeding wegens ver
huizing van machionen, vergoeding voor 
wederaanpassing en uitrusting, vergoe
ding voor publiciteit en vergoeding voor 
moeilijkheid van herstel met hinderlijk 
bedrijf, in 1962 nog niet bestonden of 
konden bestaan vermits deze vier posten 
uitsluitend betrekking hebben op een 
werkelijke verhuizing en dat deze zich 
in 1963 slechts heeft voorgedaan ,,, en 
terwijl het bestreden arrest geen ant
woord verstrekt op dit micldel van de 
conclusie van eiser, zodat de beslissing 
niet naar de eis van de wet met redenen 
omkleed is : 

Overwegende dat het arrest, door niet 
te antwoorden op de in het middel aan
gehaalde conclusie, zijn dispositief niet 
regelmatig gerechtvaardigd heeft, in 
zover het uitspraak doet betreffende de 
belastbare inkomsten welke eiser in de 
loop van het jaar 1962 zou genoten heb
ben; 

Dat het middel gegrond 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 ; veroorcleelt verweerder in 
de kosten; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

31 januari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1·, H. Gerniers. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Dtunon, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. DeBruyn en Van Leyn
seele. 
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28 KAMER.- 31 januari 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - DIREO'l'E BELASTIN
GEN. - VERWERPING VAN EEN CON
CLUSIE OM DUBBELZINNIGE REDENEN. 
- SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN 
DE GRONDWET. 

Schendt artikel 97 van de Grondwet het 
a1·1·est van het hof van be1·oep waa1·bij 
de conclusie van de belastingschuldige 
om dubbelzinnige 1·edenen wordt ve1'
worpen (1). 

(GOVAERT, T. BELGISCHE S'l'AAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

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 artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest beslist 
heeft dat het bedrag van de opbrengst 
van de bossen moet bepaald worden op 
1.393.080 frank " zoals door eiser zelf 
aangeduid werd in de bijlage gevoegd 
bij zijn aangifte in de extrabelasting "• 
en deze beslissing steunt op de overwe
gmg dat " de gegevens van de deskundi
genverslagen van de Heer De Schrijver, 
opgesteld ter uitvoering van de opdracht 
die hem door eiser toevertrouwd werd, 
niet kunnen opwegen tegen de eigen 
verldaring van deze laatste "• en dat 
" het betoog van eiser betreffende de 
hoegrootheid van bedoelde opbrengst 
niet in aanmerking client genomen te 
worden daar het op voormelde verslagen 
gesteund is "• tenvijl : 1° eiser in zijn 
conclusie staande hield dat " de deskun
dige De Schrijver met toestemming van 
de Minister van Financien aangesteld 
werd en aile bewerkingen tegensprekelijk 
gebeurden "• dat " de Minister wei ge
schreven had dat de deskundige de ver
moedelijke waarde van het hout zou 
bepalen en de mogelijke opbrengst "• dat 
<< Minister Van Houtte, bij brief van 
10 december 1958, toestond, om te be
pslen hoe groat de opbrengst kon zijn 
van de bossen Govaert, een expertise te 
laten gebeuren, die tegensprekelijk zou 
zijn en waaraan de directie haar mede
werking zou verlenen "• en dat als des-

(1) Cass., 6 september 1962 (Bttll. en PASIC,, 
1963, I, 23) en 27 september 1966, su.p1·a, 
blz. 128. 

ktmdige aangesteld werd de Heer De 
Schrijver ; 2° terwijl eiser zich verder 
beriep op de vaststellingen en conclusies 
van de deskundige om de taxatie te 
betwisten in zover ze gevestigd was op 
het bedrag van de opbrengst dcr bas
sen, zijnde 1.393.080 frank, terwijl het 
arrest de conclusie van eiser niet tegen
gesproken of minstens niet beantwoord 
heeft, in zover zij staande hield dat de 
expertise van de Heer De Schrijver met 
de uitdrukkelijke toestemming van ver
weerder en aldus op tegenspraak ge
schiedde, en dat de Minister van Finan
cien zelfs geschreven had da t de des
kundige de mogelijke opbrengst zou 
bepalen ; 3° te1·wijl het onlogisch en 
tegenstrijdig is vanwege de rechter, ener
zijds, door deze conclusie niet tegen 
te spreken, impliciet aan te nemen dat 
verweerder zich uitdrukkelijk akkoord 
verklaard had met de expertise, die 
uiteraard na de aangifte van eiser moest 
gebemen, nu hij verklaard had dat deze 
expertise " tegensprekelijk zou geschie
den, en dat de administratie aan de 
expertise haar medewerking zou ver
lenen "• en, anderzijds, te beslissen dat 
met deze expertise geen rekening diende 
gehouden te worden om de enkele reden 
dat zij na deze aangifte gebeurd was en 
bijgevolg tegen deze aangifte niet kon 
opwegen : 4° tenvijl minstens uit de be
woordingen van het bestreden arrest 
onmogelijk kan uitgemaakt worden of 
de rechter in feite heeft willen beslissen 
dat het onjuist is dat bedoelde exper
tise geschiedde met de uitdrukkelijke 
toestemming van verweerder, en dat 
het eveneens onjuist is dat verweerder, 
in de persoon van de Minister Van 
Houtte, de expertise als " tegenspreke
lijk " beschouwd had en aan de directie 
opdracht gegeven had " haar medewer
king eraan te verlenen" en verklaard 
had dat de deskundige de opbrengst van 
de bossen zou bepalen, dan wel of hij 
in rechte heeft willen beslissen dat, zelfs 
indien dit juist was, er geen rekening 
kon gehouden worden met de vaststel
lingen en conclusies van de expertise, 
wat het bedrag van de opbrengst van de 
bossen betreft, om de reden dat eiser 
vroeger een bepaald bedrag van deze 
opbrengst in de bijlage gevoegd bij zijn 
aangifte in de extrabelasting aangeduid 
had, dan wel nog of hij in rechte heeft 
willen beslissen dat de gegevens van de 
verslagen van de deskundigeniet konden 
opwegen tegen de vroegere aangifte van 
eiser mndat zij, om redenen die alleszins 
door de rechter niet vermeld werden, 
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als verkeerd of onjuist moesten be
schouwd worden : 

Overwegende dat, door zich ertoe te 
beperken te beslissen dat het bedrag van 
de opbrengst van de verkoop van de 
bossen moet bepaald worden op 
1.393.080 frank, zoals door eiser zelf 
aangeduid werd in zijn aangifte, en dat de 
gegevens van de desktmdigenverslagen 
van de heer De Schrijver, « opgesteld 
ter uitvoering van de opdracht die hem 
door eiser toevertrouwd werd », niet 
" kunnen " opwegen tegen de aangifte 
van eiser, het arrest in het onzekere Jaat 
of de rechter oordeelt dat het bewijs 
voortvloeiende nit die expertise niet in 
aan1nerking kon worden genomen, hetzij 
omdat die expertise eenzijdig is, aldus 
geen acht slaande op de door eiser ge
nmnen conclusie, hetzij omdat die ex
pertise, hoewel zij uitgevoerd werd met 
de toestemming van de administratie, 
niet overtuigender is dan de aangifte 
van eiser zelf en niet volstaat om het 
bestaan te bewijzen van een vergissing 
door eiser in zijn aangifte begaan ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de andere middelen, die geen 
uitgebreidere vernietiging zouden lnmnen 
medebrengen, vernietigt het bestreden 
arrest, behalve in zover het beslist dat 
de op brengst van de bossen van het 
weerhouden vennogensaccres client afge
trokken te worden ; beveelt dat melding 
van het thans gewezen arrest 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. 

31 januari 1967.- 2• kamer.- Voor
zitteJ', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeveJ', H. De Bersaques. - Niet
gelijlcl~Liclencle conclusie (1), H. Duman, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HR. F. 
Nelis (van de balie te Leuven) en Van 
Leynseele. 

(1) Het openbaar ministerie had tot de ver
werping van het middel geconcludeerd, omdat 
het oorcleelde dat het bestreden arrest beslist 
had dat de gegevens welke verstrekt werden 
door het deskundigenverslag, zelfs al ge
schiedde het op tegenspraak, niet overtuigen
der bleken te zijn clan die van de aangifte van 
de belastingschuldige en dat derhalve de con
clusie ondubbelzinnig werd beantwoord. 

1 e KAMER. - 2 februari 1967 

1° ARBEIDSONGEVAL. -- ONGEVAL 
OP DE WEG NAAR EN VAN RET WERK. 

GEOOORDINEERDE WETTEN VAN 
28 SEPTEMBER 1931, ARTIKEL 19, 
LID 3. - DRAAGWIJDTE. 

2° OPENBARE ORDE. - ARBEIDS
ONGEVAL. - GEOOORDINEERDE WET
TEN VAN 28 SEPTEMBER 1931, ARTI
KEL 19, LID 3. - BEPALINGEN TOT 
BEPERKING VAN DE A,ANSPRAKELIJK
REID VAN RET BEDRIJFSROOFD, ZIJN 
WERKLIEDEN OF GELASTIGDEN. 
BEPALING VAN OPENBARE ORDE. 

3° BERUSTING. - BURGERLIJKE ZA
KEN.- BESLISSING DIE EEN BEPALING 
VAN OPENBARE ORDE UITLEGT. 
NIETIGREID VAN DE BERUSTING. 

1° K mchtens m·tilcel 19, lid 3, van de 
gecoorclinee1·cle wetten op de ve1·goeding 
van cle schade voortsp1·uitende uit a1'
beidsongevallen, zoals clit lid van lcracht 
was voo1· de wet van 11 j~mi 196·1, 
behielden de getro tfene en cle 1'echtve1'
lcrij genclen van een m·beiclsongeval of 
van een ongeval op cle weg naa1· of van 
het we1·k, clat niet opzettelijlc is teweeg
gebmcht cloo1· het hoofcl cle1• oncle1·neming, 
het recht om tegen cle peTsonen aan
spralcelijlc voo1· het ongeval, buiten het 
be.cl1·~j fshoofcl, of zijn werlclieclen en 
gelastigclen, vergoecling vom· cle ve1'001'
zaalcte schacle te eisen ovenenlcomstig 
cle 1·egels van het gemeen 1'echt (2). 

2° A1·tilcel 19, licl 3, van cle gecooJ•clineeJ'cle 
wetten van 28 september 1931 op cle 
ve1·goecling van cle schacle vooJ"tsp1'uitende 

(2) Raadpl. onder meer cass., 16 januari 
1956 (Arr. Vm·ln·., 1956, blz. 372) en noot 2; 
22 november 1965 (B1tll. en PAsrc., 1966, I, 
381); DELARUWIERE et NAMEOHE, nr 257, 
en noot 2, blz. 313; S. DAVID, Responsabilite 
civile et 1·isq1te p1'ofessionnel, nr 181. 

Uit de wijziging bij de wet van 11 juni 1964, 
van artikel 19, lid 3, van de op 28 september 
1931 gecoorclineerde wetten blijkt dat voor
taan de eis van gemeen recht tegen het be
clrijfshoofd, zijn werk1ieden of gelastigden, 
zelfs wanneer het ongeval niet opzettelijk is 
teweeggebracht, ontvankelijk is zo het ongeval 
een ongeval is dat op de weg naar en van het 
werk is voorgevallen ; de eis blijft niet-ont
vankelijk wanneer het ongeval een arbeidson
geval is in de eigenlijke zin van het woord 
(raadpl. cass., 26 april 1965, B1tll. en PASIO., 
1965, I, 899, en noot 1 ; 3 oktober 1966, 
S1tpm, blz. 14 7). 
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uit de a1•beidsongevallen is een bepaling 
van openbare o1·de (1). 

3° Is nietig de be1·usting in een beslissing 
gewezen bet1·ef}ende de uitlegging van 
een wetsbepaling van openbare o1'Cle (2). 

(STELLAMANS EN CONSORTEN, 
T. PONCIN EN NEYTS.) 

ARREST. 

HET HOF ; -- Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 juni 1964 door het Hof van 
beroep te Brusel gewezen ; 

Over bet middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 4, 2°, A en B, 
19, 21 van de wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, gecoiirdineerd bij 
koninklijk besluit van 28 september 1931 
(deze artikelen gewijzigd, artikel 1, bij 
artikel 1 van de besluitwet van 9 juni 
1945, artikel 4, 2°, A, bij artikel 3 van 
de wet van 10 juli 1951, artikel 4, 2o, B 
bij artikel 1 van de wet van 16 maart 
1954 en artikel 19 bij artikelen 10, 1o, 
van de wet van 10 juli 1951, en 3 van 
deze van 16 maart 1954) 1 van de 
besluitwet van 13 december 1945 betref
fende de vergoeding der schade voort
spruitende uit ongevallen die zich op 
de weg naar of van het werk voordoen 
en 6 van het Burgerlijk Wetboek, doo1·dat 
het bestreden arrest, hoewel bet aan het 
besproken ongeval het karakter toekent 
van een arbeidsongeval dat zich op de 
weg naar of van het werk heeft voorge
daan, waarvan de aansprakelijke dader 
en de getroffene beide bedienden van 
hetzelfde bedrijfshoofd waren, aanneemt 
dat partijen in de beroepen beslissing 
hebben berust in zover zij over de toe
passing van artikel 19, lid 3, van de wet 
van 24 december 1903 betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 

(1) Raadpl. cass., 19 december 1929 (Bull. 
en PAsrc., 1930, I, 50); 25 juni 1959 (A1'1'. 
Vm•b1'., 1959, blz. 893), inzonderheid het ant
woord op het derde middel. 

De omstandigheid dat een bepaling van de 
gecoiirdineerde wetten op de vergoeding van 
de schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen van openbare orde 1s neemt niet weg 
dat het bedrijfshoofd zich ertoe verbindt aan 
de getroffene een aanvullende vergoeding, 
die hij aldus beschouwt, toe te kennen, onge
acht de toepassing van bedoelde wetten (cass., 
7 november 1963, Bull. en PAsrc., 19~4, I, 
260, en noot 4). 

(2) Oass., 14 mei 1964 (Bttll. en PAsrc., 
1964, I, 980) en noot 2. 

uit arbeidsongevallen uitspraak heeft 
gedaan, en het de eiseressen veroordeelt 
aan de verweerders de respectieve bedra
gen van 100.000 en 50.000 frank te be
talon voor vergoeding wegens de per
soonlijk geleden morele schade tengevolge 
van de arbeidsongeschiktheid en het 
over~~jden van hun rechtsvoorganger, 
terw~Jl, ee1·ste onde1'Cleel, de wetsbepalingen 
betreffen~e de ve~goeding der schade 
yoortsprmt.ende . mt arbeidsongevallen, 
mzonderherd. artlkel 19 waarbij voor de 
rechtsvordermg tegen de aansprakelijke 
derde naar de regels van het gemeen 
recht wordt verwezen, de openbare orde 
r~ken en de berusting in een beslissing 
dre de . openbare or~e raakt nietig is 
(schendmg van alle m het middel aan
geduide wetsbepalingen, inzonderheid 
van de artikelen 19 en 21 van de wetten 
betreffen~e de ve!goeding der schade 
voor~sp:r;mtende .. mt .arb~.idsongevallen, 
gecoordmeerd brJ komnkhJk besluit van 
~~ september 1931, en 6 van het Burger
hJk Wetboek); tweede ondeTdeel, het ver
bod opgelegd aan de getroffene van een 
arbeidsongeval en zijn rechtverkrijgenden 
tegen het. bedrijfshoofd, of zijn werklieden 
en gelastr~den, een rechtsvordering over
eenkomstrg het gemeen recht in te stellen 
ten einde andere vergoedingen te beko
men dan de for~~itaire vergoedingen 
welke ten laste ZIJn van het bedrijfs
hoofd, al de personen t~eft die tengevolge 
van de arberdsongeschrktheid of van het 
overlij den van de getroffene aanspraak 
kunnen maken op een vergoeding op 
grond van de artikelen 1382 tot 1384 
van het Burgerlijk Wetboek en dat dit 
verbod zich ertegen verzet dat er aan 
de weduwe en aan de erfgenaam van 
de getroffene een vergoeding toegekend 
wordt wegens de persoonlijk hierdoor 
gele~en mor~le schade (schending van 
a:He m het mrddel aangeduide wetsbepa
lmgen betreffencle de vergoecling van de 
schade voortspruitende uit de arbeids
onge:rallen, gecoiirdineerd bij koninklijk 
beslmt van 28 september 1931 inzonder-
heid van artik~l 19) : ' 

Overwegende dat blijkens het bestre
den arrest en de aan het Hof overgelegde 
procedurestukken het ongeval, dat plaats
hacl op 17 oktober 1960 en dat aan de 
schuld van Clement Steenbeke, rechts
voorganger :ran de eisers, te wijten is, 
de oorzaak rs geweest van dezes dood 
en van die van de rechtsvoorganger 
va!l de verw.eerders, Jean-Pierre Neyts, 
berden gelastrgden van hetzelfcle bedrijfs
hoofd, en dat dit ongeval zich op de weg 
naar of van het werk voorgedaan heeft ; 
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Dat de eerste rechter beslist had dat 
zo, krachtens artikel 19, lid 3, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, hetwelk van toe
passing is op de ongevallen die zich op 
de weg naar of van het werk voordoen, 
de getroffene, gelastigde van een bedrijfs
hoofd, geen vergoeding kan bekomen 
wegens morele schade voortvloeiende uit 
de arbeidsongeschiktheid, wanneer de 
dader van het ongeval een gelastigde 
van hetzelfde. bedrijfshoofd is, integen
deel « de kinderen en de weduwe, welke 
niet in dienst van bedoeld bedrijf waren, 
het recht hebben vergoeding te vorderen 
wegens de persoonlijk geleden morele 
schade " ; dat hij vervolgens de eiseressen 
veroordeeld heeft aan de verweerders 
de bedragen van 100.000 en 50.000 frank 
te betalen voor vergoeding wegens morele 
schade; 

Dat het hof van beroep, dat van de 
regelmatig aanhangig gemaakte hogere 
beroepen kennis neemt, eerst constateert 
dat partijen in hun conclusies in hoger 
beroep verklaren te berusten in de beslis
sing van de eerste recllter « in zover deze 
uitspraak gedaan heeft .. . over de toe
passing van artikel 19, lid 3, van de wet 
van 24 december 1903 betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen ,, en daarna beslist 
dat dergelijke verklaring een berusting 
in het beroepen vonnis inhoudt « ten 
aanzien van bedoelde rechtsvraag " en 
dat hieruit volgt dat « de kennisneming 
van het hof van beroep beperkt is " ; 

Dat het arrest, dat vervolgens enkel 
onderzoekt of de schatting van de morele 
schade door de eerste rechter verant
woord is, erop wijst dat die schatting niet 
overdreven is en de eiseressen veroor
deelt bodoelde bedragen van 100.000 
en 50.000 frank te betalen; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
, Overwegende dat krachtens artikel 19, 
lid 2, van de gecoordineerde wetten be
treffende de vergoeding der schade voort
spruitende uit arboiclsongevallen, uit
gezonderd wanneer het ongeval door het 
bedrijfshoofd opzettelijk is teweegge
bracht, de schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen, ten laste van het 
bedJ:ijfshoofd en ten voordele van de ge
troffene of zijn rechtverkrijgenden, enkel 
en aileen recht geeft op de bij bedoelde 
wetten bepaalde vergoedingen ; 

Dat zoals het van kracht was op het 
ogenblik van het ongeval, het derde lid 
van artikel 19, dat toen toepasselijk was 

zowel op de ongevallen die zich op de weg 
naar of van het werk voordoen als op de 
arbeidsongevallen, bepaalde dat de ge
troffene en zijn rechtverkrijgenden het 
recht behouden om tegen de personen 
verantwoordelijk voor het ongeval, bui
ten het bedrijfshoofd, of zijn werklieden 
en gelastigden, vergoeding voor de ver
oorzaakte schade te eisen, overeenkomstig 
de regels van het gemeen recht ; 

Overwegende dat de beschikkingen 
van voormelde leden 2 en 3 de openbare 
orde raken zoals uit artikel 21 van de
zelfde wetten moet worden afgeleid ; 

Dat eruit volgt dat de instemming van 
partijen met de door de eerste rechter 
van artikel 19, lid 3, gegeven uitlegging 
nietig is ; dat het hof van beroep der
halve, ter wille van dergelijke berusting 
in die beslissing onwettelijk verklaard 
heeft clat « de kennisneming van het hof 
beperkt is " en dat het derhalve geen 
uitspraak over de wettelijkheid van de 
door de eerste rechter gegeven uitlegging 
heeft gedaan ; 

Dat dit onderdeel van het middel ge
grond is; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel van het 
middel dat, zelfs al was het aangenomen, 
geen ruimere vernietiging zou kunnen 
medebrengen, vernietigt het bestreden 
arrest, doch enkel in zover het : 1° rechts
gevolgen toekent aan de berusting door 
partijen in het beschikkend gedeelte van 
het beroepen vonnis, hetwelk beslist 
dat artikel 19, lid 3, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de vergoeding 
der schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen de rechtverkrijgenden van 
de getroffene niet verbiedt vergoeding 
wegens de persoonlijk geleden morele 
schade ten laste van het bedrijfshoofd, 
zijn werklieden of gelastigden te vorde
ren ; 2° de eiseressen veroordeelt wegens 
morele schade aan verweerster een ver
goeding van 100.000 frank en aan ver
weerder deze van 50.000 frank te betalen; 
3° de eiseressen veroordeelt tot de beta
ling aan de verweerders van de gerechte
lijke interesten op deze bedragen en dit 
vanaf 6 november 1962; 4° over de kos
ten van eerste aanleg en hoger beroep 
uitspraak doet ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; veroordeelt de vorweerders in 
de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

2 februari 1967.- 1e kamer.- Voo1·· 
zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1', H. Polet. - Gelijlcluidende 
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conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal.- PleiteTs, HH. Phi
lips en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 2 februari 1967. 

1" ARBEIDSONGEVAL.- WEG NAAR 
EN VAN HET WERK.- VERBLIJF VAN 
DE ARBEIDER. - VERBLIJF DAT NIET 
NOODZAKELIJK HET ENIGE 1\IOET ZIJN. 

2° ARBEIDSONGEV AL. - WEG NAAR 
EN VAN HET WERK. - VERBLIJF VAN 
DE ARBEIDER.- BEGRIP. 

30 ARBEIDSONGEVAL. - WEG NAAR 
EN VAN HET WERK. - AAN DE GE
WONE WEG ONAFSOHEIDELIJK VER
BONDEN RISICO. - BEGRIP. 

1° In a1·tikel 1 van de besluitwet van 
13 decembeT 1945 bet1'effende de veTgoe
ding van de schade voo1'tsp1'ttitende ttit 
m·beidsongevallen, implice1·en de woo1'
den « vm·blijf van de a1'beide1' " niet dat 
de m·beide1' slechts een enlcel ve1·blijf 
mag hebben (1). 

2" Zo in a1·tilcel 1 van de beshtitwet van 
13 decembe1' 1945 bet1·efjende de vm·
goeding van de schade voo1·tspTuitenae 
uit m·beidsongevallen de woo1'den "vm·
blijf van de a1·beide1' "een plaats bedoelen 
waa1· de a1·beide1· het voo1·nemen !weft 
zijn woonplaats te vestigen, althans voo1'
lopig, implice1·en z~i nochtans niet dat 
de m·beide1· op die plaats ove1·nacht, wan
nee?' hij e1· niet kan ovemachten omwille 
van de a1·beidsve1'bintenissen (2). 

3o T1'annee1· bij het afieggen van de 1w1·male 
weg van de plaats waa1' het we1•lc ve1'1·icht 
wo1·dt naa1· die van zijn veTblijf, of 
omgelcee1"a, ae a1'beide1· die tM' hulp 
snelt van een in gevaa1· zijnde pe1·soon, 
do01• een ongeval get1·ofjen wo1·dt, is het 
aldtts opgelopen 1·isico, in de zin van 
a1·tilcel 2 van de beslttitwet van 13 de
cembe1' 194·5, een aan de no1·male weg 
onajscheidelijk ve1'bonden 1'isico (3). 
(Wet van 6 januari 1961.) 

(1) Cass., 25 maart 1960 (A1'1·. Vm·b1·., 1960, 
biz. 693) en noot 1. 

(2) Cass., 26 februari en 25 maart 1960 
(Bull. en PASIC., 1960, I, 744 en 866). 

(3) Men vergelijke cass., 8 juni 1956 (Ar1·. 
Vm·b1·., 1956, biz. 843) en 8 september 1961 
(Bull. en PASIC., 1962, I, 39) gewezen ter 
gelegenheid van v66r de wet van 6 januari 
1961 overkomen ongevallen. 

Over het punt, dat onder aan de weg onaf
scheidelijk verbonden risico moet verstaan 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« L'UNION DE PARIS ll, T. V ... EN G ... ) 

ARREST. 

HET HOF; -- Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 10 november 1965 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Hoei ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1 (inzonderheid 
lid 1 en 2), 4 van de besluitwet van 13 de
cember 1945 betreffende de vergoeding 
der schade voortspruitende uit ongevallen 
die zich op de weg naar of van het werk 
voordoen, verlengd bij de wet van 10 juli 
1951, 1, 2, 3 van de wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortsprui
tende uit arbeidsongevallen, gecoordi
neerd bij koninklijk besluit van 28 sep
tember 1931, gewijzigd wat artikel 2 
betreft bij de wet van 10 juli 1951, en 
97 van de Grondwet, doo1•aat nate hebben 
vastgesteld, zowel op eigen gronden als 
op die van de eerste rechter welke bet 
overneemt : 1 o dat verweerster te Vieux
ville bij haar werkgever werkte, waar 
zij overnachtte, en die haar de woensdag
en de zondagnamiddag vrijaf gaf; 2° dat 
hoewel zij stappen had ondernomen om 
haar woonplaats te veranderen van Luik 
naar Vieuxville, zij nog steeds haar woon
plaats te Luik, aan de Sainte-Croixstraat, 
had; 3° dat deze woonplaats te Luik 
gemeubileerd was en het gebeurde dat 
zij er naar toe ging « vooral daar zij 
een minnaar had die met haar bij dezelfde 
werkgever werkte " ; 4° dat uit een attest 
van haar werkgever bleek dat zij twee 
halve dagen verlof had om naar Luik 
terug te keren ; 5o dat een getuigschrift 
van de politie te Luik dit attest be
vestigde door te verklaren dat verweer
ster op de datum van de feiten werkelijk 
aan de Sainte-Croixstraat verbleef, en 
na te hebben gesteld " dat de verblijf
plaats de plaats is waar, op een gegeven 
ogenblik, een persoon verblijft en voort
vloeit uit een feitelijk verband tussen 
deze persoon en een bepaalde plaats "• 
het bestreden vonnis beslist " hier te 
staan voor een geval van meer dan 
een verblijfplaats )) of, zoals de beroepen 
beslissing het had gedaan, " dat ver-

worden elk risico dat enig verband houdt met 
de normale weg, raadplege men cass., 10 ok
tober 1946 (Bu,/l. en PAsiC., 1946, I, 357); 
4 juni 1959 (A1-r. V m·b1·., 1959, biz. 810); 
18 maart 1960 (ibid., 1960, biz. 676) en noot 3. 
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weerster gewis bij haar werkgever over
nachtte, maar dat zij niettemin te Luik 
over een werkelijke verblijfplaats aan de 
Sainte-Croixstraat beschikte », en aan 
verweerster het recht toekent zich door 
eiseres voor de gevolgen van het ongeval 
te doen vergoeden overeenkomstig de 
gecoordineerde wetten betre:ffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, op grond dat « het 
ongeval de zondagnamiddag op de baan 
Vieuxville-Luik is gebeurd toen ver
weerster zich naar die stad begaf in de 
door haar minnaar bestuurde auto » en 
« dat het volkomen normaal was dat dit 
onwettig koppel zijn zondagverlof niet 
doorbrengt op de plaats van het werk 
en zich gaat afzonderen in het nog ge
meubileerd appartement dat de getrof
fene te Luik bezat en dat bet karakter 
verenigt van verblijfplaats en. van woon
plaats van rechtswege », waaruit volgt 
« dat het ongeval op de normale weg van 
het werk is gebeurd », teTwijl, in de be
perkende uitlegging die het van het ge
meen recht afwijkend karakter van de 
besluitwet van 13 december 1945 oplegt 
en gelet op het door de wetgever nage
streefd sociaal doel, het « verblijf » van 
de arbeider dat als vertrek- of eindpunt 
client voor de weg die de wet beschouwt 
als de weg naar of van het werk, niet 
noodzakelijk elke plaats is waar de ar
beider zelfs werkelijk en zelfs periodiek 
verblijft, maar bovendien met het voor
nemen op die plaats, althans tijdelijk, 
zijn woning te vestigen, dit wil zeggen 
er een plaats van te maken waar hij niet 
enkel af en toe of geregeld naar toe gaat 
voor persoonlijke aangelegenheden, maar 
de plaats van huisvesting voor hemzelf 
en zijn familie, de plaats waar hij uitrust 
en slaapt, en terwijl de soevereine vast
stellingen van de rechter derhalve niet 
wettelijk de benaming « verblijf" die hij 
heeft gegeven aan het nog gemeubileerd 
appartement dat verweerster te Luik 
bezat en waar ze, op het ogenblik van het 
ongeval, naar toe ging om zich met haar 
minnaar tijdens haar zondagnamiddag
verlof af te zonderen, verantwoorden, en 
derhalve evenmin verantwoorden zijn be
slissing dat dit ongeval zich op de weg 
van het werk had voorgedaan (schending 
van de artikelen 1 van de besluitwet van 
13 december 1945 en 97 van de Grond
wet), dat verweerster er het bewijs van 
had geleverd (schending van artikel 1315 
van het Burgerlijk Wetboek) en dat eise
res gehouden was het te vergoeden over
eenkomstig de organieke wetten inzake 
arbeidsongevallen (schending van alle in 
het middel aangeduide bepalingen met 

uitzondering van artikel 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat blijkens de vast
stellingen van het vonnis het ongeval 
waardoor verweerster, die loontrekkende 
meid is, werd getro:ffen, zich heeft voor
gedaan terwijl zij zich op een zondag
namiddag begaf van de plaats waar zij 
haar werk verricht, dit is de woonplaats 
van haar werkgever, waar zij verbleef, 
naar de woonplaats die ze te Luik had 
behouden om er van tijd tot tijd haar 
vrije uren te kunnen doorbrengen; 

Overwegende dat uit de aanhoudende 
wil van verweerster, bepaalde vrije uren 
in het gemeubileerd appartement door te 
brengen waar zij haar woonplaats had 
behouden, niettegenstaande het bestaan 
van een verblijf op de plaats waar zij 
haar werk verrichtte, de rechter wettelijk 
heeft ktmnen afleiden dat dit appartement 
het karakter had van een verblijf in de 
zin van het in het middel vermeld arti
kel 1 van de besluitwet van 13 december 
1945; dat de omstandigheid er wegens 
de arbeidsprestaties niet te kunnen ver
nachten, het voornemen van verweerster 
niet verandert om in dit appartement 
een woning te behouden ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, inzonderheid 
lid 2 en 4, 2 van de besluitwet van 
13 december 1945 betre:ffende de ver
goeding der schade voortspruitende uit 
ongevallen die zich op de weg naar of 
van het werk voordoen, verlengd bij de 
wet van 10 juli 1951, 1, 2 en 3 van de 
wetten betre:ffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, gecoordineerd bij koninldijk be
sluit van 28 september 1931, en 97 van 
de Grondwet, doordat het bestreden von
nis, dat als vaststaand aanneemt dat 
verweerster toen zij van Vieuxville, 
plaats waar zij haar werk verrichtte, 
naar Luik, haar verblijf, reed in de door 
haar bijzit bestuurde auto en tegenover 
een ernstige aanrijding kwam te staan 
waarin andere voertuigen waren betrok
ken, uit de auto was gestapt evenals haar 
metgezel en, bij het oversteken van de 
baan, door het voertuig van de opgeroe
pene in tussenkomst, Gerard, was ge
kwetst geworden, beslist dat dit ongeval 
te wijten was aan een risico onafschei
delijk verbonden aan de weg die geacht 
wordt de weg van het werk te zijn en 
dat eiseres, arbeidsongevallenverzeke
raar van de werkgever van de getro:ffene, 
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derhalve gehouden was aan verweerster 
de vergoedingen die bij de wet betreffende 
de vergoeding der scbade voortsprui
tende nit arbeidsongevallen bepaald zijn 
te betalen, op grond « dat daar de be
stuurder was gestopt om hulp te bieden 
aan de slachtoffers, gedaagde in boger 
beroep (thans verweerster) niet mag 
worden verweten dat ze nit de auto ge
stapt is om hetzelfde te doen of om enige 
andere beweegreden ; dat het integendeel 
blijkt dat zij een ernstig risico zou hebben 
genomen door in de auto te blijven die 
stilstond op de baan waar bij nog kon 
worden aangereden ... (en) de getroffene 
evenmin mag worden verweten dat zij, 
in de algemene opwinding, de rijbaan 
heeft willen oversteken, zelfs als deze 
verplaatsing af te raden was, te1·wijl, 
ee1·ste onde1·deel, de arbeider die, op de weg 
naar of van het werk, hulp biedt aan de 
slacbtoffers van een ongeval waarin der
den betrokken zijn, een daad verricbt 
die buiten het risico valt dat onafscheide
lijk verbonden is aan de normale weg, 
daar het de uitvoering is van een morele 
plicht van menselijke solidariteit die 
op alle mensen in alle omstandigheden 
rust en het vonnis verkla.art dat ver
weerster niet mag worden verweten, ten 
aanzien van haar aanspraak op vergoe
ding door eiseres voor de gevolgen van 
het ongeval dat haar is overkomen door 
de daad van de opgeroepene in tussen
komst, dat zij uit de auto is gestapt 
« om hulp te bieden aan de slachtoffers " 
en zodoende de in het middel aangeduide 
bepalingen van de besluitwet van 13 de
cember 1945 en van het koninklijk be
sluit van 28 september 1931, tot regeling 
van de vergoeding voor de ongevallen 
op de weg naar of van het werk, evenals 
artikel 97 van de Grondwet heeft ge
schonden; tweede onde1'deel, het aan de 
nonn.ale weg onafscheidelijk verbonden 
risico, ieder risico is dat enig verband 
houdt met de noodzakelijkheid, waarin 
de arbeider zich bevindt, om zich te 
verplaatsen ten einde zich naar de hier
boven bedoelde plaatsen te begeven en 
ervan terug te keren ( artikel 2 van de 
beslu:itwet van 13 december 1945) en dat 
de getroffene moet bewijzen dat het 
ongeval aan een zodanig risico te wijten 
is (artikel 1, lid 4, van de voormelde 
besluitwet), zodat het vonnis, dat ver
klaart dat verweerster niet mag worden 
verweten, ten aanzien van haar aanspraak 
op vergoeding door eiseres, dat zij uit 
de auto is gestapt om hulp te bieden 
aan de slachtoffers « of om enige andere 
beweegreden "• het wettelijk begrip van 
het aan de weg onafscheidelijk verbonden 

risico heeft miskend (schending van arti
kel 2 van de besluitwet van 13 december 
1945) en de regel van de bewijslast heeft 
geschonden dat het op de weg overkomen 
ongeval aan een dergelijk risico te wijten 
is (schending van de artikelen 1, lid 4, 
van de besluitwet van 13 december 1945 
en 1315 van het Burgerlijk Wetboek); 
fle1'de oncle1•cleel, het niet kan worden uitge
maakt of, volgens de rechter, het gevaar 
voor aanrijding of de algemene opwinding 
de redenen zijn van de beslissing dat het 
door verweerster gelopen risico van ver
plettering op de baan onafscheidelijk 
verbonden was aan de normale weg die 
zij aflegde van de plaats waa,r zij haar 
werk verrichtte naar haar verblijfplaats, 
zodra de rechter als regel stelt dat het 
evenzo zou zijn geweest als de getroffene 
zich aan dit risico had blootgesteld door 
uit de auto te stappen om hulp te bieden 
aan de slachtoffers of om enige andere be
weegreden, en deze dubbelzinnigheid aile 
toezicht op de wettelijkheid van de be
streden beslissing belet (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, na erop te hebben 
gewezen dat verweerster en de heer 
Gerard, thans opgeroepen in tussenkomst, 
toen ze per auto reden op de normale weg 
van de plaats van het werk van ver
weerster naar haar verblijfplaats « voor 
een ernstige kettingaanrijding zijn komen 
te staan " tussen zeven auto's met lijken 
en gewonden op de baan, het vonnis 
vaststelt dat verweerder die stuurde, 
gestopt is om hulp te bieden aan de 
slachtoffers en dat verweerster een ern
stig risico zou hebben genomen door in 
de auto te blijven die stilstond op de 
baan waar hij nog door andere voertuigen 
kon worden aangereden die, zoals hun 
voertuig, opdaagden ; dat het beslist 
dat aldus eiseres niet mag worden ver
weten dat zij uit de auto is gestapt, 
hetzij om te handelen zoals de beer 
Gerard hetzij om, in de algemene op
winding, de rijbaan om een andere be
weegreden over te steken ; 

Overwegende, enerzijds, dat de hulp 
geboden aan iemand die in groot gevaar 
verkeert, niet aileen een morele plicht 
van menselijke solidariteit, maar een 
wettelijke verplichting is, waarvan de 
niet-naleving als misdrijf strafbaar wordt 
gesteld in de bij de wet van 6 januari 
1961 omschreven voorwaarden; dat aldus 
bet risico opgelopen door de arbeider 
die, terwijl hij op de normale weg naar 
of van het werk reed, verplicht was hulp 
te bieden of te verschaffen aan iemand 
die in groot gevaar verkeerde, een aan 
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die weg onafscheidelijk verbonden risico 
is· 

'overwegende, anderzijds, dat de vast
stalling dat verweerster niet in de op 
de baan stilstaande auto kon blijven, 
zonder zich bloot te stellen aan het drei
gend risico van een ernstig gevaar voor 
haar fysische integriteit, wettelijk het 
beschikkend gedeelte verantwoordt, 
waarbij verklaard wordt dat haar even
min mag worden verweten dat zij, in de 
algemene opwinding, de rijbaan heeft 
willen oversteken om een andere reden 
dan om hulp te bieden aan: de slacht
offers; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat het verwerpen 
van de voorziening alle belang ontneemt 
aan de door verweerster gedane oproe
ping in tussenkomst van de partij Ge
rard, tot gemeenverklaring van het ar
rest; 

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

2 februari 1967.- 1e kamer.- Voo?'
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Verslaggever, Baron Richard. - Gel~jlc
luidende conclusie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Dassesse en Van Heeke. 

1 e KAMER. - 2 februari 1967. 

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - REOHTBANK 
VAN EERSTE AANLEG W'AARBIJ HET 
HOGER BEROEP TEGEN EEN VONNIS VAN 
DE VREDEREOHTER AANHANGIG IS. -
REOHTBANK VAN EERSTE AA,NLEG DIE 
DE VREDEREOHTER ONBEVOEGD VER
KLAART. - REOHTBANK DIE NADIEN 
DE ZA,AK A,A,NHOUDT EN OVER DE ZA,AK 
ZELF UITSPRAAK DOET OVEREENKOni
STIG ARTIKEL 473, LID 3, VAN HET 

WETBOEK VAN BURGERLIJKE REOHTS
VORDERING. BESOHIKKEND GE
DEELTE DAT AAN DE GEWONE REGELS 

VAN AANLEG IS ONDERWORPEN. 

20 KONGO.- ARBEIDSONGEVALLEN.
DECREET VAN 20 DECEMBER 1945. -

(1) Cass., 2 februari 1962 (Btlll. en PAsro., 
1962, I, 641); raadpl. cass., 17 november 1966, 
supm, biz. 376. 

(2) Verg. artikei 28, lid 2, van de Beigische 
wetten op de vergoeding van de schade voort
spruitende uit arbeidsongevallen. 

EIS TOT HERZIENING VAN DE TOEGE
KENDE VERGOEDINGEN. - TERMIJN 
VAN INDIENING. 

3D RECHTBANKEN 0 - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - REOHTBANK VAN EERSTE 

AANLEG, WAARBIJ HET HOGER BEROEP 
TEGEN EEN VONNIS VAN DE VREDE
REOHTER AANHANGIG IS GEMAAKT. -
REOHTBANK VAN EERSTE AANLEG DIE 
DE VREDEREOHTER ONBEVOEGD VER
KLAART. - REOHTBANK DIE NADIEN 
DE ZAAK AANHOUDT EN OVER DE ZAAK 
ZELF OORDEELT OVEREENKOMSTIG AR
TIKEL 473, LID 3, VAN HET WETBOEK 
VAN BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. 
- REOHTBANK DIE GEEN UITSPRAAK 

DOET OP EEN DOOR DE AKTE VAN HOGER 
BEROEP INGESTELDE EIS DOOR OP EEN 
BIJ DAGVAARDING VOOR DE VREDE
REOHTER INGEDIENDE EIS. 

1 o vV anneer de ?'echtbanlc van eerste aanleg, 
na als rechtm· in hogm· beroep van een 
vonnis van de mwlm·echtm· te hebben 
beslist dat deze 1'echte1· onbevoegd was, 
de zaalc aanhmtdt ove1·eenlcomstig a?·ti
lcel 473, lid 3, van het Wetboelc van 
b~trgeTlij lee ?'echtsvm·de1·ing, en oo?·de
lende clat ze tot haar bevoegdheicl be
hom·t, ove1· de zaalc zelf uitspraalc doet, is 
haar beslissing in laatste aanleg gewezen, 
in zover zij de vrederechter onbevoegd 
vedclaart, en is zij voor het ove1·ige aan 
de gewone ?'egels van de aanleg onde?'
W01'pen (1). 

2o Naa1• l~tid van a1·tilcel 24, lid 2, van het 
Kongolees dec1·eet van 20 december 1945 
op de schadeloosstelling wegens a?·beids
ongevallen van niet-inlanders, moet de 
eis tot herziening van de toegelcende ver
goedingen ingesteld worden binnen de 
te1·mijn van d1•ie jaar vanaf het eind
vonnis of van de beslissing van de ?'echter 
waa1·bij het alclcoord van de pm·tijen 
uitvoe1·baar wm·rlt ve1·lclaa1'd (2). 

3o vV an nee?' de ?'echtbanlc van ee1·ste aanleg, 
na te hebben ve1·lclaa1'd, als rechte1· in 
hogm· beroep, dat de eerste 1·echte1· onbe
voegd was, de zaalc aanhoudt en uit
sp1·aalc doet ove1• de zaalc zelf, overeen
lcomstig artilcel 473, lid .'1, van het T-Vet
boelc van bu1·gerlijlce 1'echtsvo1·dering, 
doet zij geen uitspmalc op een doo1• de 
alcte van be1·oep ingestelde eis doch op 
een eis zoals hij bij de dagvaanling voor 
de mwlerechter is ingediend (3). 

(3) Verg. cass., 5 maart 1054 (Arr. Ve1·br., 
1954, biz. 456), arrest waarvan de redenen 
erop wijzen dat de rechtbank van eerste 
aanieg de voor de vrederechter voorgebracbte 
eis « zeif aanboudt ». 
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(VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ « COMPA-

GNIES D'ASSURANCES D'OUTREMER "• 
T. HANSEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 maart 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel sfgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1, 61, 443, 456 en 473, inzonderheid 
lid 3, van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, doo1·dat, hoewel het vast
staat dat de termijn van drie jaar waar
binnen eiser, op straffe van verval, zijn 
eis tot herziening, gegrond op een verer
gering van zijn gebrek, moest instellen, 
welke termijn van drie jaar vastgesteld 
bij artikel 24, lid 2, van het Kongolees 
decreet van: 20 december 1945 op de 
schadeloosstelling wegens arbeidsonge
vallen van niet-inlanders, op 26 maart 
1962 verstreek, vervolgens dat die ter
mijn een fatale termijn is en derhalve 
niet kan gestuit of geschorst worden, dat 
bovendien de eis bij dagvaarding van 
13 maart 1962 was ingesteld voor de 
Vrederechter van het tweede kanton te 
Brussel, die zich uit hoofde van het 
voorwerp van het geschil onbevoegd heeft 
verklaard (1), dat ten slotte het hoger 
beroep ingesteld bij de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel, die overeen
komstig artikel 473, lid 3, van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering 
over de zaak zelf heeft uitspraak gedaan, 
bij akte van 27 maart 1964 was betekend, 
het bestreden arrest beslist dat de eis 
van verweerder tot herziening ingesteld 
werd binnen d,e fatale termijn van drie 
jaar, vastgesteld bij voormeld artikel 24, 
lid 2, en, dientengevolge, ontvankelijk is 
op grond « dat de eerste rechter er terecht 
op heeft gewezen dat de rechtsvordering 
die bij hem, overeenkomstig artikel 473, 
laatste lid, van het W etboek van burger
lijke rechtsvordering aanhangig was ge
maakt, bij da.gvaarding van 13 maart 
1962 voor de Vrederechter van het 
tweede kanton te Brussel was gebracht, 
dit is v66r het verstrijken van de her
zieningstermijn die was beginnen te lop en 
op 26 maart 1959; dat eiseres in hoger 
beroep (thans eiseres) te vergeefs staande 
houdt dat de voor een onbevoegde rcchter 
ingestelde rechtsvordering niet tot gevolg 
kon hebben de fatale termijn van drie 

(1) Omtrent de wettelijkheid van deze 
beslissing van onbevoegdheid, raadpl. cass., 
31 maart 1966 (Bttll. en PAsrc., 1966, I, 991). 

jaar, vastgesteld bij artikel 24, tweede 
lid, van het decreet van 20 december 
1945 op de schadeloosstelling wegens 
arbeidsongevallen van niet-inlanders, te 
stuiten ; dat het immers volstaat te con
stateren dat de rechtsvordering v66r het 
verstrijken van de termijn van drie jaar 
werd ingesteld ; dat bij de rechtbank van 
eerste aanleg, die over de zaak zelf uit
spraak moest doen, daar zij van oordeel 
was dat het geschil tot haar bevoegdheid 
behoorde, niet een nieuwe rechtsvorde
ring aanhangig was gemaakt die inge
steld was bij de akte van hoger beroep 
of bij de voor haar genomen conclusie, 
maar de rechtsvordering die ontstaan 
was uit de dagvaarding voor de vrede
rechter wiens onbevoegdheid het ver
val van die vordering niet tot gevolg 
had gehad, terwijl bij de rechtbank van 
eerste aanleg, rechtdoende in hoger be
roep, wanneer zij vaststelt dat de vrede
rechter uit hoofde van het voorwerp 
van het geschil onbevoegd is en zijzelf 
als rechtscollege van eerste aanleg mate
rieel bevoegd is om kennis te nemen van 
het geschil, de zaak zelf aanhangig wordt 
gemaakt door de akte van hoger beroep 
en eventueel door de conclusie van de 
oorspronkelijke eiser voor de rechtbank 
van eerste aanleg, waarnit volgt dat, als 
het arrest beslist dat de zaak zelf bij 
de rechtbank was aanhangig gemaakt 
ingevolge de voor de vrederechter bete
kende dagvaarding en om die reden ver
klaart dat de eis van verweerder tot 
herziening binnen de fatale termijn van 
drie jaar was ingesteld en derhalve ont
vankelijk was, het de in het middel aan
gednide bepalingen heeft geschonden : 

Overwegende dat, wanneer de recht
bank van eerste aanleg, zetelende in ho
ger beroep, van oordeel zijnde dat het 
geschil tot haar bevoegdheid behoort, 
overeenkomstig artikel 473, lid 3, van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, over de zaak zelf uitspraak doet, zij 
in eerste of in laatste aanleg, volgens de 
wettelijke regels van de aanleg, over het 
voor de vrederechter voorgebrachte ge
schil beslist, zonder dat een nienwe 
rechtsvordering moest worden ingesteld 
wegens diens onbevoegdheid ; 

Overwegende weliswaar dat de recht
bank van eerste aanleg artikel 473, lid 3, 
enkel dan toepast als zij, op een ontvan
kelijk hoger beroep, beslist dat de voor 
de vrederechter gebrachte eis tot haar 
bevoegdheid behoort ; maar dat, in geval 
van een dergelijke beslissing, de gebie
dende bepaling van genoemd lid de 
rechtsvordering bij haar aanhangig maakt 
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zoals zij bij de dagvaarding voor de 
vrederechter werd ingesteld ; 

Dat derhalve het arrest terecht de 
door verweerder ingestelde rechtsvorde
ring ontvankelijk heeft verklaard, niet
tegenstaande het verstrijken, op de 
datum van het hoger beroep tegen het 
vonnis van onbevoegdheid van de vrede
rechter, van de bij het decreet van 20 de
cember 1945 voorgeschreven termijn om 
die vordering in te stellen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

2 februari 1967.- 1e kamer.- Voo?'
zitte?', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Legros.- Gelijkl~tidende 
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleite1·s, HH. Si
mont en VanRyn. 

18 KAMER.- 3 februari 1967. 

1° ARBEIDSONGEVAL. - RECHTS
VORDERING VA,N DE VERZEKERAAR DIE 
DE FORFA,ITAIRE VERGOEDINGEN BE
TAALD HEEFT TEGEN DE VOOR RET 
ONGEVAL AANSPRAKELIJKE DERDE. -
BEGRIP. - WETTELIJKE GRONDSLAG. 

2° BEVVIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
BDRGERLIJKE ZAKEN. - DAGV AARDING 
VAN DE VOOR EEN ARBEIDSONGEVAL 
AANSPRAKELIJKE DERDE DOOR DEVER
ZEKERAAR TEGEN ARBEIDSONGEV AL
LEN, GEGROND OP DE INDEPLAATSSTEL
LING VAN DE VERZEKERAAR-ARBEIDS
ONGEV ALLEN IN DE RECHTEN VAN RET 
BEDRIJFSHOOFD. - ARREST DAT BE
SLIST DAT DE INGESTELDE RECHTS
VORDERING NIET DE VORDERING IS VAN 
DE GETROFFENE TEGEN DE VOOR RET 
ONGEVA,L AANSPRAKELIJKE. - SCHEN
DING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE 
INLEIDENDE DAGVAARDING. 

3° ARBEIDSONGEVAL. - VERHAA,L 
VAN RET BEDRIJFSHOOFD OF VAN DE 
VERZEKERA,AR - ARBEIDSONGEVALLEN 
TEGEN DE VOOR RET ONGEVAL AAN
SPRAKELIJKE DERDE.- AFSTAND VAN 
DIT VERHAA,L DIE ENKEL RAN BLIJKEN 
UIT HUN PERSOONLIJKE VERBINTENIS. 

4° ARBEIDSONGEV AL. - AFSTAND 
DOOR DE GETROFFENE, DOOR ZIJN 
REOHTVERKRIJGENDEN OF DOOR RET 

BEDRIJFSHOOFD VAN ELK VERHAAL TE
GEN DE VOOR RET ONGEVAL AANSPRA
KELIJKE DERDE. - AFSTAND ZONDER 
WEERSLAG OP RET RECHT VAN DEVER
ZEKERAAR - ARBEIDSONGEVALLEN Ol\1 
DE VORDERING VAN DE GETROFFENE 
TEGEN DE DERDE IN TE STELLEN. 

1° In geval van een aTbeidsongeval, behom·t 
het de ve1·zekemaT die de jo1·jaitai1·e vM·
goeclingen betaald heeft de ?'echtsvonle
Ting van de getTOfjene of van de 1'echt
VB1'kTijgenden tegen de aanspmkelijke 
deTde in te stellen; z~i vindt haa1· wette
z,~jke g?·ond in de d~tbbele indeplaatsstel
ling ge1·egeld bij m·tikel 22 van de wet 
van 11 ap1·il 1874 en a1·tikel 19, lid 8, 
van de gecoo?·dineenle wetten van 28 sep
tembe?' 1931 (1). 

2° Schendt de bewijskmcht van de inlei
dencle dagvaanling dom· de ve?·zelcema?' 
tegen m·beidsongevallen betelcend aan de 
voo?' een m·beidsongeval ctansp?·alcelijlee 
de1·de, geg1·ond op de incleJJlaatsstelling 
van becloelcle ve1·zelce1·aa1' in de 1·echten 
van het becl?·~ifshoofcl bij wie de get1·ofjene 
we1·lcte, het a1'1'est dat beslist dat de aldus 
ingestelcle ?'echtsvonleTing niet de vonle
Ting is van de getTofjene tegen de voo1· het 
ongeval aanspmlcelijlce denle. (Burgeri. 
Wetb., art. 1319, 1320 en 1322; wet 
van 11 juni 1874, art. 22; gecoiirdi
ncerde wetton van 28 september 1931, 
art. 19, lid 8.) 

3° Het bedTijfshoofcl of de ve?'ZekerctaT
a?·beidsongevallen le~mnen afzien van 
elle veThaal tegen de voo1· een a?•beicls
ongeval aanspmlcelijlce clenlen of tegen 
sommigen onde1· hen; doch de1·gelijlce af
stand lean slechts blij leen ~tit h~tn pe1'
soonlij lee veT bintenis en niet ttit een 
daad van de getrofjene of van zijn 1'echt
ve?·k?-ijgenden (2). (Gecoiirdineerde wet
ten van 28 septen1ber 1931, art. 21.) 

4° De afstancl dooT de get1·o fjene, zijn 1'echt
ve?·k1·~jgenden of het bed?·~ifshoofcl van elk 
ve1·haal tegen de vooT een a1·beidsongeval 
aansp1·alcelijlee de1·de ontneemt aan de 
verzekeTaa1' -aT beiclson gevallen, die met 
deze afstand niet zou hebben ingestemd, 
het 1·echt niet de 1'echtsvo1·deTing van de 

(1) Raadpl. cass., 9 februari 1961 (Bull. en 
PAsiC., 1961, I, 616) en noot 2; 6 november 
19tll (ibicl., 1962, I, 278). 

(2) Cass., 17 april en 20 juni 1958 (Arr. 
Verbr., 1958, biz. 624); 6 april 1959 (Arr. 
Vm·br., 1959, biz. 599); 13 januari 1964 (Bull. 
en PASIC., 1964, I, 495). 
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getrotfene tegen de aanspralcelijke derde 
in te stellen, welk verhaal hem bij de 
wet e1•lcend is. (Gecoi:irdineerde wetten 
van 28 september 1931, art. 21.) 

(NA,AMLOZE VENNOOTSCHAP VERZEKE-
RING{3MAATSCHAPPLf «LA PAIX ,, T. 
NA,AMLOZE VENNOOTSCHAP « GAZELEC" 
EN STAD HALLE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 jtmi 1964 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9, 14, 19, 
leden 3, 7, 8 en 9, 21, 22 van de wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
gecoi:irdineerd bij koninklijk besluit van 
28 september 1931, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, van de bewijs
kracbt van het exploot van dagvaarding 
van 26 en 27 juli 1952 en van het gerech
telijk contract, alsmede van artikel 97 
van de Grondwet, dom·dat bet bestreden 
arrest, na vastgesteld te hebben dat 
eiseres verzekeraar-arbeidsongevallen was 
van de vennootschap « Omnium de 
constructions electriques et d'appareil
lage " waarvan de werkman, Robert Roe
landt, het slachtoffer werd van een 
arbeidsongeval op 13 september 1951, 
dat de genoemde vennootschap voor 
rekening van de vennootschap « Gaze
lee ,, rechtverkrijgende van de vennoot
schap « Sobralec ,, werken uitvoerde aan 
de elektrische leidingen van de stad 
Halle, eigenares van het net, volgens 
bestelbriefvan 18 januari 1951 uitgaande 
van de vennootschap « Sobralec », onder
concessionaris van hetzelfde net, en dat 
tussen de vennootschappen « Omnium 
de constructions electriques et d'appa
reillage » en « Sobralec " een contract 
bestond waarbij bedongen werd dat 
de vennootschap « Onmium de construc
tions electriques et d'appareillage)) aileen 
aansprakelijk was voor de schadelijke ge
volgen van de werken, zonder uitzonde
ring noch voorbehoud, jegens de meester 
van het werk en de derden, en dat zij 
zich, behalve het geval van kwaadwillig
heid, tegen de meester van het werk elk 
verhaal ontzegde, de vordering door eise
res tegen beide verweersters ingesteld tot 
terugbetaling van de door haar ingevolge 
dit arbeidsongeval uitgekeerde forfaitaire 
vergoedingen onontvankelijk verklaart 
om de reden dat eiseres, << verkozen heb-

bende te handelen als gesubrogeerd in 
de rechten van haar verzekerde op grand 
van artikel 22 van de wet op de verze
keringen en 19, laatste lid, van de wet op 
de arbeidsongevallen, niet meer rechten 
kan uitoefenen op deze grand dan haar 
verzekerde, de vennootschap « Omnium 
de constructions electriques et d'appa
reillage ll, en « dat het hof van beroep 
thans niet te onderzoeken heeft of appel
lante (eiseres) zou kunnen handelen 
tegen de ge!ntimeerden (de verweersters) 
als gesubrogeerd in de rechten van Roe
landt aileen ... , daar dit buiten het ge
rechtelijk contract valt, de oorzaak en 
de grondslag van de ingestelde eis zou 
wijzigen en een nieuwe eis zou uitmaken, 
en de gei:ntimeerden zich hiertegen in hun 
conclusies met recht verzetten ))' terwijl, 
ee1·ste onderdeel, de rechter op alle midde
len en excepties door de partijen in hun 
conclusies ingeroepen moet antwoorden 
om zijn beslissing overeenkomstig arti
kel 97 van de Grondwet te motiveren, 
te1w~jl eiseres in haar conclusie voor het 
hof van beroep staande had gehouden 
« dat de rechtsvordering tegen de verant
woordelijke derde aan het slachtoffer 
toebehoort en niet aan het ondernemings
hoofd, dat ze dus in al de rechten van 
het slachtoffer gesubrogeerd is en dat 
het haar derhalve toegelaten blijft het 
verhaa.l van het slachtoffer uit te oefenen 
voor de algehele som welke ze uitbetaald 
heeft )), en de rechter deze conclusie niet 
beantwoord heeft, zodat hij zijn beslis
sing over de wijziging van de oorzaak 
en de grondslag van de ingestelde eis niet 
regelmatig gemotiveerd heeft, te1·wijl, al
leszins, de rechter niet bepaald heeft in 
welke mate en om welke reden de vorde
ring van eiseres verschillend is van de 
vordering die aan het slachtoffer toebe
hoort en in hoeverre de vordering van 
eiseres een nieuwe eis zou uitmaken zo 
ze als gesubrogeerd in de rechten van 
het slachtoffer handelde ; tweede onder
deel, de verzekeraar-arbeidsongevallen in 
al de rechten van het slachtoffer gesub
rogeerd is, wanneer hij de forfaitaire 
vergoedingen uitbetaald heeft, en het 
ondernemingshoofd tegen de derden de 
uitoefening van geen andere vordering 
bezit dan die van het slachtoffer zelf, 
te1·wijl het arrest, na vastgesteld te heb
ben dat eiseres de forfaitaire vergoedingen 
aan bet slachtoffer uitbetaald had, niet 
kon beslissen, zonder zich tegen te spre
ken en bijgevolg artikel 97 van de Grand
wet te schenden, dat de vordering van 
eiseres als gesubrogeerd in de rechten van 
het slachtoffer een nieuwe eis zou uit-
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maken, daar, mits betaling van de ver
goedingen, de verzekeraar-arbeidsonge
vallen in de rechten van het slachtoffer 
gesubrogeerd was ; de1·de ond_erdeel, alle~: 
zins de rechter, door te beshssen dat bi.J 
het exploot van dagvaarding van 26 en 
27 juli 1952 eiseres niet handelde als 
gesubrogeerd in de rechten van het 
slachtoffer van het arbeidsongeval, doch 
alleen als gesubrogeerd in de rechten 
van de werkgever, haar verzekerde, de 
bewijskracht van dit exploot miskend 
heeft daar uit de bewoordingen ervan 
duidelijk blijkt dat eiseres de rechten 
van bet slachtoffer deed golden ; vierde 
onderdeel, de rechter, door te beslissen 
dat eiseres, door de terugbetaling te 
vorderen van de sommen die zij aan het 
slachtoffer uitgekeerd had, de vorderi?g 
die aan bet slachtoffer toebehoorde met 
uitgeoefend had, doch enkel en alleen 
de vordering die aan het ondernemings
hoofd toebehoorde, de artikelen 9, 14 
en 19 van de wetten betreffende de ar
beidsongevallen geschonden heeft dR,ar, 
volgens deze artikelen, de vordering tot 
terugbetaling van de uitgekeerde scm
men de vordering is die aan het slacht
offer toebehoort en waarvoor de verze
keraar gesubrogeerd is in dB rechten van 
het slachtoffer : 

W at bet tweede, het derde en het vierde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 9 van de gecoordineerde wetten be
treffende de vergoeding der schade voor.t
spruitende uit arbeidsongevallen, de m 
de voorafgaande artikelen vastgestelde 
vergoedingen uitsluitend ten laste van 
het hoofd van de onderneming komen, 
dat deze echter van deze last ontslagen 
is, indien hij, tot betaling van de ge
nomnde vergoedingen, een overeenkomst 
heeft gesloten :r;net een daarto~ .gemac~
tigde verzekermgsmaatschappiJ en In 
dusdanig geval de verplichtingen van het 
bedrijfshoofd van rechtswege op de 
verzekeraar overgaan ; 

Overwegende dat naar luid van lid 3 
van artikel 19 van dezelfde wetten, on
verminderd de rechtsvordering voort
vloeiende uit bedoelde wet, de getroffene 
en de rechtverkrijgenden het recht be
houden om tegen de personen, a,anspra
kelijk voor het ongeval, vergoeding voor 
de veroorzaa,kte schade te eisen overeen
komstig de regels van het gemeen recht ; 

Overwegende derhalve da,t die rechts
vordering tegen de aansprakelijke de~<fe 
van rechtswege aan de getroffene of ZIJll 
rechtverkrijgenden behoort, doch da,t zij 

ook, kra,chtens artikel 19, lid 8, in hun 
plaats kan worden ingest~~d door het 
bedrijfshoofd da,t hun de biJ de wet be
doelde vergoedingen beta,ald heeft; 

Overwegende dat, indien het beclrijfs
hoofd een verzekeringsovereenkomst te
gen de risico's van de a,rbeidsongevallen 
heeft gesloten, het de verzekeraar, die 
de wettelijke vergoedingen heeft betaald, 
behoort de rechtsvordering van de ge
troffene of van de rechtverkrijgenden 
tegen de aa,nspmkelijke derde in te stel
len, znlks krachtens artikel 22 van de 
wet van II juni 187 4 op de verzekeringen ; 

Overwegende dat, daar het bedrijfs
hoofd ten doze de vennootschap " Om
nium ' de constructions electriques et 
d'appareillage », een verzekeringsover
eenkomst gesloten had tot betaling van 
de in geval var: arbeidsongeval yers.chul
digde vergoedmgen, de verphchtmgen 
van dit bedrijfshoofd van rechtswege op 
de verzekeraar, ten deze oiseres, zijn 
overgegaan ; dat derhalve ingevolge deze 
dubbele indeplaatsstelling de rechtsvor
dering van de getroffene voortaan toe
behoorde aan eiseres die de vergoedingen 
betaald had ; 

Overwegende dat de inleidende dag
vaarding vermeldt dat eiseres als verz~
keraar-arbeidsongevallen gesubrogeerd IS 
in de rechten van de vennootschap " Om
nium de constructions electriques et 
d'appareillage " in wier dienst de getrof
fene werkte; 

Overwegende dat bet arrest consta
teert dat eiseres aa.n de getroffene be
paalde vergoedingen heeft uitbetaald. en 
dat zij haar vordering tot terugbetahng 
ervan steunt op de bepalingen van arti
kel22 van de wet van ll juni 1874 en van 
artikel 19, lid 8, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen; 

Overwegende dat cut de voorgaan.de 
beschouwingen blijkt dat het arrest met 
zonder tegenspraak, zonder miskenning 
van de bewijskracht van de inleidende 
dagvaarding en zonder schending van de 
in bet middel aangeduide artikelen 9 en 
19 van voormelde geco6rdineerde wetten 
heeft kunnen beslissen dat eiseres tegen 
de derde aansprakelijke de rechtsvorde
ring van de getroffene niet uitoefent ; 

Overwegende dat de eerste verweerster 
vruchteloos de ontvankelijkheid van het 
derde en van het vierde onderdeel van 
hot middel betwist, daar de grief welke 
in het derde onderdeel wordt voorgesteld 
in nauw verband staat met de grief 
waarvan sprake in het vierde onderdeel, 



-689-

betwelk de wetsbepalingen preciseert 
waarop deze laatste grief doelt ; 

Overwegende dat bet tweede, bet ~erde 
en bet vierde onderdeel van bet m1ddel 
gegrond zijn ; 

Over'het tweede middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 9, lid 2, ~4, 
lid 1, 19, meer bepaald voorlaatste hd, 
21 van de wetten betreffende de vergoe
ding der schade voortsp~uitende "':l~t ar
beidsongevallen, gecoordmeerd biJ ko
ninklijk besluit van 28 september 1931, 
1121, 1165 van bet Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, doo1·dat het be
streden arrest, na vastgesteld te hebben 
dat de vennootschap « Omnium de con
structions electriques et d'appareillage ."' 
die door eiseres verzekerd was, geld1g 
afgezien had van het instellen van ~lle 
mogelijke eisen tot schadevergoedmg 
spruitende uit de uitvoer!ng van de ~aar 
toevertrouwde ondernemmg, en dat dwn
volgens de vennootschap « Omnium de 
constructions electriques et d'appareil
lage " geen geding meer kon instellen op 
grand van het laatste lid van voormeld 
artikel 19, beslist dat eiseres, op grand 
van dit artikel 19, niet meer rechten kon 
uitoefenen tegen de derde aansprakelijke 
dan haar verzekerde « Omnium de con
structions electriques et d'appareillage )) 
en dat bijgevolg de vordering door eiseres 
ingesteld tot terugbetaling va:r de door 
haar aan het slachtoffer mtgekeerde 
sommen onontvankelijk is, terw~;l, ee1·ste 
onde1·deel daar de ingestelde vordering 
niets anders is dan de vordering die aan 
het slachtoffer toebehoorde en de wet 
op de arbeidsongevallen, volgen~ haar 
artikel 21, van openbare orde IS, het 
slachtoffer niet wettelijk aan zijn for
faitair recht op vergoeding kan verzaken, 
en het trouwens ten deze vaststaat dat 
het slachtoffer dit recht niet verzaakt 
had, en eiseres, indien zij als verzekeraar
arbeidsongevallen haar recht op t.erug
betaling van de uitgekeerde vergoedmgen 
kon verzaken dit ten deze niet verzaakt 
heeft, en ter~ijl de verz~king door de 
verzekerde, het ondernemmgshoofd, aan 
zijn eigen recht een verhaal uit te oefenen 
als gesubrogeerd in de rechten van het 
slachtoffer tegen de derde verantwoorde
lijke, enkel en aileen op zijn eigen ver
plichting kon toegepast worden, en deze 
verzaking geen invloed kon hebben op 
het recht noch van het slachtoffer noch 
van eiseres, die bijgevolg, als verzeke
raar de vordering welke aan het slacht
offe; toebehoorde voort kon uitoefenen, 
en bovendien, volgens artikel 1165 van 
het Burgerlijk Wetboek, de verzaking 

door de vennootschap « Omnium de 
constructions electriques et d'appareil
lage " geen nadeel kon toebrengen aan 
eiseres, tweede onderdeel, het arrest de 
conclusie van eiseres niet beantwoord 
heeft, waarbij deze staande hield « dat 
de niet-tegenstelbaarheid aan eiseres van 
verzakingen door het ondernemingshoofd 
toegestemd uit het verzekeringscontract 
zelf voortspruit, dat het beding houdende 
verzaking aan elk verlmal door de ven
nootschap « Omnium de constructions 
electriques et d'appareillage ,, in het 
voordeel van de eerste verweerster, dus 
tegen eiscres niet kan ingeroepen worden, 
dat de vennootschap « Sobralec » er 
trouwens volkomen bewust van was 
toen ze in fine van haar brief van 18 ja
nuari 1951 aanstipte dat de ondernemer 
haar de verzekeringspolis moest voor
leggen met aktegeving va.r,t de verzaking 
aan elk verlmal vanwege ZIJn verzekeraar, 
dat zulke verzaking vanwege eiseres nooit 
gebeurde daar ze nooit hierover werd 
aangesproken, dat de eerste rechter ten 
onrechte de gevolgen van deze eindclau
sule heeft afgewezen "• te1·wijl de ~erech
telijke beslissingen, om volgens art1kel 97 
van de Grondwet wettelijk gemotiveerd 
te zijn, al de door de partijen in regel
matig neergelegde conclusie ingeroepen 
middelen en excepties moeten beant
woorden : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende, gewis, dat het bedrijfs
hoofd of de verzekeraar-arbeidsongeval
len van elk verhaal op alle of bepaalde 
aansprakelijke derden mogen afzien, 
doch dat een dergelijke afstand enkel 
uit hun persoonlijke verbintenis kan 
blijken; 

Overwegende, dienvolgens, dat de ver
zekeraar-arbeidsongevallen van het hem 
bij de wet erkende verhaal kan beroofd 
worden noch ingevolge de afstand door 
de getroffene, noch ingevolge de afstan~ 
door het bedrijfshoofd, waarmede hiJ 
niet zou hebben ingestemd; 

Overwegende dat, wijl het arrest op 
geen afstand wijst waarmede eiseres zou 
hebben ingestemd, het, op grond van de 
door de rechter gegeven redenen, de 
rechtsvordering van eiseres niet wettelijk 
onontvankelijk kon verklaren; 

Dat dit onderdeel van het middel ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat melding van dit 
a:rrest op de kant van de vernietigde 
beslissing zal gemaakt worden ; veroor-
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deelt de verweerster in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

3 februari 1967.- 1e kamer.- Voor
zittm·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggeve?", H. Neveu.
Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. Pleite1·s, HH. 

· Struye, Van Leynseele en Van Ryn. 

1 e KAMER. - 3 februari 1967. 

1° BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.
BEKENTENIS. - BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VERWEER GEGROND OP 
FEITELIJKE VERMOEDENS. - BESLIS
SING TOT VERWERPING VAN DIT VER
WEER DOOR ANDERE VERMOEDENS 
ERTEGEN IN TE BRENGEN.- REGEL
MATIG MET REDENEN OMKLEDE VER
WERPING. 

1° De bekentenis implicem·t de wil, ten 
aanzien van een betwisting, een verkla
ring af te leggen bestemd om tot bewijs 
voor de tegenpartij te clienen ( 1). 
(Burgeri. Wetb., art. 1345.) 

2° Is regelmatig met redenen omkleed de 
beslissing die een op feiteliJke ve1•moedens 
gegrond verwee1· ve1·werpt doo1• ande1·e 
vermoedens ertegen in te b1·engen (2). 
(Grondwet, art. 97.) 

(VAN GEYTE, T. DE WILDE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 november 1963 in hoger 
beroep door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dendermonde gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1350, 1354 en 1356 van het Burger-

(1) DE PAGE, d. III, nr 1009; cass., 6 juni 
1950 (A1'1'. Verb1·., 1950, biz. 712). Over het 
punt dat de bekentenis niet kan geiden voor 
een recbtsvraag (cass., 25 maart 1935, ibid., 
1935, I, 198) doch daarentegen wei kan geiden 

lijk Wetboek, doordat het bestreden von
nis, hoewel eiser in zijn voor de rechtbank 
van eerste aanleg genomen conclusie had 
laten gelden dat verweerder in zijn brief 
van 1 maart 1963 erkend had een font te 
hebben begaan welke de door eiser gele
den konijnenschade had veroorzaakt en 
dat de strenge winter geen geval van 
ovennacht uitmaakte, daar de houder 
van het jachtrecht in dergelijk geval 
aangepaste maatregelen diende te treffen, 
zoals het overvloediger verschaffen van 
voedsel of het stronger doorgevoerd 
uitroeien van de konijnen, de vordering 
van eiser, strekkende tot vergoeding van 
gezegde schade, ongegrond verklaart om 
de reden dat de bevindingen beschreven 
in het proces-verbaal van plaatsschou
wing en in bet deskundig verslag het 
bewijs niet inhielden van enige font in 
hoofde van verweerder doch integendeel 
er op wezen dat de schade veroorzaakt 
werd door konijnen die een ideale 
kweekplaats hadden gevonden op gron
den waarvan niet bewezen is dat ver
weerder er het jachtrecht op had, en om 
de reden dat de strenge winter de konij
nen verplicht had hun voedsel ver van 
hun gewone verblijfplaats te gaan zoeken, 
hetgeen een geval van overmacht voor 
de houder van het jachtrecht uitmaakte, 
terw~jl de aangeduide artikelen van het 
Burgerlijk Wetboek zich er tegen ver
zetten dat, nu eiser een bekentenis inriep, 
dit bewijsmiddel verworpen zou worden 
door middel van vermoedens gehaald uit 
de bevindingen van het plaatsbezoek en 
van het deskundig onderzoek, en terwijl, 
in alle geval, het vonnis nagelaten heeft 
zich uit te spreken over de vraag of 
voormelde brief van 1 maart 1963 al 
dan niet een bekentenis inhield, en of 
verweerder al dan niet de door eiser 
beschreven maatregelen had kunnen 
nemen om de gevolgen van de strenge 
winter te voorkomen, zodat, bij gebrek 
aan antwoord op de conclusie van eiser, 
het vonnis niet gemotiveerd is op een 
wijze die aan het voorschrift van arti
kel 97 van de Grondwet voldoet 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat eiser in zijn conclusie 

staande hield, enerzijds, " dat in gezegd 
schrijven van 1 maart 1963 het hoog 

voor een juridisch feit, onder meer voor bet 
bestaan van een oneigenlijk misdrijf, raadplege 
men DE PAGE, d. III, nr 1009. 

(2) Raadpl. cass., 8 december 1965 (Bull. 
en PASIC., 1966, I, 483). 
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aantal konijnen welke de schade hebben 
aangebracht niet wordt ontkend, doch 
impliciet wordt aanvaard, vermits appel
lant (thans verweerder) zelf toegeeft 
dat hij opdracht gaf om ze te verdelgen, 
wat dus in feite op een bekentenis van 
schuld neerkomt l>, zonder aldus een 
bekentenis in de zin van artikel 1354 
van het Burgerlijk Wetboek in te roepen, 
welke de wil impliceert een verklaring te 
doen die bestemd is om als bewijsmiddel 
te dienen en, anderzijds, " dat de strenge 
winter ter zake geen geval van overmacht 
is, vermits de houder van het jachtrecht, 
zoals iedereen, aangepaste maatregelen 
diende te treffen in verband met de 
strenge winter . .. onder meer door een 
overvloediger verschaffen van voedsel 
aan de aanwezig zijnde konijnen en een 
strenger doorgevoerd uitroeien van de 
overtollige konijnen )) ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt, 
enerzijds, dat de aanwezigheid van ver
scheidene konijnenpijpen op een of ander 
naburig erf wel bewijst dat de schade 
veroorzaakt werd door konijnen die daar 
een ideale kweekplaats vonden en dat 
niet bewezen is dat verweerder op deze 
erven het jachtrecht heeft, en, ander
zijds, dat ook de strenge winter van 1963 
de konijnen verplichtte hcm voedsel ver 
van hcm gewone verblijfplaats te gaan 
zoeken, wat als een geval van overmacht 
in hoofde van de houder van het jacht
recht voorkomt ; 

Dat het vonnis aldus feitelijke ver
moedens stelt tegenover de door eiser 
ingeroepen vern-:toedens en beslist dat 
het groot aantal konijnen, welke, volgens 
de conclusie, de oorzaak van de schade 
was waarvoor verweerder aansprakelijk 
is, voortkwam van erven waarvan het 
niet bewezen is dat laatstgenoemde het 
jachtrecht erop had ; 

Dat het zodoende voormelde conclusie 
passend beantwoordt ; 

Over het eerste onderdeel 

Overwegende dat eiser, zoals blijld uit 
het antwoord op het tweede onderdeel, 
niet stelde dat de bedoelde brief een be
kentenis van verweerder in de zin van 
artikel 1354 van het Burgerlijk Wetboek 

(1) Cass., 6 januari 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 589) ; verg. cass., 5 november 1965 
(ibid., 1966, I, 305). 

De betekende conclusie wordt enkel aan 
de minuut van het vonnis gehecht zo zij ver
volgens ter terechtzitting genomen is en voor 

inhield, doch slechts feitelijke vermoedens 
inriep; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

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

3 februari 1967.- 18 kamer.- Voor
zitter, R. Belpaire, raadsheer "'aarnemend 
voorzitter. - V e1·slaggeve1·, R. Delahaye. 
- Gelijlchtidencle conclusie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Bayart. 

1 e :KAMER. - 3 februari 1967. 

BEWIJS. - BEWUS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJS:KRAOHT VAN DE A:KTEN. 
- BURGERLIJ:KE ZA:KEN. - MIDDEL 
DAT DE REOHTER IN HOGER BEROEP 
VERWIJT DE BEWIJS:KRAOHT VAN DE 
VOOR DE EERSTE REOHTER GENOMEN 
OONOLUSIE TE HEBBEN GESOHONDEN. 
- 0VERLEGGING VAN DEZE OONOLUSIE 
VOOR DE REOHTER IN HOGER BEROEP 
BLIJKT UIT GEEN EN:KEL STUK. -
MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

Mist feitelijke g1·ondslag het miclclel clat 
de 1·echte1· in hoge1· be1·oep ve1·wijt cle 
bewijslcracht van de voo1· de ee1·ste 1·echte1• 
genomen concl1Lsie te hebben geschonden, 
te1·wijl 1Lit geen enlcel stulc waa1·op het 
Hof acht ve1·mag te slaan bli]lct clat deze 
concl1Lsie voor cle 1·echter in ho ger be1·oep 
ove1·gelegcl is (1). 

(MORTIER, T. GEMEENTE MERKSEM.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 december 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, 1319, 1320 en 1322 van het Burger-

de rechter in hager beroep is men enkel ver
plicht over te leggen een afschrift van de 
slotsom van de conclusie welke voor de eerste 
rechter genomen en aan het beroepen vonnis 
gehecht is (W etboek van burgerlijke rechts
vordering, art. 141 en 143). 
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lijk Wetboek, doordat het bestreden arrest 
de vordering, ingesteld door de rechts
voorganger van de eisers en strekkende 
tot betaling van een ereloon van 
453.138 frank wegens het opstellen van 
een ontwerp, gedateerd 17 juli 1951 en 
begroot op 7.880.678 frank, slechts ten 
bedrage van 227.229 frank, berekend op 
een begroting van 3.951.812 frank, ge
grond verklaart, onder meer om de reden 
dat uit de voor het hof van beroep voor
gebrachte stukken niet kan afgeleid wor
den dat verweerster haar akkoord zou 
gegeven hebben op een raming van 
7.880.678 frank, en doo1·dat het arrest 
aldus beslist hoewel de eisers, in hun 
conclusie voor het hofvan beroep, hadden 
Iaten gelden dat verweerster in haar 
eerste conclusie voor de rechtbank aan
genomen had 2,5 t. h. uit te betalen op 
7.880.678 frank en het dus in hoofde van 
verweerster niet opging dit bedrag van 
7.880.678 frank te betvvisten, te?·wijl, 
ee?·ste onde1·deel, uit gezegde eerste con
clusie van verweerster blijkt dat deze 
met de raming van 7.880.678 frank ak
koord ging, zodat het arrest de bewijs
kracht heeft geschonden welke door de 
ingeroepen artikelen van het Burgerlijk 
Wetboek aan gezegde conclusie wordt ge
hecht, tweede onderdeel, in alle geval, 
noch voormelde overweging van het 
arrest; noch de andere overwegingen van 
het arrest noch deze van het beroepen 
vonnis waarnaar het arrest verwijst, 
toelaten te weten welke draagwijdte de 
rechter aan de door de eisers ingeroepen 
eerste conclusie van verweerster heeft 
gegeven, zodat, enerzijds, het arrest geen 
passend antwoord geeft op het middel 
dat de eisers aldus Iieten gelden en, ander
zijds, het Hof in de onmogelijkheid ver
keert de wettelijkheid van de bekriti
seerde beslissing te onderzoeken, waaruit 
volgt dat het arrest niet behoorlijk over
eenkomstig de vereisten van artikel 97 
van de Grondwet gemotiveerd is : 

Overwegende dat verweerster, in een op 
13 januari 1958 gedagtekende en op 14 ja
nuari 1958 aan de pleitbezorger van de 
rechtsvoorganger van de eisers betekende 
conclusie, verklaarde bereid te zijn : 
« 2,5 t. h. uit te betalen of 7.880.678 frank 
a 2,5 t. h. = 197.015,95 frank)); dat zij, 
in haar conclusie ter terechtzitting geno
men, dit aanbod niet herhaalde, maar, 
in de slotsom ervan, in algemene termen 
verwees naar de redenen « aangehaald 
in de betekende conclusie van 13 januari 
1958)); 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 

blijkt dat de betekende conclusie en de 
conclusie genomen ter terechtzitting van 
de eerste rechter aan het hof van beroep 
overgelegd werden ; dat aileen blijkt dat, 
overeenkomstig de bepaling van arti
kel 143 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, enkel een afschrift van 
de slotsom van de conclusie genomen 
ter terechtzitting overgelegd werd ; 

Overwegende dat het arrest dan ook, 
in antwoord op de voor het hof van be
roep genomen conclusie waarin de eisers 
deden gelden dat "ook in de eerste con
clusie voor de rechtbank genomen door 
de gemeente Merksem aangeboden wordt 
2,5 t. h. uit te betalen op 7.880.678 frank 
of 197.015,95 frank», wettelijk kon vast
stellen, zonder de bewijskracht van de 
enkele voor de eerste rechter genomen 
conclusie te miskennen, " dat uit de voor 
het hof van beroep overgelegde stukken 
niet kon afgeleid worden dat de gemeente 
Merksem haar akkoord zou gegeven heb
ben op een hogere raming, en namelijk op 
een raming van 7.880.678 frank"; 

Overwegende dat die vaststelling te
vens een passend antwoord uitmaakt op 
de conclusie van de eisers ; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

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

3 februari 1967.- 18 kamer.- Voor
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve?·slaggeve?·, H. Delahaye. 

Gelijkluidende conclusie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Bayart en Fally. 

2e KAMER. - 6 februari 1967. 

I 0 RED EN EN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BuRGERLIJKE REOHTSVORDERING. -
TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN HET BE
SOHIKKEND GEDEELTE EN DE REDENEN. 
- SOHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN 

DE GRONDWET. 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - GEDING IN OASSATIE. -
BEKLAAGDE DIE ZIJN VOORZIENING 
HEEFT LATEN BETEKENEN. - KosTEN 
VAN DEZE BETEKENING MOETEN TE 
ZIJNEN LASTE BLIJVEN. 
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1° Schendt artikel 97 van de Grondwet 
het a1Test waarvan het beschikkend ge
deelte st1·ijdig is met de 1·edenen (1). 

2° W annee1· in strafzaken de beklaagde 
zijn voorziening !weft laten betekenen, 
moeten de lcosten van deze betekening 
te zijnen laste blijven zelfs zo zijn voor
ziening ingewilligd w01·dt (2). 

(VANSOHOENWINKEL, 
T. GILLIS EN ROYER.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 mei 1966 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

A. Op de voorziening van Vanschoen
winkel, beklaagde : 

Overwegende dat eiser zijn voorziening 
slechts gericht heeft tegen het beschik
kend gedeelte van het arrest dat, recht
doende op de burgerlijke rechtsvordering 
ingesteld door Emile Gilis en zijn echt
genote Royer, eiser veroordeelt om hun 
een vergoeding van 100.000 frank te 
betalen wegens de materiele schade ver
oorzaakt door het overlijden van de ge
troffene; 

Overwegende dat eiser zijn voorziening 
nodeloos a.an de verweerders en aan het 
openbaar ministerie liet betekenen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest eiser veroor
deelt om aan de verweerders een vergoe
ding van 100.000 frank te betalen tot her
stel van de materiele schade die hun 
berokkend werd door het overlijden van 
de getroffene, terwijl het arrest in zijn 
redenen die schade raamt op 50.000 fr. : 

Overwegende dat, met betrekking tot 
het herstel van de materiele schade die 
aan de verweerders berokkend is door 
het overlijden van hem zoon, slachtoffer 
van het ongeval waarvoor eiser aanspra
kelijk is, het arrest in zijn redenen stelt 
dat, gelet op de leeftijd van de getroffene 
en het door hem uitgeoefend beroep, de 

(1) Cass., 27 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1377). 

(2) Cass., 14 februari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 765) en 17 oktober 1966, supra, 
blz. 228. 

vergoeding die de eerste rechter heeft 
toegekend, tot 50.000 frank dient te 
worden verminderd ; 

Overwegende dat het arrest waarbij 
het beroepen vonnis hervormd is, in zijn 
beschikkend gedeelte beslist dat de ten 
voordele van de burgerlijke partijen 
Emile Gilis en zijn echtgenote Royer 
uitgesproken veroordeling verminderd 
wordt tot 356.280 frank en bij het vast
stellen van dit bedrag 100.000 frank in 
rekening heeft gebracht tot herstel van 
de bedoelde materiele schade ; dat wegens 
deze tegenstrijdigheid tussen zijn motive
ring en zijn beschikkend gedeelte het 
arrest artikel 97 van de Grondwet ge
schonden heeft ; 

Dat het middel gegrond is ; 

B. Op de voorziening van Emile Gilis, 
zijn echtgenote Royer, .Jean Gilis en 
Andre Gilis : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de voorzieningen van de eisers, 
burgerlijke partijen, betekend zijn aan 
verweerder Vanschoenwinkel tegen wie 
ze worden gericht; dat deze voorzienin
gen derhalve niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, op de voorziening van 
Vanschoenwinkel : vernietigt het bestre
den arrest, doch slechts in zover het 
rechtdoet over het herstel van de mate
riele schade die aan de burgerlijke par
tijen Emile Gilis en zijn echtgenote Royer 
berokkend is door het overlijden van het 
slachtoffer ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de verweerders in de kosten, 
uitgezonderd die van de betekening van 
de voorziening aan de verweerders en aan 
het openbaar ministerie, welke kosten 
ten laste van eiser blijven; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel ; op de voorziening 
van Emile Gilis, zijn echtgenote Royer, 
.Jean Gilis en Andre Gilis : verwerpt de 
voorzieningen ; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

6 februari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. de Waersegger.- Gelijlcluidende con
clusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
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2• KAMER.- 6 februari 1967. 

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ONOP
ZETTELIJKE DODING. - VEROOR· 
DELING WEGENS HET TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN AAN EEN PERSOON DIE 
TEN GEVOLGE VAN EEN EERSTE ONGE· 
VAL OP DE RIJBAAN IS BLIJVEN LIGGEN. 
- DESKUNDIGENONDERZOEK MET HET 
OOG OP DE BEPALING VAN DE DOOR HET 
SLACHTOFFER BIJ BEIDE OPEENVOL· 
GENDE ONGEVALLEN OPGELOPEN LET· 
SELEN. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID. 

Is met geen tegenstrijdigheid behept het 
a1Test dat eensdeels beklaagde V61'oor
deelt wegens het onopzettelijk toeb1·engen 
van slagen of veTwondingen aan een 
peTsoon die, ten gevolge van een ee1·ste 
ongeval, op de 1·ijbaan is blijven liggen, 
en dat anclenleels, alvo1·ens nitspTaalc 
te do en ove1' de b1wge1·lij ke 1'echtsvo1·de-
1'ing van het slachtofje1·, een deslcnndige 
aanstelt met het oog op de bepaling van 
de door de get1·otfene bij elk ongeval 
opgelopen le.tsels ( 1). 

(LECOCQ, T. CHOPIN EN BERRIER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 mei 1966 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de straf
vorderin.g die ingesteld is 

1° tegen de verweerder Chopin 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
is om zich in cassatie te voorzien tegen 
de vrijspraak van een 1nedebeklaagde ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

2° tegen eiser 

Overwegende dat de voorziening slechts 
ontvankelijk is in zover ze gericht wordt 
tegen het beschikkend gedeelte van het 
arrest ;,vaarbij eiser veroordeeld is; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 418 en 420 van het 

(1) Men raadplege cass., 27 februari 1961 
(Bull. en PASIC., 1961, I, 694). 

Strafwetboek, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering en 97 van de Grondwet, cloo1'
dat het bestreden arrest eiser schuldig 
verklaart aan het onopzettelijk toebren
gen van slagen of verwondingen aan 
Daniel Berrier, op grond dat uit het 
feit dat de wagen van eiser tegen de 
motor:fiets van Chopin is aangebotst en 
dat Berrier die omvergeworpen werd 
door dit voertuig, meegesleept werd op 
de rijbaan tot op verscheidene meters 
van de plaats waar hij zich aanvankelijk 
bevond, voortvloeit dat eiser slagen en 
verwondingen aan Berrier heeft toege
bracht, en dientengevolge verklaart dat 
eiser tegenover Berrier, die geen fout 
heeft begaan, geheel aansprakelijk is 
voor de vergoeding van de geleden 
schade, tenvijl, ee1·ste ondeTdeel, onder de 
in artikel 420 van het Strafwetboek be
doelde slagen en verwondingen wordt 
verstaan elk uit- of inwendig letsel, hoe 
licht ook, aan het menselijk lichaam van 
buitenuit toegebracht door een mecha
nische of chemische oorzaak die op de 
lichaamsgesteldheid inwerkt, tenvijl het 
bestreden arrest in het onderhavige geval 
niet vermeldt dat Berrier dergelijk letsel 
door de schuld van eiser geleden heeft 
en het derhalve niet wettelijk heeft kun
nen beslissen dat eiser - die dit uit
drukkelijk betwistte - slagen of ver
wondingen aan Berrier had toegebracht 
(schending van al de in het middel ver
melde wetsbepalingen), teTwijl, tweede 
oncleTdeel, het tegenstrijdig is te beslissen 
enerzijds dat eiser slagen ofverwondingen 
aan Berrier heeft toegebracht en der
halve aansprakelijk is voor de gehele 
schade van deze burgerlijke partij en 
anderzijds een desktmdige aan te stellen 
met opdracht om elk letsel waardoor 
deze bmgerlijke partij getroffen is te 
beschrijven en tevens te zeggen welk 
letsel uitsluitend voortkomt van zijn val 
op de rijbaan waaraan eiser geheel vreemd 
is gebleven, en welk letsel hij opgelopen 
heeft toen hij op de rijbaan lag en werd 
meegesleept (schending inzonderheid van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dater geen tegenstrijdig
heid in ligt eiser te veroordelen wegens 
onopzettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen aan Berrier en, na toeken
ning van een vergoeding bij voorraad, 
een deskundige aan te stellen met de in 
het middel beschreven opdracht ; 
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Dat deze opdracht immers insluit dat 
de rechter in feitelijke aanleg vastgesteld 
heeft dat elk van de twee opeenvolgende 
ongevallen lichamelijk letsel aan Berrier 
toegebracht heeft, en dat alvorens recht 
te doen op de overige burgerlijke rechts
vorderingen er een deskundigenonderzoek 
nodig is om uit te maken welk letsel te 
wijten is aan het tweede ongeval waarvan 
de gevolgen door eiser moeten worden 
vergoed; 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat eiser bij conclusie 
beweerde dat het niet bewezen was « dat 
de getroffene letsel opgelopen heeft » 
doordat hij na zijn val, op het ogenblik 
van het eerste ongeval op de rijbaan 
meegesleept werd door de motorfiets die 
door eiser aangereden was en terugge
stoten, " en het zeer goed mogelijk is dat 
deze tweede gebeurtenis hem geen nieuwe 
verwonding heeft toegebracht » ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat de wagen van eiser tegen de motor
fiets was aangebotst en dat Berrier die 
omvergeworpen werd door dit voertuig 
meegesleept werd op de rijbaan tot op 
verscheidene meters van zijn aanvanke
lijke plaats, en het aldus vaststelt dat 
zelfs in de onderstelling dat er geen 
nieuwe verwondingen zijn door ontstaan, 
Berrier aldus op zijn minst een slag, in 
de zin van artikel 420 van het Straf
wetboek, dit is een lichamelijk letsel, 
opgelopen heeft, zoals aangeduid wordt 
in het hie1•boven gegeven antwoord op 
het tweede onderdeel ; 

Dat elk onderdeel van het middel fei
telijke grondslag mist ; 

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 beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen die ingesteld 
zijn : 

l 0 door Chopin tegen eiser 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

2° door Berrier tegen eiser : 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt bevestigend te beschikken op de 
beslissing van de eerste rechter waarbij 
aan verweerder een provisionele vergoe
ding is toegekend en een onderzoeksmaat-

regel bevolen, en de zaak naar de eerste 
rechter verwijst; 

Dat een dergelijke beslissing geen eind
beslissing iR in de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van strafvordering en geen 
uitspraak doet over een bevoegdheids
geschil; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

go door Pollet tegen Chopin : 

Overwegende dat eiser, beklaagde, niet 
bevoegd is om zich in cassatie te voorzien 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door een derde inge
steld is tegen een medebeklaa.gde; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

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

6 februari 1967.- 2e kamer.- VoO?·
zitter en V erslaggevm·, H. De Bersaques, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
GBlijkluidende conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH, De 
Bruyn en Van Ryn. 

2e KAMER. - 6 februari 1967. 

1° VALSE NAAM.- ALGEMEEN OPZET 

VEREIST. - BE GRIP. 
2° NAAM. - EcHTGENOOT DIE EVEN

TUEEL IN ZIJN BEROEPS- OF HANDELS
BETREKKINGEN DE NAAM VAN ZIJN 
VROUW BIJ DE ZIJNE VOEGT ZONDER 
HA.A,R TOESTEMMING.- VERPLICHTING 
OM IN GEVAL VAN SAMENVOEGING VAN 
BEIDE NAMEN DOOR EEN LEESTEKEN 
TE DOEN UITKOMEN DAT DE ALDUS 
GEVORMDE NAAM SAMENGESTELD IS 
UIT DEZE TWEE ONDERSCHEIDEN NA
MEN. 

go BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. 
NOTARIS VOOR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK VERVOLGD WEGENS RET 
DRAGEN IN RET OPENBAAR VAN EEN 
VALSE NAAM IN DE AKTEN VAN ZIJN 

AMBT. - EXCEPTIE VAN ONBEVOEGD
HEID GEGROND HIEROP DAT DE FElTEN 
VALSHEID IN AUTHENTIEKE EN OPEN
BARE GESCHRIFTEN OPLEVEREN. 
EXCEPTIE VERWORPEN WEGENS RET 
ONTBREKEN VAN GEGEVENS WAARUIT 
KAN WORDEN AFGELEID DAT DE FElTEN 
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MET BEDRIEGLIJK OPZET OF MET HET 

OOGMERK OJ\'I TE SCHADEN WERDEN 

GEPLEEGD EN DAT ZE SCHADE HEBBEN 
KUNNEN BEROKKENEN. - WETTELIJK
HEID. 

1° Het bij artikel 231 van het Stmfwetboek 
beoogde wanbecl1·ijf vereist niet dat de 
qader. c!e bedoeling heeft gehad zijn 
~dent~te~t te verbergen; het volstaat dat 
hij de wil heeft te doen of te laten geloven 
dat de valse naam werkelijk de zijne 
is (1). · 

2° De echtgenoot, die geb1·uilc maakt van 
het 1·echt om eventueel in zijn be?·oeps
o( handelsbetrelckingen de naam van 
Z~J.n m·ouw met haar toestemming bij de 
Z~Jne te voegen, mag beicle namen niet 
samenvoegen zonde1• door een leestelcen 
zoals een verbindingstekmi, te doen uit: 
komen dat de ald11s gedragen naam 
samengesteld is uit deze twee onde?·
scheiden namen. (Burgeri. Wetb., 
art. 216; decreet van 6 f1'uctidor 
jaar II, art. 1; Strafwetb., art. 231.) 

3° vV ann.eer een notm·is, vm·volgcl voor cle 
co?Tec.twnele ?'echtbanlc om in het open
baa?' ~n de akten van zijn ambt een naam 
te hebben aangenomen die hem niet 
toebehoo1·t, een exceptie van onbevoegd
~eid . naar voren b1·engt wellce gegrond 
~s h~erop dat de feiten, gesteld clat ze 
bewezen zijn, valsheid in a1tthentieke 
en openba1:e gesch1·iften opleve1·en, is 
cle V61'1Verp~n_g van cle exceptie wcttelij lc 
ge1·echtvaard~gd cloo?" cle vaststelling van 
het ontb1·eken van elk gegeven waaruit 
lean .wm:qen afgeleid dat de feiten met 
bed1·~egl~Jk opzet of met het oogme1·k 
om te schaclen werden gepleegd en dat 
ze schade hebben kunnen berokkenen. 
(Impliciete oplossing.) 

(SCHARFF.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 23 juni 1965 en 7 juni 1966 
ge-:rezen door het Hof van beroep te 
Lmk; 

(1) Cass., 4 mei 1857 (Bull. en PAsiC., 1857, 
I, 229) ; 5 juli 1897 en conclusie van de Heer 
Advocaat-generaal Melot (ibid., 1897, I, 245). 
Men raadplege cass., 26 mei 1944 (ibid., 1944, 
I, 356). 

I. In zover de voorziening gericht wordt 
tegen het arrest van 23 juni 1965 : 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rec~ts;rormen werden nageleefd en dat de 
beshssn>g overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen het arrest van 7 juni 1966 : 

Over. het eerste middel, afgeleid nit de 
schendmg van de artikelen 231 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 
doordat het bestreden arrest zonder eisers 
bewering te betwisten volgens welke hij 
met in het openbaar de naam « Scharff 
de Vidts " of << Scharff-de Vidts " aan te 
nemen nooit de bedoeling heeft gehad 
zijn war~ identiteit te verbergen, de 
telastleggmg, een valse naam in het 
openbaar gedragen te hebben, tegen eiser 
bewezen geacht heeft en hem daarom 
OJ?-der bevestiging van het beroepen von: 
ms, tot een geldboete veroordeeld heeft 
o.m de reden dat het voor de toepas: 
smg van het voormelde artikel 231 van 
het Strafwetboek niet nodig is dat de 
?ekla.ag~e de bedoeling heeft gehad zijn 
1dent1tmt te verbergen, aangezien voor 
bedoeld wa;nbe.drijf slechts het algemeen 
?pzet vermst 1s, dat eenvoudig bestaat 
m de bewuste wil het bij de wet verboden 
feit te plegen, en dit algemeen opzet hier 
aanwezig is, evenals de bij artikel 231 
vereiste openbaarheid, terwijl zo, voor 
l!tet wanbedrijf, een valse naam in het 
openbaar te dragen, weliswaar slechts 
het algemeen opzet is vereist met uit
slniting van enig bedrieglijk 'opzet de 
toepassing van artikel 231 tach odder
worpen is aan de voorwaarde dat de 
beklaagde, bij het aannemen van een 
naam die ondersteld is niet de zijne te 
zijn, gehandeld heeft met het doel ten 
onrechte te doen geloven dat die naam 
hem toekwam en dus zijn ware identiteit 
te verbergen : 

Overwegende dat het in artikel 231 
van het Strafwetboek omschreven wan
bedrijf niet vereist dat de dader de bedoe
ling heeft zijn identiteit te verbergen, 
doch aileen dat hij de wil heeft te doen 
of laten geloven dat de valse naam wer
kelijk de zijne is ; 

pat het middel wettelijke grondsl~g 
m1st; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 231 van het 
Strafwetboek, 216 van het Burgerlijk 
Wetboek (zoals gewijzigd bij de wet van 
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30 april 1958), 1 en 4 van het decreet 
van 6 fructidor jaar II (25 augustus 
1794), houdende dat een burger geen 
andere naam of voornaam mag dragen 
dan die welke in zijn akte van geboorte 
vermeld zijn, doo?·dat het hof van beroep 
weliswaar aanneemt dat eiser in de uit
oefening van zijn beroepsactiviteit ge
rechtigd was, overeenkomstig het voor
melde artikel 216 van het Burgerlijk 
Wetboek, de naam van zijn vrouw bij 
zijn eigen familienaam te voegen, doch 
niettemin het wanbedrijf, een valse naam 
in het openbaar te hebben gedragen, 
tegen hem bewezen heeft geacht, op 
grond dat eiser in bepaalde omstandig
heden deze twee aldus naast elkaar ge
plaatste namen heeft gebruikt zonder 
streep of verbindingsteken ertussen, en 
het hof van beroep hiertoe overweegt 
dat wegens het ontbreken van een der
gelijk verbindingsteken « niet meer blijkt 
dat de namen van de echtgenoten naast 
elkaar zijn geplaatst, daar deze twee 
namen in een zijn samengesmolten )) met 
overtreding van de bepaling van open
bare orde vastgesteld bij het decreet van 
6 fructidor jaar II betreffende de on
veranderlijkheid van de naam, te?·wijl in 
het geval bedoeld in voornoemd arti
kel 216 van het Burgerlijk Wetboek de 
man die de naam van zijn vrouw in zijn 
beroeps- of handelsbetrekkingen ge
bruikt, die naan1. eenvoudig bij de zijne 
voegt, aldus de tekst zelf van voor
noemd artikel, dit wil zeggen dat hij 
de twee namen die elk hun eigen schrijf
wijze behouden, eenvoudig naast elkaar 
plaatst; en te?·wijl de eis, een streepje 
te zetten tussen de twee nmnen, een toe
voegsel is aan de wet en bovendien het 
gebruik insluit van een schrijfteken dat 
vreen1.d is aan beide bedoelde namen, 
hetgeen precies inbreuk maakt op het 
beginsel van de onaantastbaarheid van 
de familienamen, zoals ze in de akten 
van geboorte van de belanghebbenden 
zijn vermeld : 

Overwegende dat artikel 216 van het 
Burgerlijk Wetboek, dat de man verbiedt 
in zijn beroeps- of handelsbetrekkingen 
de naam van zijn vrouw zonder haar 
toestemming bij de zijne te voegen, niet 
is afgeweken van de bepaling van open
bare orde van artikel 1 van het decreet 
van 6 fructidor jaar II; 

Overwegende dat een gehuwde man die 
gebruik maakt van het recht de naam 
van zijn echtgenote bij zijn eigen naam te 
voegen, door een schrijfteken, zoals een 
verbindingsstreepje, moet doen uitkomen 
dat de aldus gedragen naam uit de eigen 

familienaam en uit die van de echtgenote 
samengesteld is, zoniet is er overtreding 
van artikel 1 van voormeld decreet ; 

Dat het middel wettelijke grondsla.g 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, doordat, in zover het arrest het feit 
de zogezegde wederrechtelijke toegeei
gende naam gebruikt te hebben bij het 
opmaken van verscheidene akten van 
zijn ambt, tegen eiser laat gelden als het 
wanbedrijf bestaande in het dragen van 
een valse naam in het openbaar, het 
verzuimt een passend antwoord te geven 
op het verweermiddel, door eiser in zijn 
conclusie hieruit afgeleid dat het bedoelde 
feit, in de veronderstelling dat het be
wezen is, valsheid in authentieke en 
openbare geschriften zou opleveren, en 
als zodanig buiten het kader van de telast
legging zou vallen : 

Overwegende dat het hof van beroep 
op eisers conclusie passend geantwoord 
heeft door erop te wijzen dat het feit 
dat hij, als notaris, in de akten van zijn 
ambt een naam aangenomen heeft die 
hem niet toekwam, begrepen was in de 
tegen hem ingebrachte telastlegging en 
dat eisers bewering dat die feiten buiten 
de bevoegdheid vallen van de correc
tionele rechtbank en, in hoger beroep, 
van het hof van beroep, omdat ze nood
zakelijk valsheid in authentieke en open
bare geschriften opleveren, niet in aan
merking kan worden genomen wegens 
het ontbreken van elk gegeven waaruit 
kan worden afgeleid dat ze met be
drieglijk opzet of met het oogmerk om 
te schaden werden gepleegd en dat ze 
schade hebben kunnen berokkenen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 231 van 
het Strafwetboek, 216 van het Burgerlijk 
Wetboek (zoals gewijzigd bij de wet van 
30 april 1958), 1 en 4 van het decreet 
van 6 fructidor jaar II (25 augustus 
1794) houdende dat een burger geen 
andere naam of voornmnen mag dragen 
dan die welke in zijn akte van geboorte 
vermeld zijn, 12 van de wet van 25 ven
tOse jaar XI (16 maart 1803) houdende in
richting van het notariaat (zoals gewij
zigd bij het enige artikel van de wet van 
10 juli 1951), doonlat het bestreden arrest 
weliswaar aanneemt dat het op grond 
van artikel 216 van het Burgerlijk Wet
hoek een notaris niet kan worden ver
boden in zijn beroepsbetrekkingen de 
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naam van zijn echtgenote bij de zijne 
te voegen wanneer zij, zoals hier, daarin 
toestemt, doch niettemin het feit de twee 
aldus naast elkaar geplaatste namen ge
bruikt te hebben bij het opmaken van 
akten van zijn ambt, tegen eiser heeft 
laten gelden als het wanbedrijf bestaande 
in het dragen van een valse naam in het 
openbaar, op grond dat krachtens het de
creet van 6 fructidor jaar II, het bij 
bedoeld artikel 216 verleende recht niet 
kan worden uitgebreid tot de alden van 
de burgerlijke stand noch tot de akten 
opgemaakt door een open bare ambtenaar, 
zoals een notaris, die in de alden van 
zijn ambt slechts de naam mag dragen 
die in zijn akte van geboorte en in het 
benoemingsbesluit voorkomt, te1·w~jl ener
zijds het recht van een man om in het ka
der van zijn beroepsactiviteit, volgens de 
omstandigheden bepaald in artikel 216 
van het Burgerlijk Wetboek, de naam van 
zijn vrouw bij zijn eigen familienaam te 
voegen precies een door de wet zelf be
paalde afwijking is van de regel waarbij 
aan iedereen verboden wordt een andere 
naam te dragen dan die welke in zijn 
akte van geboorte vermeld is, en terwijl 
anderzijds, wil men onsamenhangende en 
onaannemelijke toestanden vermijden, 
dat zelfde recht noodzakelijk moet gelden 
voor de gehele uitoefening van de be
roepsactiviteit van de belanghebbende, 
met inbegrip, wanneer het, zoals hier, 
om een notaris gaat, van wat het voor
naamste deel van zijn activiteit vormt, 
dit is het opmaken van de akten van zijn 
ambt: 

Overwegende dat de enige straf, die 
tegen eiser is uitgesproken wegens over
treding van artikel 231 van het Straf
wetboek, wettelijk verantwoord is door 
de in het tweede middel vermelde feiten, 
zodat het vierde middel niet ontvanke
lijk is wegens het ontbreken van belang : 

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

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

6 februari 1967.- 2e kamer.- Voo?'
zittM·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slaggever, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkl~tidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Faures. 

2e KAlVIER. - 6 februari 1967. 

1° WEGVERKEER. - PERSOON DIE IN 
STAAT VAN DRONKENSOHAP OP EEN 
OPENBARE PLAATS EEN VOERTUIG BE
STUURT. - l\1INIMUM-STRAF. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN.- 0NWETTELIJKE GELDBOETE. 
- VOLLEDIGE VERNIETIGING. 

1° De geldboete opgelegd aan wie in staat 
van dTOnkenschap op een open bare plaats 
een voe1·tuig bestuu1·t, mag niet kleiner 
zijn dan 100 j1•ank (1). (Wet van l au
gustus 1899, gewijzigd bij de wet van 
15 april 1958, art. 2-4.) 

2° De ve1·nietiging ~titgesp1·oken omwille 
van de onwettelijkheid van de geldboete 
die, wegens een misch·ijj, weTd opgelegd 
samen met de straf van VM'Val van het 
1·echt tot best~wen bepaald bij m·tikel 2-7 
van cle wet van 1 augustus 1899, gew~j
zigd en b~j gewerkt bij de wet van 15 ap1·il 
1958, st1·ekt zich uit tot cle volleclige 
vemonleling wellce uit hoofcle van clit 
misclrijj is ~titgesp1·oken (2). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE HOEI, 
T. WARINGER.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 mei 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Hoei; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van artikel 2-4 van de wet van 
1 augustus 1899, zoals zij gewijzigd is bij 
de wet van 15 april 1958, cloorclat het be
streden vonnis, onder bevestiging van het 
beroepen vonnis, verweerder tot een geld
boete van 50 frank veroordeelt om in 
staat van dronkenschap op een openbare 
plaats een voertuig bestuurd of een rijdier 
geleid te hebben, terw~jl deze wetsbepa
ling dit. wanbedrijf straft met een geld
boete van ten minste 100 frank : 

Overwegende dat eiser onder meer ver
volgd is, telastlegging 0, om het in het 

(1) Cass., 6 december 1965 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 452). 

(2) Cass., 18 april 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1044). 
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middel vermelde artikel 2-4 van de wet 
van 1 augustus 1899 overtreden te heb
ben, en daarom door het bestreden vonnis 
veroordeeld is tot geldboete van 50 frank, 
een vervangende gevangenisstraf en ver
val gedurende drie maanden van het 
recht tot het besturen van om het even 
welk voertuig ; 

Overwegende dat de wet, zelfs in geval 
van verzachtende mnstandigheden, niet 
toelaat de op dat misdrijf gestelde geld
boete tot beneden 100 frank te vermin
deren; 

Dat de uitgesproken geldboete derhalve 
onwettelijk is en dat deze onwettelijkheid 
zich uitstrekt tot de gehele veroordeling 
die wegens dit misdrijf uitgesproken is ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende, voor het overige, 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, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het rechtdoet over 
de vervolging die tegen verweerder is 
ingesteld wegens het in de telastlegging 0 
vermelde feit en over de kosten ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in de helft van de 
kosten en laat de andere helft ten laste 
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Luik, rechtdoende in hager beroep. 

6 februari 1967.- 28 kamer.- Voo1'
zitteT, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'slaggeve1', 
H. de Waersegger. - Gelijlclttidende 
conclttsie, H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 6 februari 1967. 

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. 
MISDAAD. - BESOHIKKING TOT V"ER
WIJZING VOOR DE OORREOTIONELE 
REOHTBANK. GEEN VERMELDING 
VAN VERZAOHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
- 0NBEVOEGDHEID VAN DE OORREO
TIONELE REOHTBANK. 

20 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN.- BESCHIKKING VAN DE RAAD
KAMER WELKE DE BEKLAAGDE NAAR 
DE OORRECTIONELE RECHTBANK VER-

WIJST WEGENS ALS l\'!ISDADEN GEKWA
LIFIOEERDE FElTEN, DE ENE ZONDER 
VERMELDING VAN VERZAOHTENDE OM
STANDIGHEDEN EN DE ANDERE NA 
ZE TE HEBBEN GEOORREOTIONALISEERD. 
- VOORZIENING VAN BEKLAAGDE TE
GEN HET VEROORDELEND ARREST. -
VERNIETIGING VAN DIT ARREST EN 
VAN DE VROEGERE REOHTSPLEGING 
TOT EN MET INBEGRIP VAN DE BE
SOHIKKING TOT VERWIJZING. - GREN
ZEN. 

1° H' annee1• de beschikking van de 1'aad
kame1' van de 1'echtbank van ee1·ste 
aanleg, wam·bij een van misdaacl vm·
dacht pe1·soon nam· de C01'1'ectionele 
J'echtbank wo1·dt ve1·wezen, geen veJ·zach
tende omstandigheden ve1·rnelclt, is de 
co1'1'ectionele 1'echtbank niet bevoegd om 
van het rnisd1·ij f kennis te nernen ( 1). 
(Wet van 4 oktober 1867, art. 1; wet 
van 23 augustus 1919, art. 3.) 

2° Op de door belclaagde ingestelde voo1'
ziening tegen een ve1'001'delend a1'1'est 
gewezen doo1• het hof van be1·oep wegens 
sarnenhangende feiten wellce als misda
den W01'den gelcwalificee1·d en naa1' de 
co1'1'ectionele 1'echtbank z~jn ve1·wezen 
door een beschikking van de madkame1· 
die de ene wettelijk !weft gecon·ectionali
seerd, doch voo1· de ande1·e geen ve1·zach
tende ornstandigheden heeft ve1·rneld, 
ve1·nietigt het Hof het bestreden a1·1·est 
evenals wat voo1·ajgaat met inbeg1'ip 
van de beschikking van ve1·w~jzing, be
halve in zove1· deze !weft beslist dat de 
wettelijk geco1'1'ectionalisee1·de rnisdaden 
slechts lctmnen leiden tot de toepassing 
van C01'Tectionele stmtfen (2). 

(KREPER, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«NOVAK >l EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 oktober 1966 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

I. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de straf
vordering : 

Over het middel mnbtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 179, 

(1) en (2) Cass., 15 oktober 1962 (Bull. en 
PAsiC., 1963, I, 207). 
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199, 226, 227 van het Wetboek van straf
vordering, 1, 2 van de wet van 4 oktober 
1867 op de verzachtende omstandigheden, 
zoals zij gewijzigd is bij artikel 3 van de 
wet van 23 augustus 1919 en bij artikel 1 
van de wet van 19 maart 1956 : 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik 
bij beschikking van 22 oktober 1965 
eiser naar de corroctionele rechtbank 
verwezen heeft wegens verscheidene wet
tig gecorrectionaliseerde misdaden, we
gens verscheidene wanbedrijven en ook 
om in 1965 te Luik of elders in het arron
dissement en in samenhang ermee in 
Belgie met bedrieglijk opzet of met het 
oogmerk om te schaden valsheid te 
hebben gepleegd in authentieke en open
bare geschriften, in handels- en bank
geschriften of in private geschriften, het
zij door valse handtekeningen, hetzij 
door namaking of vervalsing van ge
schriften of handtekeningen, hetzij door 
overeenkomsten, beschikkingen, verbin
tenissen of schuldbevrijdingen valselijk 
op te maken of achteraf in de alden in te 
voegen, hetzij door toevoeging of ver
valsing van bedingen, verklaringen of 
feiten die deze alden ten doel hadden op 
te nemen en vast te stellen, in het onder
havige geval : 1° door een brief valselijk 
op te maken die uitging van een onbe
paald gebleven fabriek en hem last gaf 
om televisietoestellen terug te halen ; 
2° door een brief onder naam van Rubo 
of Rulo en onder diens handtekening 
aan de echtgenoten Lebon te schrijven 
en hem met die naam te ondertekenen, 
en om met bedrieglijk opzet of met het 
oogmerk om te schaden gebru:ik te hebben 
gemaakt van de bedoelde valse doku
menten hoewel hij wist dat ze vals waren 
(telastlegging onder J) ; 

Overwegende dat, met betrekking tot 
deze laatste feiten die in de artikelen 193, 
196, 197,213 en 214vanhet Strafwetboek 
omschreven en met een criminele straf 
gestraft worden, de bedoelde beschikking 
geen melding maakt van verzachtende 
omstandigheden ; 

Overwegende dat de beschikking uit
drukkelijk vaststelt dat er samenhang 
bestaat tussen alle ten laste van eiser 
gelegde misdrijven ; 

Overweg~nde dat de correctionele 
rechtbank en daarna het hof van beroep, 
deze samenhang aangenomen hebben en 
bovendien samenhang tussen de feiten 
omschreven in de voormelde beschikking 
en de feiten ten laste van eiser gelegd 
in de dagvaardingen van 2 december 1965 
(nunnner 22420N65) en 25 januari 1966 

(nummers 30345N65, 2120N66 en 
28449N65), aangezien die rechtsmachten 
de voeging van de zaken bevolen hebben 
« in het belang van een goede rechts
bedeling "; 

Dat dientengevolge de correctionele 
rechtbank en, in hoger beroep, het hof 
van beroep onbevoegd waren om kennis 
te nemen van de gehele zaak ; 

Overwegende dat deze schending van 
de wet, naar luid van de artikelen 408 
en 413 van het Wetboek van strafvorde
ring, de vernietiging meebrengt van het 
bestreden arrest en ook de vernietiging 
van wat daaraan is voorafgegaan van de 
oudste nietige akte af, dit is de beschik
king van de raadkamer van 22 oktober 
1965; 

Overwegende dat de vernietigingen die 
aileen op de voorziening van eiser, be
klaagde, uitgesproken zijn, echter niet 
gericht worden tegen het deel van de 
beschikking waarbij hij naar het vonnis
gerecht verwezen werd wegens de telast
legging J /2, waarvan hij vrijgesproken 
is, en waarbij sommige als misdaden om
schreven feiten wettelijk naar de correc
tionele rechtbank verwezen worden ; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat de cassatie van de 
beslissing op de strafvordering en de 
vernietiging van de procedure die voor 
de vonnisgerechten gevolgd is, de ver
nietiging meebrengen van de op de bur
gerlijke rechtsvorderingen gewezen be
slissingen die het gevolg zijn van de 
eerste beslissing ; 

Om die redenen, zonder dat er grond 
is tot onderzoek van de middelen door 
eiser in zijn memorie voorgedragen daar 
ze geen cassatie zonder verwijzing kunnen 
meebrengen_, vernietigt het bestreden 
arrest, behalve in zover het door beves
tiging van de beroepen beslissing eiser 
van vervolging ontslaat wegens het feit 
dat in de telastlegging J /2 van de be
schikking van 22 oktober 1965 omschre
ven is ; vernietigt al hetgeen aan het 
bedoelde arrest sindsdien voorafgegaan 
is, de bedoelde beschikking van de raad
kamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik van 22 oktober 1965 
inbegrepen, behalve in zover ze eiser van 
vervolging ontslagen heeft wegens het 
feit omschreven in de telastlegging J /2 
waarvan hij vrijgesproken is en in zover 
ze beslist heeft dat de ten laste gelegde 
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feiten A en B, wegens verzachtende om
standigheden, slechts grand kunnen op
leveren tot correctionele stra:ffen ; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissingen ; laat 
de kosten ten laste van de Staat ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik, kamer van inbe
schuldigingstelling. 

6 februari 1967.- 2• kamer.- Voor
zittM·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggever, 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 6 februari 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN TEGEN WIE MEN EEN VOOR
ZIENING MAG INSTELLEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - GEEN GEDING AANHANGIG 
VOOR DE FEITENRECHTER TUSSEN ElSER 
EN VERWEERDER. - GEEN VEROOR
DELING VAN ElSER TEN VOORDELE VAN 
VERWEERDER. - 0NONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ,ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BEKLAAGDE DIE EEN A,ANVULLENDE 
ONDERZOEKSMAATREGEL VRA.AGT. 
RECHTER DIE EEN NADERE BEPA,LING 
GEEFT VAN DE GEGEVENS VAN DE ZA,AK 
WAAROP HIJ ZIJN OVERTUIGING GRONDT 
WAT DE SCHULD VAN BEKLAAGDE BE
TREFT. - IMPLICIETE VASTSTELLING 
VAN DE NUTTELOOSHEID VAN DE ON

DERZOEKSMA,ATREGEL. - VERWERPING 
ERVAN REGELMATIG .li'[ET REDENEN OM
KLEED. 

1° Is niet ontvankelijk de voo1·ziening doo1• 
een beklaagde ingesteld tegen een bU?'
geTlijke pa1·tij tegen wie hij geen geding 
aanhangig heeft gemaakt voo?' cle jeiten
?'echte?· en ten voorclele van wie de best?'e
den beslissing geen ve1·oonleling 1~it
spreekt ten laste van eise1· ( 1). 

(1) Cass., 25 november 1963 (Bttll. en 
PAsiC., 1964, I, 315). 

(2) Men raadplege cass., 4 juli 1955 (Bull. 
en PAsiC., 1955, I, 1199) en 13 april 1964 
(ibid., 1964, I, 867). 

2° W anneer de beklaagde een aanvullende 
onderzoeksmaatregel m·aagt motivee1·t de 
jeiten1·echter cle verwerping ervan ?'egel
matig doo1· een nadere bepaling te ge
ven van de gegevens van de zaak waarop 
hij zijn overtuiging g1·ondt wat cle schuld 
van beklaagcle betreft en cloo1· aldus 
impliciet de nutteloosheid van de ge
vraagde ondm·zoeksmaat?·egel vast te 
stellen ( 2). 

(FRANK, T. MA,RTIN, NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « TERCUIR » EN LANDSBOND VAN 
KRISTELIJKE MUTU ALITEITEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 mei 1966 in het Duits ge
wezen door de Correctionele Rechtbank 
te Verviers, rechtdoende in hager beroep ; 

Gelet op de beschikking van de Eerste 
Voorzitter van het Hof van ll september 
1966 waarbij wordt beslist dat de rechts
pleging vanaf de ter'echtzitting in het 
Frans zal worden voortgezet ; 

I. In zover de voorziening gericht wordt 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die ingesteld is tegen de verweerder 
Martin, medebeklaagde : 

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

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van de Landsbond 
van Kristelijke Mutualiteiten, verweer
ster : 

Overwegende dat de rechtsvordering 
van deze verweerster niet tegen eiser 
gericht was, dat tussen hen geen geding 
voor de rechter in feitelijke aanleg aan
hangig was en dat het bestreden vonnis 
geen veroordeling tegen eiser in het voor
deel van verweerster heeft uitgesproken ; 

Dat de voorziening geen bestaansreden 
heeft en derhalve niet ontvankelijk is ; 

III. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissingen op de straf
vordering die tegen eiser is ingesteld 
en op de burgerlijke rechtsvorderingen 
die door en tegen hem zijn ingesteld : 

Over de twee middelen samen, afgeleicl, 
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het eerste, uit de schending van artikel 97 
van de Grondwet, doordat het bestreden 
vonnis op de situatieschets van de rijks
wacht van Eupen ste1.mt, om de ver
klaring van zekere getuigen te beves
tigen en aldus te hesluiten dat eiser 
aansprakelijk is, terw#l, aangezien eiser 
in zijn conclusie had doen gelden dat de 
schets een volstrekt verkeerde voorstel
ling gaf van de plaats en derhalve sub
sidiair tot een plaatselijke bezichtiging 
had geconcludeerd, het bestreden vonnis 
op de aldus bekritiseerde schets niet 
mocht steunen zonder te zeggen om welke 
redenen het deze kritiek terzijde meende 
te mogen laten en de gevraagde plaatse
lijke bezichtiging onnodig achtte, zodat 
het vonnis, dat zich dienaangaande niet 
uitgesproken heeft, niet hehoorlijk met 
redenen is omkleed, en het tweecle, uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, cloonlat het bestreden von
nis op grond van de schets die door 
de rijkswacht van Eupen opgemaakt 
werd, verklaart dat het voertuig van 
Martin een regelmatige plaats op de 
weg schijnt in te nemen, te1·wijl eiser in 
zijn conclusie had beweerd dat de stand 
van Martins voertuig niet die kon zijn 
welke op de schets aangeduid is, omdat 
het voertuig dan omnogelijk de bocht 
had kcmnen nemen, zodat het vonnis, 
dat op de schets steunt zonder to zeggen 
om welke redenen het deze kritiek ter
zijde m.eende te mogen laten, aan lnoti
vering te kort komt : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
voor de rechter in hoger heroep beweerde 
" dat het duidelijk is dat de opgemaakte 
schets een volkon1.en verkeerde voorstel
ling geeft van de gebeurtenissen, dat de 
verhalisanten een verborgen bocht ver
melden en het plan daarentegen een haast 
rechte weg aanduidt " ; 

Dat het vmmis dienaangaande vast
stelt dat het ongeval in een bocht van 
de weg heeft plaatsgehad en derhalve 
erkent dat het plan slechts een gedeelte 
van die weg voorstelt ; 

Overwegende dat eiser hovendien deed 
gelden dat de dwarsc stand van zijn 
voertuig over de weg slechts een gevolg 
van de aanrijding kon zijn en dat dit 
voertuig door de botsing uit zijn normale 
baan geslagen werd, en dat aan de andere 
kant de wagen van Martin niet kon gere
den hebben zoals zijn stand op de schets 
het aanduidt, daar hij in dat geval de 
bocht niet had lnmnen nemen ; 

Overwegende clat eiser aldus cle juist
heid niet betwistte van de vermeldingen 
van de schets betreffende de stand van 

de twee wagens na de aanrijding, maar 
aanvoercle dat die stand verschillend 
was v66r de aanrijding; 

Overwegende dat het hestreden vonnis 
eisers lezing van het ongeval verwerpt 
op grond van de verklaringen van twee 
getuigen, die het aanhaalt en die, naar 
zijn oordeel, bevestigd worden door de 
stand van de wagens na de aanrijding, 
zoals het blijkt uit de vaststellingen van 
de verbalisanten en de door hen opge
maakte schets ; 

Overwegende .dat wanneer het vonnis 
zegt clat de stand van Martins voertuig 
op de weg normaal lijkt, het aldus vast
stelt dat, in de lezing van het ongeval 
die het aanneemt, die stand voor Martin 
de mogelijkheid niet uitsloot, in strijd 
met wat ei:;:er beweerde, de hocht te ne
men in de richting die hij volgde ; 

Overwegende clat eiser suhsidiair tot 
een plaatselijke bezichtiging conclu
cleerde, zonder die eis trouwens met bij
zondere redenen te oll1.kleden, maar dat 
de rechtbank duiclelijk de gegevens van 
de zaak vermeld heeft welke haar tot 
de overtuiging hebben gebracht dat eiser 
schuldig was en dat verweerder Martin 
geen fout had begaan, en aldus impliciet 
vastgesteld heeft dat de gevraagde onder
zoeksmaatregel nutteloos was; 

Dat het bestreden vonnis dus regel
matig gemotiveerd is en dat geen van 
beide middelen kan aangenomen worden ; 

En overwegende dat, met hetrekking 
tot de heslissing op de strafvordering, de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

01n die redenen, verwerpt cle voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

6 februari 1967.- 2e kamer.- Voor
zittM' en Ve1·slaggevm·, H. De Bersaques, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcluidencle conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal.- Pleiters, HR. Van 
Heeke en De Bruyn. 

2e KAmER. - 6 februari 1967. 

1° OVERTREDINGEN.- REINI
GING VAN DE STRA,TEN EN DOORGAN
C+EN. - .A'RTIKEL 551, 3°, VAN HET 
STRAFWETBOEK. - GEmEENTEVEROR
DENINe+ WA,ARBIJ AAN DE « EIGENA,ARS, 
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BEZITNEME:&S OF HUU:RDERS ll DE VER
PLICHTING WORDT OPGELEGD DEZE 
PLAATSEN TE REINIGEN. - VERVOL
GINGEN INGESTELD TEN LASTE VAN 
EEN WE:&RMEESTER IN DIENST VAN 
EEN HA.NDELSVENNOOTSCHAP DIE EEN 
GEBOUW VOOR DE AA.NGELA,NDE EIGE
NA.A:& OP:RICHT. - 0VERTREDING DIE 
NIET BEWEZEN WO:&DT VERRLAA,RD OM 
DE REDEN DAT BERLA.AGDE PERSOON
LIJR IN GEEN ENKEL RECHT VAN DE 
EIGENAA:R IS GETREDEN.- NIET WET
TELIJK GEREOHTVAARDIGDE BESLIS
SING. 

20 GERECHTSKOSTEN. - STRA,FZA
KEN. - AANLEG IN CA.SSA.TIE. -
VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ. - VoORZIENING NIET TEGEN 
HET OPENBAAR MINISTERIE GERIOHT. 
- BETERENING VAN DE VOORZIENING 
A,A,N HET OPENBAAR MINISTERIE. -
KosTEN VAN DEZE BETEKENING TEN 
LASTE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 

1° H' annee?' een gemeentelijke Ve?'o?·dening 
aan de« eigenaa1·s, bezitneme1·s of huu?·
ders " de vm·plichting oplegt de st1·aten 
of doo1·gangen te ?·einigen, 1'echtvaa1·digt 
de ?'echter niet wettig zijn beslissing, wan
nee?·, uitsp?·aak doencle ave?' de ve~volgin
gen ingesteld wegens een ove1·tred~ng van 
artikel 551, 3°, van het Strafwetboek 
ten laste van een we1·kmeestm· van een 
handelsvennootschap die vom· 1·ekening 
van de aangelande eigenam· een gebouw 
op1·icht, hij de ovm·t1·eding niet bewezen 
ve1·klaa1't om de enkele reclen clat be
klaagde pe1·soonl~jk in geen 1 echt van cle 
eigenaa1· is get?·eden, zondeT nate gaan of 
bedoelde vennootschap geen bezitneemste1· 
van de g1·ond was, in de betekenis van de 
gemeentel~jke ve?'O?'dening, en, zo ja, of 
beklaagcle, haaT aangestelde, doo1· haar 
niet gelast was met de 1'einigingsver
plichting, die op haa1' ?'Ustte ( 1). 

2o W anneer de bu1·ge?'lijke partij veTklaa1·d 
heeft een voo1·ziening in te stellen tegen 
de beklaagde doch niet tegen het open baM 
ministM·ie en zij desniettemin haa1· voo1'
ziening aan het openbaar ministe1•ie 
lweft betekend, moeten de kosten van deze 
betelcening te ha1•en laste blijven zelfs 
zo de voorziening wo1·dt ingewilligd (2). 

(1) Omtrent de strafrechtelijke verant
woordelijkheid van het orgaan of van de aan
gestelde van een handelsvennootschap die, 
door deze belast met de uitvoering van een 
verplichting die wettelijk op haar rustte, 

(BOUCHER, ECHTGENOTE ERAERTS, T. VIL
LERET EN PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERRTE AANSPRAKELIJKHEID 
« LIXON-OOURTIN ll,) 

ARREST, 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 551, 3°, van het 
Strafwetboek en 15 van het hoofd
stuk III van de verordening van de 
gemeente Dampremy, doordat het bestre
den vonnis beslist dat de eerste verweer
der niet vervolgd kon worden om de 
madder niet te hebben weggeveegd van 
de rijbaan v66r het gebouw dat de ver
weerders voor rekening van een aange
lande oprichtten, op grand dat die ver
weerder, beklaagde, in geen enkel recht 
van deze aangelande eigenaar getreden 
was in zijn uitsluitende hoedanigheid van 
werkmeester in dienst van de tweede ver
weerster die dit gebouw oprichtte voor 
rekening van de bedoelde eigenaar, ter
wijl de vermelde wets- en verordenings
bepalingen niet enkel toepasselijk zijn 
op de eigenaars en op degenen die in hem 
rechten getreden zijn, doch ook, volgens 
hun eigen bewoordingen, op de inwoners 
(artikel 551, 3°, van het Strafwetboek) en 
bovendien op de huurders en bezitnemers 
(gemeenteverordening van Dampremy), 
dit wil zeggen degenen die een aan de 
openbare weg gelegen gebouw in feite 
bewonen : 

Overwegende dat de in artikel 551, 
3°, van het Strafwetboek omschreven 
overtreding slechts dan bestaat wanneer 
een verordening de reinigingsverplichting 
aan de inwoners oplegt ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat die verplichting aan « de eigenaars, 
bezitnemers of huurders " opgelegd wordt 
krachtens de in het onderhavige geval 
toepasselijke gemeenteverordening van 
Dampremy; 

Overwegende dat het woord « bezit
nemer " betekent « die er bezit van 
neemt, er zich meester van maakt "• dat, 

verzuimd heeft dit te doen, raadplege men 
cass., 11 januari 1965 (Bttll. en PAsrc., 1965, 
I, 458). 

(2) Oass., 17 januari en 6 juni 1966 (Bnll. 
en PASIC., 1966, I, 629 en 1270). 
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als de verordening dit woord aan de 
woorden «, eigenaars " en « huurders " toe
voegt, zij daarmee de reinigingslast nood
zakelijkerwijze niet aileen aan de inwo
ners die eigenaar zijn van aan de open
bare weg gelegen gebouwen heeft willen 
opleggen, maar ook aan hen die een 
dergelijk gebouw in bezit nemen hetzij 
in feite hetzij omdat ze het recht ertoe 
hebben verkregen; 

Overwegende dat het vonnis beslist 
dat verweerder, in zijn uitsluitende hoe
danigheid van werkm.eester in dienst 
van de verwerende veru1.ootschap die 
een gebouw voor rekening van de aan
gelande eigenaar opricht, niet kon ver
volgd worden wegens overtreding van 
artikel 55 I, 3°, van het Strafwetboek, om 
de straat niet te hebben geveegd v66r het 
bedoelde gebouw, op grand aileen dat hij 
persoonlijk in geen enkel recht van de 
eigenaar van de grand is getreden ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
verzuimd heeft na t,e gaan of de verwe
rende vennootschap geen bezitneruer 
van de grand was, in de voormelde bete
kenis, en, zo ja, of verweerder, aange
stelde van verweerster, door deze niet 
gelast was de reinigingsverplichting, die 
in dat geval op haar rustte, in haar plaats 
te vervullen, zodat het zijn beslissing niet 
wettelijk gerechtvaardigd heeft ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch slechts in zover het 
rechtdoet op de burgerlijke rechtsvorde
ring van eiseres; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de verweerders 
in de kosten, behalve in de kosten van 
de betekening van de voorziening aan het 
openbaar ministerie tegen wie deze niet 
gericht was; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Bergen, rechtdoende in hager beroep. 

6 februari I967.- 2e kamer.- Voo?'· 
zitte?', H. De Bersa,ques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve?·slaggeve?', 
Ridder de Schaetzen. - Gelijklnidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Van Leynseele. 

(1) Oass., 5 december 1949 (B1tll. en PASIO., 
1950, I, 209); 13 februari en 25 mei 1959 
(ibid., 1959, I, 601 en 968) en 22 janual'i 1960 
(ilFid., 1960, I, 580). 

28 KAMER. - 6 februari 1967. 

I 0 ARBEIDSONGEV AL. - VERBOD 
OM DE SCHADEVERGOEDING EN DE FOR· 
FAIT.A,IRE VERGOEDINGEN TE CUMU
LEREN. - DRAAGWI.JDTE V.A,N DIT 
VERBOD. 

2° ARBEIDSONGEV AL. - GEDEELTE
LI.JKE .A,.A,NSPRAKELI.JKHEID VAN EEN 
DERDE. - VERGOEDING WA.A,ROP DE 
GETROFFENE RECHT HEEFT WEGENS 
ZI.JN ARBEIDSONGESCHIKTHEID. - GE
TROFFENE DIE VAN HET ONDJl1RNE· 
MINGSHOOFD OF V.A,N DEZES VERZEKE· 
RAAR DE FORFAITAIRE VERGOEDINGEN 
HEEFT VERKREGEN. - RECHT VAN 
DE GETROFFENE TEGEN DE DERDE. -
GRENS. 

I 0 A1·tikel 19, lid 4, van de gecoo?·dineerde 
wetten op de ve1·goeding van de schade 
vom·tspntitende nit arbeidsongevallen, 
ve1·vangen cloor artikel 10, 1°, van cle 
wet van 10 juli 1951, verbiedt de cum~t
latie van cle schacleve1'goeding en van de 
fm·faitai?'e vergoeclingen slechts wanneM' 
beide toegekend wm·clen VOO?' eenzelfde 
schacle of eenzelfde deel van de schade (I). 

2° In geval van gedeeltelijke aanspmke
lijkheid van een clerde wegens een 
arbeidsongeval, heeft de get?'o tfene ~tit 
hoofcle van de arbeidsongeschilctheid 
waardoo?' hij is get?·otfen recht op een 
som die gelijk is aan het geheel van de 
doo?' de derde ve~·schuldigde schadever
goecling, voo1· het deel van deze schade 
clat hij ve1·plicht is te he?'stellen, en het 
cleel van de forfaitai?·e ve1·goeclingen die 
clit cleel van clie schacle dekt, waa1•van 
de ve1·goeding niet ten laste van de de1·de 
valt, doch ten laste van het ondenwmings
hoofd of zijn verzelce1·aar blijft; zo de 
get1·o tfene 1·eeds alle jo1·jaitai1'e VM'goe
dingen heeft verk1·egen, lean hij van de 
derde slechts het ve1·schil ve1·k1·ij gen tussen 
het becb·ag van de schadeve?·goeding val
gens het gemeen recht en het deel van de 
fm·faitaire ve1·goedingen dat ove?'een
stemt met het deel van de aan de de1·de ten 
laste vallende aansprakelij kheid ( 2). 
( Gecoordineerde wetten op de vergoe
ding van de schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, art. I9, lid 4 
en 6; wet van IO juli I95I, art. IO, I 0 ,) 

(2) Men vergelijke cass., 5 december 1949 
en 3 juli 1950 (Bull. en PASIO., 1950, I, 209 
en 801) en 12 november 1956 (ibid., 1957, 
I, 265). 
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(HERMAN, T. COLSON.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 juni 1966 gewezen door het 
Hof van beroep te Bruss<!~; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, Hl, inzonderheid 
lid 3, 4, 6, van de bij koninklijk besluit 
van 28 september 1931 gecoordineerde 
wetten op de vergoeding van de schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
welk artikel 19 gewijzigd is bij het enige 
artikel van de wet van ll juni 1964, bij 
artikel10, 1° en 2°, van de wet van 10 juli 
1951 en bij artikel 3 van de wet van 
16 maart 1954, en 1 van de besluitwet 
van 13 december 1945 betreffende de 
vergoeding van de schade voortsprui
tende uit arbeidsongevallen, overkomen 
op de weg naar en van het werk, besluit
wet die verlengd is bij artikel 12 van de 
voormelde wet van. 10 juli 1951, cloo1·clat, 
na te hebben aangenomen dat de door ei
ser geleden gemeenrechtelijke econo
mische schade in het geheel 231.896 frank 
bedroeg en verweerder ze ten belope van 
een derde, dit is 77.299 frank, moest ver
goeden, het bestreden arrest van dat be
drag al de geldsommen (69.664 frank 
+ 6.479 frank), door eiser ontvangen als 
vergoeding voor schade veroorzaakt door 
een ongeval op de weg naar en van het 
werk, aftrekt onder voorwendsel dat de 
getroffene de door de wet voorgeschrevene 
en de gemeenterechtelijke vergoeding 
niet tegelijk kan genieten, terwijl, naar 
luid van artikel 19 van de voormelde ge
coordineerde wetten, dat op het onder
havige geval toepasselijk is krachtens ar
tikel 1 van de bovengemelde besluitwet, 
het slachtoffer van een arbeidsongeval, in 
geval van gedeeltelijke aansprakelijkheid 
van een derde, gerechtigd is om enerzijds 
van de aansprakelijke derde vergoeding 
van de geleden schade te eisen overeen
komstig de regels van het gemeen recht, 
en anderzijds van de werkgever of diens 
verzekeraar betaling te eisen van het deel 
der wettelijke vergoedingen dat overeen
stemt met het deel van de aansprakelijk
heid dat niet ten laste van de derde wordt 
gelegd, waaruit volgt dat, om het cumu
latieverbod van het voormelde artikel 19 
in acht te nemen, het bestreden arrest 
slechts een derde en niet het geheel van 
de bij de arbeidsongevallenwet bepaalde 
vergoeding moest en mocht aftrekken 

0ASSATIE, 1967. - 28 

van het aandeel waarvoor de gedeeltelijk 
aansprakelijke dader moet bijdragen : 

Overwegende dat, blijkens de niet 
betwiste vaststellingen en beslissingen 
van het bestreden arrest, eiser op 18 ok
tober 1960 getroffen werd door een onge
val op de weg naar zijn werk; dat de 
a~nsprakelijkheid voor dit ongeval tussen 
e1ser en verweerder verdeeld werd, ten 
belope van twee derden voor de eerste 
en een derde voor de tweede ; dat de 
scha~e, veroor.zaak~ door de tijdelijke 
arbmdsongesch1kthmd en de blijvende 
arbeidsongeschiktheid waardoor eiser 
aangetast werd en blijft volgens het ge
meen recht op 231.896 frank geschat 
werd en dat verweerder verplicht is 
ze ten belope van een derde, dit is 
77.299 frank, te vergoeden; dat eiser 
voor dezelfde schade forfaitaire vergoe
dingen ten belope van 76.143 frank ont
vangen heeft van de verzekeraar-arbeids
ongevallen v~n zijn ondernemingshoofd ; 
d~t . deze verzekeraar-arbeidsongevallen, 
dw m de rechten van eiser is getreden, 
zich ook burgerlijke partij gesteld heeft 
tegen verweerder en als zodanig diens 
veroordeling tot terugbetaling van het 
derde van dit bedrag, dit is 25.381 frank, 
heeft bekomen ; 

Overwegende dat artikel 19, lid 4, van 
d~ gecoordineerde wetten op de vergoe
dmg van de schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen, dat vervangen is door 
artikel 10, 1°, van de wet van 10 juli 
1951, cumulatie van de gemeenrechtelijke 
schadbvergoeding en van de forfaitaire 
vergoedingen slechts verbiedt wanneer 
beide toegekend worden voor een zelfde 
schade of een zelfde deel van de schade ; 

Overwegende dat, krachtens lid 6 van 
hetzelfde artikel, in geval van gedeelte
lijke aansprakelijkheid van een derde, 
het ondernerningshoofd gehouden blijft 
tot betaling van het deel der wettelijke 
vergoedingen dat overeenstemt met het 
deel van de aansprakelijkheid dat niet 
ten laste van de derde wordt gelegd ; 

Overwegende dat uit de combinatie 
van deze bepalingen volgt dat ze niet 
beletten dat rekening gehouden met de 
verdeling van de aansprakelijkheid voor 
het ongeval, eiser wegens zijn arbeids
ongeschiktheid een bedrag ontvangt dat 
gelijk is aan het totaal van de schade
vergoeding die verweerder verschuldigd 
is voor het door hem te vergoeden dee1 
van de schade, en van de twee derden 
van de wettelijke vergoedingen die ten 
laste van zijn ondernemingshoofd of 
diens verzekeraar blijven, omdat ze in 
die mate het deel van de schade dekken 
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waarvoor verweerder geen vergoeding 
verschuldigd is ; 

Dat innners aileen het overblijvende 
derde van de door eiser reeds ontvangen 
forfaitaire vergoedingen hetzelfde deel 
van de schade dekt als de bedoelde 
schadevergoeding ; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden 
arrest, wanneer het van de door verweer
der verschuldigde schadevergoeding de 
gezamenlijke forfaitaire vergoedingen af
trekt die eiser ontvangen had van de 
verzekeraar-arbeidsongevallen van zijn 
ondernemingshoofd, de in het middel ver
melde wettelijke bepalingen geschonden 
heeft; 

Dat het middel gegrond is ; 
·En overwegende dat eiser zijn voor

ziening nodeloos heeft laten betekenen 
aan het openbaar ministerie tegen wie 
die voorziening niet gericht was ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch slechts in zover het, 
rechtdoende op de burgerlijke rechts
vordering van eiser, van de schadever
goeding, door verweerder verschuldigd, 
de gezamenlijke forfaitaire vergoedingen 
aftrekt die eiser ontvangen had ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder in de kosten, met uitzondering 
van de kosten van de betekening van de 
voorziening aan het openbaar ministerie, 
die ten laste van eiser blijven; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van beroep te Luik. 

6 februari 1967.- 28 kamer.- Voor
zitter, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Bayart. 

28 KAMER. - 6 februari 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZA,KEN. - VEROORDELINC+ OP 
DE STRA,FVORDERINC+. - VOORZIENING 
VAN BEKLA.AGDE.- 0VERLIJDEN VAN 
DEZELFDE.- VOORZIENINC+ DIE DOEL
LOOS WORDT. 

Het ove1·lijden van belclaagde, t~jdens het 
geding in cassatie, ontneemt elk gevolg 
aan de op de stmfvorcle?·ing gewezen 

ve?·oordelende beslissing, zodat de tegen 
deze beslissing doo?' beklaagcle ingestelde 
vom·ziening geen reden van bestaan mee?' 
heeft (1). (Wet van 17 april 1878, 
art. 20.) 

(DEPREZ.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 juni 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Nijvel; 

Overwegende dat eiser blijkens een 
uittreksel afgegeven door de ambtenaar 
van de burgerlijke stand van de stad 
Waver, op 4 oktober 1966 in die stad 
is overleden ; 

Overwegende dat dit overlijden dat 
zich heeft voorgedaan alvorens het door 
beldaagde bestreden vonnis in kracht 
van gewijsde is gegaan, overeenkomstig 
artikel 20 van de wet van 17 april 1878, 
het verval van de strafvordering mee
brengt en elk gevolg ontneemt aan het 
bestreden vonnis dat slechts op deze 
vordering uitspraak gedaan heeft ; 

Dat de voorziening derhalve geen reden 
van bestaan meer heeft ; 

Om die redenen, zegt voor recht dat 
het bestreden vonnis zonder gevolg zal 
blijven; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de bestreden beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat. 

6 februari 1967.- 28 kamer.- Voo?'
zitte?', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e?'slaggeve?', 
H. de Waersegger. - Gel~jkluidencle 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Stnwe. 

2e KAMER. - 6 februari 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BtraGER
LIJKE REOHTSVORDERING. - BESLIS
SING DIE AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
SLEOHTS EEN C+EDEELTE VAN HAAR EIS 
TOEKENT. - BESLISSING BIJ VERSTEK 

(1) Cass., 20 juni en 20 juli 1966 (Bull. en 
PAsiO., 1966, 1, 1337 en 1409), 
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TEN AANZIEN VAN DEZE PARTIJ. -
VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TE
GEN DE BURGERLIJKE PARTI.J VOOR HET 
VERSTRI.JKEN VAN DE VERZETSTERMI.JN. 
- 0NONTVANKELI.JKHEID. 

W anneeT een bij ve~·stek gewezen beslissing 
ten aanzien van de bUJ·geTlijke pa1·tij 
vooT veTzet van deze paTtij openstaat, 
omdat zij ham· slechts een gedeelte van 
haa1· eis toekent, is de do01· belclaagde 
tegen de buTgeTlijke pa1·tij tijdens de 
ve1•zetsteTmijn ingestelde vaoTziening niet 
ontvankelijk (1). (Wetb. van strafv., 
art. 413; wet van 9 maart 1908, 
art. 3.) 

(BODSON, T. DELHEZ.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 j1.mi 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te V erviers ; 

I. Op de voorziening tegen de beslissing 
op de strafvordering : 

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

II. Op de voorziening tegen de beslis
sing op de burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat het vonnis terecht 
vaststelt dat het bij verstek gewezen is 
ten aanzien van de burgerlijke partij ; 
dat het de vordering van de bedoelde 
partij slechts gedeeltelijk aangenomen 
heeft; 

Overwegende dat de termijn van ver
zet van de burgerlijke partij op de dag 
van de voorziening niet verstreken kon 
zijn ; dat de voorziening van de be
klaagde, die ingesteld is voor het ver
strijken van die termijn van verzet, 
-yoorbarig en derhalve niet ontvankelijk 
IS; 

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

6 februari 1967.- 2e lmmer.- Voo1'· 
zitte1', H. De Bersaques, raadsheer waar-

(1) Oass., 17 december 1962 (Bull. en PA
src., 1963, I, 479) en 4 januari 1965 (ibid., 
1965, I, 430). 

nemend voorzitter. V M'slaggever, 
H. Trousse. - Gelijlcluiaende conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 7 februari 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
DoOR DE WET VAN 14 FEBRUAlti 1961 
INGEVOERDE BUITENGEWONE BELAS
TING. - TOEPA.SSING VAN DE BEPA
LINGEN VAN DE GECOORDINEERDE WET
TEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBE
LASTINGEN, BEHOUDENS AFWI.TKINGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
DOOR DE WET VAN 14 FEBRUARI 1961 
INGEVOERDE BUITENGEWONE BELAS· 
TING. - BELA.STING TEN BELOPE VAN 
5 T. H. VAN DE MOBILIENBELASTING 
EN VAN DE NATIONALE CRISISBELAS
TING OP DE IN DE LOOP VAN HET .JA,AR 
1961 TOEGEKENDE INKOMSTEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGER 
DOOR DE WET VAN 14 FEBRUA.RI 1961 
INGEVOERDE BUITENGEWONE BELAS
TING. - BELASTING DIE GEIND WORDT 
TEGELI.JKERTI.JD EN VOLGENS DE
ZELFDE MODALITEITEN ALS DE BELAS
TINGEN WA,AROP ZI.J BETREKKING 
HEEFT, 

4o INKOMSTENBELASTINGEN. 
Doo:R DE WET VA,N 14 FEBRUARI 1961 
INGEVOERDE BUITENGEWONE BELAS· 
TING. - BELASTING VERBONDEN AAN 
DE MOBILIENBELASTING EN AAN DE 
NATIONALE CRISISBELASTING WA.AROP 
ZI.J BETREKKING HEEFT. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
NATIONALE CRISISBELASTING. - BE
LASTING DIE VOLGENS DE OP DE MOB!· 
LIENBELASTING TOEPA,SSELI.TKE MODA
LITEITEN GEVESTIGD EN GEi:ND WORDT. 

6° VENNOOTSCHAPPEN.- HANDELS
VENNOOTSCHAP. - AA:RD VAN DE 
:RECHTEN VAN DE VENNOOT INGEVOLGE 
DE BESLISSING VAN DE ALGEMENE VE:R
GADE:RING DIE HET BED:RAG VAN HET 
DIVIDEND VASTSTELT EN DE UITKE:RING 
E:RVAN BESLIST. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
!NKOMSTENBELASTINGEN OP :ROE:RENDE 
KAPITALEN.- DIVIDENDEN WAA:RVAN 
DE UITKE:RING DOOR DE ALGEMENE 
VE:RGADERING IS BESLIST.- INKOMEN 
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DAT ONDEl:tWOl:tPEN IS AAN DE BELAS• 
TING OP DE INKOMSTEN VAN ROERENDE 
KAPITALEN. ~DATUM VANAF wELKE 
HET INKOMEN AAN DEZE BELASTING 
IS ONDERWORPEN. 

8° VENNOOTSCHAPPEN. ~ HANDELS
VENNOOTSCHAP. ~ ALGEMENE VER
GADEl:tiNG DIE DE DATUM NIET HEEFT 
VASTGESTELD WAAl:tOP HET DIVIDEND 
BETAALBAAl:tiS. ~ BESLISSING VAN DE 
l:tA,A,D. VAN BEHEEl:t. ~ WETTELIJK· 

REID. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTINGEN OP DE INKOMSTEN VAN 
l:tOEl:tENDE KAPITALEN. ~ ALGEMENE 
VEl:tGA,DEl:tiNG DIE DE DA,TUM NIET 
HEEFT VA,STGESTELD WAAl:tOP HET DIVI
DEND BETAALBAAl:t IS. ~ BESLISSING 
VAN I>E l:tAAD VA~ BEHEEl:t. ~ BELAS· 
TING OP DE INKOMSTEN VAN l:tOEl:tENDE 
KAPITALEN VEl:tSCHULDIGD Vll,NA,F DEZE 
DATUM. 

10° INKOMSTENBELASTINGEN. ~ 
. NA.TIONA:LE Cl:tiSISBELASTING. ~ AL

GEMENE VEl:tGADEl:tiNG DIE DE DATUM 
NIET HEEFT VASTC+ESTELD WAAl:tOP HET 
DIVIDEND BETAA:LBAAl:t IS. ~ BESLIS
SINC+ VAN DE l:tAAD VAN BEHEEl:t. ~ 
NATIONA.LE Cl:tiSISBELA,STINC+ VEl:t
SCHULDIC+D VA.NAF DEZE DATUM. 

ll 0 INKOMSTENBELASTINGEN. ~ 
Doo:a DE WET VA.N 14 FEBl:tUAl:ti 1961 
INC+EVOEl:tDE BUITENC+EWONE BELAS· 
TINC+. ~ ALC+EMENE VEl:tC+ADERINC+ DIE 
DE DATUM NIET HEEJ!'T V ASTC+ESTELD 
WA,Al:tOP HET DIVIDEND BETAALBAAR 

(1) Wanneer het gaat om de mobiliiln
belasting kan het inkomen door de belasting 
enkel getroffen worden vanaf de voor de 
betaling van het dividend vastgestelde datum 
(zie de in de hiernavolgende noten 1, 2 en 3 
aangehaalde gezaghebbende auteurs). Doch 
het betreft hier de door de wet van 14 fe bruari 
1961 ingevoercle buitengewone belasting. De 
vraag stelt zich dus of het uitgangspunt van 
de belastingsplichtigheid hetzelfde is als inzake 
de mobilienbelasting. 

De wetgever heeft stellig in de wet van 
14 februari 1961 niet dezelfde termen als in 
de gecoordineerde wet ten betreff en de de 
inkomstenbelastingen gebruikt : hoewel arti
kel 21 van de gecoordineerde wetten bepaalt 
dat «de toelcenning of de betaalbaar·stelling van 
de inkomsten het verschulcligd zijn van de 
mobilienbelasting medebrengt "• verwijzen de 
artikelen 121, § 1, 1°, en 126, § 1, 1°, van de 
wet van 14 februari 1961 naar de « ve?'leende 
of toegelcende " inkomsten. 

Doch client men uit dit verschil in de termen 

IS. ~ BESLISSINC+ VAN DE RAAD VAN 
BEHEER. ~ BELA,STINC+ VERSCHULDIC+D 
VANAF DEZE DATUM. 

l 0 In zove1' er· niet van afgeweken wo?'dt, 
zijn de bepalingen van cle gecoordineer·de 
wetten bet1·efjende de inkomstenbelas
tingen toepasselijk op de b~titengewone 
belasting ingevoe1·cl doo?' de wet voor· 
economische expansie, sociale voo?"uit
gang en financieel he1·stel. (Wet van 
14 februari 1961, art. 124, § 1.) 

2° De wet van 14 febr·~tar·i 1961 vestigt 
een buitengewone belasting ten belope 
van 5 t. h. van de mobilienbelasting en 
cle nationale c?'isisbelasting, clie ver·
schulcligcl zijn op cle in cle loop van het 
jaar· 1961 toegekencle inlcomsten, zoncle?' 
ver·cler·, te clien aanzien, af te wijlcen van 
cle bepalingen van cle gecoonlinee?'cle 
wetten bet1'efjencle de inlcomstenbelastin
gen. 

3° De door· cle wet van 14 febr·um·i 1961 
ingevoenle belasting wonlt ge'incl tegelij
lce?'t~icl en volgens clezelfcle moclaliteiten 
als de belastingen waar·op zij betr·elclcing 
heeft. (Wet van 14 februari 1961, 
art. 124, § 1.) 

4° Er· blijlct uit de economic van cle wet 
voor· economische expansie, sociale voo1'
uitgang en financieel her·stel van 14 fe
br'Uar·i 1961 dat rle wetgever· cle buiten
gewone belasting met cle mobilienbelas
ting en de nationale c?'isisbelasting, 
waar·op rle buitengewone belasting " be
tr·elclcing !weft », heeft willen ver·bin
den (1). 

af te leiden dat de datum vanaf welke de 
belasting verschuldigd is, . voor de bij de 
« eenheidswet " ingestelde buitengewone he
lasting verschilt van die welke voor de mobi
lienbelasting is vastgesteld ? Dit vraagpunt 
had het hof ten principale te beslechten. 

Artikel 122, § 1, 1°, van de wet van 14 fe
bruari 1961 bepaalt dat de buitengewone 
belasting gelijk is aan een percentage van de 
mobilien- en de nationale crisisbelasting en 
artikel 124, § 1, voorziet dat de inning van 
deze buitengewone belasting tegelijkertij d en 
volgens dezelfcle modaliteiten gebeurt als 
die van de belastingen waarop ze betrekking 
heeft. Het gaat hier stellig om de inning en 
niet om het verschuldigd zijn. Ongetwijfeld 
ook kan men niet eruit afleiden dat het enkel 
« opcentiemen " in de mobilienbelasting en 
de nationale crisisbelasting betreft, vermits 
de wetgever in § 2 van artikel 122 uitdrukke
lijk heeft gezegd dat de buitengewone belas
ting berekend wordt op het bedrag van de 
mobilienbelasting, de bedrijfsbelasting en de 



5° Naar luid van artikel 2, § 1, lid 2, van 
de wetten betretfende de nationale crisis
belasting, gecoor·dineer·d op 16 januari 
1948, wordt deze belasting gevestigd en 
ge~nd volgens de op de mobilienbelasting 
betr·etfende dezelfde inkomsten toepasse
lijke modaliteiten. 

6° en 7° Zo de aandeelho~tder· van een 
naamloze vennootschap een vm·der·ings
r·echt heeft vanaf het tijdstip waarop de 
algemene ver·gader·ing de uitker·ing van 
een dividend hee ft beslist, is dit dividend 
slechts een aan de mobilienbelasting 
onderwor·pen inlcomen vanaf het tiJdstip 
waar·op, ter beschikking gesteld van de 
aandeelhouder·, het dadelijk lccm ge~nd 
wm·den ( l). 

nationale crisis belasting " v66r elke toepassing 
van om het even welke opcentiemen "• en moet 
de belasting dus als een eigenlijke belasting 
worden beschouwd. Doch het blijkt dat wat 
volgens het hof beslissend was voor de be
doeling van de wetgever, hoewel hij, daar 
waar hij de datum wenst vast te stellen vanaf 
welke de belasting toepasselijk is, de term 
" de verlening " toegevoegd heeft aan de toe
kenning van de inkomsten en de term " de 
betaalbaar·stelling " liet wegvallen, is wel dat, 
indien er voor de buitengewone belasting een 
andere oplossing als voor de mobilienbelasting 
moest toegepast worden, de buitengewone 
belasting zou verschuldigd zijn v66r de belas
ting " waarop zij betrekking heeft » en waarop 
zij berekend wordt. Zij zou zelfs kunnen 
verschuldigd zijn hoewel de mobilienbelasting 
waarop zij betrekking heeft niet verschnldigd 
is, omdat de eerste belasting tot een buiten 
het toepassingsgebied van de wet vallend 
dienstjaar kon behoren, terwijl de tweede 
gehecht is aan een van beide in artikel 126, 
§ 1, 1°, van de wet bedoelde dienstjaren. 

W. G. 

(1) (2) en (3). De administratie had voor 
het dienstjaar 1961 een buitengewone belas
ting ten belope van 5 t. h. van de mobilien
belasting en de nationale crisisbelasting geves
tigd, op grond dat de inkomsten tij dens dit 
dienstjaar waren verleend of toegekend. 

De vm·werende vennootschap Metro-Gold
wyn-Mayer betwistte de wettelijkheid van 
de aanslag ovm· dit dienstjaa?'; zij beschouwde 
dat de inkomsten die nit dividenden beston
den, in 1960 waren "verleend of toegekend "• 
daar enkel de datUlll van '15 december 1960, 
deze waarop de algemene vergadering van 
haar aandeelhouders de toekenning van een 
bruto dividend van 7.300.000 frank beslist 
had, moest wnrden in acht genomen. Deze 
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8° en 9° rvanneer· de algemene ver·gadering 
de datum niet zelf heeft vastgesteld 
~vaar·op het dividend betaalbaar· is en 
het bepalen van deze datum aan de zor·g 
van de r·aad van beheer heeft over·gelaten, 
is het inlcomen aan de aandeelhouder op 
die datum ver·kr·egen en is op die 'datum 
de mobilienbelasting verschuldigd (2). 

l 0° H' anneer· de algemene ver·gader·ing de 
datttm niet zelf heeft vastgesteld waarop 
de dividenden betaalbaar zijn en het 
bepalen van deze datum aan de zor·g 
van de r·aad van beheer heeft over·gelaten, 
is het inlcomen aan de aandeelhouder· op 
die datum ver·kr·egen en is op die datum 
de nationale cr·isisbelasting ver·schul
digd (3). 

inkomsten waren derhalve volgens de ven
nootschap niet onderworpen aan de buiten
gewone belasting. 

Uit de vaststellingen van het bestreden 
arrest blijkt dat de raad van beheer van de 
verweerster, op zijn vergadering van 20 de
cember 1960 de datum van 16 januari 1961 
vastgesteld had als datum vanaf welke dit 
dividend betaalbaar was. 

De inkomsten welke de beheerders van 
naamloze vennootschappen als " tantiimies , 
genieten, zoals de inkomsten van aandelen 
of deelbewijzen, vinden hun oorsprong in de 
goedkeuring van de balans en van de winst
en verliesrekening van de vennootschap door 
de algemene vergaclering van de aandeelhou
ders en in de beraadslaging van deze algemene 
vergadering, die beslist of er winsten zijn 
verwezenlijkt en, zo ja, het bedrag ervan 
vaststelt. Voordien heeft de beheerder, zoals 
de aandeelhouder, enkel een maatschappelijk 
recht, dit wil zeggen een nit het vennoot
schapscontract voortspruitend recht; hij kan 
dus enkel aanspraak maken op een deelname 
in de winst (zie conclusie van het openbaar 
ministerie voor cass., 16 december 1955, 
Bull. en PAsrc., 1956, I, inzonderheid blz. 379 
en 380, 11 december 1962, ibid., 1963, I, 
455; RESTEAU, T1·aite des societes anonymes, 
1933, bel. III, blz. 252, nr 1566 ; zie tevens 
FREDERICQ, T1·aite de dr·oit cormnercial belge, 
1950, bel. V, blz. 775, nr 546; F. PASSELECQ, 

Tr·aite des societes commerciales, 1934, nr 2877). 
De toekomstige en onzekere gebeurtenis, 

die de uitvoering van de ten laste van de 
vennootschap vallende verplichting tot beta
ling hetzij aan de beheerder van de bezoldiging 
van zijn mandaat, hetzij aan de aandeelhouder 
van het deel in de winst bepaald volgens het 
aandeel waarvan hij eigenaar is opschorst, is 
het bestaan zelf van winsten nadat zij geheel 
of gedeeltelijk voor cle wettelijke reserve, de 
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11° W anneer de algemene ve1·gaaering ae 
aatttm niet zelf heeft vastgesteld waarop 
de aividenaen betaald worden en het 
bepalen van deze datum aan de zorg 
van de 1·aad van beheer lweft overgelaten, 
is het inkomen aan de aandeelhouder op 
die datum ve1·kregen en is de dom· de wet 
van 14· febrttari 1961 ingevoerde buiten
gewone belasting vm·schuldiga ( 1). 

statutaire reserve of de vrije reservefondsen 
werden bestemd (zie conclusie van het open
baar ministerie voor cass., 28 maart 1957, 
Bull. en PAsiC., 1957, I, 914, inzonderheid 
blz. 919 ; 19 juni 1962, ibid., 1962, I, 1193, en 
11 december 1962, zie hierboven). 

Ret maatschappelijk recht van de aandeel
houder wordt een definitief en onherroepelijk 
vorderingsrecht, wanneer de baians is goed
gekeurd en het bedrag van het dividend bij 
beraadsiaging van de aigemene vergadering 
is vastgesteid. Op het ogenblik dat de aigemene 
vergadering overeenkomstig de statuten beslist 
heeft over het bestaan van winsten, eventueei 
het bedrag en de uitkering ervan, erkent zij het 
persoonlijk recht van de aandeeihouder op 
het dividend of het recht van de beheerder 
op zijn bezoidiging (cass., 4 oktober 1926, 
Bull. en PAsiC., 1927, I, 61; 13 juni 1927, 
ibid., 1927, I, 254; 4 mei 1937, ibid., 1937, 
I, 133; 23 november 1948, A1·1·. Vm·b1·., 1948, 
biz. 585 ; conciusie van het openbaar ministerie 
VOOr CftSS., 16 december 1955, bovengemeid, 
inzonderheid Bull. en PAsrc., biz. 380 en 381; 
18 februari 1958, Arr. Vm·b1·., 1958, biz. 424; 
19 juni 1962, Bull. en PASIC., 1962, I, 1193; 
RESTEAU, op. cit., bd. III, nrs 1566 en 1569 
en voig., biz. 252 tot 254; FREDERICQ, op. 
cit., bd. V, nr 457, biz. 616 en voig., nr 546, 
biz. 774 en voig.; VANRYN, P1·incipes de d1·oit 
comme1'Cial, 1954, bd. I, nr 593, biz. 388 en 
389, nrs 781 en 782, biz. 473). 

Doch zo vanaf deze besiissing van de aige
mene vergadering de aandeeihouder van een 
naamloze vennootschap een vorderingsrecht 
heeft, toch wordt dit inkomen hem eerst toe
gekend op de datum weike door de aigemene 
vergadering is vastgesteld als die van de 
betaaibaarstellh•g, dit wil zeggen de datum 
waarop de so=en door de aandeeihouders 
kunnen worden ge!nd. En h1dien de jaarlijkse 
tinanciewet, waarbij de Staat gemachtigd 
wordt de bij de wet gevestigde beiastingen te 
innen, de beiastingschuld ten Iaste van de 
beiastingplichtige doet ontstaan ( cass., 24 april 
en 23 oktober 1956, A1'1', Ve1·br., 1956, biz. 699, 
en Bull. en PAsiC., 1957, I, 182; 18 februari 
1958, A1'1', Vm·br., 1958, biz. 424; 30 juli 1962, 
Bull. en PAsiC., 1962, I, 286; men raadpiege 
cass., 2 juni 1964, ibid., 1964, I, 1037), voistaat 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
OIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
(( METRO-GOLDWYN-MAYER ll.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 november 1963 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

het ontstaan van het vorderingsrecht niet 
om de beiastingplichtigheid in het Ieven te 
roepen. 

Inzake mobilienbeiasting zijn de aan deze 
beiasting onderworpen inkomsten de grond 
van de beiasting vanaf het tijdstip waarop zij 
toegekend zijn of betaaibaar worden gesteid, 
dit wil zeggen onmiddellijk kunnen ge!nd 
worden (cass., 19 juni 1927 en 19 juni 1962 
voormeid). 

Doch het kan gebeuren dat de algemene 
vergadering de datum van de betaaibaarstei
ling, dit wil zeggen de datum waarop de som
men kunnen worden gelnd, niet zelfheeft vast
gesteid, omdat zij, bij voorbeeid, op dat 
ogenblik de nodige beschikbare gelden niet 
bezit. In dat gevai kan zij aan de raad van 
beheer de zorg overiaten de datum vast te 
stellen waarop de dividenden in de loop van 
het maatschappelijk jaar zulien kunnen wor
den betaaid. Van deze toestand diende het 
hof in het onderhavig gevai kennis te nemen : 
hoewei de aigemene vergadering wei besiist 
had het dividend op 15 december 1960 toe te 
kennen, had de raad van beheer daarentegen 
de datum van betaaibaarstelling van dit divi
dend, dat voigens de vaststellingen van het 
arrest op 24 januari 1961 werd betaaid, op 
16 januari 1961 vastgesteid. 

Ret client aangenomen dat noch de alge, 
mene vergadering noch de raad van beheer 
de datum van de betaling van de dividenden 
buiten de termijn van het maatschappelijk 
boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop 
de dividenden betrekking hebben mogen vast
stellen (RESTEAU, bel. III, nr 1569 ; HOUPIN 
enBOSVIEUX, bd. II, nr 1351, VANRYN, bel. I, 
nr 782, biz. 473 ; HAMEL en LAGARDE, bel. I, 
nr 729, biz. 855 en 856; VINCENT, "La nature 
des prerogatives conferees a I'actionnaire sur 
Ie dividende vote par I'assemblee generale n, 

Revtte t?·im. cl1·oit comm., 1939, biz. 257 en 
voig. ; Encycl. Dalloz, D1'0it cmnmercial, bd. III, 
V 0 Dividendes, nr 115 ; Parijs, 2 mei 1935, Reo. 
Si1·ey, 1939, II, 180). Ret recht van de houders 
van aandeien en deelbewijzen vergt blijkbaar 
cleze oplossing. 

W. G. 
(1) Zie noot 1, biz. 708. 
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Over het tweede midde1, afge1eid uit 
de schending van de artike1en 97 en 112 
van de Grondwet, 122, § 1, 1°, 124, § 3, 
126, § 1, 1°, van de wet van 14 februari 
1961 voor economische expansie, socia1e 
vooruitgang en financiee1 herste1, 21 
en 59, § 1, van de wetten betreffende 
de inkomstenbe1astingen, gecoordineerd 
bij bes1uit van de Regent van 15 januari 
1948, 2, § 1, van de wetten betreffende 
de nationa1e crisisbe1asting, gec·oordi
neerd bij bes1uit van de Regent van 
16 januari 1948, zoa1s het is vervangen 
door artike1 33, 1°, van de wet van 
8 maart 1951 tot wijziging, vanaf het 
dienstjaar 1951, van de wetten en be
s1uiten betreffende de inkomstenbe1as
tingen en de nationa1e crisisbe1asting, 
we1ke evengenoemde artike1en 21, 59, 
en 2, § 1, toepasse1ijk zijn gemaakt 
inzake buitengewone be1asting bij arti
ke1 124, § 3, van de wet van 14 februari 
1961 voor economische expansie, socia1e 
vooruitgang en financiee1 herste1, 1319 
tot 1322 van het Burger1ijk Wetbqek; 
do01•dat het hof van beroep beslist dat 
vanaf de datum van de a1gemene ver
gadering die de winst verdee1t, het divi
dend ver1eend of toegekend is ; dat deze 
vergadering op 15 december 1960 heeft 
p1aatsgehad en de betaling van de divi
denden in januari 1961, zodat de admi
nistratie, overwegende dat deze inkom
sten in 1961 werden toegekend, ten on
rechte de bedoe1de buitengewone be1as
ting over het dienstjaar 1961 ten kohiere 
heeft gebracht op grond van de bepa-
1ingen van de voornoemde wet van 
14 februari 1961 dieter zake s1echts van 
toepassing is op de tijdens de jaren 1961 
en 1962 ver1eende of toegekende in
komsten, terwi]l de uit1egging die door 
het arrest aan de woorden « ver1eende 
of toegekende inkomsten " is gegeven 
niet overeenstemt met de opzet van de 
genoemde wet va.n 14 februari 1961, 
inzonderheid met de bepalingen van de 
artikelen 122, § 1, 1°, en 126, § 1, 1°, van 
deze wet, 124, § 3, van dezelfde wet die 
de bepalingen van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen toepasselijk maakt op de buiten
gewone belasting, in zover er niet van 
afgeweken is, en te1·wijl de beslissing van 
de algemene vergadering van 15 decem
ber 1960 die slechts heeft beslist een 
dividend te verdelen, niet kan worden 
beschouwd als de akte waarbij het divi
dend is verleend of toegekend in de zin 
van artikel 21 van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, welke laatste bepaling van toe-

passing is op de buitengewone belasting 
krachtens artikel 124, § 3, van de voor
noemde wet van 14 februari 1961 : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat de aanslag in de bedoelde 
buitengewone belasting die op het kohier 
van het dienstjaar 1961 is gebracht, on
wettelijk is, op grond dat eraan ten 
grondslag 1iggen de mobilienbelasting 
en de nationale crisisbe1asting die op 
dividenden zijn gevestigd welke op 
15 december 1960 door de algemene 
vergadering van verweerster werden toe
gekend en derhalve inkomsten van dit 
jaar zijn, en niet van het jaar 1961 
waarop, naar luid van de wet van 14 fe
hruari 1961, de genoemde belasting toe
passelijk is ; 

Dat het arrest erop wijst dat arti
kel 124, § 1, van de wet van 14 februari 
1961 dat bepaalt dat de belasting die zij 
heft, tege1ijkertijd en volgens dezelfde 
modaliteiten als de be1asting waarop zij 
hetrekking heeft wordt gei'nd, alleen op 
de inning slaat en niet op haar bestaan 
en haar verschuldigd zijn ; 

Overwegende dat het genoemde arti
kel 124 in zijn derde paragraaf bepaalt 
dat, in zover er niet van afgeweken is, 
de bepalingen van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen toepasselijk zijn op de buitenge
wone helasting ; 

Overwegende dat de wet van 14 fe
hruari 1961 een buitengewone belasting 
invoert ten hedrage van 5 t. h. van de 
mobilienbelasting en van de nationale 
crisisbelasting die op de in de loop van 
het jaar 1961 toegekende inkomsten zijn 
verschuldigd, zonder desbetreffende ver
der af te wijken van de bepalingen van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen ; 

Overwegende dat de aandeelhouder 
van een naamloze veru1ootschap welis
waar een vorderingsrecht heeft vanaf 
het tijdstip waarop de algemene vergade
ring de uitkering van een dividend heeft 
beslist, maar dat dit dividend s1echts 
een aan de mobilienbelasting onderwor
pen inkomen wordt vanaf het tijdstip 
waarop, ter beschikking gesteld van de 
aandeelhouder, het dadelijk kan gemd 
worden; 

Overwegende, wat de nati~n.ale cnsls
belasting betreft, dat naar luid van arti
kel 2, § 1, lid 2, van de op 16 januari 
1948 gecoordineerde wetten, deze belas
ting vastgesteld en gei:nd wordt volgens 
de modaliteiten van toepassing op de 
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mobilienbelasting betreffende dezelfde 
inkomsten; 
Overw~gende dat, wanneer de algemene 

vergadermg de datum niet zelf heeft 
vastgesteld waarop de dividenden zullen 
moeten worden betaald en het bepalen 
van deze datum, zoals in het onderhavige 
geval, aan de zorg van de raad van beheer 
wordt overgelaten, de buitengewone be
lasting pas vanaf deze laatste datum 
verschuldigd is ; dat uit de opzet van de 
wet volgt dat de wetgever de buiten
gewone belasting met de mobilienbelas
ting en de nationale crisisbelasting heeft 
willen verbinden; dat het door de wet
gever nagestreefde doel niet zou bereikt 
z~~n indien de belasti~El" kon verschuldigd 
ZIJn voordat de mobrhenbelasting en de 
n_ationale crisis?elasting waarop de belas
t~l_lg « b_etr~kkmg heeft )) verschuldigd 
ZIJn, of mdren, wegens het verschil van 
de d~~nstjaren, zij niet was verschuldigd 
terwrJl de andere het wel zijn; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest volgt dat de algemene ver
gadering van verweerster op I5 december 
I960 heeft beslist een dividend van 
7.300.000 frank toe te kennen en dat 
haar raad van beheer, toen hij op 20 de
cember daarna bijeenkwam de datum 
van I6 januari I96I heeft' vastgesteld 
vanaf welke dit dividend betaalbaar was · 
dat hieruit volgt dat, overeenkomstig d~ 
gecoiirdineerde wetten, op deze laatste 
datum verschuldigd waren de mobilien
belasting en de nationale crisisbelasting 
die deze inkomsten treffen ; 

Dat de~e belastingen, die het in de loop 
van het Jaar I96I toegekende dividend 
van 7.300.000 frank treffen, wettelijk 
als grondslag hebben gediend voor de 
bedoelde buitengewone belasting ; 

Dat derhalve het arrest door te be
~lissen dat deze belasting onwettelijk 
rs op grond dat de inkomsten die eraan 
ten grondslag liggen, in I960 werden 
verdeeld, de in het middel aangehaalde 
wettelijke bepalingen heeft geschonden ; 

Dat het mrddel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maa:kt. op de kant van de vernietigde 
beshssmg ; veroordeelt verweerster in de 
kosten ; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Luik. 

7 februari I967.- 2e kamer.- VooT
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. de Waersegger. - Gelijk
luiclende conclusie, H. Ganshof van der 

Me~rsch, eerste advocaat-generaal. -
Ple~te1·s, HH. Van Leynseele en P. De
moulin (laatstgenoemde van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 7 februari 1967. 

I 0 BEWIJS. - VERMOEDENs. - Dr
RECTE BELASTINGEN. - FEITELIJKE 
VERMOEDENS. - FElTEN WAARUIT 
RET VERMOEDEN IS AFGELEID. 
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENREOHTER. 

2° BEWIJS,- BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.-
0vEREENKOMST.- UITLEGGING DOOR 
DE FEITENREOHTER. - UITLEGGING 
VERENIGBAAR MET DE TERMEN VAN 
DE OVEREENKOMST. - GEEN BOHEN
DING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DEZE 
OVEREENKOMST. 

3° OVEREENKOMST. - DooR DE 
REOHTER MET REDENEN OMKLEDE UIT
LEGGING. - UITLEGGING DIE NIET 
MET DE TERMEN VAN DE OVEREEN
KOMST ONVERENIGBAAR IS.- SOEVE

REINE UITLEGGING. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELASTING.- AAN EEN PER
SONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID GESTORTE SOM
MEN. - SOMMEN DIE DOOR DE VEN
NOOTSOHAP AAN HAAR VENNOTEN ZIJN 
UITGEKEERD. - SOMMEN DIE INKOM
STEN ZIJN VAN EEN BELEGD KAPITAAL. 
- SOMMEN DIE AAN DE MOBILIEN

BELASTING ZIJN ONDERWORPEN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
NATIONALE ORISISBELASTING. - SoM
MEN AAN EEN PERSONENVENNOOT
SOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID GESTORT. - SOMMEN DOOR DE 
VENNOOTSOHAP AAN HAAR VENNOTEN 
UITGEKEERD. - SO:il'Il'IIEN DIE INKOM
STEN VAN HET BELEGD KAPITAAL ZIJN. 
- SOMMEN DIE AAN DE NATIONALE 
ORISISBELASTING ZIJN ONDERWORPEN. 

I 0 De feitem·echte1' beoorcleelt soeveTein de 
bewijskmcht van de feiten waa1·uit hij 
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de gevolgen als feitelijke vermoedens 
afleidt (1). 

2o Schendt de bewijskmcht van een over
eenkomst niet de 1·echte1' die 61' een met 
de termen e1·van vet•enigbare uitlegging 
van geeft (2). 

3° Is soevet·ein de doo1· de feitenrechte1· 
gegeven gemotiveerde uitlegging van een 
overeenkomst, van het ogenblik dat deze 
uitlegging niet met de termen ervan 
onve1·enigbaar is (3). 

4° De aan een pe1·sonenvennootschap met 
bepm·kte aanspralcelij kheid gestorte sam
men die noch in haar kapitaal zijn op
genomen noch op een onbeschilcba1·e 
1·ese1've zijn gesteld, doch doo1· haa1· onder 
haar vennoten naar verhouding van hun 
maatschappelijlce 1'echten z~jn uitge
keerd, zijn inlcomsten van het belegd 
kapitaal en vallen onder de toepassing 
van de a1·tikelen 14, § 1, 3°, littera a, 
en 20, § 1, 3°, van de gecoordinee1•de 
wetten betrefjende de inkomstenbelas
tingen. 

5° De aan een pe1·sonenvennootschap met 
bepe1·lcte aanspralcelijlcheid gesto1·te sam
men die noch in haar lcapitaal zijn opge
nomen, noch op een onbeschilcbare 1·ese1·ve 
zijn gesteld, doch door haa1· aan haar 
vennoten naar verhmtding van hun 
maatschappelijke 1·echten zijn uitge
keerd, zijn inlcomsten van het belegd 
kapitaal en vallen onder de toepassing 
van de a1·tikelen 1 en 6 van de wetten 
bet1·efjende de nationale c1·isisbelasting, 
gecoordineerd op 16 januari 1948. 

(PERSONENVENNOOTSCHAP lliET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID << AlliTOUR ))' IN 
VEREFFENING, VERANDERD IN DE 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « AlliTOUR >>, 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 februari 1963 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat om aanslagen te vestigen in 
de mobilienbelasting en in de nationale 

(1) Cass., 26 oktober en 16 november 1965 
(Bull. en PAsiC., 1966, I, 279 en 350); verg. 
cass., 5 februari 1963 (ibid., 1963, I, 642). 

(2) Cass., 4 en 11 maart en 19 april 1966 
(Bull. en PAsiC., 1966, I, 854, 897 en 1052); 
23 september 1966, supra, biz. 91. · 

crisisbelasting ten laste van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid « Airtour >>, de administratie de 
artikelen 14, § 1, 3°, a, en 20, § 1, 3°, van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen wettelijk toegepast 
heeft op de bedragen die de vennootschap 
ontvangen heeft van de nieuwe vennoten, 
welke zich verbonden hebben bij over
eenkomst van 28 februari 1957 de be
doelde bedragen boven de nominale 
waarde van de aandelen van voormelde 
vennootschap, die ze bij dezelfde akte 
genomen hadden, aan de oprichtende vEn
noten te storten, onder wie die bedragen 
verdeeld zijn door de vennootschap, ter
wijl deze laatste, eiseres, beweert dat die 
verrichting haar vreemd was, omdat de 
bedoelde bedragen die de waarde ver
tegenwoordigen van het voorkeurrecht 
van inschrijving van de oudere vennoten 
of de waarde van hun afstand van dit 
recht, niet aan de vennootschap maar 
wel aan deze oudere vennoten recht
streeks toekwamen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond~ 
wet, 1239, 1319, 1320, 1322, 1349 en 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 14, 
inzonderheid § 1, 3°, a, van de bij besluit 
van de Regent van 15 januari 1948 ge
coordineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen en bijgevolg van de 
artikelen 1, 3, inzonderheid §§ 1 en 6, van 
de bij besluit van de Regent van 16 ja
nuari 1948 gecoordineerde wetten be
treffende de nationale crisisbelasting, 
doordat het bestreden arrest beslist dat 
de bedragen die betaald werden ter uit
voering van de gesloten overeenkomsten 
(dit is 360.000 frank gedurende het be
doelde dienstjaar) inkomsten zijn van 
belegde kapitalen, welke door de per
sonenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid " Airtour >> aan haar stich
tende vennoten verleend zijn, en dat de 
mobilienbelasting en de nationale crisis
belasting erop toepasselijk zijn, op grond 
dat " het bedoelde bedrag onjuist als 
meerwaarde vermeld is ... ; dat het bere
kend is in verhouding tot de verwachte 
bedrijvigheid van de vennootschap en 
het aantal deelgenoten ; dat het in wer
kelijkheid gaat om een voorschot op 
toekomstige meerwaarde of om een toe
tredingsrecht ... , dat dergelijke betaling 

(3) Cass., 26 januari en 2 juli 1965 (A1·r. 
Vm·b1·., 1956, biz. 422, en B~1ll. en PASIC., 
1956, I, 1224); raadpi. cass., 8 oktober 1965 
(Bull. en PAsiC., 1966, I, 181). 
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overeenkomstig de bedingen van het 
maatschappelijke contract aan de ven
nootschap toekomt ; dat de machtiging 
om aandelen te verwerven en om ven
noot te worden niet afhing van de ven
noten afzonderlijk, maar wel van de 
algemene vergadering dit is de vennoot
schap als zodanig ; dat de nieuwe leden 
zich tegenover de vennootschap ver
bonden hebben om de bedoelde bedragen 
aan de andere vennoten te storten; dat 
die bedragen inderdaad op de rekening 
van de vennootschap gestort zijn ; dat 
deze ze geboekt heeft en later de inschrij. 
ving ervan teruggeboekt heeft en ze 
verdeeld heeft onder de oudere vennoten 
naar gelang van hun oorspronkelijke 
rechten », terwijl, eM·ste onde1·deel, door 
te stellen dat « de nieuwe leden zich 
tegenover de vennootschap verbonden 
hebben om de bedoelde bedragen aan 
de andere vennoten te storten », het 
arrest aldus aan de overeenkomst van 
28 februari 1957, die tegelijk het proces
verbaal is van de algemene vergadering 
van de vennootschap en een overeen
komst van privaat recht, die gesloten 
is tussen de vennootschap als zodanig, de 
stichtende vennoten en de nieuwe ven
noten, en waarnaar het arrest uitdrukke
lijk verwijst, een draagwijdte geeft die 
onverenigbaar is met haar bewoordingen, 
daar deze overeenkomst vermeldt dat 
de verbintenis is aangegaan in het voor
deel niet van de vennootschap, doch wel 
van de stichtende vennoten cc die aan
vaarden " en die trouwens deelgenomen 
hebben aan die overeenkomst en ze 
allen ondertekend hebben (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), tenvijl het arrest in 
zijn uitlegging van deze overeenkomst 
op zijn minst gegevens miskent die nood
zakelijk in aanmerking moeten genomen 
worden om de draagwijdte ervan te be
palen en die zijn : de brief van 17 de
cember 1957 waarbij de oprichtende 
vennoten het bedrag van de hun ver
schuldigde geldsommen verminderen 
(stuk 27) en het feit dat bedoelde over
eenkomst vermeldt dat de stichtende 
vennoten de jegens hen aangegane ver
bintenis cc aanvaarden " en de overeen
komst ondertekend hebben, zodat het 
arrest aldus gegrond is op een vermoeden 
dat niet geldig is (schending van de arti
kelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek en bijgevolg van het artikel 14 
van de gecoiirdmeerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen) ; te1·wijl, tweede 
onde1•deel, de uitdrukking · cc voorschot op 
een toekomstige meerwaarde " onduide-

lijk is zodat het voor het Hof van cassatie 
onmogelijk is zijn toezicht uit te oefenen 
op de wettelijkheid van de bestreden 
beslissing (schending van artikel 97 van 
de Grondwet), te1·w~jl, de1·de ondenleel, 
bedragen, die door nieuwe vennoten be
taald zijn aan oprichtende vennoten als 
tegenprestatie voor de a.fstand door deze 
laatsten van hun voorkeurrecht van 
inschrijving of voor de overdracht van 
dit recht. aan de nieuwe vennoten, geen 
bedragen zijn die aan de vennootschap 
« toekomen " bij gebreke van bedingen 
in die zin en dus voor de oprichtende 
vennoten geen inkomen zijn van een 
belegd kapitaa1, zelfs wanneer de betaling 
plaats heeft gehad door bemiddeling van 
de vennootschap; te1·wijl het arrest 
trouwens vaststelt dat de bedoelde be
dragen als cc toetredingsrecht " betaald 
worden, dit wil zeggen als inschrijvings
rechten, hoewel de opbrengst van de 
tegeldemaking van dergelijke rechten 
geen inkomen is (schending van artikel14 
van de gecoiirdineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen), te1·wijl, vie1•de 
onde1·cleel, het arrest vaststelt enerzijds 
dat de bedoelde bedragen krachtens de 
overeenkomst van 28 februari 1957 
cc aan de vier oprichters " betaa1d worden 
en anderzijds dat de betaling van die 
geldsommen cc aan de vennootschap toe
komt », zodat het tegenstrijdig gemoti
veerd is (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) ; te1·w~jl, vij fcle ondercleel, 
de vaststelling dat de betaling van de 
bedoelde bedragen in het onderhavige 
geval cc in overeenstemming met de be
dingen van het maatschappelijk con
tract " geschiedt, dubbelzinnig is zodat 
het voor het Hof van cassatie niet moge
lijk is zijn toezicht uit te oefenen (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet), 
te1·wijl het arrest niet in staat stelt uit, 
te maken welk verband zou kunnen 
bestaan tussen het aangevoerde feit en 
de ernit gehaalde gevolgtrekking (schen
ding van de artikelen 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk W etboek) en de bewijs
kracht van het maatschappelijk contract 
miskent, hetwelk geen beding hierom
trent insluit (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); te1·wijl, zesde onclercleel, geen 
enkele reden van het bestreden arrest een 
antwoord geeft op het middel dat door 
de eiseressen in hun conclusie ingeroepen 
is en hierop gegrond dat de bedoelde 
betaling aan de oprichtende vennoten 
gedaan · werd in tegenprestatie voor de 
afstand van hun voorkeurrecht van in
schrijving, noch op het middel waarbij 
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beweerd werd dat de oudere vennoten 
bij brief van 17 december 1957 aan de 
nieuwe vennoten bevestigen dat de geld
sommen betaald zullen worden door 
bemiddeling van de zaakvoerder van de 
vennootschap (schending van artikel 97 
van de Grondwet); te1·wijl, zevende ondm·
deel, het feit dat de vennootschap de 
bedoelde geldsommen werkelijk ontvan
gen heeft en het totale bedrag ervan aan 
bepaalde vennoten overgedragen heeft 
niet voldoende is om te beslissen dat de 
gestorte gelden aan de vennootschap 
« toekwamen », daar degene die ontvangt 
niet noodzakelijk de echte schuldeiser 
is (schending van artikel 1239 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
uiteenzet dat op 28 februari 1957 een 
overeenkomst werd gesloten tussen, aan 
de ene kant, de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid « Air
tour » en, voor zoveel als nodig, de ven
noten van deze vennootschap en, aan 
de andere kant, zeven andere personen ; 
dat naar luid van genoemde overeen
komst, ieder van deze laatsten 25 nieuwe 
aandelen van de vennootschap « Airtour » 
heeft onderschreven tegen 1.000 frank 
per stuk en dat bovendien ieder van hen 
zich verbonden heeft om aan de vier 
oprichtende vennoten 148.570 frank te 
betalen « als meerwaarde voor de maat
schappelijke aandelen », dit is een totaal 
van 1.040.000 frank te betalen naar rato 
van 45.000 frank binnen de veertien da
gen, terwijl het saldo v66r 1 maart 1958 
moest gestort worden ; 

Dat het er vervolgens onder meer op 
wijst : a) dat de vastgestelde bedragen 
van 45.000 frank door iedere nieuwe ven
noot gestort werden op de rekening van 
de vennootschap « Airtour » en door haar 
werden geboekt ; b) dat die bedragen 
pas later op een afzonderlijke rekening 
werden gebracht en vervolgens « terug
geboekt »; c) dat de vennootschap, bij 
brief van 16 april 1957, aan de nieuwe 
vennoten heeft meegedeeld dat, ten ge
volge van de toetreding van B ... , het 
bedrag van de « meerwaarde "• dat eerst 
was vastgesteld op 148.570 frank, tot 
130.000 frank verminderd was; d) dat 
dit laatste bedrag vervolgens op 
64.875 frank is teruggebracht om de 
tweevoudige reden dat de uitslagen van 
de maatschappelijke bedrijvigheid lager 
waren dan die,waarop men gerekend had 
en dat het aantal vennoten hoger was ; 
e) dat dit bedrag ten onrechte « meer-

waarde » genoemd wordt, daar de winst, 
in de balans van 31 december 1956, 
6.146 frank bedroeg en de balans van 
31 december 1957 een fiscaal verlies 
van 750.204 frank en een reserve van 
1.446,25 frank vermeldde; f) dat genoemd 
bedrag berekend is in verhouding tot de 
verwachte bedrijvigheid van de ven
nootschap en het aantal deelgenoten; 
dat het in werkelijkheid gaat om een 
voorschot op een toekomstige meer~ 
waarde of om een toetredingsrecht, 
zoals de vennootschap het zelf heeft 
erkend in een brief van 28 december 
1957 aan het reisbureau Havas, die 
het als zodanig heeft opgevat; g) dat 
dergelijke betaling overeenkomstig het 
maatschappelijke contract aan de ven
nootschap toekomt; h) dat de machtiging 
om aandelen te verwerven en om vennoot 
te worden niet afhangt van de vennoten 
afzonderlijk, maar wel van de algemene 
vergadering, dit is van de vennootschap 
als zodanig ; i) dat de bedoelde bedragen 
inderdaad op de rekening van de ven
nootschap gestort zijn ; dat deze ze ge
boekt heeft en later de inschrijvmg ervan 
« teruggeboekt » heeft en ze verdeeld 
heeft onder de oudere vennoten naar 
gelang van hun oorspronkelijke maat: 
schappelijke rechten ; j) dat het hier niet 
gaat over een verrichting die de vennoten 
eventueel konden doen, maar over een 
verrichting die ze in werkelijkheid gedaan 
hebben; 

Overwegende dat duidelijk blijkt nit 
het geheel van die elementen dat de 
bestreden beslissing, wanneer ze het be
doelde bedrag « voorschot op een ko
mende meerwaarde '' noemde, daarmee 
bedoelde dat het een betaling vertegen" 
woordigt op de meerwaarde die de ver
schillende oudere en nieuwe maatschap
pelijke aandelen kunnen krijgen ; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende enerzijds dat de bestre

den verklaring, eens teruggeplaatst in 
haar verband, helemaal niet dubbelzinnig 
is : het hof van beroep meent dat, aange
zien de geldsom die elke nieuwe vennoot 
moet storten berekend is '' in verhouding 
met de bedrijvigheid van de vennoot
schap en met het aantal deelgenoten » en 
« in werkelijkheid een voorschot is op 
een toekomstige meerwaarde » of « een 
toetredingsrecht », het maatschappelijk 
contract zelf eiste dat de betaling ervan 
aan de vennootschap toekwam, des te 
meer daar « de machtiging om aandelen 
te verwerven en om vennoot te worden 
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afhing - zoals het arrest het duidelijk 
deed opmerken - niet van de vennoten 
afzonderlijk, maar wel van de algemene 
vergadering dit is de vennootschap als 
zodanig "; 

Overwegende anderzijds dat geen be
ding van het maatschappelijk contract 
opkomt tegen het feit dat een bedrag, 
hetwelk een voorschot vertegenwoordigt 
op de verwachte meerwaarde van de 
aandelen of een toetredingsrecht, aan de 
vennootschap toekomt ; 

Overwegende tenslotte dat het van
wege het hof van beroep noch tegenstrij
dig noch onredelijk is, uit de aangeduide 
gegevens het gevolg te trekken dat be
doelde betaling in overeenstemming met 
het maatschappelijk contract geschiedt 
en verder hieruit dat die betaling aan de 
vennootschap toekomt ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechter in feitelijke 
aanleg soeverein de bewijskracht beoor
deelt van de feiten waaruit hij de gevol
gen bij wijze van feitelijke vermoedens 
afleidt; 

Overwegende dat het arrest, waar het 
beslist, op grond van de aangehaalde 
feiten en waarvan sprake in het tweede 
lid van het antwoord op het tweede onder
dee!, dat «de nieuwe vennoten enkel je
gens de vennootschap de verbintenis 
aangingen de bedoelde sommen aan de 
vroegere vennoten te betalen ,, zonder 
te miskennen dat de nieuwe vennoten 
zich ertoe verbonden hadden met het 
akkoord van de vier oprichters van 
" Airtour " hun bepaalde sommen te 
betalen "als meerwaarden van de maat
schappelijke aandelen ,, van de overeen
komst van 28 februari 1957 een gemoti
veerde interpretatie geeft welke met de 
bewoordingen ervan niet onverenigbaar 
en derhalve soeverein is ; 

Dat het vijfde en het eerste onderdeel 
van het middel niet kmlnen aangenomen 
worden; 

W at het vierde onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest, nu het 
vaststelt dat volgens een overeenkomst 
tussen de vennootschap « Airtour " en, 
voor zoveel als nodig, dezes vennoten, 
enerzijds, en zeven andere personen, 
anderzijds, deze zeven personen door, 
elk voor een · bepaald aantal, nieuwe 
inaatschappelijke aandelen in te schrij
ven, zich ertoe verbinden de nominale 
waarde ervan aan de vennootschap te 
storten en tevens de verplichting aangaan 

een bepaalde som aan de vier oprichters 
van de vennootschap te betalen « als 
meerwaarde van de maatschappelijke 
aandelen ,, zonder dubbelzinnigheid kon 
beslissen, op grond van de aangehaalde 
extrinsieke gegevens, dat de som welke 
bedoelde personen « als meerwaarde van 
de maatschappelijke aa.ndelen " moeten 
betalen, in werkelijkheid een voorschot 
op de « toekomstige meerwaarde is " of 
« een toetredingsrecht " en dat « derge
lijke betaling overeenkomstig het maat
schappelijk contract aan de vennootschap 
toekomt "; 

W at het zevende onderdeel betreft : 

Overwegende dat blijkens het antwoord 
op het eerste onderdeel van het nliddel 
het louter feit dat de vennootschap de 
sormnen werkelijk ontvangen heeft niet 
de enige grond is waarop het hof van 
beroep steunt om te beslissen dat deze 
sommen aan de vennootschap toekomen ; 

Dat de rechter integendeel zijn beslis
sing stetmt op het geheel van de door 
hem aangehaalde feiten ; 

W at het zesde onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest, nu het 
op grond van de in het tweede lid van het 
antwoord op het tweede onderdeel aan
gehaalde vaststellingen en beschouwingen 
beslist dat de betwiste sommen aan de 
vennootschap toekomen, een passend 
antwoord verstrekt op de stellingen van 
eiseres waarvan deze beweert dat zij 
onbeantwoord bleven ; 

Dat het vierde, het zevende en het 
zesde onderdeel van het middel feitelijke 
grondslag missen ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de stelling van het 
middel, dat de door de nieuwe vennoten 
betaalde sommen de tegenprestatie zijn 
hetzij van de verzaking van de vroegere 
vennoten van hun voorkeurrecht bij 
inschrijving hetzij van de overdracht 
van dit recht aan de nieuwe vennoten, 
tegen de soevereine door het arrest aan de 
overeenkomst van 28 februari 1957 ge
geven interpretatie indruist ; dat volgens 
deze interpretatie bedoelde sommen « in 
werkelijkheid een voorschot op toekom
stige meerwaarden " of « een toetredings
recht " zijn ; 

Dat in beide gevallen bedoelde sommen 
aan de vennootschap toekomen ; dat 
blijkens · het arrest deze sommen aan de 
vennootschap gestort zijn, dat zij in het 



-717 

kapitaal geenszins opgenomen noch voor 
een bijzondere reserve bestemd zijn, 
doch « door de vennootschap onder vroe
gere vennoten verdeeld werden naar ge
lang van hun oorspronkelijke maatschap
pelijke rechten " ; 

Dat het arrest dus wettelijk beslist dat 
deze sommen een inkomen van het be
legde kapitaal zijn en onder de toepassing 
vallen van de artikelen 14, § 1, 3°, lit
tera a, en 20, § 1, 3°, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen en dientengevolge ook van de arti, 
kelen 1 en 6 van de wetten betreffende 
de nationale crisisbelasting; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

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

7 februari 1967. - 2e kamer. - V oor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve?·, H. Moriame. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Ganshof van der Meersch, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Fally en de Longueville (laatst
genoemde van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

2e KAMER.- 7 februari 1'967. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE BASIS. 
- BELASTINGPLICHTIGE DIE GEEN 
INVENTARIS HEEFT OPGEMAAKT. -
0VERGELEGDE FACTUREN EN COMP
TABELE GEGEVENS ONVOLLEDIG. -
VRAAG VAN DE BELASTINGPLICHTIGE 
ZIJN WINSTEN VOLGENS DE CATEGO
RIEEJN VAN GEKOCHTE EN VERKOCHTE 
PRODUKTEN TE BEWIJZEN. - VER
WERPING VAN DEZE VRAAG DOOR DE 
RECHTER. - WETTELIJKHEID. 

Uit het feit dat de belastingplichtige geen 
inventa1·is lweft opgemaakt en dat de 
door hem ove1·gelegde factU?'en en comp
tabele gegevens onvolledig en van bewijs
kmcht z~jn ontbloot, kan de ?'echte?' wet
telijk afleiden dat de aanvmag om zijn 
winstma1·ge te bepalen aan de hand van 
de catego1·ieen van gekochte en verkochte 
p1·odulcten niet in beschouwing lean gena
men wm·den om de grondslag van de in 
de bedr~jfsbelasting belastbare inlcomsten 
te schatten. 

(DEGROOFF, T •. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 februari 1964 door bet Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 28 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 1349 en 1353 van het Burgerlijk 
W etboek, doordat eiser heeft doen gelden 
dat de administratie, op grond van arti
kel 28 van de geco6rdineerde wetten ten 
onrechte een globaal winstpercentage op 
het geheel van de verkochte produkten 
had bepaald en dat die percentages inte
gendeel per categorieiin van produkten 
aan de hand van de geldende tarieven 
moesten worden bepaald, maar het be
streden arrest dit middel verwerpt om 
de reden dat « wegens het ontbreken van 
inventaris de stelling van eiser dat de 
winstmarges rubrieksgewijze moeten wor
den bepaald volgens de door hem over
gelegde tarieven geen steek houdt ,, tm·
wijl het bestreden arrest aldus heeft 
beslist « dat bij gemis van inventaris de 
administratie terecht mocht vermoeden 
dat de verkopen met de aankopen van 
het jaar overeenstemden ,, zodat het 
ontbreken van inventaris geen invloed 
kon uitoefenen op de bepaling van de 
winstpercentages op de in de loop van 
het jaar gekochte en verkochte goederen, 
waaruit volgt dat de rechter in feitelijke 
aanleg zijn beslissing op geen redelijke 
gronden regelmatig ste1.mt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), de oordeel
kundige toepassing van artikel 28 van 
de voornoemde gecoordineerde wetten 
niet wettelijk heeft verantwoord (schen
ding van deze bepaling) en niet heeft 
gesteund op regelmatige vermoedens 
(schending van de artikelen 1349 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste en het derde onderdeel 
betreft : · 

Overwegende dat het arrest, zonder 
dienaangaande bestreden te worden, 
vaststelt dat eiser geen inventaris heeft 
opgemaakt en dat de door hem overge
legde facturen en boekhoudkundige ge
gevens onvolledig waren en bewijskracht 
misten; 

Dat de rechter in feitelijke aanleg uit 
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deze gegevens wettelijk heeft kunnen 
afleiden dat de stelling van eiser dat zijn 
winstmarges volgens de categorieen van 
de gekochte en verkochte produkten 
moeten worden bepaald, niet in aanmer
king kon komen, aangezien het, tenge
volge van het onvolledig en niet bewijs
krachtig karakter van de door hem ver
strekte inlichtingen, onmogelijk was de 
aard, het voorwerp en het aantal van de 
door hem gedane verrichtingen te bepa
len; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser niet nader be
paalt waarin het arrest artikel 28 van de 
gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomsten belastingen heeft geschonden ; 

Dat geen onderdeel van het middel kan 
worden aangenomen ; 

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

7 februari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Vm·
slaggevM', H. Valentin. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Ganshof van der Meersch, 
eerste advocaat-generaal. Pleite?', 
H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 9 februari 1967, 

WISSELBRIEF. -DooR DE BETIWK
KENE GEACCEPTEERD EN BI.J EEN 
BANK LANGS ~ET DISCONTOKANTOOR 
OM VERDISCONTEERD.- BETROKKENE 
DIE BI.J DIT KANTOOR EEN KREDIET
OPENING GENIET GEWAARBORGD DOOR 
EEN INPANDGEVING VAN TITELS. -
PROTEST VAN NIET-BETALING OP DE 
VERVALDAG. - TREKKER DIE AAN 
RET DISCONTOKANTOOR RET BEDRAG 
VAN RET EFFECT TEGEN GEW0NE 
AFGIFTE, ZONDER ENDOSSEMENT, TE
RUGBETAALT. - TREKKER DIE GEEN 
A,ANSPRAAK KAN MA,KEN OP DE ZEKER
REDEN WELKE DE KREDIETOPENING 
W A,A,RBORGEN, 

W anneer een wisselbrief, door de betrok
kene geaccepteerd en ve1·disconteerd bij 
een bank, langs een discontokantoor om, 
bij hetwelk de betrokkene een kredietope
ning geniet die gewaa1·borgd is door een 
inpandgeving van titels, geprotesteerd 
wordt wegens niet-betaling, kan de trek
ker, die nadien aan het discontokantoor 

het bedrag van het effect, wam·voo?' pro
test is opgemaakt, tegen gewone afgifte 
e1·van zonder endossement !weft terug
betaald, geen aanspraak maken op de 
zekei·heden welke de kredietopening waar
bo?·gen. (W etten op de wisselbrief en 
de orderbriefjes, gecoiirdineerd bij de 
wet van 31 december 1955, art. 93.) 

(PATERNOSTRE, CURATOR VAN RET FAIL
LISSEMENT VA,N DE NAAMLOZE VEN
NOOTSCRAP «SOCIETE BELGE D'ETUDES 
ET D'ENTREPRISES "' T. NA,AMLOZE VEN
NOOTSORAP « PRISDO )),) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 9, II, 20, 43, 47, 50 en 93 van de wet 
van 31 december 1955 tot verbetering 
en interpretatie van verschillende bepa
lingen van de wet van 10 augustus 1953 
betreffende de invoering in de nationale 
wetgeving van de eenvormige wet op de 
wisselbrieven en orderbriefjes en betref
fende haar inwerkingtreding, en tot 
coiirdinatie van deze wetgeving met de 
eenvormige wet, doo1•dat het bestreden 
arrest verweerster in het passief van de 
failliet verklaarde .vennootschap voor een 
bedrag van 75.837 frank heeft opgeno
men bij voorrecht op het bedrag van 
95.693 frank volgende uit de verkoop 
van een pand gevestigd ten voordele 
van het « Discontokantoor van de Natio
nale Bank" te Charleroi tot waarborg 
van een kredietopening, op grond dat 
de faillietverklaring de rechten van de 
schuldeisers definitief bepaalt, dat het 
bestaan van een voorrecht dus op dit 
ogenblik moet beoordeeld worden, dat 
de in pand gegeven titels toen nog steeds 
in het bezit van de pandhoudende schuld
eiser waren, dat het pand ten deze een 
kredietopening waarborgt en dat ver
weerster, als houder van een overeen
komstig de kredietopening getrokken 
wisselbrief, het recht heeft, krachtens 
artikel 93 van de gecoiirdineerde wetten 
op de wisselbrieven en orderbriefjes, om 
de zekerheid te genieten die zij opeist, 
terwijl verweerster, volgens de door het 
arrest voor vaststaand gehouden en aan
genomen feiten, de wisselbrief enkel in 
haar bezit had als hoofdelijk verbonden 
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« trekker », daar zij de houder betaald 
had tegen de afgifte van het effect, zonder 
endossement, nadat de betrokken ven
nootschap failliet werd verklaard, dat 
zij als dusdanig, in de wettelijke betekenis 
geen houder was van een overeenkom
stig de bepalingen van het contract van 
kredietopening getrokken of geendos
seerde wisselbrief, noch ten dage van de 
faillietverklaring noch later, dat het 
arrest het tegendeel niet heeft kunnen 
verklaren tenzij in strijd met wat het 
vroeger vastgesteld en verklaard heeft, 
en dat de beslissing welke op zodanige 
vergissing berust en in strijd is met de 
vaststaande feiten, derhalve niet wette
lijk met redenen is omkleed (schending 
van alle in het middel aangeduide wets
bepalingen), en te1·wijl er in elk geval, 
op het ogenblik dat verweerster het voor
deel heeft opgeeist van het pand dat de 
kredietopening waarborgde geen uit dit 
contract ontstane schuldvordering ten 
bate van de kredietgever bestond, dat 
verweerster bovendien op geen ogenblik 
een op de wisselbrief gegrond recht van 
regres tegen de kredietgever uitgeoefend 
heeft en dat zij in deze omstandigheden 
niet gerechtigd was het voordeel van de 
zekerheden die de kredietopening waar
borgen op te eisen, aangezien dit voordeel 
luidens artikel 93 van de gecoiirdineerde 
wetten op de wisselbrieven en order
briefjes voorbehouden is aan de houders 
van de wisselbrieven en orderbriefjes 
welke overeenkomstig de bepalingen van 
het contract van kredietopening werden 
getrokken of geendosseerd, ten belope 
enkel van het bedrag dat krachtens dit 
contract zal verschuldigd blijven, wat 
het bestaan van een schuldvordering van 
de kredietgever op de kredietnemer en 
van een regres van de houder op de 
kredietgever onderstelt, zodat het arrest, 
bij ontstentenis van dergelijke voorwaar
den, niet wettelijk heeft ktmnen beslissen 
dat verweerster het recht had het voor
deel tot waarborg van de kredietopening 
gevestigd op het pand te genieten (scherr
ding van alle aangeduide wetsbepalingen 
en inzonderheid van artikel 93, lid 2, van 
de wetten op de wisselbrieven en order
briefjes, gecoiirdineerd bij de wet van 
31 december 1955) : 

Overwegende dat het arrest, met ver
wijzing naar de beslissing van de eerste 
rechter, vaststelt dat verweerster, die 
werken en leveringen uitgevoerd had 
voor de «Societe beige d'etudes et d'en
treprises », op deze een wisselbrief heeft 
getrokken welke door die vennootschap 
werd geaccepteerd ; dat verweerster de 

titel verdisconteerd heeft bij de Nationale 
Bank langs het Discontokantoor om, bij 
wie de «Societe belge d'etude et d'entre
prises » . een discontokredietopening ge
noot die gewaar borgd was door een 
inpandgeving van titels ; dat tegen de 
wisselbrief waarvan de vervaldag op 
31 oktober 1961 bepaald was, een protest 
van niet-betaling werd opgemaakt, aan
gezien genoemde vennootschap onder
tussen failliet verklaard was; dat ver
weerster aan het Discontokantoor op 
zijn verzoek, het bedrag van het effect 
tegen gewone afgifte, zonder endosse
ment, terugbetaalde; 

Overwegende dat uit deze vaststellin
gen volgt dat het Discontokantoor, 
schuldeiser, geen wisselverbintenis tegen
over verweerster aangegaan heeft en dat 
de wisselbrief noch getrokken noch geen
dosseerd werd overeenkomstig de bepa
lingen van de kredietopening aan de 
<< Societe belge d\~tudes et d'entreprises » 
toegestaan ; dat bijgevolg de afgifte 
van de wisselbrief aan verweerster, om
wille van haar hoedanigheid van <<trek
ker », garant voor de betaling, haar ten 
dage van de faillietverklaring noch later 
de hoedanigheid kon toekennen van 
houder welke aanspraak kon maken op 
de zekerheden welke de kredietopening 
waarborgen; 

Dat het hof van beroep er niet anders 
kon over beslissen noch aan verweerster 
het voorrecht toekennen dat zij opeiste 
tenzij met schending van zijn eigen vast
stellingen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover daarbij het 
hoger beroep van verweerster ontvanke
lijk werd verklaard ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; veroordeelt verweerster in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

9 februari 1967.- 1e kamer.- Voor
zitte1', H. Moriame, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·slaggevm·, H. Bu
sin. - Gelijklttidende conclusie, H. De
lange, advocaat-generaal. Pleitm·, 
H. DeBruyn. 

1 e KAMER. - 9 februari 1967. 

1° WERKRECHTERSRAAD.- VER
PLICHTING VOOR DE WERKRECHTERS-
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RAAD VAN BEROEP IN ZIJN SENTENTIE 
EEN BEKNOPTE SAMENVATTING VAN DE 
GRIEVEN VAN ElSER IN HOGER BEROEP 
TE GEVEN.- SENTENTIE DIE EEN PAS· 
SEND ANTWOORD VERSTREKT OP ALLE 
GRIEVEN VAN ElSER IN HOGER BEROEP. 
- MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE 
UITEENZETTING VAN DE GRIEVEN IN 
DE SENTENTIE NIET VOLSTAAT.- MID· 
DEL VAN BELANG ONTBLOOT. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT EEN 

TEGENSTRIJDIGHEID IN DE REDENEN 
AANVOERT. - REDENEN NIET TEGEN
STRIJDIG. - MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST. 

1° Is niet ontvankel~jk bij geb1·eke van 
belang het middel hie1·uit afgeleid dat 
de sententie van de werk1·echte1·sraad van 
beroep geen voldoende uiteenzetting van 
de grieven van de eise1· in hoge1· be1·oep, 
eiser in cassatie. bevat. als de sententie 
een pass end aniwom·d -ve1·strekt op alle 
doot deze pattij aangevoe1·de gtieven ( 1). 

2° Mist feitel~jlce grondslag het middel 
dat een tegensM·ijdigheid in de middelen 
aanvom·t, welke de best1·eden beslissing 
niet bevat (2). 

(WYNEN, T. BOULLART.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 2 april 1965 gewezen door 
deW erkrechtersraad van beroep te Brus
sel, kamer voor bedienden ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 77, inzonder
heid lid 2, 123, inzonderheid laatste lid, 
van de wet van 9 juli 1926 op de werk
rechtersraden en 97 van de Grondwet, 
doordat de bestreden sententie zelfs geen 
eenvoudig beknopte samenvatting behelst 
van de grieven van eiser in hoger beroep 
tegen de sententie van de werkrechters
raad van eerste aanleg of van het verweer 
van gedaagde in hoger beroep tegen deze 
grieven, tM·wijl aldus de sententie niet 

(1) Cass., 28 oktober 1966 en 5 januari 1967, 
supm, biz. 279 en 532. 

(2) Cass., 11 maart en 31 mei 1966 (Bull. 
en PASIC., 1966, I, 8!l7 en 1231). 

voldoet aan de voorschriften van arti
kel 77, lid 2, van de wet op de werkrech
tersraden (schending van de artikelen 77, 
lid 2, en 123, laatste lid, van voornoemde 
wet van 9 juli 1926), en te1·wijl aldus 
evenmin de wettelijkheid kan worden 
nagegaan van de beslissing die, bij wijzi
ging van de sententie van de eerste rech
ter met betrekking tot de vergoeding die 
de partijen, wegens het verbreken van het 
tussen hen bestaandc bediendencontract, 
wederkerig van elkaar hebben gevorderd, 
de tegenvordering van eiser niet-gegrond 
en de oorspronkelijke vordering van ver
weerder ten belope van 45.682 frank 
gegrond heeft verklaard (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het cassatieberoep 
beperkt is tot de beslissing betreffende 
de ontbinding van het contract; 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
voor de werkrechtersraad van beroep 
betoogde dat verweerder aansprakelijk 
was voor het verbreken van het contract ; 
dat deze laatste integendeel aanvoerde 
dat eiser door de aanwijzing van een 
geneesheer als hoofd·van de radiografische 
dienst hem een moreel nadeel had berok
kend dat deze verbreking rechtvaar
digde; 

Overwegende dat de sententie erop 
wijst " dat gedaagde in hoger beroep 
(thans eiser) de bevestiging van de beroe
pen sententie vraagt behoudens in zover 
zij, bij toewijzing van de door hem inge
stelde tegenvordering, eiser in hoger be
roep (thans verweerder) heeft veroordeeld 
om hem 23.841 frank als verbrekingsver
goeding te betalen ; dat gedaagde in hoger 
beroep ten principale, bij incidenteel 
hoger beroep, vordert dat eiser in hoger 
beroep ten principale wordt veroordeeld 
tot betaling van 31.783 frank"; 

Dat de sententie ook erop wijst « dat 
gedaagde in hoger beroep, door een ge
neesheer te gelasten de Ieiding van de 
radiografische dienst op zich te nemen, 
een feitelijke toestand heeft gewijzigd die 
ontstaan was door het soort van mono
polio dat aan eiser in hoger beroep was 
toegekend, op welk monopolie laatstge
noemde zich terecht kon beroepen >>, en 
overweegt dat in die omstandigheden 
" gedaagde in hoger beroep de voortzet
ting van de betrekkingen tussen partijen 
onmogelijk heeft gemaakt " ; 

Overwegende dat enerzijds die ver
meldingen van de sententie passend ant
woorden op de conclusie en dat zij ander
zijds het het Hof mogelijk maken ~?,;ijn 
toezicht uit te oefenen ; 

Dat derhalve het middel in zover het 
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de sententie verwijt de artikelen 77 en 
123 van de wet van 9 juli 1926 op de 
werkrechtersraden te hebben geschonden, 
niet ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang ; dat het in zover het artikel 97 
van de Grondwet aanvoert feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 77, lid 2, 123, laatste lid, van 
de wet van 9 juli 1926 op de werkrechters
raden, 5, 14, 18 en 20 van de op 20 juli 
1955 gecoi:irdineerde wetten betreffende 
het bediendencontract, doonlat de bestre
den sententie de aansprakelijkheid voor 
de verbreking van het tussen partijen 
bestaande bediendencontract aan eiser 
toeschrijft en dienteng(lvolge de tegen
vordering van eiser om deswege een ver
goeding te bekomen niet-gegrond en de 
oorspronkelijke vordering van verweer
der, met hetzelfde doel ingesteld, ten 
belope van 45.682 frank gegrond ver
klaart omdat het vaststaat dat verweer
der het enige personeelslid van de door 
eiser geexploiteerde kliniek was dat de 
nodige radiografische opnamen deed, dat 
eiser door een geneesheer te gelasten de 
leiding op zich te nemen van de radio
grafische dienst waarmee verweerder zich 
tot dan toe alleen bezighield, de arbeids
voorwaarden van de " prestaties " van 
verweerder heeft gewijzigd en inbreuk 
heeft gemaakt op de morele toestand van 
deze laatste en dat in die omstandigheden 
moet worden overwogen dat eiser de 
voortzetting van de betrekkingen tussen 
partijen onmogelijk heeft gemaakt, tM·
wijl de bestreden beslissing anderzijds 
vaststelt dat de arbeidsprestaties van 
verweerder de prestaties waren van een 
radiografietechnicus die behoort tot de 
derde categorie van de ten deze toepas
selijke loonschaal, dit wil zeggen in feite 
van een technicus die onder de leiding 
van een geneesheer zorgt voor de werking 
van radiografische toes.tellen en dat ver
weerder geen hogere functie heeft kunnen 
vervullen, en terw~jl het tegenstrij dig en 
onverenigbaar is, daar de ene verklaring 
de andere te niet doet, vast te stellen 
dat de dienstbetrekking van verweerder 
werkelijk enkel die van een radiografie
technicus was die « onder de leiding van 
een geneesheer " zorgt voor de werking 
van radiografische toestellen en gelijk
tijdig als vaststaand aan te nemen dat 
verweerder alleen belast was met de 
radiografische dienst en dat eiser de 
arbeidsvoorwaarden van verweerder had 
gewijzigd en inbreuk had gemaakt op de 
morele toestand van laatstgenoemde door 

een geneesheer te gelasten de leiding 
van die dienst op zich te nemen, welke 
nochtans in handen was van verweerder, 
volgens de eerste vaststellingen van de 
beslissing, waaruit volgt dat de beslissing 
waarbij eiser aansprakelijk wordt gesteld 
voor de verbreking van het bedienden
contract, wegens de tegenstrijdigheid van 
de opeenvolgende vaststellingen die zij 
bevat niet regelmatig met redenen is 
omkleed : 

Overwegende dat de sententie vast
stelt dat de « prestaties van eiser in boger 
beroep de prestaties waren welke een 
technicus levert die tot de derde categoric 
behoort, bepaald bij de ten deze toepas
selijke loonschaal ,, maar, in strijd met 
wat het middel onderstelt, geenszins 
preciseert op welke wijze de technicus 
van de derde categoric zijn functie uit
oefent; 

Overwegende dat al was het juist dat, 
volgens de ten deze toepasselijke loon
schaal, de technicus van de derde cate
gorie degene is die, onder de leiding van 
een geneesheer, voor de werking van de 
radiografische toestellen zorgt, daaruit 
niet noodzakelijk zou volgen dat, toen 
verweerder als technicus in de kliniek van 
eiser werkte, een geneesheer werkelijk de 
radwgrafische dienst van deze kliniek 
leidde; 

Dat de rechter dus, zonder zich tegen 
te spreken, heeft kunnen vaststellen, 
enerzijds, dat « de door eiser in boger 
beroep geleverde prestaties die van een 
technicus van derde categoric waren "• 
en, anderzijds, dat « door een geneesheer 
te gelasten de leiding van de radiogra
fische dienst op zich te nemen, de ge
daagde in hoger beroep een feitelijke 
toestand, die door het aan eiser in hoger 
beroep toevertrouwde soort van mono
polio was geschapen, heeft gewijzigd " ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

9 februari 1967.- 1e kamer.- Voo1'
zitte1', H. Moriame, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Po
let. - Gelijkluidende conclusie, H. De
lange, advocaat-generaal. Pleiter, 
H. DeBruyn. 

1e KAMER.- 10 februari 1967. 

REOHTSVORDERING. BURGER-
LIJKE ZAKEN.- VERWERENDE PARTIJ 
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DIE BETOOGT DAT DE DAGVAARDING 
GEGEVEN IS OP HET VERZOEK VAN EEN 
PERSOON DIE GEEN HOEDANIGHEID 
HAD OM DE VORDERING IN TE STELLEN 
EN DAT HAAR ONTV ANKELIJKHEID 

DIENT TE WORDEN BEOORDEELD OP DE 
DAG DAT ZIJ INGESTELD IS. - AaREST 
DAT DE EXOEPTIE VERWERPT OM DE 

REDEN DAT, NA. DE DOOD VAN DE DAG
VAARDENDE PARTU, HAAR ERFGENA
MEN, DIE HOEDANIGHEID HEBBEN OM 
DE VORDERING IN TE STELLEN, HET GE
DING IN HOGER BEROEP HEBBEN VOORT
GEZET. - ARREST DAT NIET REGEL

MATIG MET REDENEN IS OMKLEED. 

De conclusie van de geclaagcle pa1·tij, waa1'
bij worclt bewee1·cl clat de clagvaarcling 
gegeven wercl op ve1·zoek van een persoon 
die geen hoeclanigheicl had om de vo?·cle-
1'ing in te stellen en clat de ontvankelijk
heicl van die vorclering client te w01•clen 
beoQ?·cleelcl op de clag clat zij is ingestelcl, 
worclt niet passencl beantwoo1•cl door het 
a?"Test clat de exceptie ve1·we1·pt om de 
1·eclenen clat de pe1·soon op het venoek 
van wie de dagvaarcling is gegeven, thans 
overleden is en clat zijn m·fgenamen, die 
hoedanigheicl hebben om de vonle1·ing 
in te stellen, het gecling in hager be1·oep 
hebben voo1·tgezet (1). 

(KOUSEN, T. OONSORTEN HEYLEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - GelGt op het bestreden 
arrest, op 6 maart 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 61 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 577bis 
van het Burgerlijk \Vetboek, inzonder
heid § 5, lid 2, en § 6, 1400, 1401, 1402, 
1441 van hetzelfde wetboek en 97 van 
de Grondwet, cloorclat, in antwoord op de 
exceptie van niet-ontvankelijkheid welke 
door eiser was opgeworpen tegen de eis, 
door Jeanne Baeten, weduwe Hey len, 
naar luid van haar dagvaarding van 
12 december 1961 ingesteld, en welke was 
afgeleid hieruit " dat men zich voor de 
beoordeling van de verdiensten van de 
aanhangig gemaakte vordering moet 

(1) Over het punt dat de rechter, om een 
bij hem aanhangig gemaakte vordering te 
beoordelen, in p1·incipe zich dient te plaatsen 
op de dag dat zij is ingesteld, raadplege men, 

stellen op het moment waarop de vorde
ring is ingeleid geworden dit is op 12 de
cember 1961 ... ; dat de moeder van de 
gei'ntimeerden (thans verweerders) op het 
moment van de litigieuze aankoop ge
huwd was onder het regime van de wette
Iijke gemeenschap en dat het verkregen 
goed, indien haar betwiste beweringen 
juist waren, dus een goed van de ge
meenschap zou zijn (artikel 1401, 3°, 
van het Burgerlijk Wetboek), dat die 
gemeenschap middelerwijl ontbonden is 
en dat de moeder van de gei'ntimeerden 
alleen niet kan ontvangen worden in de 
uitoefening van een vordering die geza
menlijk behoort aan al de medegerech
tigden in het in onverdeeldheid gekomen 
eigendom ,, en " dat de op 12 december 
1961 ingestelde vordering geen daad van 
bewaring of van voorlopig beheer was 
en dat ze dus de medewerking van al de 
op dat moment bestaande medeeigenaars 
veronderstelde (artikel 577bis, § 5, lid 2, 
en § 6, van het Burgerlijk Wetboek); 
dat bovendien het beroepen vonnis nit 
het oog verliest dat het geschil in feite 
en in rechte een ondeelbaar geheel uit
maakte en dus, om ontvankelijk te zijn, 
de aanwezigheid vereist van al degenen 
die daarin een ondeelbaar belang had
den ,, het hof van beroep, nate liebben 
geconstateerd dat de verweerders in de 
zaak zijn " in hun hoedanigheid van enige 
erfgenamen van wijlen hun moeder 
Jeanne Baeten, weduwe Heylen, over
leden op 4 januari 1963 te Antwerpen ,, 
zich ertoe beperkt te verklaren dat " gei'n
timeerden thans, in hun hoedanigheid 
van wettige en enige erfgenamen van hun 
moeder en vader, de enige medegerech
tigden zijn in het betwiste eigendom ,, 
aldus, voor het beoordelen van de ont
vankelijkheid van de e1s, een toestand 
in aanmerking nemende die noodzakelijk 
na de indiening van bedoelde eis ontstaan 
was, vermits hij voortvloeide nit het in 
de loop van bet geding ingetreden over
lijden van de oorspronkelijk eisende 
partij, terwijl, eerste oncle?·cleel, de rechter, 
om de ontvankelijkheid of de gegrond
heid van de bij hem aanhangig gemaakte 
eis te beoordelen, zich noodzakelijk moet 
plaatsen op de datum van het inleidend 
exploot (schending van alle in het middel 
aangeduide wetsbepalingen), tweecle on
cle?·cleel, het arrest althans, in zover het, 

wat de principale eis betreft, de noot bij 
cass., 14 februari 1958 (Bull. en PAsro., 1958, 
I, 646) en wat de tegeneis betreft, cass;, 
4 maart 1966 (Bull. en PAsro., 1966, I, 854); 
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om de verwerping van de exceptie van 
niet-ontvankelijkheid te rechtvaardigen, 
erop wijst dat ge!ntimeerden (hier ver
weerders) thans in hoedanigheid van 
wettige en enige erfgenamen van hun 
moeder en vader de enige medegerech
tigden in het betwiste eigendom zijn, 
nalaat een passend antwoord te ver
strekken op de stelling van eiser, volgens 
welke, om te oordelen of de eis, zoals 
hij was ingesteld, ontvankelijk was of 
niet, men zich noodzakelijk diende te 
plaatsen op de datum van de betokening 
van de dagvaarding (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat, in antwoord op de 
.conclusie van eiser, luidens welke "men 
zich, voor de beoordeling van de ver
diensten van de aanhangig gemaakte 
vordering, moet stellen op het moment 
waarop de vordering is ingeleid geworden, 
.dit is op 12 december 1961, en het alsdan 
blijkt dat de ingestelde eis niet ontvanke
lijk is ,, het arrest zich ertoe beperkt 
te overwegen dat de verweerders de enige 
erfgenamen zijn van hem moeder die de 
oorspronkelijke eis instelde, en dat zij 
« thans in hun hoedanigheid van wettige 
en enige erfgenamen van hun moeder en 
vader , de enige medegerechtigden zijn 
in het betwiste eigendom " ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
geen passend antwoord verstrekt op de 
Donclusie van eiser ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
.den arrest ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
de verweerders in de kosten; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Gent. 

10 februari 1967. -1e kamer.- Voor
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1•, H. de Vreese. - Gelijlc
luidende conclttsie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Faures en Demeur. 

(1) Over bet punt dat een aanbod van 
bewijs door getuigen slecbts ontvankelijk is 
zo bet de feiten nauwkeurig en artikelsgewijs 
aanduidt (Wetboek van burgerlijke recbts
vordering, art. 252), dit wil zeggen, de opgave 
van nauwkeurig bepaalde feiten bevat, raad-

1e KAMER.- 10 februari 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN. 
- 00NOLUSIE DIE EEN AANBOD VAN 
BEWIJS DOOR GETUIGEN BEVAT. -
BESLISSING DIE DIT AANBOD VERWERPT 
OM DE REDEN DAT DE AANGEVOERDE 
FElTEN ONNAUWKEURIG ZIJN OFWEL 
OM DE DOOR DE REOHTER OPGEGEVEN 
RED EN NIET DOELTREFFEND ZIJN. -
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

Is 1·egelmatig met 1•edenen omlcleed de 
beslissing wellce een aanbod van bewijs 
door getuigen ve1·we1•pt om de 1·eden dat 
de aangevom·de feiten onnauwlcett?"ig 
zijn (1) of, om de door de 1·echtm· opge
geven 1·eden, niet doelt1·efjend zijn (2). 

(OONSORTEN MIOHIELSEN, 
T. OONSORTEN MERTENS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 september 1965 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis, bij 
wege van bevestiging van de beslissing 
van de eerste rechter, de eisers veroor
deelt om de gronden terug ter beschik
king te stellen van de verweerders als 
pachters, een deskundige aanstelt ten 
einde de schadevergoeding te ramen, en 
de eisers in de kosten veroordeelt, zondm· 
te antwo01·den op het middel door de 
eisers in hun conclusie aangehaald, val
gens hetwelk « de gronden, onmiddellijk 
na het vertrek van de eisers (thans de 
verweerders) en de andere pachters, ter 
beschikking zijn gesteld van Alfons 
Bremdonckx, dit is de schoonvader van 
Louis Michielsens aileen, en dat Brem
donckx zich sedert een drietal jaren, 
gelet op zijn ouderdom en zijn inmiddels 
ingetreden gedeeltelijke werkonbekwaam
heid, in de exploitatie heeft laten bijstaan 

plege men cass. fr., 9 november 1909 (Dalloz 
phiod., 1911, I, 462) en noot 2; BRAAs, P1·ecis 
de p1•ocedu1'e civile, nr 1052. 

(2) Raadpl. cass., 26 juni 1961 (Bull. en 
PAsiC., 1961, I, 1175); 3 mei 1965 (ibid., 
1965, I, 932). 
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door zijn neef Th. Lenaerts, en dus de 
eigen kozijn van de echtgenote van Louis 
Michielsens ; dat de appellanten (thans 
de eisers) aldus handelden ... , volgens 
de opzegging, om aan Alfons Brem
donckx en zijn echtgenote, die ten laste 
waren gevallen van Louis Michielsens, 
een inkomen te bezorgen en dat zij er 
zich niet moesten om bekommeren 
welke regeling Alfons Bremdonckx ge
troffen had met zijn neef, vermits hun 
doel was bereikt, namelijk de opheffing 
der behoeftigheid in het gezin Brem
donckx ; dat uit het vorenstaande de 
ongegrondheid volgt van de eis der 
gei:ntimeerden en het blijkt dat de appel
lanten op de meest volst.rekte manier het 
doel hum1.er opzegging hebben gereali
seerd en de gronden ter beschikking heb
gen gesteld van Alfons Bremdonckx en 
ze niet verpacht hebben aan een derde, 
zoals het beroepen vonnis het ten on
rechte blijkt te aanvaarden ; dat welis
waar de persoonlijke handarbeid van 
Alfons Bremdonck,x zich middelerwijl is 
gaan reduceren, doch dat zulke conditie 
nergens gesteld is door de pachtwet ,, 
zodat het vonnis niet gemotiveerd is 
overeenkomstig de aangehaalde bepaling 
van de Grondwet : 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
dat de reden van de opzegging, die door 
de eisers aan de verweerders gegeven 
werd, erin bestond dat zij " de gronden 
thans in gebruik wensen te geven aan een 
familielid, namelijk aan Alfons Brem
donckx, schoonvader van de tweede 
eiser ,, dat de verweerders verklaren dat 
de gronden niet in bedrijf werden gena
men door Bremdonckx maar door een 
zekere Lenaerts en als bewijs aanvoeren 
dat deze laatste de gronden aangegeven 
heeft voor het teeltplan van de door hem 
geexploiteerde gronden ; 

Dat het vonnis vaststelt dat de eisers 
het hun door artikel 1775, tiende lid, 
van het Burgerlijk Wetboek opgelegde 
bewijs " vooralsnog niet geleverd heb
ben "• maar " thans vTagen gemachtigd 
te worden tot een getuigenverhoor om 
dit bewijs te leveren " ; 

Overwegende dat het vonnis deze 
vraag verwerpt om de redenen, enerzijds, 
dat de eisers in de slotsom van hun con
clusie " geen bepaalde feiten kwoteren " 
en, anderzijds, dat de in de motieven 
van de conclusie aangehaalde feiten niet 
doeltreffend zijn, vermits de eisers " enkel 
zeggen dat zij de gronden ter beschikking 
van Bremdonckx gesteld hebben ''en uit 
hun uiteenzetting blijkt dat Bremdonckx 

de gronden zelf niet exploiteert, maar dat 
de eigenlijke exploitant de genaamde 
Lenaerts is ; 

Overwegende dat die beschouwingen 
een passend antwoord uitmaken op de 
in het middel bedoelde conclusie en dat 
het middel feitelijke grondslag mist; 

Over het. tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis, bij 
wege van bevestiging van de beslissing 
van de eerste rechter, de eisers veroor
deelt om de gronden terug ter beschikking 
te stellen van de verweerders als pach
ters, een deskundige aanstelt ten einde de 
schadevergoeding te ramen, en de eisers 
in de kosten veroordeelt, zonder te ant
woo1·den op het middel door de eisers in 
hun conclusie aangehaald, volgens het
wellr zij "Lenaerts v66r I oktober 1962 
niet als pachter hebben aangenomen en 
dat zo zulks wel geschied ware, de eis der 
gei:ntimeerden (thans de verweerders) 
nog ongegrond zou zijn, vermits de uit
drijving der gei:ntimeerden en hun mede
pachters bekomen werd op grand van de 
bepalingen, opgenomen in artikel 1775, 
1°, van het Burgerlijk Wetboek, en zulks 
zonder nadere precisering, zodat de appel
lanten- en een vonnis van 10 februari 
1955 beaamt zulks formeel - over een 
uitgebreid keuzerecht beschikten ; dat 
zij aldus de gronden mochten in uitbating 
geven aan Bremdonckx, wat ze gedaan 
hebben, doch dat ze ook de uitbating 
rechtstreeks en onmiddellijk hadden kun
nen toevertrouwen aan Th. Lenaerts, 
vermits deze de kozijn is van de echt
genote van Louis Michielsens "• en dat 
"gans de redactie van voormeld arti
kel 1775, 1°, op die interpretatie wijst, 
welke overigens de verdienste heeft rede
lijk en billijk te zijn " ; zodat het bestre
den vonnis niet gemotiveerd is overeen
komstig de aangehaalde bepaling van de 
Grondwet : 

Overwegende dat de conclusie van de 
eisers, waarnaar het middel verwijst, 
hierop steunde dat in de door de eisers 
betekende opzegging het familielid, aan 
wie de eisers het voornemen hadden de 
exploitatie van de gronden over te dra

_gen, niet aangeduid was ; 
Overwegende dat het vonnis vaststelt 

dat de in de opzegging vermelde reden 
was dat de eisers "de gronden thans 
in gebruik wensen te geven aan een famic 
lielid, namelijk aan de schoonvader van 
tweede erser " ; · 

Dat de rechter, door die vaststelling, 
de reden opgeeft waarom het van belang 
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ontbloot is de conclusie nader te onder
zoeken; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

10 februari 1967.- 1e kamer.- Voor
zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Neven. - Gelijklui
aende conclusie, H. R. Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleiters, 
HR. VanRyn en Bayart. 

1e KAMER.- 10 februari 1967. 

BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
KooPMANSBOEKEN. - NoTABOEKJE 
DAT GEEN KOOPMANSBOEK IS. - VER
MELDINGEN IN DIT NOTABOEKJE KUN
NEN NIETTEMIN EEN BEGIN VAN SOHRIF
TELIJK BEWIJS UITMAKEN. 

De vermeldingen in een notaboekje, dat 
geen koopmansboek is in de zin van de 
artikelen 1329, 1330 van het Btwger
lijk Wetboek, 16 en 17 van de wet van 
15 december 1872, lcunnen een begin 
van schriftelijk bewijs opleve1·en. (Im
pliciete oplossing.) (Burgeri. Wetb., 
art. 1347.) 

(SEGERS EN VERMANT, 
T. OONSORTEN VERMANT.) 

ARREST. 

RET ROF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 23 november 1965 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over bet middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
do01'dat bet arrest beslist dat geen enkele 
twijfel omtrent bet bestaan van de le
ning (door eerste verweerder en wijlen 
zijn echtgenote aan de eisers toegestaan) 
" meer gerechtvaardigd was ,, de eisers 
veroordeelt om aan de verweerders de 
som van 102.800 frank te betalen, onder 

aftrek van bet erfelijk deel dat toekomt 
aan eiseres in de nalatenschap van haar 
moeder, wijlen dame Emma Bal, bet be
slag onder derden van 19 oktober 1955 
geldig verklaart, en deze beslissing steunt 
op de overweging dat het bewezen is door 
de vermeldingen van een "notaboekje )), 
hetwelk volgens de rechter een begin 
van bewijs door geschrift uitmaakt, en 
door vermoedens die dit begin van bewijs 
aanvullen, dat gezegde som van 
102.800 frank door de eisers als lening in 
ontvangst genomen werd en niet terug
betaald werd, terwijl, ee1·ste onde1·deel, 
hoewel de eisers in hun conclusie onder 
meer hadden laten gelden : 1° dat bet 
enkel feit van de afgifte van gezegde som 
niet volstond om bet contract van lening 
te bewijzen en dat dienvolgens de in 
artikel 1326 van bet Burgerlijk W etboek 
gestelde voorwaarden dienen te worden 
verenigd alvorens tot bet bestaan van 
een verbintenis van lening te kunnen 
besluiten ; 2° dat het niet opging bet 
notaboekje als een begin van bewijs door 
geschrift in de zin van artikel 1347 van 
het Burgerlijk W etboek te beschouwen ; 
3° dat het notaboekje geen koopmansboek 
is waarop men zich tegen de eisers kan 
beroepen; 4° dat de vermelding " ge
leend ,, naast het bedrag van 85.000 fr., 
" de overdracht van dit bedrag tot in 
1952 niet bewijst en dat, in ieder geval, 
de omvang van de zogenaamde lening 
niet verder kan reiken dan tot de som van 
85.000 frank ,,, het arrest deze conclusie 
niet beantwoordt ; tweede onderaeel, het 
arrest beslist dat gemeld beslag onder 
derden van 19 oktober 1955 geldig dient 
verklaard te worden enkel en aileen om 
de reden dat de hoofdvordering tot beta
ling van de som van 102.800 frank ge
grond was, zodat de vernietiging van de 
veroordeling tot deze betaling, wegens 
onvoldoende motivering, de vernietiging 
moet medebrengen van de geldigverkla
ring van bet beslag onder derden : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de eisers in hun con
clusie hadden staande gehouden, in hoofd
orde, dat bet enkel feit van de afgifte van 
een som niet volstond om het contract 
van lening te bewijzen, dat het door de 
verweerders voorgebrachte notaboekj<? 
met zijn vermeldingen geen koopmans
boek is, dat bet ook geen begin van 
schriftelijk bewijs oplevert en dat dien
volgens de in artikel 1326 van bet Bur
gerlijk Wetboek gestelde voorwaarden 
dienen verenigd te zijn tot bewijs van 
de lening en dat de vermelding " ge~ 
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leend "• naast het bedrag van 85.000 fr., 
de overdracht van dit bedrag tot in 1952 
niet bewijst en in bijkomende orde dat, 
in ieder geval, de omvang van de zoge
zegde lening niet verder reiken kan dan 
tot 85.000 frank, onder aftrek van wat 
de verweerders beweren ontvangen te 
hebben, namelijk 16.500 frank, en van 
het deel van de nalatenschap dat aan 
eiseres toekomt ; 

Overwegende dat het arrest het voor
meld notaboekje niet als een koopmans
boek beschouwt ; dat het derhalve de 
ontkenning van de eisers dienaangaande 
niet in acht moest nemen ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
het overige van de in het mid del bedoelde 
hoofdconclusie passend beantwoordt door 
vast te stellen dat de vermeldingen in het 
notaboekje en een van de handtekeningen 
van de hand van eisers zijn, dat de 
tweede handtekening van eiser is, dat de 
aanwezigheid van de handtekeningen van 
beide eisers op die plaats niet anders kan 
uitgelegd worden dan doordat zij ge
plaatst werden als schulderkenning, en 
dat de vermoedens voortspruitende uit de 
briefwisseling uitgaande van eiser het 
begin van bewijs door geschrift derwijze 
aanvullen dat geen enkele twijfel omtrent 
het bestaan van de lening meer verant
woord is; 

Overwegende dat het arrest, nu het 
aanvaardde dat het notaboekje een begin 
van bewijs door geschrift is, niet meer 
mbest antwoorden op het verweermiddel 
afgeleid uit de ontstentenis van de bij 
artikel 1326 van het Birrgerlijk Wetboek 
gestelde voorwaarden ; 

Overwegende, echter, dat het Brrest 
geen antwoord geeft op de subsidiaire 
conclusie waarin de eisers stelden dat het 
bedrag van hem schuld 85.000 frank niet 
kan overschrij den ; 

Dat op dit pcmt het onderdeel van het 
middel gegrond is ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat de gedeeltelijke ver
nietiging van de beslissing welke het 
gevolg is van het antwoord op het eerste 
onderdeel, in dezelfde mate de vernieti
ging moet medebrengen van de beslissing 
tot geldigverklaring van het beslag onder 
derden; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover daarbij het niet 
terugbetaald bedrag van de lening op 
102.800 frank wordt bepaald, tot beloop 

daarvan .het beslag onder derden geldig 
wordt verklaard, en over de kosten uit
spraak wordt gedaan ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat 
melding van dit arrest op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing zal 
gemaakt worden ; veroordeelt de eisers in 

de drie vierden en de verweerders in een 
vierde van de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

10 februari 1967.- 1e kamer.- Voor
zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. --,-c. 
Verslaggever, H. Neven. - Gel~Jlclui
dende conclusie, H. R. Hayoit de Termi
court, procureur-generaaJ. - Pleite1·s, 
HH. Struye en Bayart. 

2e RAMER.- 13 februari 1967. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - DIENST
PLICHT. - MrDDEL TEGENGESPROREN 
DOOR EEN VASTSTELLING VAN DE BE
STREDEN BESLISSING. - MIDDEL DAT 
FEITELIJRE GRONDSLAG MIST. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- DIENST
PLICHT. - MrDDEL DAT AAN DE BE
STREDEN BESLISSING EEN BESLISSING 
TOESCHRIJFT DIE ZIJ NIET BEVAT. -
MIDDEL DAT FEITELIJRE GRONDSLAG 
MIST. 

3° DIENSTPLICHT. - UITSTEL OP 
MORELE GROND. - BESLISSING VAN DE 
Hocm MrLITIERA.AD. - IN BESCHOU
WING TE NEMEN INROMSTEN. - IN
ROMSTEN VAN RET LOPENDE JAAR. -
GEEN VERPLICHTING AMBTSHALVE DE 
REDEN OP TE GEVEN WAAROM ER GEEN 
RERENING WORDT GEHOUDEN MET DE 
VERMOEDELIJKE INKOMSTEN VAN HET 
LOPENDE JAAR. 

1 o Mist feitelijlce gronaslag het miadel 
dat gegrond is op een feitelijlce bewering 
wellce tegengesprolcen wordt door een 
vaststelling van de bestreden beslis
sing (1). 

(1) Cass., 15 december 1952 (Bull. en PA
src., 1953, I, 253); 8 februari en 12 april 1965 
(ibid., 1965, I, 573 en 855). 
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2° Mist feitelijke g1·ondslag het middel 
dat aan de best1·eden beslissing een be
slissing toesch1·ij ft die zij niet bevat ( 1). 

3° Indien de Militiemad en de Hoge 
Militiemad, uitspraak doende op een 
aanvraag om uitstel op mm·ele grand, 
acht mogen slaan op de vermoedelijke 
inkomsten van het lopende jaar, zijn 
zij nochtans niet e1·toe ve1·plicht ambts
halve de ?·eden op te geven waarom er 
geen rekening wordt gehmtden met de 
vermoedelijke inkomsten van het lopende 
jaar (2). (Gecoordineerde wetten van 
30 april 1962, art. 10, § 1, 1°, gewijzigd 
bij art. 2 van de wet van 4 juli 1964.) 

(LUYOKX.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 4 oktober 1966 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 10, § 1, 1°, en 12, 
§ 1, 7°, van de op 30 april 1962 gecoordi
neerde dienstplichtwetten, doordat de 
bestreden beslissing, eerste onderdeel, in 
gebreke blijft aan de ene zijde de toestand 
van het gezin, waarvan het inkom en lager 
is dan het door de wet toegelaten maxi
mum, en, aan de andere zijde, dit maxi
mum in haar motivering aan te halen ; 
tweede onderdeel, erkent dat het inkomen 
van het gezin lager is dan het toegelaten 
maximum en de conclusie vervat in het 
schrijven van eiser op 23 september 1966 
gericht aan de voorzitter van de Hoge 
Militieraad niet beantwoordt ; derde on
de?·deel, in strijd is met de geest van de 
wet die bepaalt << nochtans zijn de militie
raden en de hoge militieraad ertoe be
voegd rekening te houden met de ver
moedelijke inkomsten van het lopende 
jaar, wanneer bewezen is dat deze lager 
zullen zijn dan die van het voorgaande 
jaar" : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, na er op gewezen te hebben « dat 

(1) Cass., 18 november 1963 (Bttll. en PA
sro., 1964, I, 288). 

(2) Cass., 15 december 1952 (Bull. en PA· 
sro., 1953, I, 253); 8 februari 1954 (A1·1·. Verb1·., 

de bedrijfsinkomsten van appellant niet 
onontbeerlijk zijn voor het gezinsonder
houd, vermits zijn twee ongehuwde zus" 
ters van 25 en 27 jaar en zijn ongehuwde 
broer hiervoor kunnen instaan " en « dat 
zij op het ogenblik van het indienen van 
de aanvraag over voldoende beroepsin
komsten beschikken om het gezin te 
onderhouden "• hieruit afleidt « dat dus 
niet voldaan is aan de vereisten van 
artikel 10, § l, 1°, van de dienstplicht
wetten waarnaar artikel 12, § 1, 7°, ver
wijst voor wat de vereisten van het 
kostwinnerschap betreft " ; 

Overwegende dat de beslissing aldus 
de gezinstoestand aanhaalt, en, door te 
verwijzen naar de vereisten van arti
kel10, § 1, 1°, dat het door de wet toege
laten maximum inkomen bepaalt, ook 
van dit maximum gewag maakt ; 

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende, enerzijds dat, in strijd 
met de aanvoering van het middel, de 
beslissing niet erkent dat het inkomen 
van het gezin lager is dan het door de 
wet toegelaten maximum ; 

Overwegende anderzijds dat het mid
del niet verduidelijkt welk verweer van 
de conclusie de beslissing niet zou hebben 
beantwoord; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de door het middel 
ingeroepen wetsbepaling aan de rechter 
een vermogen erkent, doch hem geen 
verplichting oplegt ; 

Dat dit onderdeel naar recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

13 februari 1967.-28 kamer.- Voo?'· 
zitte?·, H. Louveaux, raadsheer waar-

1954, biz. 405); 14 mei 1956 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 978) ; verg., wanneer de voorziening 
de schending inroept van het vormvoorschrift 
van artikei 97 van de Grondwet, overgenomen 
in artikei 3 7, § 4, van de gecoordineerde wetten 
van 30 april 1962 : cass., 27 oktober 1952 
(A1'1·, Vm·b1·., 1953, biz. 100), 21 december 1953 
(ibid., 1954, biz. 289) en 8 maart 1954 (Bull. 
en PAsrc., 1954, I, 586). 
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nemend voorzitter. VeTslaggever, 
H. Wauters. - Gelijkluiclencle conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 13 februari 1967. 

1° CASSATIEMIDbELEN.- DIENST
PLIOHT. - MIDDEL DAT EEN FEITE
LIJKE BEOORDELING VAN DE lloGE 
MILITIERAAD CRITISEERT. - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - DIENST
PLICHT. - UITSTEL OF VRIJLATING 
VAN DIENST OP MORELE GROND. -
MIDDEL GEGROND OP EEN WIJZIGING 
VAN DE FAJYIILIALE TOESTAND NA DE 
UITSPRAAK VAN DE BESTREDEN BESLIS
SING.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° Is niet ontvankelijk, tot staving van een 
voo1·ziening tegen een beslissing van de 
Hoge Militiemacl, het micldel clat op
komt tegen een feitelijke beoorcleling van 
clit 1·echtscollege ( 1). 

2° Is niet ontvankelijk, tot staving van een 
vooTziening tegen een beslissing van de 
Hoge Militieraad, waaTbij de v1·ijlating 
van dienst op moTele gmnd geweigeTd 
woTdt, het middel dat steunt op een wijzi
ging van cle familiale toestancl van eiseT, 
ontstaan na de uitsp1·aak van de bestTe
den beslissing (2). 

(VANDENBOSCH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 6 september 1966 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 12, § 1, 7°, van de dienst-

(1) Cass., 12 mei 1958 (Bull. en PAsro., 
1958, I, 1007); 9 maart 1959 (ibid., 1959, 
I, 682) ; men raadplege cass., 27 juni 1966 
(ibid., 1966, I, 1371). 

plichtwetten, dooTdat de Roge Militieraad 
de vraag om vrijlating van dienst door 
eiser als kostwinner van het gezin op 
grond van voornoemde wetsbepaling 
heeft afgewezen, daar een ongehuwde 
zuster van eiser aangewezen is als kost
winnares, te1·wijl die zuster in het huwelijk 
is getreden op 9 november 1966 zodat 
eiser wei de enige kostwinner is van het 
gezin : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing er op wijst dat " het gepland huwelijk 
van de zuster van de dienstplichtige geen 
uitzonderlijke reden » is voor de inwilli
ging van de vraag op grond van artikel28, 
§ 4, van de dienstplichtwetten ; 

Dat het middel, in zover het tegen die 
soeverein, in feite, genomen beslissing 
opkomt, niet ontvankelijk is ; 

Dat het middel in zover het steunt op 
een wijziging in de familiale toestand 
van eiser, ontstaan sinds de uitspraak 
van de bestreden beslissing, geen aan
leiding kan geven tot cassatie van die 
beslissing en derhalve ook niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

13 februari 1967.- 2 6 kamer.- Voor
zitte1' en Ve1·slaggeveT, H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluiclencle conclusie, H. Colard, advo
caat-generaal. 

2 6 KAMER.- 13 februari 1967. 

DIENSTPLICHT. - VRIJLATING VAN 
DIENST OP MORELE GROND.- RECHT 
VAN EEN TWEEDE LID VAN EEN GROOT 
GEZIN TE WORDEN VRIJGELATEN VAN 
DIENST IN VREDESTIJD.- YOORWAAR· 
DEN. 

De vTijlating van dienst in vredestijd, op 
moTele gmnd, kan dooT een tweede lid 
van een g1·oot gezin, als dusdanig, niet 
wo1·den bekomen zo een bToedm· van 
dit lid in die hoedanigheicl een sooTt-

(2) Verg. cass., 16 oktober 1961, redenen 
(Bull. en PAsrc., 1962, I, 185) en 29 juni 1964, 
redenen (ibid., 1964, I, 1156). 
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gelijke vrijlati.ng bekomen heeft. (Geco- I 
ordineerde wetten van 30 april.1962, 
art. 12, § 1, 4o.) 

(WILLOOKX.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op de b~;treden 
beslissing, op 4 oktober 1966 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 12, § 1, 4°, van de 
op 30 april 1962 gecoi:irdineerde dienst
plichtwetten, rloorilat de bestreden beslis
sing de vrijlating van dienst van eiser 
op grond van evengemelde wetsbepaling 
weigert om de reden dat zijn broeder 
Renaat reeds bij beslissing van de Militie
raad van 19 april 1966 de vrijlating op 
grond van dezelfde wetsbepaling beko-

, men had, terwijl eiser aileen in de voor
waarden verkeerde om die vrijlating te 
genieten en de vrijlating van de broeder · 
van eiser het gevolg is geweest van een 
vergissing, vermits deze, ingevolge arti
kel 22 van dezelfde wetten, niet geldig 
van het aangevraagde buitengewone uit
stel kon afzien, weshalve de Militieraad 
die afstand ten onrechte als geldig heeft 
aangezien en de broeder van eiser ten 
onrechte heeft vrijgelaten van dienst : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt dat de broeder van eiser 
vrijlating van dienst heeft bekomen op 
grond van artikel 12, § 1,. 4°, van de 
gecoi:irdineerde dienstplichtwetten ; 

Dat zij aldus een juiste toepassing hee±t 
gemaakt van die wetsbepaling door aan 
een tweede lid van het gezin vrijlating 
op grond van dezelfde wetsbepaling te 
weigeren, ongeacht of de broeder van eiser 
terecht of ten onrechte bedoelde vrijlating 
had bekomen ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 12, § 1, 4°, laatste 
lid, van de op 30 april1962 gecoi:irdineerde 
dienstplichtwetten, iloorrlat de bestreden 
beslissing oordeelt dat eiser, als tweede 
lid van het gezin, de vrijlating om de in 
artikel 12, § 1, 4°, vermelde reden niet 
kan bekomen, omdat hij niet voldoet 
aan het in het eerste lid, in fine vermelde 
vereiste, terwijl eiser zulks betwist : 

Overwegende dat het middel niet pre
ciseert waarin de bestreden . beslissiing 
artikel 12, § 1, 4o, van de gecoi:irdineerde 

dienstplichtwetten zou geschonden heb
ben en waarin de betwisting van eiser 
dienaangaai:tde bestaat ; dat het derhalve, 
wegens zijn onduidelijkheid, niet out-. 
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

13 februari 1967.- 2e kamer. -Voor
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslaggever, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 13 februari 1967. 

10 VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN BEVOEGD 01\1 ZIOH TE VOOR
ZIEN. - STRAFZAKEN. - STRAFVORDE
RING EN BURGERLIJKE REOHTSVORDE
RING. - VoORZIENING VAN DE BURGER
LIJK AANSPRAKELIJKE P.A.RTIJ. - LA
TER OVERLIJDEN VAN DEZE.- HERNE
MING DOOR DE ERFGENAMEN VAN RET 
GEDING OVER DE STRAFVORDERING. -
PERREN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN DIE HOEDANIGHEID HEBBEN 
OM EEN VOORZIENING IN TE STELLEN. -
STltAFZAKEN.- VooltzrENINGVANEEN 
BEKLAAGDE EN VAN :PE BURGERLIJK 
A.A.NSPRAKELIJKE PARTIJ TEGEN DE 
BESLISSING GEWEZEN OVER DE DOOR 
RET OPENBA.A.lt MINISTEll.IE TEGEN EEN 
MEDEBEKLAAGDE EN TEGEN DE VOOR 
HEM BURGERLIJK AA.NSPRAKELIJKE 
P.A.RTIJ INGESTELDE VORDERINGEN. 
0NONTVANKELIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN. CASSATIE. 
PERSONEN DIE HOEDANIGHEID HEBBEN 
OM EEN VOORZIENING IN TE STELLEN.
VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE 
P.A.RTIJ. - VOORZIENING GERIOHT TE
GEN DE BESLISSING OVER DE STRAF
VORDERING. 0NTVANKELIJKHEID 
BEPERKT TOT RET BESOHIKKEND GE
DEELTE BETREFFENDE DE KOSTEN VAN 
DEZE VORDERING. 

1° De erjgenCJ,men van de burgerlijk aan
sprakelijke partij, eiseres in cassatie, 
kunnen, na haar rlooil, het gerling her-
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nemen in zover de voorziening van hun 
rechtsvoorganger gericht is tegen de 
beslissing gewezen over de strafvordering 
tegen hem ingesteld in zijn hoedanigheid 
van burgerlijk aansprakelijke partij voor 
beklaagde en tegen de beslissingen gewec 
zen over de tegen hem gerichte en tevens 
door hem ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen (1). 

2° Een beklaagde en de burgerlijk aan
sprakelijke partij zijn niet bevoegd om 
een voorziening in te stellen tegen de 
beslissing gewezen over de door het open
baar ministerie tegen een medebeklaagae 
en tegen de voor hem burgerlijk aan
sprakelijke partij ingestelde vorderin
gen (2). 

3° De voorziening van ae burgerlijke partij 
tegen ae over de strafvordering gewezen 
beslissing is slechts ontvankelijk in zover 
zij de veroordeling van deze partij in de · 
kosten van die vordering betreft (3). 

(LEMMENS EN ERFGENAMEN JOHANNES 
WOUTERS, T. LANDSBOND VAN DE FEDE
RATIE DER BEROEPSMUTUALITEITEN 
VAN BELGIE EN LITISOONSORTEN; ERF
GENAMEN JOHANNES WOUTERS, VERA 
WOUTERS EN LEMMENS, T. NEYENS 
EN BAETEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1966 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat Johannes Wouters 
op 20 juli 1966 overleden is; dat het 
tegen hem ingesteld ged:ing hernomen 
werd onder voorbehoud van het voorrecht 
van poedelbeschrijving en emolumenten 
door zijn erfgenamen Maria Gielen en 
Vera Wouters zijnde respectievelijk zijn 
weduwe en zijn dochter ; 

I. In zover de voorzieningen gericht 

(1) Verg. in geval van overlijden van de 
beklaagde : cass., 27 februari 1961 (Bull. en 
PAsiC., 1961, I, 702). 

(2) Cass., 24 maart 1964 (Bull. en PAille., 
1964, I, 815); 9 mei 1966 (ibid., 1966, I, 1136); 
9 januari 1967, supra, blz. 552. 

· (3) Cass., 11 oktober 1965 (Bt~ll. en PAsrc., 
1966, I, 197); 9 januari 1967, supra, blz. 552. 

' zijn tegen de beslissing gewezen over de 
door het openbaar ministerie tegen de 
eisers Joseph Lemmens _als }?eklaagde en 
wijlen Johannes Wouters als burgerlijk 
aansprakelijke partij ingestelde vorde-
ringen : · 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
dooraat het bestreden arrest de straffen 
uitgesproken door de eerste rechter ten 
laste van eiser Lemmens uit hoofde van 
de betichting van onopzettelijk doden en 
onopzettelijke slagen bevestigt namelijk 
door a.Is bewijs van zijn zware. onvoor
zichtigheid in acht te nemen « de opinie 
van de door de onderzoeksrechter aan
gestelde deskund:ige volgens welke Lem
mens niet rechts reed » zonder te antwoor
den op de middeleri welke eiser in zijn 
conclusie deed gelden en volgens welke 
cc het verslag van de deskundige Vande
weerdt zeer oppervlakkig is samengesteld 
en niet eens beantwoordt aan de feitelijke 
gegevens van de bundel ; ... dat hij aldus 
het ongeval laat gebeuren op het nat 
wegdek en bij regenweder, terwijl beide 
partijen het tegendeel bevestigen ; ... 
dat hij aldus van betichte Lemmens 
verklaart dat deze met een hem vreemd 
voertuig reed, terwijl uit de bundel blijkt 
dat hij het regelmatig gebruikte; ... dat 
vervolgens de deskundige zelfs bij het 
vaststellen van de feitelijkheden, een 
reeks missingen begaat ; ... dat hij voor
eerst een verkeerd plan opstelde met ver
keerde maten, omtrent de plaats van de 
aanrij ding en de plaats waar getuige 
Moors stond, om deze te kunnen opmer-. 
ken ; ... dat vervolgens, hij een vermoede
lijke plaats en stand der voertuigen af
leidde uit inkervingen, die hij op het 
wegdek waargenomen had, doch die pas 
tot stand gekomen waren, eerstens, nadat 
de botsing gebeurd was en, vervolgens, 
nadat het voertuig Lemmens, na de 
botsing en de stilstand hierna, ver
plaatst was geworden ; .. . dat vooreerst 
toch riog dient opgemerkt te worden dat, 
indien het voertuig Lemmens, op het 
laatste ogenblik voor de botsing, en zoals 
door getuige Moors beschreven, van links 
terug naar rechts zou gegaan zijn, dit 
voertuig een veel grotere dwarse stand 
op de rijbaan zou hebben ingenomen, 
en vervolgens zeker niet langs de rechter
voorkant zou kunnen beschadigd ge
weest zijn; ... dat toch, zoals reeds aan
getoond, deze stand der wielen voort
spruit. uit de slag der botsing, waardoor 
stuurbreuk ontstond en waarbij de band 
van een der wielen leegliep, aldus de 
positie van het wiel veranderend, en ver-
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volgens uit het feit dat de auto zelfs 
na de botsing hertrokken werd, waardoor 
vanzelfsprekend ook de stand der wielen 
kan veranderd zijn ; dat bovendien gans 
het onderzoek van deze deskundige te
gengesproken wordt door de elementei:t 
van het onderzoek van de autodeskundige 
de Schaetzen, dewelke op kritische wijze 
de gegevens van het verslag Vandeweerdt 
naging ; ... dat, zoals aangetoond door 
het verslag va.n de Schaetzen, deze per
soon (de getuige Moors) die zich toch 
niet aan een ongeval verwachtte en daar
bij in gesprek was met een andere per
soon, niet de feiten kan gezien hebben, 
zoals hij ze beschrijft >> : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om de ten laste van eiser Lemmens uit
gesproken straffen te rechtva.ardigen, niet 
alleen steunt op « de opinie van de door 
de onderzoeksrechter aangestelde des
kundige, volgens welke Lemmens niet 
rechts reed >>, maar daarenboven op de 
redenen : « a) dat tweede beklaagde 
(Anna Neyens) niet de minste reden had 
om haar rechterkant ( 't is te zeggen, de 
binnenkant van de bocht, voordeliger 
en alleszins veiliger dan de buitenkant) te 
verlaten '; haar reactie naar links moet dus 
een oorzaak gehad hebben en die logisch 
buiten haar wil uitgevoerd werd ; b) de 
getuige Moors, ooggetuige, verklaart dat 
hij enkele stonden v66r de aanrijding, 
de indruk gehad heeft dat tweede be
klaagde met haar auto een beweging naar 
links had gedaan, alsof zij iets had willen 
mijden; c) het was gevaarlijk voor eerste 
beklaagde zijn bocht langs de buitenkant 
te nemen, gezien de snelheid die hij ont
wikkelde (80 kilometer per uur) en de 
vochtigheid van de baan (het motregende) 
en het feit dat hij een voertuig in handen 
had aan hetwelk .hij niet gewoon was ; 
rl) dat zijn bekentenis impliceert dat hij 
ten minste niet helemaal rechts reed en
kele stonden v66r het ongeval (zijn ver
klaring aan de Rijkswacht, stuk 7). Hoe 
zou hij nog meer naar rechts gereden heb
ben om de aanrijding te vermijden, indien 
hij, zoals hij het beweert, reeds uiterst 
rechts had gehouden? "• en verder nog ·Op 
de overweging « dat uit deze gegevens 
het volledig bewijs ontstaat dat de .feiten 
zich wel afgespeeld hebben in 'de zin die 
voorgesteld wordt door beklaagde Neyens 
en dat de oorzaak van het ongeval te 
vinden is in de zware onvoorzichtigheid 
begaan door beklaagde Lemmens die, 
in een bocht die niet goed overzichtelijk 
is, niet geaarzeld heeft de binnenkant 
van de draai te benuttigen >> ; 

Overwegende dat het middel de hier-

boven sub litteris a, b, c en d aange
haalde redenen niet kritiseert ; dat · deze 
redenen volstaan om de bestreden beslis
sing wettelijk te rechtvaardigen ; 

Dat derhalve het middel, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is ; 

En overwegende, wat betreft de tegen 
eiser Joseph Lemmens ingestelde straf
vordering, dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen warden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
door het openbaar ministerie tegen de 
verweerders Anna Neyens en Jan Baeten 
ingestelde vorderingen : 

A. Wat betreft de voorziening van de 
eisers, de ene als beklaagde, de andere 
als burgerlijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat de eisers, de eerste 
als beklaagde, de tweede als burgerlijk 
aansprakelijke partij, niet bevoegd zijn 
om een voorziening in te stellen tegen een 
beslissing waarbij . een medebeklaagde 
vrijgesproken wordt, met het gevolg dat 
een als burgerlijk aansprakelijk gedaagde 
persoon buiten zaak wordt gesteld ; 

B. Wat betreft de voorziening van de 
eisers als burgerlijke partijen : 

Overwegende dat de voorziening van 
de eisers, als burgerlijke partijen, slechts 
ontvankelijk is in zover zij veroordeeld 
werden in de kosten van de publieke 
vordering ; · . 

Dat de eisers dienaangaande geen mid
del inroepen ; 

III. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
door de verweerders tegen de eisers en 
door deze laatsten 'tegen de verweerder.s . 
ingestelde burgerlijke vorderingen : · 

Overwegende dat de eisers geen bij
zonder middel inroepen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

13 februari 1967.- 2e kamer.- Voo?'
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, 
H. Gerniers. - · Gelijkluirlende conchtsie, 
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleite?', 
H. Demeur. 
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2e RAJ.VIER .. - 13 februari 1967. 

10 HOGER BEROEP.- STRAFZA.KEN. 
- BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.
INOIDENTEEL HOGER BEROEP AANGE
TEKEND DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ, 
GEDA.AGDE IN BEROEP.- VORM. 

2D OASSATIE. - OMVANG. ~ STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERING.- VOORZIENING VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ. - 0ASSATIE OMDAT 
DE BESTREDEN BESLISSING GEEN.AOHT 
HEEFT GESLAGEN OP RET INOIDENTEEL 
HOGER BEROEJ;' VAN ElSER.- 0ASSATIE 
DIE ZIOH NIET UITSTREKT TOT DE BE
SLISSING DAT RET BEROEP TEN PRIN
OIPALE VAN BEKLAAGDE NIET GEGROND 
IS. 

1 o Dam· het incidenteel hager beroep gere
geld bij § 4 van artikel 203 van het 
TV etboek van strafvordering, zoals het 
gewijzigd is bij artikel 2 van. _de wet 
van 31 mei 1955, aan geen b~Jzonder 
vormvoorschrift is onderworpen, tekent 
de burgerlijke partij dergelijk hager 
beroep 1·egelmatig aan door in een regel
matige voor de rechter in hager beroep 
genomen conclusie de veroordeling van 
beklaagde te vragen in een hogere schade
vergoeding dan die welke door de eerste 
rechter werd toegekend (1). 

2o De vernietiging op de voorziening van 
de burge1·lijke partij van de over de 
vorde1·ing van deze partij gewezen be
slissing omdat de rechter in hager beroep 
geen acht heeft geslagen op het inciden
teel beroep door deze partij aangetekend, 
strekt zich niet uit tot de beslissing waar
bij het hager beroep ten principale van 
de beklaagde niet gegrond verklaard 
wordt. 

(VANLEEUW, T. VAN WIJHE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
;ronnis, op 16 september 1966 in hoger 
)eroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Leuven; 

(1) Oass., 9 februari 1959 (A1'1'. Vm·br., 
.959, blz. 45,9) en noot Bull. en PASIC., 1959, 
:, 598. Als de door de rechter in hoger beroep 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 174 en 203 van het 
\Vetboek van strafvordering, zoals deze 
werden gewijzigd respectievelijk door d~ 
artikelen 1 en 2 van de wet van 31 mm 
1955, doordat het bestreden vonnis ten 
onrechte het hoger beroep van eiser, 
burgt"rlijke partij, niet ontvankelijk heeft 
verklaard wegens beweerde laattijdigheid 
omdat het binnen de gewone termijn van 
tien dagen diende te worden ingesteld; 
terwijl eiser nochtans in regelmatige con
clusie voor de correctionele rechtbank, 
zetelende in hoger beroep, van verweerder 
betaling had gevorderd van 16.880 frank 
in hoofdsom, nu de eerste rechter hem 
slechts een bedrag van 6.075 frank had 
toegekend, waaruit volgt dat eiser regel
matig incidenteel beroep had ingesteld, 
zulks overeenkomstig § 4 van voormeld 
artikel 203 van het W etboek van straf
vordering : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist dat het door eiser, burgerlijke 
partij, ingestelde hoger beroep niet ont
vankelijk is, daar het niet aangetekend 
werd binnen de termijn voorzien door de 
artikelen 174 en 203 van het Wetboek 
van strafvordering ; dat deze beslissing 
door eiser niet bestreden wordt ; · 

Overwegende dat nochtans in regel
matige ter terechtzitting van de rechter 
in hager beroep genomen conclusie eiser 
concludeerde tot veroordeling van ver
weerder tot betaling van 16.880 frank in 
hoofdsom, terwijl de eerste rechter te 
zijnen bete tegen verweerder slechts een 
veroordeling ten bedrage van 6.075 frank 
had uitgesproken ; 

Dat zodoende eiser, bij die conclusie 
welke strekt tot hervorming van de be
slissing van de eerste rechter, tegen die 
beslissing een regelmatig incidenteel be
roep, waarvoor geen bijzondere vorm 
voorgeschreven is, heeft ingesteld ; 

Dat het bestreden vonnis op dit inci
denteel beroep geen acht heeft geslagen 
en aldus § 4 van artikel 203 van het Wet
hoek van strafvordering geschonden 
heeft; 

Dat inderdaad, wanneer het vonnis 
verklaart dat de eerste rechter oordeel
kundig de schade ondergaan door de 
burgerlijke partij heeft bepaald, het 
slechts het hoger beroep van verweerder 

gewezen beslissing geen antwoord verstrekt 
op een van de punten van de eis van de burger
lijke partij, raadplege men cass., 1 mei 1944 
(Bull. en PAsrc., 1944, I, 330) en noot. 
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en van de burgerlijk aansprakelijke par
tij onderzoekt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis doch enkel in zover het het 
incidenteel hoger beroep van eiser niet 
in acht heeft genomen en uitspraak doet 
over de door eiser tegen verweerder inge
stelde burgerlijke vordering en behalve 
waar het beslist dat het beroep van ver
weerder op burgerlijk gebied ongegrond 
is; beveelt dat melding van het thans 
gewezen arrest 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 
Brussel, zetelende in hager beroep. 

13 februari 1967.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1•slctggeve1·, 
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - PleiteTs, 
HH. Bosmans (van de balie te Leuven) 
en VanRyn. 

2e KAMER. - 13 februari 1967. 

GERECHTSKOSTEN.- STRAFZAKEN. 
- VEROORDEELDE BEKLAAGDE DIE HO
GER BEROEP AANTEKENT, - 0PENBAAR 
J\IINISTERIE DAT IN HOGER BEROEP 
KOJ\IT TEGEN EEN VRIJGESPROKEN 
J\IEDEBEKLAAGDE. BEVESTIGING 
DOOR DE REOHTER IN HOGER BEROEP. 
-VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE, 

DIE HOGER BEROEP AANTEKENT, IN AL 
DE KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP.-
0NWETTELIJKHEID. 

TV anneer een VM'ooTdeelde ho ge1· beToep 
aantelcent en het openbaa1· ministerie in 
hoge?' be1·oep lcomt tegen een vTijgespTo
lcen medebelclaagde moeten de kosten van 
het hogeT be1·oep van het openbaa1· mi
niste?•ie tegen deze laatste, in geval het 
vonnis woTdt bevestigd, ten laste van de 
Staat blijven (1). (Wet van l juni 1849, 
art. 3.) 

(1} Cass., 2 mei 1966 (Bull. en PAsrc., 1966, 
I, 1112); 16 januari 1967, sttp1'a, biz. 584. 

(G. NIJS, T. F. NIJS EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 september 1966 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen; 

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

Over het middel van ambtswege afge
leid uit de schending van artikel 3 van 
de wet van 1 juni 1849 : 

Overwegende dat de medebeklaagde 
Coussement, vrijgesproken door de cor
rectionele rechtbank, opnieuw, op hoger 
beroep van het openbaar ministerie, bui
ten vervolging gesteld werd ; dat de kos
ten van dit hoger beroep tegen de defini
tief vrijgesproken medebeklaagde ten 
laste van de Staat moesten blijven ; dat, 
door eiser, beklaagde, in al de kosten van 
beroep te veroordelen, het bestreden 
arrest artikel 3 van de wet van 1 juni 
1849 geschonden heeft ; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen nage
leefd werden en dat de bestreden beslis
sing geen onwettelijkheid inhoudt waar
op, op de enkele voorziening van eiser, 
nader kan ingegaan worden ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vorderingen : 

Overwegende dat eiser geen middel 
inroept; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch slechts in zover eiser 
veroordeeld is in aile kosten in hager 
beroep van de strafvordering, met in
begrip van de kosten in hoger beroep 
van het openbaar ministerie tegen Cous
sement ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser in vier vijfden van de 
kosten en laat het overblijvende vijfde 
de Staat ten laste ; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

13 februari 1967.- 2e kamer.- VooT
zittB?', H. Louveaux, raa.dsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggevB?', 
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H. Wauters. - Gelijklttidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2" KAlVIER. - 13 februari 1967. 

1° OPLICHTING.- BEDRIEGLIJKE BE
LOFTEN. - ZIJN OP ZIOHZELF GEEN 
LISTIGE KUNSTGREPEN IN DE ZIN VAN 
ARTIKEL 496 VAN HET STRAFWETBOEK. 

2° OPLICHTING. - VEROORDELING.
BEKLAAGDE DIE HET BESTAAN VAN 
LISTIGE KUNSTGREPEN BETWIST. -
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER EROP 
TE WIJZEN \VAARIN DE HANDELINGEN 
WAARAAN HIJ HET KARAKTER VAN 
KUNSTGREPEN TOESCHRIJFT, BESTAAN. 

3° BANKBREUK. EENVOUDIGE 
BANKBREUK. - VEROORDELING VAN 
BEKLAAGDE, AFGEVAARDIGDE-BEHEER
DER VAN EEN HANDELSVENNOOTSCHAP, 
OlVI DE VEREISTE BOEKEN NIET TE HEB· 
BEN GEHOUDEN OF OlVI ZE OP EEN 
ONVOLLEDIGE OF ONREGELlVIATIGE 
WIJZE TE HEBBEN GEHOUDEN.- CON
CLUSIE VAN DE BEKLAAGDE DIE BE· 
WEERT DAT ANDERE BEHEERDERS BIJ · 
ZONDER lVIET HET HOUDEN EN DE CON· 
TROLE VAN DE BOEKHOUDING "WAREN 
BELAST. - VEROORDELING GEGROND 
OP EEN DUBBELZINNIGE REDEN. -
NIET REGELlVIATIG MET REDENEN OM
KLEDE VEROORDELING. 

1 o Bed1·ieglijlce beloften zijn op zichzelf 
geen listige kunstgrepen in de zin van 
a1·tikel 496 van het Stmfwetboek (1). 

2o vV annee1' de beklaagde in conclusie het 
bestaan van listige hmstg1•epen, die de 
oplichting ttitmalcen, betwist, mag de 
?'echtm· hem niet ve1·oorclelen zonde1· te ve1'
melden waa1·in de handelingen waa1·aan 
hij dit km·akte1· toeschr~jft bestaan (2). 

3° Is niet 1•egelmatig met 1·edenen omlcleecl 
de beslissing, waarbij een belclctagde als 
afgevaa?·digcle-behee?·der van een han
delsvennootschap wegens eenvottclige 
bankb1·euk wo1·dt ve?'OO?'cleelcl om geen 
boeken van cleze vennootschap te hebben 

(1) Cass., 5 januari 1953 (A1'1', Ym·b1·., 1953, 
blz. 260). Raadpl. cass., 26 september 1955 
(ibid., 1956, blz. 39); 16 december 1957 en 
21 augustus 1958 (A1'1·. Yerbr., 1958, blz. 232; 
Bttll. en PAsiC., 1958, I, 1246); 8 februal'i 1960 
(A1'1', Yerb1·., 1960, blz. 523). 

gehouden of althans om de boeken van 
deze vennootschap op een onvolleclige of 
omegelmatige wijze te hebben gehouclen, 
zoncle1· clat er nochtans becl1·og is, die 
op de conclusie van de beklaagcle, die 
bewee1·de dat meclebeklaagclen bijzonder 
belast wm·en met het houden van cleze 
boeken, een antwom·cl ve1·strekt clat in 
het onzeke1·e laat of cleze meclebeklaagclen 
al clan niet belast waren met het houclen 
en de controle van deze boeken en of 
beklaagde in elk geval voo1· het houden 
van de boelcen verantwom·delijlc was (3). 
(Grondwet, art. 97.) 

(TAliUNAU.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 september 1966 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 496 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 
cloorclat het bestreden arrest eiser veroor
deeld heeft op grond van artikel 496 van 
het Strafwetboek uit hoofde van oplich
ting van verzekeringscontracten, ten na
dele van verzekerden van de naamloze 
vennootschap « Toevlucht in nood », em·ste 
onclercleel, te1·wijl, in hoofde van eiser, het 
feit van een verzekerde het sluiten van 
een verzekeringscontract met een be
paalde vennootschap en het betalen van 
premies aan dit contract inherent beko
men te hebben geenszins insluit dat eiser 
zich gelden of zaken heeft willen toeeige
nen of zich toegeeigend heeft, terwijl deze 
toeeigening een wezenlijk bestanddeel 
uitmaakt van het door artikel 496 be
strafte misdrijf, tenvijl de rechter des 
te strikter verplicht was vast te stellen 
dat eiser zich een zaak toebehorende aan 
een ander had willen toeeigenen, daar 
eiser, in het beschikkend gedeelte van 
zijn conclusie, aan het hof van beroep 
uitdrukkelijk gevraagd had « vast te 
stellen dat hij nooit enige som ontvangen 
heeft of zich toegeeigend heeft », te1·wijl 
deze conclusie niet beantwoord werd ; 
tweecle onderdeel, zonder vast te stellen 
dat eiser zich aan listige kunstgrepen 
plichtig gemaakt had, zonder de con-

(2) Cass., 14 december 1959 (A1·r. Ye1'b1·., 
1960, blz. 336). 

(3) Raadpl. cass., 16 april 1962 (Bttll. en 
PAsic., 1962, I, 922); 20 september 1965 
(ibid., 1966, I, 94). 
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clusie van eiser te beantwoorden, waar 
hij staande hield dat « er niet het minste 
bewijs bestaat dar er door hem listige 
kunstgrepen werden gebruikt om ver
zekerden te bewegen tot het sluiten van 
dergelijke contracten "' alleszins zonder 
te bepalen ten nadele van welke aange
sloten verzekerden het misdrijf gepleegd 
werd, en ook zonder te bepalen of eiser 
ja dan neen verantwoordelijk kon gesteld 
worden voor het sluiten van contracten 
v66r dat hij beheerder werd van de naam
loze vennootschap, dit wil zeggen op 
2 december 1960, teTwijl eiser in zijn con
clusie staande gehouden had dat hij voor 
de handelingen van medebetichten De 
Wulf en Van Gaver bij het sluiten van 
contracten v66r gezegde datum van 2 de
cember 1960 niet verantwoordelijk kon 
gesteld worden, te1·wijl het Hof van cas
satie dus in de onmogelijkheid gesteld 
werd na te gaan of de bestanddelen van 
het misdrijf bewezen waren, te1·wijl de 
veroordeling niet regeb:natig gemotiveerd 
is : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser, die wegens op
lichting vervolgd werd, in regelmatige 
conclusies het gebruiken van listige kunst
grepen ontkende; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na erop gewezen te hebben dat eiser, die 
goed op de hoogte was van de toestand 
van de vennootschap en aan de bedrijvig
heid ervan rechtstreeks medegewerkt 
heeft, moest beseffen dat de vennoot
schap niet leefbaar was en dat de ont
vangen premies volledig opgeslorpt wer
den door de lopende kosten zodat op een 
ogenblik waarop de vennootschap feite
lijk reeds in faling was en dat geen 
reservefonds voor het toekennen van 
vergoeding aan de rechthebbenden voor
handen was, steeds nieuwe contracten 
gesloten werden waarvan de premies uit
sluitend aangewend werden voor de kos
ten van het beheer, zodat op voorhand 
geweten was dat de betaling van de voor
ziene vergoedingen niet zou kunnen ge
schieden, besluit « dat eiser door zijn 
bedrijvigheid er aan schuldig is dat pre
mies werden ge'ind en zulks door de ver
zekerden aan een denkbeeldig krediet te 
doen geloven ten gevolge van bedrieg
lijke handelingen die thans voldoende 
beschreven werden en tevens blijken uit 
andere door de eerste rechter beschreven 
praktijken waarvan de beklaagde op 
de hoogte was " ; 

Overwegende, enerzijds, dat de hande
lingen hierboven beschreven niet met 

listige kunstgrepen kunnen gelijkgesteld 
worden; 

Overwegende, anderzijds, dat de eerste 
rechter wat het ten laste van eiser gelegde 
feit van oplichting betreft, zich er toe 
beperkte te verklaren « dat deze telast
legging ten genoege van recht bewezen 
was ten laste van de vier beklaagden die 
wisten dat ze enkel een vennootschap 
in leven hielden in hun eigen belang ; dat 
te dien einde de regeling van de sinisters 
op de lange baan geschoven of systema
tisch betwist werd en dat niettegen
staande dit alles verder nieuwe slacht
offers werden gezocht, die zelfs misleid 
werden door allerhande valse beloften " ; 

Overwegende dat valse beloften alleen 
geen listige kunstgrepen uitmaken in de 
zin van artikel 496 van het Strafwet
boek; 

Overwegende dat, in zover de rechter 
in beroep naar andere praktijken verwijst 
welke door de eerste rechter beschreven 
werden bij het onderzoeken van andere 
betichtingen welke verjaard werden ver
klaard, of wegens welke eiser vrijgespro
ken werd, of wegens welke andere be
klaagden veroordeeld werden, hij in 
gebreke blijft deze praktijken nader aan 
te duiden; 

Dat hieruit volgt dat het arrest ver
zuimd heeft aan te duiden waarin de 
handelingen, waaraan het het karakter 
van listige lumstgrepen toeschrijft, be
staan en het verweer van eiser desbe
treffend niet beantwoord heeft ; 

Dat dit onderdeel van het middel ge
grond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 66 tot 69, 
489 van het Strafwetboek, 16 en 17 van 
de wet van 15 december 1872, 63 van de 
wetten van 30 november 1935 op de 
handelsvennootschappen, dooTdat het be
streden arrest eiser veroordeeld heeft 
wegens eenvoudige bankbreuk om de 
door de artikelen 16 en 17 van de wet 
van 15 december 1872 vereiste boeken 
en inventaris niet gehouden of opgemaakt 
te hebben, te1wijl eiser in zijn conclusie 
staande gehouden had dat hij met het 
houden der boekhouding niet belast was, 
dat hij niet veel op het bureau aanwezig 
was m.aar integendeel veel op de baan 
was, dat de boekhouding overigens ge
houden werd door gespecialiseerde boek
houders, die daarvoor speciaal werden 
betaald, dat alleen de beheerders die spe
ciaal belast zijn met het houden of het 
nazicht der boekhouding dienaangaande 
kunnen verantwoordelijk gestelcl worden, 
dat zulks ter zake het geval was voor 
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DeWulf en Hilda Van Gaver, te1·wijl het 
bestreden arrest door eenvoudigweg vast 
te stellen dat eiser, die afgevaardigde
beheerder was van af 12 mei 1961 tot 
op het einde, aldus belast werd met het 
dagelijks beheer, en er dus moest voor 
zorgen dat de vereiste boeken behoorlijk 
gehouden werden, deze conclusie niet of 
alleszins niet duidelijk beantwoord heeft, 
te1·wijl het dagelijks beheer van een 
naamloze vennootschap niet insluit dat 
de afgevaardigde-beheerder ipso facto op 
strafgebied verantwoordelijk is voor al 
de fouten of overtredingen die door an
dere beheerders of aangestelden van de 
vennootschap begaan worden in de uit
voering van de speciale opdrachten die 
hun verleend werden, terwijl minstens 
uit de bewoordingen van het bestreden 
arrest onmogelijk kan opgemaakt worden 
of de rechter in feite heeft willen beslissen 
dat het onjuist was dat de boekhouding 
gehouden werd door gespecialiseerde, 
daartoe speciaal betaalde boekhouders, 
dat eiser met het houden of het nazicht 
der boekhouding niet speciaal belast was, 
en dat twee andere beheerders daarmee 
belast waren, dan wel of hij in rechte 
heeft willen beslissen dat, zelfs indien dit 
juist was, eiser op strafgebied verantwoor
delijk was voor het niet houden van de 
boeken en inventarissen om de enkele 
reden dat hij belast was met het dagelijks 
beheer, terwijl deze dubbelzinnige moti
vering het Hof van cassatie in de onmo
gelijkheid stelt zijn controlerecht uit te 
oefenen over de wettelijkheid van de 
bestreden beslissing en met het. gebrek 
aan de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering gelijkstaat : 

Overwegende dat het arrest eiser en 
een medebeklaagde, heiden afgevaar
digde-beheerders van de vennootschap 
<< Toevlucht in nood ,, wegens eenvoudige 
bankbreuk veroordeelt om de door arti
kel 16 van de wet van 15 december 1872 
vereiste boeken niet gehouden te hebben, 
de bij artikel 17 van dezelfde wet voor
geschreven inventaris niet opgemaakt te 
hebben, de boeken en inventaris onvol
ledig of ongeregeld te hebben gehouden 
of op een w1jze die de ware toestand van 
het actief en passief niet weergaf, zelfs 
wanneer er geen bedrog is ; 

bat het de veroordeling van eiser 
hierop steunt : "dat hij, afgevaardigde
beheerder van 12 mei 1961 tot op het 
einde, aldus belast werd met het dagelijks 
beheer en er dus voor zorgen moest dat 
de vereiste boeken behoorlijk werden 
gehouden en dat de voorgeschreven in
ventaris volledig opgemaakt werd " ; 

Overwegende dat. eiser in conclusie de 
in het middel overgenomen beschouwin
gen liet gelden, onder meer dat de mede
beklaagden De Wulf en Hilda Van Gaver 
speciaal met het houden of het nazicht 
van de boekhouding belast waren ; 

Overwegende dat het arrest aldns in 
het onzekere laat of het heeft willen 
beslissen ofwel dat het onjuist was dat 
aileen die medebeklaagden met het hou
den en het nazicht van de boekhouding 
belast waren, ofwel dat eiser in ieder 
geval, als afgevaardigde-beheerder, belast 
met het dagelijks beheer, voor het houden 
van de boekhouding op strafgebied ver
antwoordelijk was ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch enkel in zover het eiser 
schuldig verklaart aan de telastleggingen 
I-F-3o en IT-A-2°, hem uit dien hoofde 
veroordeelt en hem in een gedeelte van 
de kosten veroordeelt ; beveelt dat mel
ding van dit arrest zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; laat de Staat de kosten 
ten laste ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

13 februari 1967.- 2e kamer.- Voo1'
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslaggever, 
H. Wauters. - Gelijkluirlende conclusie, 
H. Oolard, advocaat-generaal.- Pleiter, 
H. Struye. 

2e KAl\rnR.- 13 februari 1967. 

STEDEBOUW. - VERVOLGING WEGENS 
OVERTREDING VAN DE ARTIKELEN 44 
EN 64 VAN DE WET VAN 29 MAA:RT 1962. 
- BEKLAAGDE DIE BOUWWERKEN LIET 
OPT:REKKEN NIETTEGENSTA.A,NDE DE 
WEIGE:RING VAN DE BOUWVERGUNNING. 
- BEKLAAGDE, DIE VERVOLGENS EEN 
NIEUWE AANVRAAG OM BOUWVERGUN
NING INDIENDE VOO:R DE :REEDS OPGE
T:ROKKEN WE:RKEN. - NrEUWE AAN
VRAAG ONB;EJANTWOORD GELATEN. -
BEKLAAGDE DIE BEWEERT DAT HI.T 
l\fET DE BOUW,VERKEN. KON AANVAN
GEN OVE:REENKOMSTIG ARTIKEL 54 VAN 
EVENBEDOELDE 'VET. - BESLISSING 
VAN VEROORDELING OM DE PLAATS IN 
ZIJN VROEGERE TOESTAND TE HERSTEL
LEN, OMDAT VASTGESTELD IS DAT DE 
ZONDER BOUWVElWUNNING UITGE-
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VOERDE WERKEN LATER NIET GOEDGE
KEURD WERDEN.- WETTIG GEREOHT
VAARDIGDE BESLISSING. 

Is wettelijk gerechtvaardigd de beslissing, 
waarbij de beklaagde ve1•oordeeld wo1·dt 
wegens overtreding van de artikelen 44 
en 64 van de wet van 29 mda1·t 1962 
houdende o1·ganisatie van de 1'Uimte
lijlce o1·dening en van de stedebouw, die 
bij gevolg het herstellen in de v1·oege1•e 
toestand bevolen heejt, en die in antwoord 
op de conclusie van belclaagde die be
weerde clat hij de werlcen mocht uitvoerefi 
ove1·eenlcomstig m·tilcel 54 van. even
bedoelde wet, omdat 61' niet binnen de 
75 dagen van de tweecle aanvraag om 
bouwve1•gunning we1·d geantwoonl, erop 
wijst dat de werlcen 1·eecls ttitgevoenl 
waren zoncle1· ve1·gunning, niettegen
staancle de ee1·ste aanv1·aag om bottw
ve1'gtmning wercl geweigenl, en dat zij 
evenmin naclien goeclgelceu1·cl we1·den (1). 

(DE COOK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 september 1966 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 54 en 65 van de 
wet van 29 maart 1962 houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw, cloo1·dat het bestreden 
arrest eiser wegens inbreuk op de ar tike
len 64 en 44, lid 1, van voormelde wet 
veroordeelt, terwijl eiser in conclusie de 
regularisatie van de toestand op admi
nistratief en stedebouwkundig gebied 
had ingeroepen en die regularisatie do.or 
het 4eerleggen van stukken had ge
staafd, te1·w~jl inderdaad eiser op 18 okto
ber 1965 een aanvraag om toelating tot 
het bouwen van een bijkomende berg
en werkplaats tot het college van burge
meester en schepenen van de gemeent~ 
Mater stuurde en een ontvangstbewijs· 
van deze aanvraag werd neergelegd, te1'
wijl dit college bim1en de 75 dagen geen 
betekening van weigering aan eiser liet 
geworden zoals door voormeld artikel 54 
bepaald en ook niet door de afgevaar
digde ambtenaar van de dienst van stede-

(1) Raadpl. cass., 30 januari 1967, sttp?·a, 
biz. 668. 

0ASSA'l'IE, 1967. - 24 

bouw binnen die termijn gereageerd 
werd, en door deze ambtenaar geen ge
volg gegeven werd binnen de vijftien 
dagen aan het aangetekend schrijven, 
hem op 4 februari 1966 gezonden, waarin 
eiser hem liet weten dat, behoudens 
betekening van weigering van de toela
ting tot bouwen binnen de vijftien dagen 
hij zijn plannen en antwerp, zoals ze ter{ 
gemeentehuize werden neergelegd op 
18 oktober 1965, als aanvaard zou be
s~hou"':en, zodat eiser thans op admi
mstratref gebied volledig in regel is, 
te1·wijl het feit dat de aanvraag die werd 
ingediend in feite er impliciet toe strekte 
de met de wet strij dig opgetrokken ge
bouwen 'te zien goedkeuren, geen reden 
is tot verwerping daarvan, en de wet 
desbetreffende niet d~ minste bepaling 
inhoudt, terwijl het dan ook niet opgaat 
te zeggen dat de wet geen termijn bepaalt 
voor het nemen van een beslissing nopens 
dezelfde aanvragen van goedkeuring, des 
te meer daar uit artikel 52 van gez,egde 
wet dient afgeleid dat een uitspraak in
zake een bouwaanvraag in principe geldig 
is voor een jaar en deze aanvraag dan bin
nen het jaar niet kan worden hernieuwd, 
en eiser een eerste aanvraag deed die ver
worpen werd bij beslissing van het 
schepencollege van 6 september 1964, 
en de termijn van een jaar sedert de 
eerste aanvraag op 20 oktober 1965, 
datum van ontvangst van de aanvraag 
van 18 oktober 1965, dus verstreken was 
bij zoverre dat een nieuwe aanvraag 
mocht ingediend worden, en te1·wijl in 
die omstandigheden het hof van beroep 
geen wettelijke basis meer had om, zoals 
het dit nochtans doet, het beroepen von
nis te bevestigen wat betreft de veroor
deling om de plaats in de vorige toestand 
te herstellen : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben dat eiser tijdens 
de periode gaande van 1 juni tot 1 sep
tember 1964 de litigieuze bouwwerken 
liet optrekken zonder in het bezit te zijn 
v~~ een schriftelijke vergunning, er op 
WIJSt « dat de beklaagde weliswaar een 
stuk overlegt ten bewijze dat hij op 
20 oktober 1965 een bouwaanvraag in
diende en beweert dat hij hierop nooit 
een kennisgeving ontving dat die aan
vraag goed- of afgekeurd werd n, doch 
" dat uit dit stuk alsook uit een schrijven 
uitgaande van het bevoegde bestuur van 
stedebouw van 13 januari 1966 blijkt 
dat bedoelde aanvraag impliciet een aan
vraag was tot het zien goedkeuren van 
de met de wet strijdig opgetrokken ge
bouw~n )); 
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Overwegende dat het arrest hieruit 
wettelijk kon afieiden " dat de beklaagde 
het bewijs niet bijbrengt dat de werken, 
die zonder verg=ing opgetrokken wor
den, achteraf goedgekeurd werden "• zo
dat " de eerste rechter terecht het herstel 
van de plaats in de vorige staat beval " ; 

Overwegende .dat het ten om·echte 
is dat eiser de bepalingen inroept van 
artikel 52 van de wet van 29 maart 1962 
luidens hetwelk de vergtmning vervallen 
is indien de vergunninghouder binnen 
een jaar na afgifte van de vergunning 
niet met de werken is begonnen ; dat ten 
deze, inderdaad, geen vergum1ing afge
geven werd en de werken voltooid wer
den; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

13 februari 1967.- ze kamer.- Voo1·
zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve·rslaggever, 
H. Wauters. - Gelijkluiclencle conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaaL 

2" KAMER.- 13 februari 1967. 

1° WEGVERKEER. - WEC+VERKEERS
REC+LEMENT VAN 10 DECEMBER 1958, 
ARTIKEL l 7. - MANEUVER. - BE GRIP, 
- BESTUURDER DIE ZIJN WEC+ " IN 
RECHTE LIJN " VERVOLC+T, OP EEN 
KRUISPUNT.- GEEN MANEUVER. 

2° WEGVERKEER. - WEC+VERKEERS
REGLEMENT VAN 10 DECEMBER 1958, 
ARTIKEL 25. - VERANDERING VAN 
RIOHTING.- BEC+RIP.- BESTUURDER 
DIE ZIJN WEC+ IN RECHTE LIJN VER
VOLGT OP EEN KRUISPUNT. - GEEN 
VERANDERINC+ VAN RICHTINC+. 

1° De bestuunler, die op een k?·uispunt 
zijn weg in 1'echte lijn ve1·volgt, kan niet 
geacht wo1•clen een maneuve1· uit te voe1•en, 
zelfs zo hij claa1'toe de cloo1· gele strepen 
afgebalcencle ve1·lenging van het 1'ijwiel
pacl client ove1· te stelcen. (Art. 17 van 
het wegverkeersreglement van 10 de
cember 1958, gewijzigd bij het konink
lijk besluit van 30 april 1963.) 

2° De bestutwcle?' clie op een kntispunt zijn 
weg in 1'echte lijn ve1'volgt, ve1·anclert 
alclus niet van 1•ichting, zelfs inclien de 

weg die hij inslaat een ancle1·e naam 
il?·aagt dan die welke h~j voo1· het lcruis
punt volgcle en voo1·zien is vcm een telcen 
1-a. (Art. 25, §§ 2 en 3, van het wegver
keersreglement van 10 december 1958, 
gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van 30 april 1963.) 

(LENAERTS, 'l'. VLEUGELS.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 oktober 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de strafvorde
ring : 

Overwegende dat eiser, burgerlijke 
partij die niet in de kosten van de straf
vordering werd verwezen, niet bevoegd 
is on:1 zich tegen de op die vordering ge
vallen beslissing te voorzien ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering : 

Over de twee middelen samen, afgeleid, 
het ee1'ste, uit de schending van artikel 17 
van de wegeode, do01·clat het bestreden 
arrest beslist dat verweerder, die als 
tegenligger dezelfde baan volgde als de 
zoon van eiser, zijnde de baan Geel-Olen, 
bij het verlaten van deze baan om. de 
Rauwelkovensteenweg op te rijden, geen 
voorrang diende te verlenen aan de zoon 
van eiser, die de door reglementaire gele 
lijnen afgebakende verlenging van het 
verplicht fietspad, gelegen naast voor
noemde baan Geel-Olen en rechts ten 
opzichte van verweerder, volgde, en dit 
vermits de verweerder niet de door hem 
gevolgde rijbaan overstak, te1'wijl arti
kel 17 van de wegcode alle maneuvers 
reglementeert, welke niet volledig gore
geld zijn door speciale bepalingen van 
de wegcode, te1'wijl het verlaten van de 
rijbaan en het overschrijden van een 
plaats, voorbehouden aan fietsers en 
bromfietsers, aangeduid door reglemen
taire gele lijnen, aangebracht overeen
komstig artikel 112-2 van de wegcode, 
een maveuver uitmaakt, voorzien bij 
artikel 17 van de wegcode, vermits aldus 
de doorgang wordt afgesneden van dege
nen die in tegenovergestelde richting 
dezelfde rijbaan berijden en ze blijven 
volgen, te1·wijl verweerder, die de rijbaan 
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Geel-Olen volgde en ze verliet om de 
Rauwelkovensteenweg op te rijden, de 
door gele lijnen afgebakende verlenging 
van het verplicht fietspad, aangeduid 
door het verkeersteken 53 en gelegen 
langs de baan Geel-Olen, overstak, hoewel 
dit fietspad was voorbehouden aan de 
zoon van eiser, die dit rijwielpad recht
lijnig volgde, zonder de rijbaan Geel-Olen 
te dwarsen of de voerders op deze rijbaan 
te hinderen, te?wijl het arrest aldus de 
uitsluitende fout van verweerder had 
dienen te weerhouden op grond van arti
kel 17 van de wegcode, vermits verweer
der de zoon van eiser aanreed bij het 
oversteken van voornoemde verlenging 
van het fietspad; het tweede, uit de scherr
ding van artikel 25-2, a, en 3 van de 
wegcode, doo1'dat het bestreden arrest 
beslist dat verweerder geen inbreuk heeft 
gepleegd op artikel 25-3 van de wegcode 
daar hij niet kon verondersteld worden 
rechts af te slaan, wanneer hij eenvoudig 
rechtuit reed, en dat het begrip " van 
richting veranderen », gelegen in genoemd 
artikel, geen andere gedraging beoogt dan 
die bedoeld in de gewone taal, te1·wijl het 
arrest erkent dat de zoon van eiser en 
verweerder dezelfde baan Olen-Geel volg
den en dat deze baan voorrang ver
schafte aan de zich aldaar bevindende 
weggebruikers ten overstaan van dezen, 
zich bevindende op de aansluitende rij
baan, de Rauwelkovensteenweg, waarvan 
de ondergeschiktheid ten opzicht.e van 
de baan Geel-Olen wordt aangeduid door 
het verkeersteken 1-a en waaraan het 
teken 2, geplaatst op de baan Geel-Olen, 
beantwoordt, te1·wijl verweerder wel dege
lijk van richting veranderde wanneer hij 
van de hoofdbaan Geel-Olen de Rauwel
kovensteenweg, ondergeschikte baan, 
ging berijden, te1·wijl deze "richtingsver
andering » er juist in bestaat een gevolgde 
hoofdbaan te verlaten om een onder
geschikte weg, rechts gelegen, te gaan 
berijden, te1"tvijl de hoofdbaan Geel-Olen 
daarenboven, rechts ten opzichte van de 
rijbeweging van verweerder, is afgeboord 
met een verplicht fietspad, aangewezen 
door teken 53, hetwelk op het kruispunt 
van de baan Geel-Olen met de Rauwel
kovensteenweg wordt voortgezet met een 
door e,ele lijnen en overeenkomstig arti
kel 112-2 afgebakende doorgang, welke 
door verweerder diende overgestoken te 
worden om de Rauwelkovensteenweg 
te berijden, te1·wijl aldus vaststaat dat 
verweerder door de goed afgelijnde 
rijbaan Geel-Olen te verlaten en het 
voortgezette fietspad te overschrijden 
wel degelijk van richting veranderde in 

de· zin van artikel 25-3 van de wegcode, 
te1·wijl verweerder door deze richtings
verandering het normaal verkeer heeft 
gehinderd van de zoon van eiser, die het 
verlengd rijwielpad, gelegen naast de 
rijbaan Geel-Olen, gebruikte, teTwijl ver
weerder er zich evenmin van vergewist 
heeft dat hij zijn maneuver kon aanvan
gen zonder gevaar voor de andere wegge
bruikers - in casu de zoon van eiser -, 
dit in strijd met artikel 25-2, a, van de 
wegcode : 

Overwegende dat het arrest, zonder 
dienaangaande bestreden te worden, 
vaststelt : dat verweerder, autobestuur
der, en het slachtoffer, bromfietser, aan
vankelijk als tegenliggers de baan Geel
Olen volgden, de bromfietser rijdende 
op het rijwielpad dat rechts van de baan 
was gelegen in de door verweerder ge
volgde richting ; dat verweerder, gekomen 
aan het kruispunt van deze baan en de 
Rauwelkovensteenweg, deze steenweg is 
opgereden en daartoe de door gele strepen 
afgebakende verlenging van het rijwiel
pad dwars over het kruispunt heeft over
gestoken; dat bedoeld kruispunt de vorm 
heeft van een" Y ,,, met die bijzonderheid 
dat de Rauwelkovensteenweg de recht
lijnige verlenging uitmaakt van het ge
deelte van de baan Geel-Olen dat door 
verweerder werd gevolgd, en integendeel 
een nogal scherpe hoek maakt met het 
gedeelte van de baan Geel-Olen waarop 
de bromfietser reed, zodat deze een ge
kenmerkte bocht naar rechts diende te 
nemen en verweerder daarentegen zijn 
weg in rechte lijn vervolgde ; 

Overwegende dat het arrest uit deze 
omstandigheden wettelijk kon afleiden 
dat verweerder noch artikel 1 7 noch 
artikel 25 van de wegcode overtreden 
had; 

Overwegende immers dat artikel 17 
een maneuver onderstelt en dat een be
stuurder, die aan een kruispunt zijn weg 
in rechte lijn vervolgt, niet kan geacht 
worden een maneuver uit te voeren, zelfs 
indien hij daartoe de door gele strepen 
afgebakende verlenging van een rijwiel
pad dient over te steken ; 

Overwegende dat artikel 25 een veran
dering van richting onderstelt hetzij naar 
rechts, hetzij naar links, en een bestuur
der, die aan een kruisp1.mt zijn weg in 
rechte lijn vervolgt, niet kan geacht 
worden van richting te veranderen, zelfs 
indien de weg die hij inslaat een andere 
naam draagt dan die welke hij v66r het 
kruispunt volgde en voorzien is van een 
teken la; 
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Overwegende mitsdien dat beide mid
delen naar recht falen ; 

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

13 februari 1967.- 2e kamer.- Voo1'
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Naulaerts.- Gelijkluiclencle conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Bayart. 

ze KAMER. -13 februari 1967. 

HERHALING. - VooRWAARDEN. 
VROEGERE VEROORDELING DIE IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE IS GEGAAN OP 
RET OGENBLIK DAT DE NIEUWE OVER
TREDING WORDT BEGAAN.- TERMIJN. 
- VERTREKPUNT. 

De strafbare herhaling onclerstelt het .. be
staan van een in kmcht van gew~Jscle 
gegane veroonleling die cle ni~"!'we ove?'
t?·ecling voomfgaat ( 1). De te1·m~Jn waar:~n 
cle nieuwe overtrecling moet begaan Z~Jn 
loopt vanaf het ogenblik clat cle vM·oo1·~le
ling die tot gmndslag van de he1·hal~ng 
ligt kracht van gewijscle heeft verkre
gen (2). (Impliciete oplossing.) 

(JAMAGNE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 oktober 1966 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Antwerpen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 2-5 van de wet van 
1 augustus 1899, zoals gewijzigd door 
artikel 3 van de wet van 15 april 1958, 
cloor·clat het bestreden vonnis beslist dat 

(1) Cass., 3 januari 1955 (Arr. Verbr., 1955, 
biz. 324); 15 februari 1965 (Bttll. en PAsrc., 
1965, I, 601). 

(2) In die zin : 0RABAY, Tmite des cont?·a
ventions de police, nrs 83, 85 en 86; NYPELS 

en SERVAIS, Code penal interprete, d. IV, 
biz. 472, nr 4; GARRAUD, Code penal fmn~ais, 
d. III, nr 1040; Rep. pmt. d1·. belge, v" lnfmc
tions et 1'e}J1'ession en general, n r 397. 

eiser zich in staat van wettelijke herha
ling bevond omdat de veroordeling, die 
tot grondslag van de herhaling diende, 
slechts op 23 november 1962 in kracht 
van gewijsde was gegaan en een veroor
deling uiteraard slechts tot grondslag 
kan dienen voor de herhaling vanaf het 
ogenblik dat zij kracht van gewijsde 
heeft verkregen, te1·wijl evengem.eld arti
kel geen gewag maakt van herhaling, 
maar enkel van een nieuwe overtreding 
begaan binnen drie jaar na een veroor
deling, en niet na een veroordeling die 
in kracht van gewijsde is gegaan, wes
halve eiser, die op 7 november 1962 werd 
veroordeeld, niet in staat van herhaling 
kon worden verklaard met betrekking 
tot een nieuwe overtreding gepleegd op 
16 november 1965 : 

Overwegende dat artikel 2-5 van de 
wet van 1 augustus 1899 de straffen be
paalt welke toepasselijk zijn in geval van 
her haling en van nieuwe herhaling, onver
schillig of het woord « herhaling " daarin 
al dan niet in terminis wordt gebruikt ; 

Overwegende dat de strafbare herha
ling het bestaan onderstelt van een in 
kracht van gewijsde gegane veroordeling, 
welke aan het tweede misdrijf vooraf
gaat; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den vonnis wettelijk heeft beslist dat, 
vennits de veroordeling welke tot grand
slag diende van de herhaling, slechts op 
23 november 1962 in kracht van gewijsde 
was gegaan, eiser zich op 16 november 
1965 in staat van herhaling bevond; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
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. 

13 februari 1967.- 2e kamer.- Voor
zittet·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Venlaggever, 
H. N aulaerts. - Gel~jklttidencle conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

Cont?·a: SCHUIND, (( Remarques sur Ia reci
dive penale " Revue de droit penal, 1923, 
biz. 630 en voig., nr 5. 

Verg. als de vroegere veroordeling bij ver
stek is gewezen : cass., 3 januari 1955 (A1·r. 
Verb1·., 1955, biz. 324); R. HAYOIT DE TERMI· 

COURT, " Etude sur l'opposition ,, Revue de 
cl>·oit penal, 1932, biz. 737, nr 27 en noot 6, 
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2e KAMER. - 13 februari 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STltAFZAKEN. 
.STRAFVOltDERING. - BESLISSING VAN 
VltiJSPltAAK. - CONCLUSIE VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE WAARIN NAUW
KEURIGE GEGEVENS WORDEN AANGE
HAALD OM HET DE BEKLAAGDE TEN 
LASTE GELEGDE MISDRIJF TE BEWIJ
ZEN.- GEEN ANTWOORD OP DIE CON
OLUSIE. - NIET MET REDENEN OM
KLEDE BESLISSING. 

Is niet met 1·edenen omlcleed de beslissing 
die het do01· het openbam· ministe?'ie aan 
belclaagcle ten laste gelegde miscl1·ij f niet 
bewezen veTlclam·t, zonde1· te antwooTclen 
op de conclusie waa1·bij het openbaa1· 
ministeTie nauwlceuTige gegevens aan
voe?·de om dit misd?'ijf te bewijzen (I). 
(Grondwet, art. 97.) 

(PltOCUltEUR DES KONINGS 
TE OUDENAARDE, T. VANDEPUTTE.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2I oktober I966 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, I van het wetsbesluit van I4 novem
ber I939 en 2-4 van de wet van I augustus 
I899, cloo1·clat de correctionele rechtbank, 
zitting houdend in hoger beroep, het von
nis a qtto, waarbij Jacques Vandeputte 
onder meer van de vervolgingen uit 
hoofde van de telastleggingen A en B 
ontslagen werd, bevestigt, te1•wijl, ee?·ste 
oncle1·deel, in een geschrift, gedagtekend 
23 september I966 en ondertekend door 
een magistraat van het openbaar mi
nisterie bij de rechtbank van eerste aan
leg te Oudenaarde, neergelegd tijdens de 
debatten, zoals blijkt uit het zittingsblad 
van 2I oktober I966, geviseerd op de
zelfde datum door de voorzitter van de 
kamer waarbij het geding aanhangig 
was en door de griffiersklerk en de mid
delen tot staving van de eis in hoger 
beroep inhoudend, de procm·eur des Ko
nings de feitelijke gegevens naar voor 
gebracht had waaruit bleek dat de be
standdelen van de misdrijven voorzien 

(1) Cass., 2 april1962 (Bttll. en PAsiC., 1962, 
I, 854); verg. cass., 1 maart 1965 (ibid., 1965, 
I, 260). 

door de artikelen I van het wetsbesluit 
van I4 november I939 en 2-4 van de 
wet van I augustus I899 voorhanden 
waren, zodat de correctionele rechtbank, 
door slechts de beweegredenen door de 
eerste rechter aangehaald, namelijk dat 
de telastlegging onder de letters A en B 
niet voldoende gegrond was, over te 
nemen, in plaats van de omstandigheden 
die deze feitelijke gegevens zouden ont
zenuwd hebben aan te halen, nagelaten 
heeft de conclusie van appellant te be
oordelen ; tweede onclenleel, in een con
clusie, ter zitting van 2I oktober I966 
door de beklaagde neergelegd, voorge
houden werd dat er bij « dronkenschap '' 
drie toestanden dienen onderscheiden te 
worden (« lichte ,, « eigenlijke" en "co
ma "), waarvan de eerste niet strafbaar 
zou zijn, zodat de correctionele recht
bank, door slechts de beweegredenen door 
de eerste rechter aangehaald, namelijk 
dat de telastlegging onder de letters A 
en B niet voldoende gegrond was, over 
te nemen, niet verduidelijkt heeft of de 
eis van het openbaar ministerie in rechte 
faalt, omdat, hoewel de beklaagde zich 
in een staat van dronkenschap bevond, 
deze staat niet strafbaar zou zijn, daar 
de hoger aangehaalde artikelen I van 
het wetsbesluit van I4 november I939 en 
2-4 van de wet van I augustus I899 geen 
betrekking zouden hebben op de " lichte 
dronkenschap ,, aldus een verkeerde 
interpretatie gevend van de voormelde 
wetsbepalingen, ofwel integendeel in 
feite faalt, omdat de toestand waarin de 
beklaagde zich bevond ten onrechte door 
de verbalisanten en in het klinisch verslag 
van de opgevorderde geneesheer als een 
staat van dronkenschap zou bestempeld 
geworden zijn, tevens in het midden la
tend of er geen symptomen van dronken
schap voorhanden waren ofwel of de 
vastgestelde symptomen het gevolg wa
ren van een andere oorzaak dan alkohol
gebruik, het Hof hierdoor niet in staat 
zijnde te oordelen of een juiste toepassing 
van de strafwet gemaakt werd : 

Overwegende dat het openbaar mi
nisterie, in een schriftelijke conclusie 
v66r de correctionele rechtbank, een reeks 
feitelijke omstandigheden opsomde waar
uit, volgens hem, bleek dat de bestand
delen van de misdrijven voorzien door 
de artikelen I van de besluitwet van 
I4 november I939 en 2-4 van de wet van 
I augustus I899 voorhanden waren, ter
wijl verweerder daartegen, bij conclusie, 
inbracht dat er bij alkoholgebruik drie 
stadiums dienden onderscheiden te wor
den, namelijk de lichte dronkenschap, de 
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eigenlijke dronkenschap en het coma, 
waarvan het eerste niet strafbaar is, 
en dat hij zich in dit eerste stadium be
vond; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zich ertoe beperkt dienaangaande de re
denen van de eerste rechter over te ne
men, " redenen >> welke enkel hierin be
staan : " dat de telastlegging onder let
ters A en B niet voldoende gegrond is >> ; 

Dat dit geen antwoord uitmaakt op 
evengemelde conclusies, zodat 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 naar de Correctionele Rechtbank te 
Gent, zitting houdende in hager beroep. 

13 februari 1967.-28 kamer.- Vom·
zitte?', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V m·slaggeve1·, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 13 februari 1967. 

1o WEGVERKEER. - VooRRANG. 
BESTUURDER DIE DE VOORRANG HEEFT 
KRAOHTENS ARTIKEL 16 VAN HET WEG
VERKEERSREGLEMENT.- BESTUURDER 
DIE STILSTAAT EN OPNIEUW AANZET.
MANEUVER DAT DOOR DE ANDERE BE
STUURDER KAN WORDEN WAARGENO
MEN. - VERLIES VAN DE VOORRANG, 
WELKE OOK DE BEDOELING ZIJ vAN 
DIEGENE DIE HET MANEUVER UITvOERT. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - MID DEL IN CON
OLUSIE VOORGESTELD DAT TER ZAKE 
NIET MEER DIENENDE IS WEGENS DE 
VASTSTELLINGEN vAN DE REOHTER. -
GEEN VERPLIOHTING HET TE BEANT
WOORDEN. 

1 o De bestuuTdet• die de voo?'?'ang van door
gang heeft k?·achtens artikel 16 van het 
wegverkee1·sreglement, die stilstaat en 
zijn vom·t~tig opnie1tw aanzet, vm·liest 
deze voo?Tang, al had hij niet het inzicht 
hem af te staan, van het ogenblik dat zijn 
maneuve1· doo1· de andere bestuurde1· kon 
wonlen waaTgenomen (1). (Art. 17 van 

(1) Oass., 31 oktober 1966, S1f.Jl1'U, blz. 300. 

het wegverkeersreglement van 10 de
cember 1958, gewijzigd bij het konink
lijk besluit van 30 april 1963.) 

2° De 1·echteT is niet e1·toe gehouden nadeT 
te antwoo1·den op een in conclusie voor
gesteld middel, dat te1· zalce niet meer 
dienende is omwille van de vaststellingen 
van zijn beslissing (2). (Grondwet, 
art. 97.) 

(DEVOS, T. vANDEVYVERE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 november 1966 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te V eurne ; 

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

Over het eerste en het tweede middel, 
afgeleid, het ee1·ste, uit de schending van 
artikel 97 van de Grondwet, doonlat het 
bestreden vonnis de conclusie van erser 
niet beantwoordt waarbij hij zijn on
schuld aantoonde door er op te wijzen 
dat verweerster in het strafdossier ver
klaarde het voertuig van eiser niet te heb
ben gezien voor de botsing, dat eiser 
slechts kort is stilgestaan om eventueel 
prioriteit te geven aan een voertuig dat 
van rechts kwam gereden en daarna 
onmiddellijk is doorgereden, dat eiser 
niet stilzwijgend zijn prioriteit kon af
staan daar eerst en vooral er geen speci
fieke stilstand is geweest en bovendien 
verweerster het voertuig van eiser niet 
heeft gezien zodat van een afstaan van 
prioriteit geen sprake kan zijn ; het 
tweede, uit de schending van de artike
len 16-1, § 1, en 17 van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954, 2-1 van de wet 
van 1 augustus 1899, doordat eiser ver
oordeeld werd wegens het uitvoeren van 
een maneuver zonder de andere bestuur
der te hebben laten voorgaan, te1·wijl uit 
het volledig dossier blijkt dat eiser over 
de prioriteit van rechts beschikte en hij 
onmogelijk zijn prioriteit kan hebben af
gestaan gezien verweerster zelf moest ver
klaren in het proces-verbaal dat zij het 
voertuig van eiser nooit heeft gezien, 
dit medebrengende dat zij onmogelijk 
aandacht kan hebben geschonken aan het 
verkeer terwijl zij principieel de priori-

(2) Oass., 1 juni 1966, twee arresten (Bull. 
en PAsrc., 1966, I, 1235 en 1236); 12 januari 
1967, stf.p?'U, blz. 571. 
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teit toch verschuldigd bleef ondanks de 
korte stilstand van Aloi:s Devos, welke 
niet als een gekarakteriseerde stilstand 
noch als een prijsgeven van de prioriteit 
kan worden beschouwd : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
na er op gewezen te hebben dat eiser 
" zelf heeft moeten toegeven dat hij na 
halte terug heeft aangezet, waarop de 
botsing is gebeurd "• vaststelt « dat hij 
aldus zijn prioriteit van rechts heeft 
verloren "; 

Overwegende dat de rechter, na deze 
vaststelling, enerzijds, niet meer verplicht 
was het in het eerste middel overgenomen 
verweer van de conclusie, dat niet n-:teer 
pertinent was, te beantwoorden, en, 
anderzijds, wettelijk kon beslissen dat 
eiser een inbreuk had begaan op grond 
van artikel 17 van de wegcode ; 

Dat het eerste middel feitelijke grand
slag mist en dat het tweede middel niet 
kan aangenomen worden ; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvonnen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept ; 

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

13 februari 1967.- 2e kamer.- Voo1'
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vm·slaggever, 
H. Wauters. - Gel~jkluidende conclttsie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 13 februari 1967. 

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - TOLK TER TERECHT
ZITTING GENOJ\'IEN ONDElt DE GETUIGEN. 
- NIETIGHEID VAN RET VONNIS. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRJVL - STRAFZAKEN. - MElVIORIE 
VAN ElSER, NEERGELEGD MINDER DAN 

(1) Verg. cass., 7 februari 1966, redenen 
(Bull. en PASIC., 1966, I, 739). Omtrent het 
punt dat artikel 332 van het IV etboek van 
stra;fvordering slechts voor de rechtspleging 

ACHT DAGEN VOOR DE TERECHTZITTING, 

- NIET ONTVANKELIJKE MEMORIE. 

1° De talk die in stmfzaken tijdens het 
onde1·zoek te1· te1·echtzitting aangedttid 
woTdt kan, op stmffe van nietigheid, m:et 
wm·den genomen ondeT de getuigen, 
zelfs niet met de toestemming van de 
belclaagde en van het openbaar minis
te?·ie (1). (Wetb. van strafv., art. 332.) 

2° Is niet ontvankelij k de memo de door 
eise1· tot staving van een voo1·ziening in 
stmfzaken neeTgelegd minde1· dan acht 
dagen vom· de teTechtzitting (2). (Besluit 
van 15 maart 1815, art. 53, lid 1 ; 
wet van 20 juni 1953, art. 6, § l.) 

(SHEM-TOV, T, KAlVIERBEEK EN WILLE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te Gent 
op 28 november 1966 gewezen; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing : 

A) over de publieke vordering : 

Over het middel van ambtswege afge
leid uit de schending van het laatste lid 
van artikel 332 van het Wetboek van 
strafvordering, naar luid waarvan de 
tolk op straffe van nietigheid niet mag 
genomen worden onder de getuigen:, zelfs 
met toestemming van de beklaagde en 
van de procureur-generaal : 

Overwegende dat uit het zittingsblad 
van de terechtzitting van de correctionele 
rechtbank te Brugge van 10 augustus 
1966 blijkt dat de adjunct-politiecommis
saris te Knokke aangeduid werd als 
tolk en in die hoedanigheid de vereiste 
eed aflegde; dat hetzelfde zittingsblad 
dezelfde adjunct-politiecommissaris als 
getuige vermeldt ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het vonnis van de correctionele rechtbank 
bevestigt en zich derhalve die onwette
lijkheid heeft toegeeigend ; 

B) over de burgerlijke vorderingen : 

Overwegende dat de vernietiging van 

ter terechtzitting gelclt raadplege men cass., 
14 juli 1902, redenen (ibid., 1902, I, 312). 

(2) Oass., 18 januari 1965 (Bull. en PAsw., 
1965, I, 492). 
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de beslissing aangaande de strafvorde
ring, de vernietiging medebrengt van de 
beslissingen gewezen over de burgerlijke 
vorderingen die er het rechtstreeks gevolg 
van zijn; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de door eiser te laat ingediende memo
rie welke minder dan acht dagen v66r 
de terechtzitting aan het openbaar minis
terie werd medegedeeld, vernietigt het 
bestreden arrest ; beveelt dat melding 
van het. thans gewezen arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de verweerders in 
de kosten ; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

13 februari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter en Verslaggever, H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advo
caat-generaal. 

2e KAMER.- 13 februari 1967. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAl<"ZAKEN. - STUKKEN DOOR EEN 
PARTIJ AAN DE RECHTER GEZONDEN 
NA RET SLUITEN VAN DE DEBATTEN. 

- EVENTUELE HEROPENING VAN DE 
DEBATTEN. - SOEVEREINE BEOORDE

LING VAN DE FEITENRECHTER.- VER
WERPING VAN DE STUKKEN ZO DE DE
BATTEN NIET HEROPEND WORDEN, 

De part~j die, in stmfzalcen, na de sluiting 
van de debatten stukken wenst ove?' te 
leggen, kan daa?·toe slechts de hempening 

. van de de batten m·agen, maat?·egel waar
van de ?'echtm· soeve1·ein de geschilctheid 
beoonleelt. TV 01·dt dit niet aangevmagd, 
dan kan de ?'echter, clie oordeelt clat de 
clebatten niet dienen te wonlen he1·opend, 
zich ertoe bepm·ken uit de 1·echtspleging 
de stukken welke hem tijdens de bemad
slaging toegekomen z~jn te ve1·wijdm·en, 
zonder zich op dat punt nadm· clienen 
uit te spreken (I). 

(1) Cass., 13 april 1964 (Bttll. en PAsro., 
1964, I, 858) en noot 2; 13 juni 1966 (ibid., 
1966, I, 1312); verg., in burgerlijke zaken, 
cass., 25 september 1964 (ibid., 1965, I, 84). 

(BOUTS.) 

A:&REST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te Luik 
op 6 december 1966 gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de rechten van de verdediging, 
doordat het bestreden arrest uitgesproken 
heeft "zonder acht te slaan op dena het 
sluiten der debatten neergelegde stuk
ken "' terwijl eiser in de brieven waardoor 
hij aan het hof van beroep stukken over
maakte die van belang waren voor zijn 
verdediging, en die hij niet vroeger had 
kunnen overmaken, gelet op zijn gevan
genzitting te Verviers terwijl die stukken 
zich bevonden in zijn woonplaats te Bree, 
het hof verzocht " met deze gegevens 
rekening te houden "' wat de betekenis 
had van een verzoek tot heropening der 
debatten dat door het hof niet zonder 
meer kon verworpen worden gelet op het 
belang der ingediende stukken : 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging blijkt dat, na het sluiten 
van de debatten, eiser aan het hof van 
beroep bepaalde stukken, bedoeld in het 
middel, overmaakte ; 

Overwegende dat, de sluiting van de 
debatten bevolen zijnde, de rechter wet
telijk verplicht was, behoudens herope
ning van de debatten, de stukken toege
komen tijdens de loop van de beraadsla
ging uit de rechtspleging te verwijderen; 

Overwegende dat uit de stukken door 
het middel bedoeld niet blijkt dat eiser 
de heropening van de debatten heeft 
gevraagd; 

Overwegende dat de gepastheid deze 
maatregel te bevelen behoort tot de soe
vereine beoordeling van de rechter en dat, 
bij ontstentenis van een vraag strekkende 
tot het bevelen ervan, het hof van beroep 
zich desaangaande niet uit te spreken had 
en er zich kon toe beperken de tijdens 
de beraadslaging toegekomen stukken uit 
de rechtspleging te verwijderen ; 

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. 

13 februari 1967.- 2e h:amer.- Voor
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar-
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nemend voorzitter. VerslaggevM', 
H. Hallemans. - Gelijkluidende conclu
sie, H. Colard, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 14 februari 1967. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - WINSTEN DIE 
UIT DE BALANS VAN EEN HANDELSVEN

NOOTSCHAP ZIJN GEBLEKEN. - WIN· 

STEN DIE VOORTKOMEN UIT VERRICH
TINGEN DIE GEDAAN EN VERWEZEN

LIJKT ZIJN IN DE LOOP VAN VROEGERE 

BOEKJAREN.- WINSTEN DIE SLECHTS 
KUNNEN WORDEN BELAST VOOR DE 

DIENSTJ AREN OVEREENSTEMMENDE 
MET DEZE BOEKJAREN EN REKENING 

HOUDENDE MET DE GEWONE EN BUI

TENGEWONE AANSLAGTERMIJNEN. 

De door de balans van een vennootschap 
aan de dag geb1·achte winsten die voort
komen uit ve1-richtingen welke door deze 
vennootschap wenlen gedaan en die 
ve1·wezenlijkt we1·den tijdens een vroeger 
diens~jaar, mogen slechts wonlen belast 
voo1· het dienstjaa?' waarvoo1• de belas
ting had moeten gevestigd wo1·den over
eenkomstig a1·tikel 32 van de gecoih·di
neerde wetten bet1•efjende de inkomsten
belastingen en met inachtneming van de 
aanslagte1·mijnen bepaald bij artilcel 2 
van de wet van 15 mei 1846 op de Rijks
comptabiliteit of eventueel b~i de afw~i
kende wetsbepalingen en bij artilcel 7 4 
van bedoelde gecoonlineerde wetten (1). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN

CIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
<e KORTRIJKSE KUNSTWERKSTEDE GE
BROEDERS DE COENE )),) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 maart 1964 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 27, § 1, 32, § 1, en 74 van de 

(1) Cass., 24 september 1963 (Bull. en 
PAsrc., 1964, I, 84) en 24 november 1964 
(ibid., 1965, I, 300). 

wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, gecoi:irdineerd bij besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, doordat het 
bestreden arrest een reserve, door ver
weerster in 1938 aangelegd bij wijze van 
een onderschatting van de op 31 decem
ber van dit jaar bestaande goederen
voorraad, en door haar verdoken gehou
den tot zij deze reserve voor het eerst 
in de balans per 31 december 1947 heeft 
uitgedrukt, niet belastbaar verklaart 
voor het aanslagjaar 1948 om de reden 
dat bedoelde reserve, als winst uit een 
bedrijfsverrichting bedoeld bij artikel 27, 
§ 1, van de gecoi:irdineerde wetten be
treffende de inkomstenbelasting~n, diende 
te worden belast voor het dienstjaar voor 
hetwelk de belasting, overeenkomstig 
artikel 32, § 1, van dezelfde wetten en 
mits inachtneming van de wettelijke 
aanslagtermijnen, had moeten gevestigd 
worden, te1wijl de verzwegen winst van 
6.000.000 frank, ontstaan tijdens het 
jaar 1938, maar waarvan het bestaan 
eerst in 1947 te voorschijn kwam, over
eenkomstig de artikelen 32, § 1, en 74 
van de voornoemde belastingwetten, als 
een voor het jaar 1947 belastbare winst 
in aanmerking moet komen : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na te hebben vastgesteld dat de meer
waarde op koopwaren in stock een ver
doken reserve uitmaakte die bestond 
sinds 31 december 1938 doch eerst op 
31 december 1947 in de boekhouding van 
verweerster uitgedrukt werd, beslist dat, 
zo de meerwaarden op de in het bedrijf 
gestoken activa belastbaar zijn voor het 
jaar waarin zij in de boekhouding uit
gedrukt zijn, zulks het geval niet is wan
neer het gaat, zoals ten deze, om een door 
de boekhouding veropenbaarde winst die 
voortvloeit uit gedane verrichtingen en 
in de loop van vroegere dienstjaren ver
wezenlijkt werd ; 

Qverwegende dat niet om het even 
welke winst, waarvan het bestaan uit de 
balans van een vennootscliap blijkt, voor 
het overeenstemmende dienstjaar belast
baar is, zelfs zo die winst tijdens vroegere 
dienstjaren verworven werd; 

Dat zulks slechts het geval is wat be
treft de vermeerderingen van de in het 
bedxijf gestoken activa, die uit niet ver
wezenlijkte, doch in de rekeningen en 
inventaris uitgedrukte meerwaarden en 
minderwaarden voortvloeien, welke ook 
de oorsprong en de aard ervan zijn, onder 
voorbehoud van de in § 2bis van arti
kel 27 van de gecoi:irdineerde wetten om
schreven vrijstellingen; . 

Dat daarentegen de administrat 
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betreft de door een balans aan de dag 
gebrachte winsten die, zoals ten deze, 
uit gedane verrichtingen voortkomen en 
tijdens een vroeger dienstjaar behaald 
Werden, de daarop vallende belasting 
enkel kan vorderen of navorderen voor 
het dienstjaar waarover die belasting, 
overeenkomstig artikel 32 van de gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, had moeten gevestigd 
worden, en met inachtneming van de 
aanslagtermijn bepaald bij artikel 2 van 
de wet van 15 mei 1846 op de Rijks
comptabiliteit, bij de gebeurlijk ervan 
afwijkende wetsbepalingen en bij arti
kel 74 van die gecoordineerde wetten; 

Dat het middel naar recht faalt. ; 

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

14 februari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitteJ·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1', H. Delahaye.- GeliJkh~idende 
concl1~sie, H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Van Leynseele en DeJa
fontaine (deze laatste van de balie te 
Kortrijk). 

2e KAJYIER. - 14 februari 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. DooR EEN 

NAAl\fLOZE VENNOOTSOHAP AAN HAAR 

BEHEERDERS TOEGEKEND VOORDEEL. 

VOORDEEL VERTEGENWOORDIGD 
DOOR EEN AFSTAND VAN DE WINSTEN 

DIE NORl\fAAL AAN DE VENNOOTSOHAP 

TOEKOl\fEN. - HOF VAN BEROEP DAT 
VASTSTELT DAT DIT VOORDEEL IS VER

LEEND ZONDER ANDERE REDEN DAN 
UIT VRIJGEVIGHEID.- VOORDEEL DAT 

DIENT TE WORDEN GEVOEGD BIJ DE 

TEN LASTE VAN DE VENNOOTSOHAP BE
LASTBARE WINST. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREKBARE BEDRIJFSUITGA VEN EN 

LASTEN. - VENNOOTSOHAP DIE AAN 

HAAR BEHEERDERS 1\fiTS BETALING VAN 
EEN INTEREST SOl\fl\fEN ONTLEENT. 

- VENNOOTSOHAP DIE NADIEN DEZE 

(1) Ret openbaar ministerie had op het 
vijfde middel tot de gedeeltelijke vernietiging 
van het arrest geconcludeerd, daar het meende 
dat er ten deze geen winsten in hoofde van 

SOMl\fEN ZONDER INTEREST UITLEENT 

AAN EEN FEITELIJKE VERENIGING 
W AARV AN DIEZELFDE BEHEERDERS LID 

ZIJN. - ARREST DAT BESLIST DAT DE 
DOOR DE VENNOOTSOHAP AAN HAAR 

BEHEERDERS BETAALDE INTERESTEN 
GEEN AFTREKBARE BEDRIJFSLASTEN 

UITMAKEN. - WETTELIJKHEID. 

1° TY annee1· een naamloze vennootschap 
zonde1· andere 1•eden dan uit vrijgevig
heicl ten bate van haa1· beheeJ•deJ'S afstand 
heeft gedaan van winsten wellce J'egel
matig zm~den opgeleve1·d zijn doo1· zekere 
VeJ'kopen van appa1·tementen in de uit
voeJ·ing van haar beJ"oepsactiviteit, zo cle 
kope1's andere pe1·sonen wa1•en geweest 
clan haa1' beheenle1's, lean het hof van 
be1·oep entit afleiden dat z1tlke gift een 
ove1·d1'Ctcht van 1vinst uitmaakt die no1'
maal aan de vennootschap toelcwam en 
clat cle1·halve de waaJ"cle van clit vo01'deel 
of van deze gift bij de te ha1'en laste 
belastba1·e winsten client te woTden ge
voegcl (I). 

2° Schenclt artilcel 26 van de gecoo?·clineeTcle 
. wetten bet1·etJencle cle inlcomstenbelastin
gen niet het a1'1·est van het hof van be1·oep 
clat het kamkter van becl1·ij fslast niet 
e1·lcent aan beweenle intm·esten, welke 
een vennootschap, als leenster, aan haa1· 
beheenlers heeft betaalcl wegens geleencle 
gelclsommen, in zove1· cleze laatste over
eenstemmen met geldsommen door· de 
vennootschap zonclm· inte1·est uitgeleencl 
aan een feitelijlce vereniging, waarvan 
bedoelde beheenlers lid zijn. 

(NAAl\fLOZE VENNOOTSOHAP « CONTI », 
T. BELGISOHE STAAT, 1\fiNISTER VAN 

FINANOIEJN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 april 1964 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 28, 55, 66 en 76 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, doordat het bestreden 

de vennootschap bestonden en dat er dienten
gevolge geen gift bestond waarvan het bedrag 
bij de ten name van de vennootschap belast
bare winsten diende te worden gevoegd. 
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arrest in verband met het dienstjaar 1956 
beslist dat bet strijdig zou zijn met bet 
beroepsgeheim het attest afgeleverd door 
de c< controleur » in aanmerking te nemen, 
en de vraag tot neerlegging van stuk 6 
(attest Cocquyt) als ongegrond verwerpt, 
terw~jl het hier klaarblijkelijk om het 
attest Cocquyt gaat en de conclusies en 
aanvnllende conclnsies van beide par
tijen geen gewag maken van een attest 
door de controlenr afgeleverd, en dit 
attest, hetwelk, blijkens de conclnsies 
van eiseres, ook de dienstjaren 1957 en 
1958 betrof, als een bewijsmiddel, name
lijk als een gewoon vermoeden, werd 
aangevoerd, niet alleen om de niet-simi
lariteit te doen nitschijnen, maar ook om 
het tegenbewijs van het wettelijk ver
moeden voorzien bij artikel 28 bij te 
brengen, zoals blijkt nit de aanvnllende 
conclnsie van eiseres, waarin verwezen 
wordt naar het arrest van cassatie van 
5 juni 1962, zodat het arrest niet kon 
verklaren dat dergelijke bewijsvoering 
strijdig zou zijn met het beroepsgeheim, 
en die bewijsvoering om die enkele reden 
niet kon verworpen worden, te meer 
daar de positieve en controleerbare ele
menten, welke als tegenbewijs tegen arti
kel 28 werden aangevoerd, niet tot de 
eigen onderneming van eiseres moeten 
beperkt worden : 

Overwegende dat, in zover het middel 
beweert dat het attest, afgeleverd door 
de controlenr en waarvan het arrest aan
voert dat het in aanmerking nemen ervan 
strijdig zon zijn met het beroepsgeheim, 
het attest Cocquyt is, het niet ontvanke
lijk is, daar het feit en recht verm.engt ; 

Overwegende dat in zover, voor het 
overige, door eiseres vergelijkingspunten 
ingeroepen of besproken werden, die niet 
op bovenvermeld attest van de controleur 
voorkwamen, het arrest door een feite
lijke en dienvolgens soevereine beoorde
ling daarop geantwoord heeft door aan 
te nemen dat de twee vergelijkingspunten 
waarop de aanslagen voor de dienstjaren 
1957 en 1958 steunen, oordeelkundig 
voorkomen; dat in dit opzicht het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 28 en 55 van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 j annari 1948, doo1•dat bet bestreden 
arrest verklaart, in verband met de 
dienstjaren 1957 en 1958, dat eiseres in 
gebreke blijft het tegenbewijs te leveren 
van bet wettelijk vermoeden spruitende 
uit de toepassing van artikel 28 van de 

gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, en aanstipt dat 
het attest van de fiscale raadgever van 
Renty te Westende dit tegenbewijs niet 
levert, te1"Wijl de aanvullende conclnsie 
van eiseres aanvoerde dat het vergelij
kingspnnt nr 8891, Knokke, een tegen
bewijs uitmaakte, en in dit verband naar 
de rechtspraak verwees, te meer nn bet 
arrest het vergelijkingspunt nr 765, Wes
tende, had verworpen voor het dienst
jaar 1956 : 

Overwegende dat bet middel bet arrest 
verwijt de aanvullende conclnsie van 
eiseres niet te hebben beantwoord, welke 
zich op het vergelijkingspunt n" 8891, 
Knokke, beriep als tegenbewijs, wat de 
dienstjaren 1957 en 1958 betreft; 

Overwegende dat het arrest bedoelde 
conclusie beantwoordt door er op te wij
zen, bij een feitelijke en dienvolgens soe
vereine beoordeling, dat de twee tot sta
ving van de aanslagen in aanmerking 
genomen vergelijkingspunten oordeelkun
dig voorkwamen, dat er geen reden be
stand om het vergelijkingspnnt 765, 
Westende, voor deze dienstjaren te ver
werpen en het percent van 19 t. h., val
gens de inspecteur, wel een nettowinst 
vertegenwoordigde; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 28, 32, § 1, en 55 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 jannari 1948, doonlat het bestre
den arrest niet antwoordt op de aanvnl
lende conclnsie van eiseres in verband 
met de opwerping nopens de annnaliteit, 
te1wijl aldaar dnidelijk werd gezegd d~t 
de annnaliteit werd geschonden door in 
bet rekenkundig gemiddelde, gemaakt 
nit de percentages van de twee vergelij
kingspunten, het percentage 19 t. h. op 
te nemen van nr 765, Westende, dat 
eigenlijk een over vier jaren gemaakt 
gemiddelde is : 

Overwegende dat de door het middel 
bedoelde conclnsie genomen werd met 
betrekking tot het dienstjaar 1956; 

Dat, daar het arrest de aanslag, die 
op dit dienstjaar betrekking heeft, als 
willekenrig vernietigd heeft, het op ge
zegde conclusie niet hoefde te antwoor
den; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het vierde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
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Grondwet, 28, 55 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoordi
neerd bij het besluit van de Regent van 
I5 januari I948, I3I7 tot I324 van het 
Burgerlijk W etboek, doo1•dat het bestre
den arrest beslist dat het percent van 
I9 t. h., volgens de inspecteur, wel een 
nettowinst vertegenwoordigt, terw~jl eise
res in haar conclusie aanvoerde dat, blij
kens het neergelegde attest van de fiscale 
raadgever van Renty, de I9 t. h. van 
het vergelijkingspunt Westende, n" 765, 
de brutowinst vertegenwoordigde, dit is 
de winst v66r de aftrek der algemene 
kosten, en in haar aanvullende conclusie 
aanvoerde dat stuk 47, evenmin als het 
verslag van de inspecteur, een antwoord 
geeft op het attest van de fiscale raad
gever van Renty, en de in stuk 4 7 ge
bruikte terminologie " kostprijs per ge
bouw » erop wijst dat het gaat om de 
kostprijs zonder algemene onkosten, zo
dat het bestreden arrest ofwel geen ade
quaat antwoord geeft op de bovenge
noemde opwerpingen (artikel 97 van de 
Grondwet), ofwel de bewijskracht van 
het attest van de fiscale raadgever van 
Renty miskent (artikelen I3I7 tot I324 
van het Burgerlijk W etboek) : 

Overwegende dat het arrest de in het 
middel aangehaalde conclusie en aan
vullende conclusie op passende wijze 
beantwoordt door, ten aanzien van het 
attest van de expert-boekhouder van de 
genaamde Renty, te steunen op de ver
klaring van de inspecteur, volgens wie, 
met betrekking tot het vergelijkingsptmt 
765, Westende, het percentage van 
19 t. h. wel een nettowinst vertegenwoor
digt, en door erop te wijzen dat een moge
lijk verschil in de kostprijs van de gran
den geen reden uitmaakt om het bespro
ken vergelijkingspunt als niet-gelijkaar
dig te verwerpen en dat een verklaring 
afgelegd door een expert-boekhouder 
geen tegenbewijs uitmaakt van het wet
telijk vermoeden voortspruitende uit de 
toepassing van artikel 28 van de gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus tevens de reden opgeeft, namelijk 
de verklaring van de inspecteur, waarom 
het van oordeel is dat het stuk 4 7, met 
betrekking tot het vergelijkingspunt 765, 
W estende, niettegenstaande de bereke
ning van de kostprijs per gebouw, een 
nettowinst van I9 t. h. vertegenwoordigt ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
behalve hogervermelde soevereine beoor
deling, waarbij het zich er toe beperkt, 
wat het tegenbewijs betreft, bewijskracht 

te ontkennen aan een verklaring afgelegd 
door de expert-boekhouder van de ge
naamde Renty, op generlei wijze gewag 
maakt van het door deze expert opge
maakte attest, zodat het geenszins de 
bewijskracht van dit attest miskend 
heeft; 

Dat het middel dienvolgens feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, § I, 26, 27, §§ I, 2, 2bis, 
29, §§ I en 2, en 30bis, 4°, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van I5 januari I948, cloordat het bestre
den arrest de verkoop door eiseres van 
zekere appartementen aan twee van hare 
beheerders, tegen een mindere prijs dan 
die gevraagd aan derden, als een vrij
gevigheid beschouwt vanwege de ven
nootschap, en het verschil tussen de 
normale verkoopwaarde en de bedongen 
prijs als een belastbare winst beschouwt, 
die bij de aangegeven winst dient ge
voegd, terwijl het niet-verwezenlijken 
van een winst, door tegen een lagere 
prijs te verkopen dan de zogezegde nor
male verkoopprijs, geen gift uitmaakt 
in de zin dat de vennootschap een nit
gave heeft gedaan die geen bedrijfska
ralder vertoont en dus bij de winst 
moet worden gevoegd, en ook niet kan 
beschouwd worden als het verwezenlij
ken of uitdrukken van een winst, in 
zover geen zogezegd normale verkoop
prijs werd bekomen, al was het dan nog 
dat dit uit vrijgevigheid zou gebeuren : 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van het arrest, eiseres zekere 
appartementen aan haar beheerders ver
kocht tegen een mindere prijs dan aan 
derden ; dat het hof van beroep beslist 
dat, in de omstandigheden van de zaak, 
het verschil tussen de normale verkoop
waarde en de bedongen prijs niet anders 
kan uitgelegd worden dan als een vrijge
vigheid van de vennootschap, en dat 
dienvolgens de waarde van dit voordeel 
of van deze gift terecht bij de belastbare 
winst gevoegd werd ; 

Overwegende dat het arrest, dat aldus 
erop wijst dat eiseres zonder andere reden 
dan uit vrijgevigheid ten bate van haar 
beheerders afstand heeft gedaan van 
winsten welke regelmatig zouden opge
leverd zijn door zekere verkopen van 
appartementen in de uitvoering van haar 
beroepsactiviteit, zo de kopers andere 
personen waren geweest dan haar be
heerders, eruit heeft kunnen afieiden dat 
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deze gift een overdracht van winst uit
maakt die normaal aan de vennootschap 
toekwam; 

Dat het middel niet kan aa.ngenomen 
worden; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 26 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, 1317 tot 1324 van het Bur
gerlijk W etboek doo?'(lat het bestreden 
arrest, in verband met een deel van de 
interesten door eiseres betaald aan de 
beheerders, omwille van de voorschotten 
(leningen) aan haar gedaan, over de 
dienstjaren 1957, 1958 en 1959, beslist 
dat uit het onderzoek van de zaak blijkt 
dat deze intresten uitgaven zijn, gedaan, 
niet zozeer om de inkomsten te verkrijgen 
of te behouden, 1naar in het persoonlijk 
belang van de beheerders van de naam
loze vennootschap « Conti "• die tegelij
kertijd leden waren van de feitelijke 
vereniging " Estran "• en dat, daar niet 
blijkt dat deze intresten een bijkomende 
bezoldiging uitmaken van de beheerders, 
zij een liberaliteit uitmaken die bij de 
winsten van eiseres dient gevoegd te wor
den, te1'wijl a) het bestreden arrest, ener
zijds, zelf van « intresten " gewaagt, en 
dit per de:finitie de tegenprestatie is voor 
uitlenen van geldsommen, en, anderzijds, 
van « liberaliteit "• wat een eenzijdige 
verrichting uitmaakt zonder tegenpres
tatie, wat tegenstrijdig is (artikel 97 
van de Grondwet); b) de conclusie duide
lijk laat blijken dat de verworpen intres
ten slechts een deel zijn van de betaalde 
intresten en de tegenprestatie uitmaken 
van leningen door de beheerders gedaan 
aan eiseres en geen uitgaven zijn in het 
persoonlijk belang van de beheerders 
van de naanlioze vennootschap « Conti " 
of een liberaliteit vanwege de vennoot
schap, endit ook blijkt uit de stukken 100, 
136, 137 en 173, zodat het bestreden 
arrest de bewijskracht van de genoemde 
stukken en conclusie miskent door er 
een interpretatie van te geven die onvere
nigbaar ermede is (schending van de 
artikelen 1317 tot 1324 van het Burger
lijk Wetboek); c) intresten wegens voor
schotten die effectief in het bedrijf werden 
aangewend, hetgeen niet betwist wordt 
aangezien slechts een deel werd verwor
pen om een wel bepaalde reden, namelijk 
voor zover die intresten verband houden 
met een bedrag dat overeenstemt met 
het bedrag ontleend door « Estran " aan 
de naamloze vennootschap « Conti "• niet 
hun bedrijfskarakter verliezen omdat 

« Estran " ontleend heeft aan eiseres 
zonder interest (schending van artikel 26 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen), en het arrest 
overigens op dit punt geen adequaat 
antwoord geeft (artikel 97 van de Grand
wet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is te verklaren dat uitbetaalde interesten 
in de gegeven omstandigheden een gift 
uitmaken; dat de context van het arrest 
terzake inderdaad aanwijst dat de term 
« intresten " aileen aangewend werd ter 
aanwijzing van bepaalde bedragen waar
aan eiseres die benaming gegeven had ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist ; 

Wat het tweede en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat eiseres het arrest ver
wijt haar conclusie niet op passende 
wijze te hebben beantwoord, waar zij 
aanvoerde dat de door de administratie 
als bedrijfslasten niet aangenomen be
dragen een deel vertegenwoordigen van 
de intresten, die door eiseres aan haar 
beheerders wegens verkregen leningen 
werden uitbetaald, namelijk het deel dat 
betrekking heeft op een bedrag dat over
eenstemt met het bedrag, door de feite
lijke vereniging « Estran " aan eiseres 
zonder intresten ontleend ; 

Overwegende dat, in strijd met de be
weringen van het middel, het arrest be
doelde conclusies op gepaste wijze beant
woordt, door erop te wijzen dat de be
heerders van de naamloze vennootschap 
« Conti " (eiseres) tegelijkertijd leden zijn 
van de feitelijke vereniging « Estran >> 

en door de litigieuze bedragen, in de 
gegeven omstandigheden, te beschouwen 
als uitgaven die gedaan werden, niet 
om de inkomsten te verkrijgen of te be
houden, doch in het persoonlijk belang 
van de beheerders en als een gift van
wege eiseres, omdat niet aangetoond 
werd dat zij een bijkomende bezoldiging 
zouden uitmaken ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
artikel 26 van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen niet 
geschonden heeft, door aldus het karakter 
van bedrijfslast te ontkennen aan zoge
zegde intresten door eiseres, als leenster, 
aan haar beheerders uitbetaald wegens 
geleende geldsommen, in zover deze 
laatste overeenstemmen met geldsom
men, ditmaal door eiseres, als uitleenster 
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doch zonder intrest, aan Estran uitge
leend; 

Overwegende dat eiseres niet aantoont 
hoe de bewijskracht van de in het middel 
·aangehaalde stukken zou miskend zijn; 

Dat het tweede en het derde onderdeel 
van het middel niet kunnen aangenomen 
worden; 

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

14 februari 1967.- 2e kamer.- Voo?'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Rutsaert. - Gelijlcluiclende 
conclusie, H. Krings, advocaat-generaal. 

,2e KAMER.- 14 februari 1967. 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - TEN LASTE 
VAN EEN VENNOOT VAN EEN PERSONEN
VENNOOTSCRAP MET BEPERKTE AAN

SPRAKELIJKREID GEVESTIGDE AANSLAG. 
- AANSLAG GEVESTIGD OP GROND VAN 
VERGOEDINGEN ·DIE AAN DEZE VEN

NOOTSCRAP TOEKWAMEN EN DIE AAN 
DE VENNOOT TOEGEKEND ZOUDEN 
ZIJN.- ARREST DAT BESLIST DAT RET 
NIET VASTSTAAT DAT EEN SOM AAN DE 

VENNOOT WERD GESTORT NOCR DAT 
DEZE SOM EEN GERESERVEERDE WINST 
V A.N DE VENNOOTSCRAP WAS. -ARREST 
WAARBIJ DE AA.NSLAG WORDT VERNIE

TIGD. - NIEUWE A.ANSLAG GEVESTIGD 
BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 74bis 
VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN.
NIEUW BElWEP VOOR RET ROF VAN 
BEROEP.- ARREST DAT ERKENT DAT 
DE VERGOEDING DIE EEN GERESER
VEERDE WINST VAN DE VENNOOTSCRAP 
UITMAAKT, KRACRTENS ARTIKEL 35, 
§ 4, VAN DE BIJ RET BESLUIT VAN 
31 JULI 1943 GECOORDINEERDE WETTEN 
DIENT TE WORDEN BESCROUWD ALS 
A.AN DE VENNOTEN TOEGEKEND EN 
TE HUNNEN LASTE AANGESLAGEN. -
MREST DAT RET GEWIJSDE MISKENT. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
DmECTE BELASTINGEN. - AANSLAG 
VERNIETIGD DOOR RET ARREST VAN 
RET ROF VAN BEROEP. - NIEUWE AAN
SLAG GEVESTIGD BIJ TOEPASSING VAN 
ARTIKEL 74bis VAN DE GECOORDI
NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
INKOMSTENBELASTINGEN. - ARREST 
DAT UITSPRAAK DOET OVER RET BE
ROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE 
DIRECTEUR BETREFFENDE DEZE 

NIJl1UWE AANSLAG.- ARREST DAT BE
SLISSINGEN VAN RET ARREST W AARBIJ 
DE EERSTE AANSLAG WORDT VERNIE
TIGD TEGENSPREEKT. - ARREST DAT 
RET GEWIJSDE l\'IISKENT. 

1° en 2° vV anneer een aanslag ten laste 
van een vennoot van een personenven
nootschap met beperkte aanspmkelijlcheicl 
cloo1· het hof van beroep we1·d ve1·nietigcl, 
om de reden dat het bedrag waarop hij 
was geg1·ond door de vennootschap 
aan deze vennoot niet was toegelcend, 
en uit dit an·est bovendien blijlct clat 
noch de inlcassering noch de uitgave 
noch de late1·e aanwending van deze sam 
doo1· de vennootschap geboelct wenlen, 
en cleze alcl~ts geen winst heeft gM·esm·
veerd, mislcent het gezag van het gewijsde 
het arrest clat, uitspmalc cloende op het 
be1·oep tegen een nieuwe aanslag geves
tigcl ove1·eenlcomstig m·tilcel 7 4bis van 
de gecoonlineenle wetten, beslist clat 
cleze aanslag geldig kan worden geves
tigd ten laste van dezelfcle vennoot op 
g1·ond van dezelfde belastingelementen of 
op een gedeelte ervan, om de 1·eden clat 
cleze elementen ge1·ese1•vee1·de winsten van 
de vennootschap zijn die lc1·achtens m·ti
lcel 35, § 4, van de bij het besluit van 
31 juli 1943 geco81·dineerde wetten dienen 
te wo1·den beschouwd als toegekend aan 
cle vennoten en te hm~nen laste aange
slagen (I). 

(DE MAEN, T. BELGISORE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 december 1965 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1349, 1350, voornamelijk 3°, 
1351, 1352 van het Burgerlijk Wetboek, 
74bis van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, gecoordineerd bij 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, en 35, voornamelijk § 4, van de
zelfde wetten gecoordineerd bij besluit 

(1) Raadpl. cass., 23 oktober 1962 (Bull. 
en PA.sro., 1963, I, 244) en 15 december 1964 
(ibid., 1965, I, 388); SCHREUDER, Les impots 
sur les revenus, Complement, nr 495, blz. 282 ; 
0LAEYs-BOuUAERT, De aanslag, nr 471, 
blz. 300. 
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van 31 juli 1943, doordat het bestreden 
arrest, dat de beslissing van de directeur 
der belastingen bevestigt, beslist dat de 
administratie, bij toepassing van arti
kel 7 4bis van de geco6rdineerde wetten, 
een bedreg van 221.250 frank, als zijnde 
winsten gereserveerd in hoofde van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid « Transauto "• terug m.ocht 
belasten in hoof de van eiser, op grond 
van artikel 35, § 4, van de geco6rdineerde 
wetten, niettegenstaande het Hof van 
beroep te Gent, bij arrest van 18 novem
ber 1958, in kracht van gewijsde getre
den, beslist had dat die som niet aan 
eiser toegekend werd door die vennoot
schap, waarvan hij vennoot-zaakvoerder 
was, en stilzwijgend vastgesteld had dat 
deze som evenmin een gereserveerde 
winst uitmaakte in hoofde van gezegde 
maatschappij, gereserveerde winst welke 
op gro;nd van artikel 35, § 4, van de wet
ten geco6rdineerd bij besluit van 31 juli 
1943 moest beschouwd worden als zijnde 
toegekend aan de vennoten bij het afslui
ten van het boekjasr en gedeeltelijk 
moest belast worden in hoofde van eiser, 
tM·wij'l het bestreden arrest, aldus, het 
gezag van het rechterlijk gewijsde ge
schonden heeft, evenals het wettelijk 
vermoeden van juistheid gehecht aan 
voornoemd arrest (schending van de 
artikelen 1349 tot 1352 van het Burger
lijk Wetboek), ten onrechte beschouwd 
heeft dat artikel 74bis van de geco6rdi
neerde wetten deze schending van het 
gezag van het rechterlijk gewijsde toelaat 
(schending van die bepaling) en, even
eens ten onrechte, beslist heeft dat 
voormeld artikel 35, § 4, van de geco6r
dineerde wetten terzake mocht toegepast 
worden (schending van deze bepaling) : 

Overwegende dat eiser aanvankelijk 
werd belast op een bedrag van 221.250 fr. 
hetwelk in 1941 aan de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
« Transauto " werd toegekend, als ver
goeding wegens de opeising van een 
vrachtwagen door Duitse militairen, en, 
volgens de administratie, door die ven
nootschap aan eiser werd uitgekeerd ;. 

Overwegende dat deze aanslag bij 
arrest van het Hof van beroep te Gent 
van 18 november 1958 vernietigd werd 
en dat de voorziening in cassatie welke 
door verweerder tegen dit arrest inge
steld werd, bij arrest van dit hof van 
14 januari 1960 verworpen werd; 

Overwegende dat de administratie 
achteraf, bij toeppssing van artikel 74bis 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelsstingen, ten laste van 

eiser nieuwe aanslagen heeft gevestigd, 
op grond van belastingelementen welke, 
volgens haar, in evenbedoeldo opeisings
vergoeding begrepen waren en als gere
serveerde winsten van voorrnelde ven
nootschap dienden aangezien te worden, 
winsten welke, krachtens artikel 35, § 4, 
van de bij besluit van 31 juli 1943 ge
coordineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, dienden beschouwd 
te worden als aan de vennoten toegekend 
en gedeeltelijk ten laste van eiser dienden 
aangeslagen te worden ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het forclusiemiddel heeft verworpen, 
door eiser hieruit afgeleid dat de betwiste 
aanslagen niet op grond van dezelfde 
belastingelementen of van een gedeelte 
ervan gevestigd werden, en het beroep 
van eiser ongegrond heeft verklaard, 
aldus aannemende dat de nieuwe aan
slagen rechtsgeldig bij toepassing van 
artikel 35, § 4, voormeld, gevestigd wer
den; 

Overwegende evenwel dat uit het ar
rest van 18 november 1958 reeds volgde 
dat eiser ook niet op grond van laatst
genoemde wetsbepaling belastbaar was; 

Dat dit arrest inderdaad beslist dat 
het bedrag van 221.250 frank door de 
vennootschap aan eiser niet werd toe
gekend ; dat het daarenboven in zijn 
motieven bepaalt dat noch de inkassering 
noch de uitgave noch de latere aanwen
ding van die som geboekt werden ; dat 
het aldus aanneemt dat geen gereser
veerde winst door de vennootschap ver
wezenlijkt werd ; 

Overwegende, mitsdien, dat het be
streden arrest, door het tegendeel te 
beslissen, het gezag van het rechterlijk 
gewijsde geschonden heeft ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding bestaat om het tweede middel 
te onderzoeken, dat tot geen ruimere 
vernietiging aanleiding zou kunnen ge· 
ven, vernietigt het bestreden arrest, be
halve in zover het beroep daarbij ont
vankelijk wordt verklaard ; beveelt dat 
van het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

14 februari 1967.- 2e kamer.- Voo?·
zittM', H. van Beirs, voorzitter, - Vcr
slaggeve?', H. Naulaerts.- Gel~jlcluidende 
conclusie, H. Krings, advocaat-generaal. 
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2e KAMER.- 15 februari 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - WINSTEN DIE 
VOORTVLOEIEN UIT DE VERWEZENLIJ
KING OF DE BOEKING VAN DE MEER
WAARDE VAN IN RET BEDRIJF BELEGDE 
AOTIV A. - BELASTBARE WINS TEN, 

VooRWAARDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - WINSTEN DIE 
VOORTVLOEIEN UIT DE VERWEZENLIJ
KING OF DE BOEKING VAN DE MEER
WAARDE VAN DE IN RET BEDRIJF BE
LEGDE AOTIVA.- BELEGDE AOTIVA.
BEGRIP. 

I 0 De winsten die voo1·tvloeien uit de ver
wezenlijking of de boeking van de meer
waa?·de van de in een nijve1·heids-, han
dels- of landbouwbed?"ijf belegde activa, 
ongeacht de oorzaak van 'Cle mem·waa1·de 
en ongeacht de wijze of de vorm van 
belegging, zijn aan de bed1·ijfsbelasting 
onde1·wo1·pen, als bed1'ijfsinkomsten, on
de?' het voorbehoud van de in de wet 
bepaalde belastingV1·ijdom (1). (Gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 25, § 1, 1°, en 27, 
§§ 1 en 2bis.) 

2° De in een nijverheids-, handels- en 
landbouwbed1·ijf belegde activa, 1:n de 
zin van a1·tikel 27, § 1, van de gecoordi
neerde wetten betretfende de inlcomsten
belastingen, zijn die welke te1·zelfde1·tijd 
tot bed?·~jfsdoeleinden w01·den geb1·uilct 
en aan alle ?'isico's van het bedrijf door 
toedoen van z~jn eigenaa1· of met zijn 
toestemming zijn onderwo1·pen (2). 

(GRAULIOH, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 januari 1964 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent ; 

Over het middel afgeleid uit de schen-

(1) Cass., 12 november 1957 en 29 mei 1958 
(A1·r. Vm·br., 1958, blz. 142 en 780); 8 januari 
1963 (Bull. en PASIC., 1963, I, 543). 

(2) Cass., 13 december 1956 (Ar1·. Verb1·., 
1957, biz. 254); 19 september 1961, redenen 
(Bull. en PAsrc., 1962, I, 86); raadpl. SCRBEU-

ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 25, § 1, 1°, 27, § 1, van de b1j het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948 gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbela.stingen, 1317 tot 1322 
van het Bmgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden arrest beslist, enerzijds, 
dat de grand met gebouw - behalve 
voor de private woongelegenheid - en 
de uitrusting, die een volledig en bedrijfs. 
klaar service-station met parkeerplaatsen 
zijn, helemaal in de onderneming werden 
opgenomen, daar zij enigerwijze deze 
onderneming uitmaken, en dus de risico's 
ervan dragen, anderzijds, dat er geen 
afschrijving is gedaan op de gebouwen, 
wei echter op de uitrusting van de baan 
van de parkeerplaats, en tevens een ge
deeltelijke aftrekking is gedaan, als be
drijfslast, van de intrest van de lening 
die voor de bouw heeft gediend, hetgeen 
de belegging van een gedeelte van het 
onroerend goed in de onderneming beves
tigt, en nieruit afleidt dat de gehele 
meerwaarde - behalve die welke betrek
king heeft op de private woongelegenheid 
- belastbaar is, terwijl 1° het arrest 
vaststelt dat de door eiser aan de maat
schappij " Esso Standard » toegestane 
huur de grand en de gebouwen betreft, 
alsmede de ge'installeerde of de te instal
leren uitrusting, namelijk het door eiser 
aangekochte garagematerieel, en dat de 
door de maatschappij " Esso Standard » 
aan eiser toegestane hum dezelfde be
standdelen tot voorwerp heeft, terwijl 
het arrest die huren niet verwerpt als 
schijnovereenkomsten, zodat, zelfs indien 
de huren volgens het arrest een handels
karakter hebben, tach niet het eigen
domsrecht belegd is in de onderneming 
maar wel een persoonlijk recht op de 
voornoemde bestanddelen die nadien 
werden verkocht, en in ieder geval het 
handelskarakter van de genoemde huren 
niet insluit dat het eigendomsrecht van 
de genoemde bestanddelen in de onder
neming is belegd, terwijl artikel 27, § 1, 
dat gewag maakt van " aile vermeerderin
gen van om het even welke in dit bedrijf 
gestoken activa », de belegging van een 
zakelijk recht en zelfs van het eigendoms
recht op de vermelde bestanddelen ver
eist ; 2° de afschrijving op de parkecr-

DER, Les impots su1· les 1'evenus, Complement, 
nr 243; VAN HOUTTE, P1·incipes de droit fiscal, 
nr 244; All>IERYCKX, Fiscaal 1'echt, n" 298; 
BouRs, La notion de 1'evenu taxable, nr 307; 
CALAIS en WrNDEY, Taxe p1•ojessionnelle, 
nrs 359 en 360. 
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plaats en de gedeeltelijke aftrekking van 
de intrest van de lening die voor de 
bouw heeft gediend, geen rechtvaardiging 
zijn voor de aanslag op de meerwaarde 
van de gebouwen, de grond en de nit
rusting, welke niet identiek zijn aan de 
parkeerplaats, noch voor de aanslag op 
de meerwaarde van de voornoemde be
standdelen die met de intrest, als aftrek
bare last beschouwd, niets te maken 
hebben (artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 27, § 1, van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen de winsten die 
voortvloeien uit de verwezenlijking of de 
boeking van de meerwaarde van de in 
een nijverheid-, handels- of landbouw
bedrijf belegde activa, evengoed als de 
inkomsten, aan de bedrijfsbelasting on
derwerpt, ongeacht de oorzaak van de 
meerwaarde en ongeacht de wijze en de 
vorm van de belegging, onder het enige 
voorbehoud van het bepaalde in § 2bis 
van hetzelfde artikel ; 

Dat het voor de belegging van activa 
in zulk een bedrijf nodig maar tevens 
voldoende is dat zij tegelijk voor bedrijfs
doeleinden werden bestemd en aan alle 
risico's van de onderneming onderworpen 
door toedoen van de eigenaa.r of met 
zijn toestemming; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
dienaangaande bestreden te worden, 
vaststelt dat het gebouw waarvan de 
verkoop tot een meerwaarde aanleiding 
heeft gegeven - behalve de private 
woongelegenheid - in de onderneming 
werd opgenomen en aan alle risico's van 
de onderneming onderworpen door de 
wil van eiser ; 

Dat het er bovendien op wijst dat de 
door eiser aan de maatschappij " Esso 
Standard " toegestane huur en de huur 
door laatstgenoemde aan eiser toegestaan 
deel uitmaken van een " geheel van ver
richtingen >>, door de eiser die eigenaar is 
van het gebouw en genieter van de meer
waarde, gedaan " met het eriige doel >> 
een volledig service-station op te richten 
en te exploiteren, waarin het onroerend 
goed aldus gedeeltelijk was opgenomen ; 

Dat deze vaststellingen en overwegin
gen het bestreden beschikkend gedeelte 
wettelijk verantwoorden ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del wettelijke grondslag mist ; 

Wat het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat artikel 97 van de 

Grondwet, waarvan eiser de schending 
inroept, vreemd is aan de grief die hij 
aanvoert; 

Dat dit onderdeel van het middel 
dus niet kan worden aangenomen ; 

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

15 februari 1967.- 2e kamer.- Voo?'
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve?·
slaggever, H. Trousse. - Gelijkl1tidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele. 

2e KAli'IER.- 15 februari 1967. 

l o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. 
-PERREN VA,N HET AAN HET HOF VAN 
BEROEP OVERGELEGD GESCHIL. - SUB
SIDIAIRE BETWISTING WAABOVER DE 
DillECTEUR GEEN RECHT MOEST DOEN, 
OMWILLE VAN ZIJN BESLISSING. -
BETWISTING DIE NIET ALS NIEUW DOOR 
HET HOF VAN BEROEP RON BESCHOUWD 
WORDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. 
-PERREN VAN HET AA,N HET HOF VAN 
BEROEP OVERGELEGD GESOHIL.- AD
MINISTRATIE DIE IN CONCLUSIE DE 
GRONDSLAG VAN DE AANSLAG WIJZIGT. 
- BETWISTINGEN WELKE lJIT DEZE 
WIJZIGING KUNNEN ONTSTA,A,N.- 0NT
VANKELIJKHEID. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING.- VERKOOP VAN 
DE INSCHRIJVINGSRECHTEN VERBONDEN 
AAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE SINDS 
MEER DAN VIJF JAAB V66R DE VER
KOOP IN HET PATRIMONIUM VAN DE 
ONDERNEMING GEKOMEN. - AANSLAG 
GEVESTIGD OP DE. MEERWAABDE VAN 
DE KOOPWAARDE VAN DE RECHTEN, 
ZONDER HERWAARDERING VAN DEZE 
WAABDE. - SOHENDING VAN ARTI
REL 27, § 2bis, LITTERA a, LID 1 EN 2, 
VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN. 

4° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
D!RECTE BELASTINGEN. - VOORZIE· 
NING DIE DE SCHENDING VAN EEN 
VREEMDE WETSBEPA,LING A,A.N:VOERT, 
- BEVOEGDHEID VAN HET HoF OM TE 
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ONDE:RZOEKEN OF DE FEITENRECHTER 
DEZE WETSBEPALINC+ HEEFT C+ESCHON
DEN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTINC+. - VERC+OEDIN

GEN C+ESTORT AAN DE AANDEELHOU
DERS VAN DE FRANSE ELEKTRICITEITS

l\1AATSCHAPPIJEN C+ENATIONALISEERD 

DOOR DE FRANSE WET VAN 8 APRIL 
1946. - VERC+OEDINC+EN ONTVANC+EN 
TEN C+EVOLC+E VAN EEN ONTEIC+ENINC+ 

OF EEN ANDERE SOORTC+ELIJKE C+E

BEURTENIS, IN DE ZIN VAN ARTIKEL 27, 
§ 2te1', VAN DE C+ECOORDINEERDE WET

TEN. - VERGOEDINC+EN DIE C+EEN OP
BRENGST UITMAKEN VAN EEN VERDE

LING VAN RET l\1AATSCHAPPELIJK VER· 
MOC+EN, IN, DE ZIN VAN ARTIKEL 15, 
§ 2, VAN DEZELFDE WETTEN. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN.- IN
TERNATroNALE OVEREENKOMSTEN. -

FRANS-BELGISCHE OVE:REENKOMST. -

VE:RGOEDINC+EN C+ESTO:RT AAN DE AAN· 
DEELHOUDERS VAN DE F:RANSE ELEK

TRICITEITSMAATSCHAPPIJEN, C+ENATIO • 
NALISEERD DOOR DE F:RANSE WET VAN 

8 APRIL 1946. - VERC+OEDINC+EN DIE 

C+EEN INKOMSTEN UITMAKEN IN DE ZIN 
VAN DE ARTIKELEN 4 EN 5 VAN EVEN

C+EMELDE OVEREENKOMST. 

1° Het hof van be1·oep, dat kennis neemt 
van het be1·oep van cle belastingplichtige 
tegen de beslissing van de di1·ecte1w de1• 
belastingen, kan niet als een b1titen de 
pm·ken van het ove1·gelegde geschil val
lencle nieuwe betwisting beschouwen een 
subsidiai1· in de 1'eclamatie opgewo1·pen 
twistpunt, zelfs indien, omwille van z~jn 
beslissing op de p1'incipale betwisting, 
cle di1·ecteu1· zich ove1· dit twistpunt niet 
diende uit te spreken (1). (Gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 66.) 

2° J'Vannee1· de aclminist1·atie vom· het hof 

(1) Raadpl. R. HAYOIT DE 'l'ERMICOURT, 

« Bezwaarschriften inzake inkomstenbelastin
gen ,, Bulletin van de di1·ecte belastingen, juni 
1959, nr 353, blz. 341, en de in de noot aan
gehaalde arresten, cass., 25 jru1i 1963 (Bttll. 
en PAsrc., 1963, I, 1124). 

(2) Ret hof van beroep, dat kennis neemt 
van een beroep van de belastingplichtige tegen 
de beslissing van de directeur der belastin
gen, moet binnen de perken van het overge
legde geschil de wettelijkheid en de grondslag 
van de aanslag onderzoeken en kan hetzij op 
verzoek van de administratie, hetzij van 

van beroep, dat kennis neemt van het 
bemep van cle belastingplichtige tegen 
de beslissing van de di1·ecteur cle1· belas
t,;ngen, in conclttsie de g1·onclslag van 
de aanslag wijzigt, is de belastingplich
tige ontvanlcelijk om bij het voeren van 
zijn ve1·wee1· de betwistingen op te werpen 
clie ttit cleze wijziging kunnen ontstaan 
en is het hof van bemep verplicht ze te 
onde1·zoeken (2). (Gecoiirdineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 66.) 

3° Het aan een aancleel verbonden in
schrijvings?'echt maakt ingevolge de af
scheicling e1·van geen deel mee1· uit van 
het aancleel om een afzonclet·lijke baat 
op te leve1·en, zoclat de belasting op de 
winst voo1·tvloeiencle uit de veTkoop van 
de insclwijvings1·echten ve1·bonclen aan 
een etfectenportefeuille sincls meet· clan 
vijf jaa1· voor de verkoop in het patri
monittm van een onclet·neming gekomen, 
op de meenvaa1·cle van cle koopwam·cle 
van de insclwijvings1·echten slechts kan 
gevestigcl worden mits he1·waarclm·ing 
van cleze waanle, zelfs zo de aanclelen 
niet zijn verkocht (3). (Gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 27, § 2bis, litt. a, lid 1 en 2.) 

4° Het Hof dat kennis neemt van een voor
ziening die de schencling van cle bepa
lingen van een Franse wet aanhaalt, 
is bevoegcl om te oncle1·zoeken of de feiten
rechte1' cleze v1·eemcle wetsbepalingen 
geschonclen heeft (4). (Wet van 4 au
gustus 1832, art. 17.) (Impliciete op
lossing.) 

5° De vergoeclingen gestort aan de aancleel
houcleTs van de Franse elekt1·iciteits
maatschappijen, genationaliseercl doo1• 
de Franse wet van 8 ap1·il 1946 en de 
wetten die ze gewijzigcl hebben, maken 
geen opbrengst uit van een vercleling 
van het maatschappelijk ve1·mogen van 

ambtswege aile elementen tot rechtvaardi
ging van de aanslag naar voren brengen : 
cass., 10 oktober 1962 en 2 januari 1963 (Bull. 
en PAsrc., 1963, I, 209 en 503); 27 oktober 
1964 en 27 april 1965 (ibid., 1965, I, 211 en 
907); 3 mei 1966 (ibid., 1966, I, 1125). 

(3) Raadpl. cass., 20 januari 1959 (An·. 
Verbr., 1959, blz. 404), en, op verwijzing. 
Gent, 30 juni 1961 (Jou1·n. prat. d1•oit fiscal, 
1962, blz. 74); zie tevens cass., 15 juni 1965, 
twee arresten (Bull. en PAsrc., 1965, I, 1124 
en 1126). 

(4) Cass., 15 december 1966, sttpm, blz. 479, 
en de conclusie van het openbaar ministerie. 
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die ondernemingen, in de zin van arti
kel 15, § 2, van de gecoordineerde wetten 
bet1·efjende de inkomstenbelastingen, 
doch zijn verk1·egen ten gevolge van een 
onteigening of een ande1·e soortgelijke 
gebetwtenis, in de zin van a1·tikel 27, 
§ 2ter, van dezelfde wetten. 

()0 De ve1·goedingen gesto1·t aan de aandeel
houde1'S van de F'1·anse elekt1·iciteits
maatschappijen, genationalisem·d doo1• 
de F'mnse wet van 8 ap1·il 1946 en de 
wetten die ze gew~jzigd hebben, maken 
geen inkomsten uit in de zin van de 
artikelen 4 en 5 van de op 16 mei 1931 
tussen Belgie en F'rank1·ijk gesloten 
ove1•eenlcomst met het doel dubbele belas
ting te ve1·mijden, en goedgeketwd door 
de wet van 28 decembm· 1931. 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHA,P COMPAGNIES 
REUNIES D'ELECTRICITE ET DE TRANS
PORTS « ELECTRORAIL ll, T. BELGISOHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST, 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 februari 1964 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 61, inzonderheid 
§ 3, 65, 66, 67 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, 6 van de wetten betreffende 
de nationale crisisbelasting, gecoiirdineerd 
bij het besluit van de Regent van 16 ja
nuari 1948, en 12 van de wet van 12 maart 
1957 houdende sommige bepalingen op 
financieel, economisch en sociaal gebied, 
doo1'Clat het bestreden arrest beslist dat 
het hof van beroep niet " bevoegd " is 
om te beslissen of de meerwaarde van 
623.614 frank, door eiseres verwezenlijkt 
bij de verkoop van inschrijvingsrechten 
afgescheiden van maatschappelijke aan
delen die zij in portefeuille had, hij toe
passing van artikel 27, § 2bis, littera a, 
lid 2, van de gecoiirdineerde wetten ge
deeltelijk belasti:p.gvrijdom genoot, op 
grond « dat verzoekster in haar bezwaar 
alleen stecmt op de toepassing van arti
kel 27, § 1, dat zij alleen vermeldt bij 
haar stelling dat, bij toepassing van die 
wetsbepaling, de taxatie voorbarig was 
en slechts kon geschieden bij de verkoop 
van de effecten ; dat wanneer verzoekster 
de volledige vrijstelling van het bedoelde 

bedrag vroeg dit alleen krachtens arti
kel 27, § 1, was; dat de bijkomende ant
hefting die zij thans overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 27, § 2bis, vraagt 
op een andere grond gesteund is dan die 
waarop de in het · bezwaar gevraagde 
ontheffing gesteund was ; dat de direc
teur in zijn beslissing van het onderzoek 
van die vraag niet .ambtshalve kennis 
heeft genomen ,, te1·wijl de administratie 
was begonnen met te stellen dat de ver
koopprijs van de inschrijvingsrechten 
belastbaar was als opbrengst van een 
commerciele verrichting, wat eiseres bij 
bezwaar had bet·wist, om vervolgens deze 
stelling voor het hof van beroep te laten 
varen en te beweren dat een gedeelte 
van de verkoopprijs als verwezenlijkte 
meerwaarde belastbaar was, zodat, wan
neer eiseres bij conclusie had opgeworpen 
dat een zodanige meerwaarde krachtens 
artikel 27, § 2bis, van de gecoordineerde 
wetten slechts gedeeltelijk belastbaar 
was, zij alleen maar gebruik had gemaakt 
van haar recht om de nieuwe rechtvaar
diging te bestrijden die de administratie 
aan de bedoelde aanslagen had gegeven, 
waaruit volgt dat door te beslissen dat 
eiseres bij conclusie betwistingen had op
geworpen die verschillend waren van die 
welke in het bezwaar geformuleerd en bij 
de beslissing van de directeur onderzocht 
waren, het hof van beroep in zijn arrest 
aan die alden een met hem bewoordingen 
onverenigbare betekenis heeft gegeven 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk "\Vetboek) en 
wederrechtelijk heeft geweigerd een ge
schil te behandelen dat tot zijn bevoegd
heid behoorde (schending van de andere 
aangeduide bepalingen) : 

Overwegende, enerzijds, dat eiseres 
zich in haar bezwaar er niet toe beperkt 
heeft de mening van de controleur te 
betwisten die de opbrengst van de door 
haar gedane verkoop der inschrijvings
rechten afgescheiden van aandelen uit 
haar portefeuille, als winsten van gedane 
verrichtingen had aangezien ; 

Dat eiseres, bij het beschouwen van 
genoem.de verkoop ten opzichte van de 
bepaling van artikel 27, § 1, van de ge
coordineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen die de uit de ver
wezenlijkte meerwaarden voortvloeiende 
vermeerderingen van de belegde activa 
met de bedrijfswinsten gelijkstelt, heeft 
aangevoerd dat het niet denkbaar is 
" dat een meerwaarde kan verwezenlijkt 
worden zonder vervreemding van het 
goed dat die meerwaarde heeft verkre
gen " en « dat het alleen op het ogenblik 
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van de verkoop van het effect mogelijk 
is te zien of er werkelijk winst werd ge
maakt welke gevormd wordt door het 
verschil tussen de opbrengst van de ver
koop en de beleggings- of kostwaarde, 
eventueel herschat met toepassing van 
de in artikel 15 van de geco6rdineerde 
wetten bepaalde coefficienten » ; 

Dat hieruit dient afgeleid te worden 
dat eiseres in haar bezwaar subsidiair 
staande hield dat in het geval dat de 
bepaling van artikel 27, § 1, betreffende 
de verme9rderingen van belegde activa, 
toepasselijk zou zijn, deze bepaling onder 
voorbehoud van de bij artikel 27, § 2bis, 
littera a, lid 1 en 2, toegestane herwaar
dering zou moeten toegepast worden, dit 
wil zeggen rekening houdende met de in 
artikel 15 bepaalde coefficienten waar
naar die alinea's verwijzen; 

Dat de directeur der belastingen, om 
de reclamatie te verwerpen, heeft gesteld 
dat de opbrengst van de verkoop van de 
inschrijvingsrechten « een inkomen is in 
de kas van de vennootschap dat inzake 
belastingen zoals aile andere inkomsten 
moet worden behandeld » ; 

Overwegende, anderzijds, dat voor het 
hof van beroep de administratie die voor 
de eerste maal toegaf dat de verkoopprijs 
van de inschrijvingsrechten niet als een 
winst van een gedane verrichting kon 
worden beschouwd, de aanslag heeft ge
grond op de vermeerdering van de waarde 
van de inschrijvingsrechten, als belegde 
activa beschouwd, en op de verwezen
lijking van hun meerwaarde, ten gevolge 
van hun afscheiding van de effecten en 
van hun verkoop ; 

Dat eiseres, gelet op die wijziging van 
de basis zelf van de aanslag, ontvankelijk 
was om te doen gelden dat de toepassing 
van de bepaling van artikel 27, § 1, be
treffende de vermeerderingen van be
legde activa, die de administratie aldus 
heeft aangevoerd, moest geschieden zon
der uitsluiting van het in die bepaling 
voorkomend voorbehoud, te weten de 
belastingvrijdom van de verwezenlijkte 
meerwaarde, in de bij artikel 27, § 2bis, 
littera a, lid 2, bepaalde mate; 

Dat het hof van beroep, op gevaar af 
eiseres elk recht van verweer te ontne
men, gehouden was dit geschil te behan
delen; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, inzonderheid § 1, 27, inzon
derheid §§ 1, 2 en 2bis, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
co6rdineerd bij het besluit van de Regent 

van 15 januari 1948, 6 van de wetten 
betreffende de nationale crisisbelasting, 
gecoordineerd bij het besluit van de 
Regent van 16 januari 1948, en 12 van 
de wet van 12 maart 1957, houdende 
sommige bepalingen op financieel, eco
nomisch en sociaal gebied, aoo1·dat, hoe
wei eiseres preferente inschrijvingsrech
ten afgescheiden van maatschappelijke 
aandelen heeft verkocht die zij in porte
feuiile had en zij beweerd heeft dat de 
op die rechten verwezenlijkte meer
waarde belastingvrijdom genoot in de 
bij artikel 27, § 2bis, littera a, lid 2, van 
de geco6rdineerde wetten bepaalde mate, 
het bestreden arrest nochtans die bewe
ring ongegrond verklaart omdat « aan
gezien het inschrijvingsrecht deel uit
maakt van de waarde van het effect, de 
vraag in hoever de verkoopprijs niet 
hoger gaat dan het produkt bekomen 
door vermenigvuldiging van de tot de 
aankoop aangewende som1nen overeen
komstig de bepalingen van lid 1, lit
tera a, van artikel 27, § 2bis, slechts bij 
de verkoop van het effect nauwkeurig 
kan worden geschat », te1·wijl het voor
kmu·recht voor de inschrijving op een 
kapitaalsverhoging ophoudt deel uit te 
maken van het maatschappelijk aandeel 
wanneer het ervan wordt afgescheiden en 
op dat ogenblik een afzonderlijk belegd 
vermogen wordt, waarvan de meerwaarde 
belastbaar is maar, in strijd met wat het 
arrest beslist, slechts in zover zij geen 
belastingvrijdom geniet op grond van 
artikel 27, § 2bis, van de gecoi:irdineerde 
wetten, zonder dat de latere verkoop 
van het effect afgescheiden van het 
inschrijvingsrecht en de eventueel op dit 
laatste verwezenlijkte meerwaarde dien~ 
aangaande invloed heeft (schending van 
aile aangeduide wetsbepalingen), en ter
wijl, door te beslissen dat de vraag niet 
nauwkeurig kon worden beoordeeld in 
hoever de verkoopprijs van de inschrij
vingsrechten de herschatte prijs van de 
aanlwop overschreed, het arrest op tegen
strijdige motieven steunt daar het ander
zijds verklaart dat de door eiseres op 
die rechten verwezenlijkte meerwaarde 
623.614 frank bedroeg, wat insluit dat 
zij bepaalbaar was, en die tegenstrijdig
heid van gronden gelijkstaat met het 
ontbreken van gronden (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het aan een maat
schappelijk aandeel verbonden inschrij
vingsrecht er weliswaar noodzakelijk 
deel van uitmaakt, maar ophoudt er 
deel van uit te maken, om een afzonder
lijk activa te vormen, vanaf het ogenblik 
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dat het ervan wordt afgescheiden met 
het oog op zijn overdracht of de inschrij
ving door de houder zelf ; 

Overwegende dat de ontstentenis van 
verkoop van het effect waaraan het in
schrijvingsrecht verbonden was, die geen 
beletsel is om de aankoopwaarde van dit 
recht te bepalen, evenmin de herwaar
dering overeenkomstig artikel 27, § 2bis, 
littera a, van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomsten belastingen kan 
beletten om de bij die bepaling vastge
stelde belastingvrijdom te berekenen; 

Dat de krachtens de artikelen 27, § 2bis, 
littera a, lid 1, en 15, § 2, van bedoelde 
wetten toepasselijke herwaarderingscoef
ficienten alleen zijn vastgesteld in ver
band met het jaar van belegging, zonder 
mogelijke invloed van een eventuele la
tere verkoop van de effecten waarvan de 
inschrijvingsrechten werden afgeschei
den; 

Dat het arrest derhalve zijn beslissing 
niet wettelijk verantwoordt en dat het 
middel gegrond is ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 14, inzonderheid § 1, 4°, 15, 
inzonderheid § 2, 19, 27, inzonderheid 
§ 2te1', 32, inzonderheid § 1, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coiirdineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 6 van de wet-ten 
betreffende de nationale crisisbelasting, 
gecoiirdineerd bij het besluit van de 
Regent van 16 januari 1948, 12 van de 
wet van 12 maart 1957 houdende som
mige bepalingen op financieel, economisch 
en sociaal gebied, 1, 4, 5 van de op 16 mei 
1931, tussen Belgie en Frankrijk gesloten 
overeenkomst met het doel dubbele be
lasting te vermijden, van het enig artikel 
van de wet van 28 december 1931 tot 
goedkeuring van genoemde overeen
komst, van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het B-urgerlijk Wetboek, 6, 9, 10, 
11, 13, 14, 50 van de Franse wet nr 46-628 
van 8 april 1946 op de nationalisatie 
van gas en elektriciteit, die gewijzigd 
zijn bij de artikelen 1, 2, 4, 5, 6, 10 van 
de Franse wet nr 48-1260 van 12 augustus 
1948, van de Frans-Belgische overeen
komst van 18 februari 1949 gewijzigd 
bij briefwisseling van 12 maart en 12 april 
1950 en inzonderheid van de artikelen 1 
en 3 van het bij de genoemde overeen
komst gevoegd reglement, van het Frans 
decreet van 11 juni 1949 houdende goed
ke-uring van deze overeenkomst, cloo1•dat 
het bestreden arrest beslist dat de bedra
gen die eiseres in 1950 van de Franse 
openbare best-uren ten gevolge van de 

nationalisatie van do Franse elektriei
teitsmaatschappijen waarin zij aandeel
houdster was, van de vereffening van die 
maatschappijen en van de overdracht 
van hun activa aan Franse openbare 
instellingen heeft ontvangen, geen roe
rende inkomsten zijn en onder meer geen 
batig vereffeningssaldo zijn, bedoeld in 
de artikelen 14, 15 en 19 van de gecoiir
dineerde wetten en in Belgie van belas
tingen vrijgesteld zijn bij de artikelen 4 
en 5 van de Frans-Belgische overeen
komst van 16 mei 1931, clooTdat het arrest 
aldus nitspraak doet op grond : a) « dat 
titel I van de Franse wet van 8 april1946 
handelend over de nationalisatie en ti
tel II over het in toepassing brengen van 
de nationalisatie de wijze bepalen waarop 
de bedoelde ondernemingen, nit kracht 
van de wet, uit het vermogen van de 
partikulieren in het vermogen van de 
nationale diensten zullen overgaan ; dat 
zodanige overdracht enkel kan worden 
nitgelegd als een onteigening, welke ook 
de modaliteiten wezen die worden toe
gepast ,, b) "dat hetgeen in de mobilien
belasting krachtens artikel 15, § 2 (van 
de gecoiirdineerde wetten), wordt belast, 
geen inkomsten uit roerend kapitaal zijn 
zoals bedoeld in artikel 14, maar activa
vermeerderingen zelfs wanneer deze moe
ten worden aangezien als deel nitmakend 
van het kapitaa,l omdat ze naar dit kapi
taal overgeschreven of erin opgenomen 
werden evenals de meerwaa.rde van het 
maatschappelijk vermogen ; dat arti
kel 15, § 2, een andere materie in de 
mobilienbelasting aanslaat dan die welke 
in artikel 14 is vastgesteld; dat de Frans
Belgische overeenkomst van 16 mei 1931 
die, naar luid van artikel 1, betrekking 
heeft op de belastingplichtigen die hun 
fiscale woonplaats in een van beide con
tracterende Staten hebben en van wie 
sommige inkomsten geheel of gedeeltelijk 
voortkomen nit de andere Staat, ten deze 
niet kan toegepast worden ,, en clom·clat 
het arrest daaruit afleidt dat de bedoelde 
door eiseres ontvangen vergoedingen 
slechts krachtens artikel 27, § 2ter, van 
de gecoiirdineerde wetten belastingvrij
dom genoten en dat de administratie 
derhalve terecht bij toepassing van lid 2 
van deze bepaling de aldus vrijgestelde 
meerwaarde van de aankoopprijs der 
in wederbelegging verkregen activa-be
standdelen had afgetrokken om de meer
waarde te bepalen die in 1956 en 1957 op 
de genoemde activa-bestanddelen verwe
zenlijkt werd, tM'W~jl, hoewel de over
dracht van de goederen van de Franse 
vennootschappen aan een Franse open
bare instelling voor die vennootschappen 
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een onteigening was, de bedragen die eise
res, aandeelhoudster in genoemde ven
nootschappen, ontvangen heeft ten ge
volge van de gedwongen vereffening van 
die vennootschappen en de onteigening 
van hun goederen, overeenkomstig de 
Franse wet van 8 april 1946, voor eiseres 
geen onteigeningsvergoeding noch een 
van de andere in artikel27, § 2ter, van de 
geco6rdineerde wetten bedoelde vergoe
dingen waren, maar de op brengst van de 
op overheidsbevel verrichte verdeling van 
het maatschappelijk vermogen van de 
Franse vennootschappen en bijgevolg 
een roerend inkomen bedoeld in de arti
kelen 14, inzonderheid § 1, 4o, 15, inzon
derheid § 2, en 19 van de gecoi:irdineerde 
wetten (hoofdzakelijk schending van die 
bepalingen en van de artikelen 6, 9, 10, 
11, 13, 14 van de Franse wet van 8 april 
1946 gewijzigd bij de wet van 12 augus
tus 1948, van de Frans-Belgische over
eenkomst van 18 februari 1949 en van 
het Frans decreet van ll juni 1949 hou
dende goedkeuring van deze overeen
komst), te1·wijl, door te beslissen dat eise
res krachtens de bepalingen van de 
Franse wet van 8 april1946 onteigenings
vergoedingen had ontvangen, het arrest 
alleszins aan die bepalingen en onder 
meer aan de artikelen 6, 9, 10, 11, 13 
en 14 van deze wet een met hun bewoor
dingen onverenigbare betekenis heeft 
gegeven, daar deze bepalingen wel de 
onteigening van het activa der Franse 
veru1ootschappen maar niet die van de 
maatschappelijke aandelen van eiseres 
bekrachtigen (hoofdzakelijk schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek), terwijl het ar
rest dus ten onrechte beslist dat de admi
nistratie, in de bij artikel 27, § 2te1·, lid 2, 
van de geco6rdineerde wetten bepaalde 
mate, geldig de belastbare meerwaarde 
heeft kmmen verhogen die eiseres in 1956 
en 1957 heeft verwezenlijkt op de activa
b:standdelen verkregen in wederbeleg
gmg van de effecten der genationaliseerde 
Franse vennootschappen, daar genoemd 
artikel 27, § 2ter, ten deze niet toepasse
lijk is (hoofdzakelijk schending van- deze 
bepaling), en te1'w~jl de aanslag van het 
roerend inkomen dat eiseres als aandeel
houdster in de Franse vennootschappen 
heeft verwezenlijkt, zoals het hierboven 
bepaald is, bij de artikelen 4 en 5 van de 
Frans-Belgische overeenkomst van 16mei 
1931 a_an Frankrijk wordt voorbehouden, 
waarmt volgt dat het arrest deze bepa
lingen heeft geschonden door te beslissen 
dat dit inkomen slechts krachtens arti
kel 27, § 2te1', van de geco6rdineerde 

wetten belastingvrijdom kon genieten : 

Overwegende dat het middel hierop 
steunt dat de « bedragen " die eiseres bij 
toepassing van de Franse wet van 8 april 
1946 op de nationalisatie van elektrici
teit en van gas, gewijzigd bij de Franse 
wetten van 21 oktober 1946 en 12 augus
tus 1948, als aandeelhoudster in Franse 
vennootschappen heeft ontvangen ten 
gevolge van de overdracht van de goe
deren van die vennootschappen aan een 
nationale Franse dienst, voor eiseres 
noch een onteigeningsvergoeding zoals 
het arrest het beslist, noch een van de 
andere in artikel 27, § 2te1', van de ge
coi:irdineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen bedoelde vergoedin
gen zijn, maar de opbrengst van de op 
overheidsbevel verrichte verdeling van 
het maatschappelijk vermogen van ge
noemde vennootschappen, dit wil zeggen 
een aan de mobiliiinbelasting onderwor
pen inkomen in de zin van de artikelen 14, 
§I, 15, § 2, en 19 van de genoemde gecoi:ir
dineerde wetten en waarvan bijgevolg de 
aanslag overeenkomstig de artikelen 4 
en 5 van de bij de wet van 28 december 
1931 goedgekeurde Frans-Belgische over
eenkomst van 16 mei 1931 aan Frankrijk 
wordt voorbehouden ; 

Overwegende dat volgens de voor
noenlde Franse wet, en onder meer val
gens de bewoordingen zelf van haar arti
kelen 9 en 10, de overdrachten aan de 
nationals diensten van de goederen, 
rechten en verplichtingen van een onder
neming die genationaliseerd wordt, recht 
geven op « een vergoeding " ten laste van 
de diensten die uit de overdrachten voor
deel halen ; dat, wanneer een onderne
ming is opgericht als een vennootschap 
op aandelen, deze « vergoeding » aan de 
aandeelhouders wordt toegekend naar 
rata van hun aantal aandelen en dat, 
zo de aandelen op de beurs genoteerd 
zijn, « de vergoeding » wordt vastgesteld 
tegen een gemiddelde koers ; 

Dat, naar luid van artikel 13, de beta
ling van de verschuldigde « vergoedin
gen » geschiedt door afgifte aan de recht
hebbenden, in ruil voor hun effecten, 
van obligaties van de '' Caisse nationale 
d'equipement de l'electricite et du gaz >>; 

Dat, volgens artikel 14, de onderne
mingen waarvan al de goederen worden 
overgedragen en die opgericht zijn onder 
de vorm van vennootschappen op de 
datmn van de overdracht in vereffening 
worden gesteld en dat, volgens de arti
kelen 14qttinquies en 15, de algemene ver
gadering van aandeelhouders een ver-
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effenaar benoemt aan wie de nodige 
bevoegdheden worden toegekend om in 
naam van de onderneming in vereffening 
alle handelingen en operaties te ver
richten die een gevolg zijn van de over
dracht van de genationaliseerde goederen 
en eventueel het gedeelte van die baten 
te gelde maken dat niet zou bestemd 
worden voor een van de door de nationa
lisatie nagestreefde doeleinden en dat 
hem zou worden ter hand gesteld; dat, 
naar luid van artikel 18, de toepassing 
van deze wet huiten het geval van aan
sprakelijkheid wegens een font, op geen 
andere vergoeding recht geeft dan die 
welke uitdrukkelijk in de voorafgaande 
bepalingen zijn vastgesteld; 

Overwegende dat aldus blijkt dat de 
toekenning aan eiseres, ten laste van de 
diensten die voordeel hebben getrokken 
nit de overdracht, van obligaties van de 
« Caisse nationale d'equipement de l'elec
triciM et du gaz " strekt tot de sclmde
loosstelling van het nadeel dat voor haar, 
als vennote, voortvloeit uit de nationali
satie van de ondernemingen waarin zij 
aandeelhoudster was ; 

Overwegende dat, enerzijds, dergelijke 
vergoeding niet de opbrengst is van een 
verdeling van het maatschappelijk ver
mogen in de zin van artikel 15, § 2, van 
de gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en dat, anderzijds, 
het arrest wettelijk heeft kunnen beslis
sen, .zonder de in het middel vermelde 
Franse wetsbepalingen te schenden, dat 
de overdracht voortvloeiende uit het in 
toepassing brengen van de Franse wet 
van 8 april 1946 voor eiseres een onteige
ning of een andere soortgelijke gebeurte
nis uitmaakt, in de zin van artikel 27, 
§ 2te1', van de genoemde gecoi:irdineerde 
wetten, en dat de haar in compensatie 
toegekende vergoedingen geen inkomsten 
zijn in de zin van de artikelen 4 en 5 
van de Frans-Belgische overeenkomst van 
16 mei 1931; 

Dat het middel derhalve niet kan wor
den aangenomen ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het de aanvraag tot 
ontheffing van de belasting betreffende 

(1) Cass., 5 januari 1960 (Bull. en PAsrc., 
1960, I, 500) ; raadpl. cass., 6 september 1966, 
sup1·a, blz. 14. De wet van 16 februari 1961 
tot wijziging van de wetgeving wat betreft de 
vertegenwoordiging van de beklaagden, bur
gerlijk aansprakelijke personen en burgerlijke 
partijen voor de strafgerechten is in zaken 
van directe belastingen niet toepasselijk. 

de verkoop van de inschrijvingsrechten, 
gesteund op artikel 25, § 2bis, littera a, 
lid 2, van de gecoi:irdineerde wetter, be
treffende de inkomstenbelastingen, niet 
ontvankelijk en niet gegrond verklaart ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van het thans gewezen srrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiseres en verweerder elk in 
de helft van de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

15 februari 1967.- 2e kamer.- Voo1'
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeve1', H. Perrichon.- Gelijlclttirlende 
conclttsie, H. Paul Mahaux, advocaat-ge
neraal. - Pleite1·s, HR. van Bastelaer 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Brussel) en Fally. 

2e KAJVIER.- 15 februari 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRJVI. - DIRECTE BELASTINGEN. 
VERZOEKSCHRIFT IN CASSATIE. 

HANDTEKENING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORJVI. - DIRECTE BELASTINGEN. 
BETEKENING VAN HET CASSATIEVER

ZOEKSCHRIFT, - GEEN VASTSTELLING 
VAN DE HANDTEKENING VAN HET VER
ZOEKSCHRIFT, 0NONTV ANKELIJK
HEID VAN DE VOORZIENING, 

1 o Daa1· de voo1·ziening inzalce di1·ecte be
lastingen bij ve1·zoeksclwift w01·dt inge
stelrl, moet zij noodzalcelijlc doo1' eise1' 
of doo1• zijn bijzonrle1'e gevolmachtigde 
w01·rlen getelcenrl (1). (Wet van 6 sep-. 
tember 1895, art. 14.) 

2o Is niet ontvanlcelijlc de voo1·ziening 
inzalce rliTecte belastingen, wannee1· noch 
het afsch1'ift van het aan ve1·wee1'de1' 
ove1·gelegde vm·zoelcsclwift noch het ex
ploot van betelcening vaststelt dat het 
betelcenae Ve1'zoelcsc71JI'ift a001' eise1• of 
doo1' zijn bijzonclm· gevolmachtigrle is 
getelcenrl (2). (Wet van 6 september 
1895, art. 14.) 

(2) Cass., 9 december 1935 en de conciusie 
van het openbaar ministerie (Bull. en PAsrc., 
1936, I, 82); 23 maart 1948 (ibid., 1948, I, 
201) en noot 2, biz. 202 ; 1 december 1953 
(A,.,·. Verb1·., 1954, biz. 226); raadpi. cass., 
19 maart 1959 (Bull. en PAsrc., 1959, I, 733). 
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(N.AAMLOZE VENNOOTSCH.AP <e FABRIQUE 
NATIONALE D'ARMES DE <1UERRE », 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANCI:EN.) 

ARREST. 

RET ROF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1966 door bet Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid, opgeworpen tegen het cassatiebe
roep en· door verweerder afgeleid uit de 
nietigheid van de betekening van het 
cassatieverzoekschrift, doonlat het af
schrift van dit verzoek, dat door de 
gerechtsdeurwaarder aan verweerder is 
ter hand gesteld bij de betekening van 
dit laatste, niet de vaststelling bevat dat 
het verzoekschrift door eiseres of door 
haar gevolmachtigde werd ondertekend 
en dat het exploot van betekening even
min vermeldt dat het verzoekschrift 
behoorlijk werd ondertekend : 

Overwegende dat uit de door partijen 
regelmatig overgelegde stukken blijkt : 
1° dat het cassatieverzoekschrift, inge
diend ter griffie van het hof van beroep, 
ondertekend is door de advocaat die 
eiseres krachtens een hijzondere vol
macht vertegenwoordigt ; 2° dat het 
afschrift van genoemd verzoekschrift, 
dat door de gerechtsdeurwaarder aan 
verweerder werd ter hand gesteld bij 
de betekening van de voorziening, niet 
de vaststelling bevat dat deze handteke
ning werd geplaatst en zich voordoet 
alsof deze ondertekening op het origineel 
werd weggelaten ; 3° dat onderaan op het 
afschrift vermeld staat " gelijkluidend », 
gevolgd door de handtekening van de 
instrumenterende gerechtsdeurwaarder ; 

Overwegende dat de voorziening i:O:
zake directe belastingen bij verzoek
schrift wordt ingesteld, zodat dit nood
zakelijk door de eiser of door zijn ge
machtigde moet worden ondertekend ; 
dat hieruit volgt dat het afschrift van dit 
verzoekschrift, dat verweerder ter hand 
wordt gesteld bij de betekening van dit 
laatste, eveneens noodzakelijk de vast
stelling moet bevatten dat dit wezenlijk 
bestanddeel van het verzoekschrift aan
wezig is, tenzij het exploot van betoke
ning deze vaststelling bevat, wat hier 
niet het geval is ; dat, onder dit voor
behoud, het aan de betekende ter hand 
gestelde afschrift van het cassatiever
zoekschrift voor hem het origineel ver
vangt en dus op zichzelf het bewijs van 
de regelmatigheid van het origineel moet 
bevatten; 

Overwegende dat het aan verweerder 
ter hand gestelde afscnrift van het ver
zoekschrift in het onzekere laat of dit 
laatste werd ondertekend, zodat dit 
afschrift voor verweerder het bewijs niet 
levert dat dit wezenlijk bestanddeel van 
de aide aanwezig is ; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid gegrond is ; 

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

15 februari 1967.- 2e kamer.- Voo1'
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - VB1'
slaggeve1', H. Perrichon. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleite1's, HH. Gothot (van 
de balie bij het Hof van beroep te Luik), 
Ansiaux en Fally. 

1e KAMER.- 16 februari 1967. 

WERKRECHTERSRAAD. RAAD 
VAN BEROEP. - 0ASSATI:EMIDDEL DAT 
.AAN DE RAAD VAN BEROEP VERWIJT 
EEN VERWEER VAN EISER NIET TE 
HEBBEN UITEENGEZET. - VERWEER 
PASSEND BEANTWOORD. - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

Is niet ontvankelijlc b~j geb1·elc aan belang 
het cassatiemiddel hientit afgeleid dat de 
we1·k1·echte1'81'aad een ve1·wee1' van de 
ge~ntimee1'de, eism· in cassatie, niet uit
eenzet, wanneer de sententie dit ve1·wee1' 
pas send beantwoo1'dt ( 1). 

(BELGISCH NEUROLOGISCH INSTITUUT, 
T. RODRIGUE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 23 februari 1965 gewezen 
door de vVerkrechtersraad van beroep 
te Brussel, kamer voor bedienden ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond-

(1) Cass., 15 oktober 1964 (Bull. en PAsiO., 
1965, I, 165) ; 5 januari en 9 februari 1967, 
sup1·a, biz. 532 en 719 ; verg. cass., 30 januari 
1964 (Bull. en PAsiO., 1964, I, 579) en 15 sep
tember 1966, supra, biz. 65. 
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wet, 77 en 123 van de wet van 9 juli 
1926 op de werkrechtersraden, doo1·dat 
de bestreden sententie, bij wijziging van 
~': ber?epen beslissing, de oorspronke
hJke e1s van verweerster ontvankelijk 
e~ gegrond verklaart en dientengevolge 
e1ser veroordeelt om aan verweerster, 
benevens de gerechtelijke intrest en de 
kosten van beide aanleggen, een hoofd
som van 18.000 frank· te betalen als 
aanvullende opzeggingsvergoeding we
gens sommige « uitkeringen" aan ver
w:erster toegeken.d voor de hulp die zij 
tiJdens heelkund1ge bewerkingen ver
leende, teTwijl, ee1'8te onde1'deel, de sen
tentie het verweer van eiser niet weer
geeft of zelfs bondig samenvat, hetwelk 
hieruit is afgeleid « dat voor de vast
stel~ing v~n de. opzeggingsvergoeding 
wehswaar m begmsel rekening moet ge
houden worden met de veranderlijke 
vergoedingen, maar dat deze een ver
plicht karakter moeten hebben; dat de 
hulp verleend bij heelkundige bewerkin
gen in ieder geval geenszins verplicht 
was en de gedaagde in hoger beroep 
(tJ:.ans. eis.er) tijdens de opzeggingster
illlJn, mdien het van hem afgehangen 
had, hetgeen niet het geval was, had 
kunnen nalaten de eiseres in hoger beroep 
(thans verweerster) om die prestaties 
~e :verzoeken ; .. . dat dientengevolge en 
m wder geval ... de rechtsvordering niet 
gegrond is "• zodat de sententie de in het 
middel aangeduide artikelen 77 en 123 
van de wet van 9 juli 1926 schendt; 
tweede onde1·deel, de sententie het voor
noemd verweer van eiser niet beant
woordt, zodat zij niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van het 
in het middel aangeduide artikel 97 van 
de Grondwet); dm·de onde1·deel, de sen
tentie in ieder geval in het onzekere laat 
of hier in feite de door verweerster ver
leende hulp bij heelkundige bewerkingen 
een verplicht karakter had en of eiser, 
in strijd met hetgeen hij stelde, niet had 
kunnen nalaten tijdens de opzeggings
termijn verweerster om die prestaties te 
verzoeken dan wel, integendeel, de ge
noemde prestatieR geen verplicht karak
ter hadden en eiser had kunnen nalaten 
verweerster erom te verzoeken, maar dat 
niettegenstaande deze dubbele omstan
digheid, voor de vaststelling van de op
zeggingsvergoeding met de genoemde 
prestaties rekening moest gehouden wor
den omdat de genoemde uitkering in 
rechte, en in strijd met de stelling van 
eiser, afhankelijk is van de vergoeding 
van alle, zelfs van niet verplichte pres
taties, zodat het toezicht op de wettelijk-

heid van het beschikkend gedeelte van 
de senten~ie onmol?elijk blijkt (schending 
van het 1n het m1ddel aangeduide arti
kel 97 van de Grondwet) : 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat, bij het onderzoek 
van de bedrijvigheid van verweerster 
buiten haar gewone prestaties, de sen
tentie vermeldt « dat het ondenkbaar 
is dat een werkgever kan dulden dat een 
~':diende met volledige betrekking vrije
hJk over haar werktijd beschikt en naar 
goeddunken met derden schikkingen 
treft om voor dezen prestaties te leveren 
zowel in als buiten de lokalen van de 
w':_rkgever "• dat de sententie er ook op 
WlJSt « dat een dergelijke houding in 
strijd is met het wezen zelf van het 
bediendencontract ; dat het in het onder
havige (Seval ondenkbaar is dat de ge
daagde m hoger beroep (thans eiser) heeft 
k.unnen aannemen dat een eenvoudige 
z1ekenverpleegster tijdens de diensturen 
naar goeddunken een onafhankelijke 
b:.drijvighei~ uitoefent " en « dat de hulp 
hlJ heelkund1ge bewerkingen aan de ver
schillende chirurgen verleend, in werke
lijkheid een van de aanvullende taken 
was die aan de eiseres in hoger beroep 
(thans verweerster) waren opgedragen 
tegen een veranderlijke vergoeding in 
verband met het belang van de heel
kundige bewerking "; 

Overwegende dat de sententie aldus 
zonder dubbelzinnigheid vaststelt dat de 
prestaties van verweerster tijdens heel
kundige bewerkingen een verplicht ka
rakter hadden ; dat de beslissing door 
deze redengeving de in het middel be
doelde conclusie van eiser passend beant
woordt; 

Dat deze onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat nu de rechter de in 
dit onderdeel overgenomen conclusie 
passend heeft beantwoord, het tegen de 
sententie gerichte verwijt geen voldoende 
samenvatting van het door eiser gevoerde 
verweer te bevatten, van belang is ont
bloot; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
ontvankelijk is ; 

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

16 februari 1967.- 1e kamer.- Voo1·-
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zitter, H. Moriame, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Po
let.- Gelijli;l~~idende conclusie, H. Depel
chin, advocaat-generaal. Pleiters, 
HH. Simont en Fally; 

Ie KAMER.- 16 februari 1967. 

Io SPOORWEG (VERVOER PER). 
INTERNATIONALE OVEREENKOMST VAN 
25 OKTOBER 1952 BETREFFENDE RET 
GOEDERENVERVOER PER SPOORWEG 

(C.I.M.).- RECHT VAN DE SPOORWEG, 
ALS GEADRESSEERDE, VOOR REKENING 
VAN DE EVENGENOEMDE SPOORWEGEN 
DE UIT RET VERVOERCONTRACT VOL

GENDE SCHULDVORDERINGEN TE VOR
DEREN. 

2o SPOORWEG (VERVOER PER). 
INTERNATIONALE OVEREENKOMST VAN 
25 OKTOBER I952 BETREFFENDE RET 
GOEDERENVERVOER PER SPOORvVEG 
(C.I.JYI.).- VERZENDING "FRANCO TOT 

AAN DE GRENS "· - GEADRESSEERDE 
DIE DE VRACHTBRIEF NIET AFHAALT.
KoSTEN NA DE · AANKOMST AAN DE 
GRENS TEN LASTE VAN DE AFZENDER. 

I o De internationale ove1·een1Comst van 
25 oli;tobe?' 1952 bet1·efjende het goeder·en
vervoe1' per spo01·weg (O.I.JVI.), goed
geli;eu?"d bij de wet van 23 ap1·il 1955, 
gaf cle spoor·weg van bestemming het 
?'echt voo1· r·eli;ening van de voo?"ajgaande 
spoonvegen de uit het veTvoercontr·act 
volgencle schuldvo?"cleringen te V01'cle
r·en (I). 

2° Zelfs in geval vcm veTzencling van goecle
r·en per· spoonveg " fr•anco tot aan de 
grens ,, wa1'en cle ve1·voe?·1Costen na de 
aanli;omst aan de gTens, onde1• cle wer•li;ing 
van cle inter•nationale ove1·eenli;omst van 
25 o1Ctobe1' 1952 betTefjencle het goede?·en
ver·voe1' per· spoonveg (O.I.M.), goedge
lce~~Td bij de wet van 23 apr•il 1955, ten 
laste van de afzencler· als de geadresseenle 
cle vmchtbr·ief niet afhaalcle (2). 

(1) Raadpl. BELA DE NANASSY, Le d1·oit 
intm·national des t?·ansports pa1· chemins de fer, 
biz. 352 en volg.; HEJYIARD, Les cont1·ats com
mm·ciattx, d. II, ur 1369. 

(2) Het internationaal goederenvervoer per 
spoorweg wordt thans geregeld door de over
eenkomst van 25 februari 1961, g~edgekeurd 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BEL
GISOHE SPOORWEGEN, T. BAVASTRO.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3I maart I964 in laatste aan
leg gewezen door de Recht bank van koop
handel te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 8, 13, § 2, I6, § I, 
17, 26, 47, 53 van de internationale over
eenkomst betreffende het goederenver
voer per spoorweg (C.I.M.), op 25 oktober 
I952 te Bern ondertekend, van het enige 
artikel van de wet van 23 april 1955 
houdende goedkeuring van deze over
eenkmnst, van de artikelen ll2I, ll34 
van het Bm·gerlijk Wetboek en, voor zo
ver als nodig, 1271, 2°, 1274, 1277, I279 
van het Bmgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, doonlat het bestreden von
nis stelt enerzijds dat artikel 26 van de 
C.I.M. weliswaar « een gemeenschappe
lijke aansprakelijkheid van de spoorwe
gen ten gm1ste van de afzender vast
stelt ,, maar deze omstandigheid « niet 
noodzakelijk insluit dat zij gerechtigd 
zijn gemeenschappelijk of de ene in naam 
van de andere de terugbetaling van de 
gemaakte kosten te vorderen ,, en ander
zijds dat verweerder als geadresseerde de 
vrachtbrief niet had aangenomen, zodat 
hij thans niet gehouden was de vervoer
kosten te betalen, tevens verwijst naar 
het feit dat artikel 20 van de C.I.M. van 
23 november I933, dat volgens de rechter 
een passende wettelijke grondslag zou 
geweest zijn voor de door eiseres inge
stelde rechtsvordering, opgeheven was 
bij de herziening van de overeenkomst 
in I952 en derhalve beslist dat eiseres, 
in haar hoedanigheid van spoorweg van 
bestemming, op grond van geen enkele 
bepaling van de C.I.M. van 25 oktober 
1952 gerechtigd is om voor rekening van 
de " Societe nationale des chemins de fer 
frant;ais " de aan deze maatschappij door 
de Franse douane opgelegde geldboete 

bij de wet van 4 maart 1964 (Belgisch Staats
blad van 22 januari 1965); zie artikel 17, § 4, 
van deze overeenkomst. 

Wat betreft de verbintenissen van de afzen
der in geval van niet-betaling door de geadres
seercle van de kost.en betreffende een vervoer 
porto voor rekening, zie cass. fr., 24 december 
1957 (Dall. ph., 1958, I, 444). 
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in te vorderen en dientengevolge de 
rechtsvordering niet-ontvankelijk ver
klaart, waarbij eiseres van verweerder 
de terugbetaling eiste van de tegen
waarde in Belgische franken van de geld
boete van 500 nieuwe Franse franken die 
de " Societe nationale des chemins de fer 
frangais >> opgelegd was en die door deze 
maatschappij voor rekening van voor
noemde verweerder was betaald, terwijl 
de C.LM. van 25 oktober 1952 geen af-. 
brenk heeft gedaan aan het recht van 
de laatste vervoerder om ten laste van 
de geadresseerde of, in voorkomend geval, 
wanneer deze zich niet aansluit bij de 
vervoeroperatie, ten laste van de afzen
der, de uit het vervoercontract voort
vloeiende schuldvorderingen te innen, 
noch aan de hem ten opzichte van de an
dere spoorwegen opgelegde verplichting 
om deze inning te doen, noch aan het be
ginsel van de onderlinge vertegenwoordi
ging van de opeenvolgende vervoerders, 
zodat de laatste vervoerder, niettegen
staande de opheffing van artikel 20 van de 
C.I.M. van 1933, in zijn betrekkingen met 
de geadresseerde of de afzender de hoeda
nigheid van lasthebber van de andere 
spoorwegen heeft behouden die hem vroe
ger, krachtens de voornoemde bepaling, 
was verleend en dientengevolge zoals 
vroeger bekwaam is om een rechtsvorde
ring in te stellen in eigen naam en voor 
rekening van de andere bij het vervoer 
betrokken spoorwegen (schending van de 
artikelen 8, 16, § 1, 17, 26 en 47 van de in
ternationale overeenkomst van 25 okto
ber 1952 betreffende het goederenvervoer 
per spoorweg, goedgekeurd bij de wet van 
23 april 1955), te1"wijl, op grond van het 
ge1neen recht inzake het vervoercontract 
waarnaar artikel 53 van de C.I.M. ver
wijst, de verzending die geheel of gedeel
telijk non franco geschiedt niet tot gevolg 
heeft de geadresseerde als schuldenaar 
van de vervoerkosten in de plaats te 
stellen van de afzender, die ze verschul
digd blijft wanneer de geadresseerde wei
gert te betalen, onvermogend is of wei
gert de goederen in ontvangst te nemen, 
zodat verweerder, althans in zijn hoeda
nigheid van afzender, tegenover eiseres 
gehouden was tot betaling van de prijs 
en van de kosten van bedoeld vervoer 
(schending van de artikelen 13, § 2, 17 
en 53 van de internationale overeenkomst 
van 25 oktober 1952 betreffende het goe
derenvervoer per spoorweg, goedgekeurd 
bij de wet van 23 april 1955, 1121, 1134 
en, voor zover als nodig, 1271, 2°, 1274, 
1277 en 1279 van het Burgerlijk Wet
hoek) en dientengevolge het vonnis, dat 

om de hierboven aangehaalde redenen 
de rechtsvordering van eiseres niet-ont
vankelijk verklaart, de gezamenlijke in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
heeft geschonden : 

Overwegende dat uit het vonnis blijkt 
dat verweerder heeft bevolen naar het 
station van Brussel de goederen terug 
te zenden die hij op 21 april 1960 naar 
Frankrijk, franco tot aan de grens, had 
gezonden alwaar hun invoer verboden 
werd omdat de herkomst, door verweer
der vermeld in zijn aangifte tot vervul
ling van de douaneformaliteiten, onjuist 
was ; dat de " Societe nationale des che
mins de fer fran<;ais >> in haar hoedanig
heid van comm.issionair de geldboete 
van 500 frank heeft betaald die daarvoor 
door het " Comite superieur du tarif des 
douanes fran<;aises >> werd opgelegd ; dat 
verweerder na de terugkomst van de 
goederen geweigerd heeft de vrachtbrief 
af te halen; 

Overwegende dat de door eiseres inge
stelde rechtsvordering tot doel heeft de 
inning van het bedrag dat als geldboete 
door de " Societe nationale des chemins 
de fer frangais >> werd betaald ; dat het 
vonnis op de in het middel aangehaalde 
redenen steunt om deze rechtsvordering 
niet-ontvankelijk te verklaren ; 

Overwegende dat, blijkens de artike
len 16, 17 en 47 van de internationale 
overeenkomst van 25 oktober 1952 be
treffende het goederenvervoer per spoor
weg, goedgekeurd bij de wet van 23 april 
1955, de spoorweg van bestemming de 
uit het vervoercontract voortvloeiende 
schuldvorderingen mag innen zowel voor 
zichzelf als voor rekening van de vooraf
gaande spoorwegen ; 

Overwegende dat artikel 17 van deze 
overeenkomst, in geval van een verzen
ding franco tot aan de grens, niet tot 
gevolg heeft de afzender van de na de 
aankomst aan de grens gemaakte kosten 
vrij te stellen wanneer de geadresseerde 
de vrachtbrief niet afhaalt ; 

W aaruit volgt dat het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zover het de tegen
eis niet-ontvankelijk verklaart; 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 de Rechtbank van 
koophandel te Bergen. 
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16 februari 1967.- 1e kamer.- Voor
zitter, H. Moriame, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, Baron 
Richard. Gel~jkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, HH. VanRyn en Fally. 

1 e KAMER. - 17 februari 1967, 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - BURGERLIJKE ZAKEN. 

GEEN MIDDEL INGEROEPEN. - VooR
ZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

2° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - GEDING IN OASSATIE. -
0PROEPING TOT BINDENDVERKLARING 
VAN RET ARREST DOOR ElSER IN CAS-
BATIE. 0NTVANKELIJKREID. 
VooRWAARDE. 

3° WEGVERKEER.- VooRRANG.
WEGVERKEERSREGLEJ\1ENT VAN 10 DE
OElVIBER 1958, ARTIKELEN 15 EN 16-1-d, 
VOOR DE WIJZIGING VAN DIT REGLE
MENT DOOR RET KONINKLIJK BESLUIT 

VAN 6 SEPTEMBER 1961. - VAN 
REORTS KOMENDE BESTUURDER OP EEN 
WEG VOORZIEN VAN EEN VERKEERS
TEKEN Nr 1a, 1b OF 26.- VAN LINKS 
KOMENDE BESTUURDER OP EEN WEG 

NIET VOORZIEN VAN RET VERKEERS
TEKEN Nr 2. - VoORRANG TOEBERO
RENDE AAN DEZE LAATSTE BESTUUR

DER. 

1° Is in btwge1·lijke zaken niet ontvanke
lijk, de voo1·ziening die geen middel in-
1'oept (1). 

2° De vonle1·ing tot bindendverlcla1·ing van 
het a?'?'est, doo1· eisM' in cassatie inge
steld, is niet ontvanlcelijlc wanneer deze 
niet laat bl~jlcen dat hij e1· belang bij 
heeft het a?'?'est aan de opge1'0epen partij 
gemeen te doen ve1·lclaren (2). 

3° Bij afwijlcing van artikel 15 van het 
ve1·lceersreglement van 10 december 1958, 
v66r de wijziging van dit ?'eglement doo1• 
het lconinlclijlc besluit van 6 septembe1· 
1961, was een bestttunle?· niet e1·toe ge
houden de doo1·gang vrij te laten voo1· de 

(1) Cass., 9 september 1965 (Bttll. en PAsiO., 
1966, I, 44). 

(2) Raadpl. cass., 17 november 1961 (Bull. 
en PAsrc., 1962, I, 336); 18 november 1966 
en 13 januari 1967, sttp?·a, biz. 381 en 577. 

van rechts komende bestuu1·det·, wanneer 
de weg waa1·uit deze ge1·eden lcwam voo?'
zien was van een telcen nr l.a, 1b of 26, 
zelfs indien, in strijd met de bepaling van 
artilcel 95-1, de weg gevolgd doo1· de 
ee1·ste bestuunle?' niet voo1·zien was van 
het teken nr 2 (3). (Art. 16 van bedoelde 
code.) 

(OOUBERGRS, T. OONSOORTEN ESSELENS, 
POLSPOEL EN DE GEMEENTE GROOT
BIJGAARDEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 april 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening tegen de 
gemeente Groot-Bijgaarden gericht is : 

Over de grand van niet-ontvank,elijk
heid door .die gemeente opgeworpen als 
verweerster en, in ondergeschikte orde, 
als gedaagde tot gemeenverklaring van 
het arrest : 

Overwegende, eensdeels, dat eiser geen 
middel inroept tot staving van de voor
ziening die hij, voor zoveel als nodig, 
tegen verweerster ingesteld heeft ; 

Overwegende, anderdeels, dat hij niet 
laat blijken dat hij er belang bij heeft 
het arrest aan verweerster gemeen te 
doen verklaren; 

Dat, derhalve, zijn voorziening en zijn 
oproeping tot gemeenverklaring van het 
arrest niet ontvankelijk zijn ; 

II. In zover de voorziening tegen de 
andere verweerders gericht is : 

Over het middel afgeleid uit de schell
ding van de artikelen 7, 15, 16, 95 van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954 
houdende de W egcode, zoals gewijzigd 
en bijgewerk,t bij koninklijk besluit van 
10 december 1958, 1382 tot 1384 van het 
Burgerlijk W etboek en, voor zoveel als 
nodig, 97 van de Grondwet, do01·dat het 
bestreden arrest de aansprakelijkheid 
voor het ongeval verdeelt en dienvolgens 
eiser tot betaling van de aan de verweer
ders toegekende bedragen met de ge
rechtelijke interesten en de kosten ver
oordeelt en slechts een gedeelte van 

(3) Cass., 6 mei 1963 (Bttll. en PAsrc., 1963, 
I, 946); 15 april 1966 (ibid., 1966, I, 1040) 
en de noten. 
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de eigen vordering van eiser tegen de 
verweerders toewijst, op grand hiervan 
<~ dat de fout gepleegd door Lucien Esse
lens evident is ; dat uit bet strafdossier 
blijkt dat het teken nr 26, geplaatst rechts 
aan het einde van de Henri Placestraat, 
niettegenstaande de nabijgelegen onge
snoeide haag voldoende zichtbaar was 
voor de weggebruikers ; dat dit verbods
teken, regelmatig naar vorm en plaats, 
zich aan Lucien Esselens opch·ong, zonder 
te moeten nagaan of het al dan niet 
door de bevoegde overheid of met dezes 
toestemming geplaatst was en of een 
teken nr 2 in de Brusselstraat aanwezig 
was; dat, ten andere, Mevrouw Cou
berghs de bepaling van artikel 15 van 
de W egcode moest eerbiedigen, gelet op 
de plaatsgesteldheid en de signalisatie 
of het verzuim van signalisatie in de 
Brusselstraat, waarin zij reed, zonder 
zich te bekommeren om haar persoonlijk 
bekend zijn met de signalisatie in de 
Henri Placestraat; dat een toestand 
waarin twee bestuurders elkander moeten 
laten voorgaan op zichzelf noch tegen
strijdig noch paradoxaal is, zodat de 
aanwezigheid van het verbodsteken nr 26 
in de Henri Placestraat, zonder het be
staan van het teken nr 2 in de Brussel
straat, in geen geval van dien aard was 
dat voorrang zou verleend worden aan 
het verkeer dat in die laatste straat 
reed "• te1·wijl ingevolge artikel 16 van 
de W egcode (koninklijke besluiten van 
8 april 1954 en 10 december 1958), dat 
een uitzondering voorziet op artikel 15, 
een weggebruiker niet gehouden is door
gang te verlenen aan een andere, rechts 
van hem aankomende bestuurder, wan
neer de rijbaan was.ruit deze laatste gere
den komt voorzien is van een teken nr 26 
(stop), zelfs indien, niettegenstaande de 
bepaling van artikel 95-l van de Weg
code, en in elk geval v66r de wijziging 
bij koninklijk besluit van 6 september 
1961 aan die bepaling gebracht, de door 
de eerste weggebruiker gevolgde rijbaan 
niet voorzien is van bet teken nr 2, zodat 
het arrest, waarvan bet dispositief op 
een tegenovergestelde opvatting gegrcnd 
is, de in het middel aangeduide wetsbe
palingen schendt : 

Overwegende dat het arrest beslist, 
eensdeels, dat Lucien Esselens de font 
beging geen acht te slaan op het regel
matig geplaatst en zichtbaar verkeers
teken nr 26, hetwelk hem verbood de 
weg die nij naderde op te rijden zonder 
vooraf gestopt te hebben, en, ander
deels, dat de echtgenote van eiser, welke 
op die weg reed, de fout beging de door-

gang niet vrij te laten voor Esselens die 
van rechts kwam, en deze laatste beslis
sing stennt op de plaatsgesteldheid en 
de ontstentenis van elk teken nr 2 op 
de door haar gevolgde weg ; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop net Hof vermag acnt te slaan 
blijkt dat bet ongeval op 9 juli 1961 
gebeurde ; dat de regels van voorrang 
op die datmn bepaald waren door bet 
a1gemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, bijlage van het koninklijk 
besluit van 10 december 1958; 

Overwegende dat op de algemene regel 
vastgelegd in artikel 15 van bedoeld 
reglement, regel volgens welke elke be
stnurder de doorgang moet vrijlaten voor 
de van rechts komende bestm.u·der, arti
kel 16-1-d, onder de vorm van een bij
zondere regel, een 11itzondering stelde 
wanneer de van rechts komende bestuur
der gereden kwam uit een openbare weg 
voorzien van een teken nr 1a, 1b of 26, 
welke ook de kenmerken van de wegen 
op bet krnispunt waren ; 

Overwegende dat nit bet arrest blijkt 
dat, wanneer het de echtgenote van eiser 
de verplichting oplegt, gelet op de plaats
gesteldheid, de doorgang vrij te laten 
voor de van recnts komende bestuurder, 
het hof van beroep aileen de omstandig
heid, welke het releveert, heeft willen 
in aanmerking nemen, namelijk dat het 
teken nr 26 voor haar niet zichtbaar was, 
oordelende dat bet ten andere onverschil
lig was of het bestaan van dit verkeers
teken haar persoonlijk bekend was ; 

Overwegende dat het arrest de voor
melde uitzondering op de algemene regel 
van artikel 15 miskent en, dienvolgens, 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen schendt ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning in zover ze gericht is tegen de ge
meente Groot-Bijgaarden, alsmede de 
oproeping tot gemeenverklaring van bet 
arrest ; vernietigt het bestreden arrest 
doch enkel in zover het de echtgenote 
Couberghs gedeeltelijk aansprake lij k ver
klaart en op grand daarvan veroordelin
gen nitspreekt ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de coilsorten Esselens in de 
kosten, behalve die welke gevallen zijn 
op de voorziening tegen voornoemde 
gemeente en op de oproeping tot gemeen
verklaring, waartoe eiser wordt veroor
deeld ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 
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17 februari 1967. -1e kamm:.- Voor
zitte?·, H. Belpaire, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Ne
ven. - Geli]klHidende conclHsie, H. Co
lard, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Van RYJ.'l, DeBruyn en Struye. 

1 e KAMER. - 17 februari 1967. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER
LIJKE ZAKEN. - NIEUW MIDDEL. -
BEGltiP. 

2° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - WETS-
VERZEKERING IN ZAKEN VAN AR

BEIDSONGEVALLEN. - REOHTSVORDE· 
RING VAN DE VERZEKERAAR TEGEN 
DE WEltKGEVER GEGROND OP RET BE
DING VAN DE OVEREENKOMST WAARBIJ 
DEZE, OP STRA,FFE VAN VEltVAL, ZIOH 
ERTOE VERBONDEN HAD AAN DE VER
ZEKERAAR KENNIS TE GEVEN VAN EEN 
VEltZWAltiNG VAN RET ltiSIOO. - AR
ltEST DAT BESLIST DAT DE REOHTSVOR
DERING ALLEEN OP DE RISIOOVERZWA
RING VOORZIEN BIJ DE WET VAN 
11 JUNI 1874 GEGROND IS.- MISKEN
NING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DE 
DAGV AARDING. 

1 o Is geen nieHw miclclel, het miclclel dat 
cle wee1·Zegging is van de 1·eclen door de 
1'echte1· in hager beroep gegeven tot sta
ving van zijn beslissing (1). 

2o Miskent de bewijskmcht van de dag
vaanling van cle werkgever door de ve?'
zeke?'am·-wet in zaken van cwbeiclsonge
vallen, geg1·oncl op het becling van cle 
ove1·eenkomst waa1·bij cle werkgever, op 
st?·atfe van verval, zich e1·toe ve?·bonclen 
had aan de verzelce1·am· kennis te geven 
van een V61'ZWa1·ing vctn het 1·isico, het 
a?'?'est clat beslist dat de alchts cloo?' cle 
verzekeraa?' tegen de we1·kgeve1' ingestelcle 
1'echtsvonlering alleen op cle risicove?'
zwcwing zoals bepaalcl door de wet vcm 
11 .fHni 1874, geg1·oncl is (2). (Burgeri. 
vVetb., art. 1319, 1320 en 1322.) 

(1) Cass., 16 februari 1951 (B"'ll. en PAsrc., 
1951, I, 391) en noot 1, blz. 392; raadpl. 
cass., 24 september 1953 (ibid., 1954, I, 36) 
en de conclnsie van de heer advocaat-generaal 
P. Mahaux voor dit arrest; 26 mei 1966 (ibid., 

{NAA,MLOZE VENNOOTSOHAP « L'ASSU
RANOE LIEGEOISE "• T. NA.AMLOZE YEN· 
NOOTSOHAP « OOMPTOIR DES PRODUITS 
OHARBONNIERS >>.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 december 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Gelet op het middel afgeleid nit de 
schending van de artikelen 1107, 1134, 
1135, 1152, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, cloonlat het bestreden arrest de vor
dering van eiseres afwijst die strekte, bij 
toepassing van een in de overeenkomst 
vastgelegde vervalclausule, tot het beko
men van terugbetaling van de sommen 
die zij verplicht was geweest te betalen 
aan de rechtsopvolgers van de getroffene 
bij een arbeidsongeval dat zich in de 
onderneming van verweerster had voor
gedaan, z~tlks zonde1· acht te slaan op de 
bedingen van de verzekeringspolis waarop 
de vordering van eiseres uitdrukkelijk 
steunde, daartoe verkeerdelijk overwe
gende dat het debat slechts op bet terrein 
van de artikelen 9 en 31 van de wet van 
11 juni 1874 op de verzekeringen moet 
plaatshebben, en cloo?·clat het arrest aldus 
de bindende kracht van de overeenkomst 
tussen partijen en van het strafbeding 
waarvan toepassing was gevraagd, en 
tevens het gerechtelijk contract tussen 
partijen, heeft miskend (schending van 
de artikelen 1107, 1134, 1135 en 1152 
van het Burgerlijk Wetboek) alsmede de 
bewijskracht van de akten van rechts
pleging, inzonderheid van de inleidende 
dagvaarding van 21 maart 1962 en van 
de conclusie namens eiseres voor de rech
ter in feitelijke aanleg genomen (schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek), en voorts 
zijn beslissing niet naar de cis der wet 
met redenen heeft omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

Over de gronden van niet-ontvanke
lijkheid : 

Overwegende dat verweerster de niet
ontvankelijkheid van het middel op
werpt op grond van de volgende be
schouwingen : 1° de.t het nieuw is omclat 
het voor het hof van beroep niet · inge-

1966, I, 1216) en 9 september 1966, sttpra, 
blz. 30. 

(2) Cass., 13 rnei 1966 (Bttll. en PASIC., 
1966, I, 1162); 3 februari 1967, s"'wa, blz. 686. 
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roepen werd; 2° dat het van belang ant
bloat is daar de laatste overweging van 
het arrest volstaat om de beslissing te 
verantwoorden ook in het licht van arti
kel 5 van de polis ; 

Overwegende, enerzijds, dat het mid
del, hetwelk gericht is tegen een scherr
ding van de wet die niet in de beslissing 
van de eerste rechter voorkomt, niet als 
nieuw onontvankelijk kan verklaard 
worden· 

Over,;,egende, anderzijds, dat nit het 
antwoord op het middel blijkt dat het 
hof van beroep, ook in bovenbedoelde 
overweging, de vraag enkel onderzocht 
heeft ten aanzien van de artikelen 9 en 
31 van de wet van 11 juni 1874, doch 
niet in verband met artikel 5 van de 
verzekeringsovereenkomst ; 

Overwegende dat de opgeworpen ~sron
den van niet-ontvankelijkheid niet lnm
nen aangenomen worden ; 

Over het middel : 
Overwegonde dat eiseres een rechts

vordering tegen verweerster heeft inge
steld tot terugbetaling van de vergoedin
gen welke zij als verzekeraar-arbeids
ongevallen nitbetaald had aan de we
duwe van een bediende van verweerster 
die het slachtoffer was geweest van een 
arbeidsongeval; 

Overwegende dat die vordering ge
grond is op het beding van de verzeke
ringsovereenkomst waarbij verweerster, 
op straffe van verval, zich ertoe verbon
den had bij de vennootschap onmiddellijk 
de wijzigingen aan te geven die een ver
zwaring van het risico mochten mee
brengen, en op de melding van de ver
zekeringspolis naar lnid waarvan " het 
te verzekeren risico bestond in de handel 
in steenkool met behandeling van goede
ren in het algemeen, inzonderheid steen
kool, met aanslniting met de spoorweg ; 
arbeid binnen en bniten, met gebrnik van 

. rijwiel en begeleiding, bij uitzondering, 
van de vrachtautomobielen van de ver
zekerde firma, zonder gebruik van andere 
vervoermiddelen, tenzij de openbare 
diensten », alsook op de omstandigheid 
dat bij een in kracht van gewijsde ge
gaan vonnis beslist was dat het slacht, 
offer overleed tijdens de nitvoering van 
zijn werk ten gevolge van een verkeers
ongeval met het voertnig van verweer
ster, zijn werkgever; 

Overwegende dat het arrest de bewijs
kracht van de inleidende dagvaarding 
miskend heeft door te verklaren dat 
eiseres " in haar inleidende dagvaarding 
.. . enkel gestmmd had op de risicover
zwaring; ... dat het debat inderdaad 

slechts op dat terrein moet plaatshebben 
(artikelen 9 en 31 van de wet van 11 juni 
1874 op de verzekeringen), dat zulks het 
voorwerp van het geding nitmaakt » ; 

Dat inderdaad nit de bovenaange
haalde termen van de inleidende dag
vaarding blijkt dat eiseres geenszins 
stennde op de risicoverzwaring van de 
artikelen 9 en 31 van de wet van 11 jnni 
1874, die van znlke aard is dat, indien de 
verzekeraar ervan kennis had gekregen, 
hij de verzekering onder dezelfde voor
waarden niet zou hebben aangegaan, 
doch zich integendeel beriep op het con
ventioneel vervalbeding wegens niet
aangifte van risicoverzwaring, zodat het 
arrest Inet de term.en van de dagvaarding 
onverenigbaar is ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
·weliswaar verder verklaart dat " in feite 
op gans nitzonderlijke wijze, op de weg 
van het werk naar hnis, een ongeval ge
benrde dat slechts jmidisch en ter zake 
als arbeidsongeval volgens de wet van 
24 december 1903 dient aangezien te 
worden, maar dat deze bnitengewone toe
loop van omstandigheden niet betekent 
dat zich een risicoverzwaring had voor
gedaan noch een risico niet vallende onder 
de dekking voorzien in de verzekerings
overeenkomst » ; 

Doch overwegende dat deze beschou
wing in verband moet gesteld worden 
met de voorafgaande verklaring van het 
arrest dat het de bat slechts op het terrein 
van de risicoverzwaring van de artike
len 9 en 31 van de wet van 11 juni 1874 
moet plaatshebben; 

Overwegende dat het middel dienvol
gens gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

17 febrnari 1967.- 1e kamer.- Vo01'
zitte?', H. Belpaire, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·slaggeve1', H. Rut
saert. - Gelijkluiilende concl~tsie, H. Co
lard, advocaat-generaal. Pleite1·s, 
HH. De Brnyn en Bayart. 

1 e KAMER. - 17 februari 1967. 

1° PARITAIRE COMITE'S.- NATIO
NALE PA,RITATRE OOMITE'S VOOR WERK-
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GEVERS EN WERKNEMERS. BE
VOEGDHEID. - BEPALING. - PRIN
CIPE. 

2° PARITAIRE COMITE'S.- NATIO
NAAL PARITAIR OOMITE VOOR DE GROTE 
KLEINHANDELSZAKEN. - BEVOEGD
HEID;- UITZONDERING. 

1° De bevoegdheid van de nationale pari
taire comite's voor we?·kgeve?'s en we?'k
nemeTs opge1·icht, in ~titvoe?'ing van de 
besluitwet van 9 juni 1945, do01· het 
koninklijk beslttit van 5 jamta?·i 1957 
is, in pTincipe, bepaald cloo1· de hanclels
of nijverheidstak waa?·toe de oncle1·neming 
behoo1·t, en niet op g1·ond van de a?·beicls
ove?·eenkomst of van rle beclrijvigheicl van 
de werkneme?'. (Besluitwet van 9 juni 
1945, art. 1 en 2.) 

2° De bevoegdheicl van het N ationaal Pari
tair Oomite voo?' de g1·ote kleinhanclels
zaken strekt zich uit tot de werkgevet·s 
en de weTknemers van becloelde handels
zalcen in het algemeen, behalve wannee?' 
het gaat om we?·lcneme?'S die hoofclzake
lijlc handena1·beid verrichten en van wie 
het beroep ho01·t tot een beclrijjstalc waa?'
voo?· een ancle1· pa?·itair comite bevoegcl 
is clan het Aanvullend N ationaal Pari
tair Oomite van arbeicle?'s, (Kon. besl. 
van 5 januari 1957, art. 1, § 3, nr 72.) 

(VAN GERVEN, T. VANDERRYST.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 7 december 1965 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep te 
Antwerpen, kamer voor bedienden ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2, 3 en 12 van 
de besluitwet van 9 juni 1945 tot vast
stelling van het statuut der paritaire 
comites (vermeld artikel 1 ook zoals 
gewijzigd bij de wet van 28 juli 1962), 
1, § 2, ur 50, en§ 3, ur 72, van het konink
lijk besluit van 5 januari 1957 waarbij 
de benaming, de bevoegdheid en de 
samenstelling van de paritaire comite's 
opgericht in uitvoering van de voormelde 
besluitwet bepaald worden, cloordat de 
bestreden sententie de bevoegdheid uit
sluit van het N ationaal Paritair Comite 
voor de grote ldeinhandelszaken en de 
aan verweerster als filiaalhoudster toe te 
kennen wedde berekent op grond van de 
beslissing van 25 november 1960 van 
het N ationaal Paritair Comite voor de 

zelfstandige kleinhandel, algemeen ver
bindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 24 maart 1961, om de reden dat er 
client rekening gehouden te worden, niet 
met de toestand van eiseres die inderdaad 
verscheidene winkels exploiteert, maar 
wei met de toestand van verweerster 
die zich enkel verbonden had voor de 
winkel waar zij haar diensten presteerde, 
terwijl de nationale paritaire comite's 
principieel bedrijfscomite's uitmaken op
gericht voor een bijzondere tak van de 
nijverheid, van de handel of van de land
bouw, en wier bevoegdheid dus afhangt 
van de aard en van de kenmerken van de 
betrokken onderneming, te1·wijl in het bij
zonder de respectieve bevoegdheden van 
hat Nationaal Paritair Comite voor de 
zelfstandige kleinhandel en van het N a
tionaal Paritair Comite voor de grote 
kleinhan delszaken bepaald worden in 
verband met de aard en de kenmerken 
van de bedoelde onderneming en terwijl, 
eens vastgesteld dat deze onderneming 
de voorwaarden vervult gesteld onder 
ur 72 van § 3 van artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1957, 
het Nationaal Paritair Comite voor de 
grote kleinhandelszaken aileen bevoegd 
is wat betreft de betrekkingen tussen de 
werkgever en zijn bedienden : 

Overwegende dat de sententie eiseres 
tot betaling van bepaalde bedragen aan 
verweerster veroordeelt als wedde-aan
passing voor ·de jaren 1961 en 1962, 
vakantiegeld en opzeggingsvergoeding, 
op grond van de voordelen bepaald door 
het Nationaal Paritair Comite voor de 
zelfstandige kleinhandel ; 

Overwegende dat eiseres daartegen 
aanvoert, zoals zij het in haar conclusie 
deed voor de rechter in hoger beroep, dat, 
ten deze, niet de beslissingen van voor
meld paritair comite van toepassing Wa
ren, doch die van het N ationaal Paritair 
Comite voor de grote kleinhandelszaken, 
daar zij tegelijk fabrikante en grossier 
is, bonneterie en aanverwante artikelen 
fabriceert, verscheidene winkels exploi
teert en bestendig meer dan vijftig werk
nemers te werk stelt; 

Overwegende dat de sententie die stel
ling verwerpt om de reden dat rekening 
moet gehouden worden, niet met de toe
stand van de werkgever, die inderdaad 
verscheidene winkels exploiteert, doch 
met de toestand van de werknemer zelf, 
zijnde verweerster, die zich enkel ver
bonden heeft voor de winkel waar zij 
haar diensten presteert ; 

Overwegende dat, luidens artikel 1, 
§ 3, nr 72, van het koninklijk besluit van 
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5 januari 1957 waarbij de benaming, de 
bevoegdheid en de samenstelling van de 
paritaire comite's, opgericht in uitvoe
ring van de besluitwet van 9 juni 1945, 
bepaald worden, voor de werknemers in 
het algemeen en voor hun werkgevers de 
bevoegdheid van het Nationaal Paritair 
Comite voor de grote kleinhandelszaken 
zich uitstrekt tot de ondernemingen waar 
minder dan drie gewoonlijk onderschei
den handelstakken geexploiteerd worden 
en waar loon- en weddetrekkend ver
kooppersoneel te werk gesteld is waarvan 
het effectief bestendig minstens vijftig 
eenheden bedraagt ; dat daarentegen, 
luidens § 2, nr 50, van hetzelfde artikel, 
voor de werknemers die hoofdzakelijk 
intellectuele arbeid verrichten en voor 
hun werkgevers, het Nationaal Paritair 
ComitB voor de zelfstandige kleinhandel 
bevoegd is voor de kleinhandelszaken 
welke niet ressorteren onder de N ationale 
Paritaire Comite's voor de grote klein
handelszaken, de grootwarenhuizen en 
de levensmiddelenbedrijven met talrijke 
bijhuizen; 

Overwegende dat uit deze teksten 
blijkt dat de bevoegdheid van voormelde 
nationale paritaire comitB's niet volgens 
het dienstcontract of de bedrijvigheid 
van de werlmemer doch volgens de aard 
van de betrokken onderneming bepaald 
wordt, zulks ten andere overeenkomstig 
de bepalingen van de artikelen 1 en 2 
van de besluitwet van 9 juni 1945, in 
uitvoering waarvan bovenvermeld ko
ninklijk besluit van 5 januari 1957 gena
men werd; dat immers luidens laatst
vermeld artikel 1 de oprichting van een 
nationaal paritair comite van bedrijfs
hoofden en van arbeiders principieel "in 
elke tak " onder meer van de nijverheid 
of de handel geschiedt en dat, zo arti
kel 2 van gezegde besluitwet de oprich
ting bij koninklijk besluit van onder
scheiden paritaire comite's " voor de 
bedienden of andere beroepscategorieen 
in verschillende takken van bedrijvigheid 
werkzaam >> mogelijk maakt, artikel 1, 
§ 3, nr 72, van het koninklijk besluit van 
5 januari 1957 niettemin de bevoegdheid 
van het N ationaal Paritair Comite voor 
de grote kleinhandelszaken uitstrekt tot 
" de werknemers in het algemeen en hun 
werkgevers ,, met uitzondering alleen 
van de werlmemers die hoofdzakelijk 
handenarbeid verrichten en van wie het 
beroep Iwort tot een bedrijfstak waarvoor 
een ander paritair comite bevoegd is dan 
het Aanvullend Paritair Comite van 
arbeiders; 

Overwegende dienvolgens dat de sen-

CASSATIE, 1967, - 25 

tentie, door de bevoegdheid van het 
nationaal paritair comiM, waarvan de 
beslissingen ten deze toepasselijk zijn, te 
bepalen, niet op grond van de handels
of nijverheidstak waartoe de onderne
ming behoort, doch op grond van de toe
stand van de werknemer-bediende, de 
in het middel aangeduide artikelen 
schendt; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerster in de kosten ; ver
wijst de zaak naar de Werkrechtersraad 
van beroep te Bn1ssel, kamer voor be
dienden. 

17 februari 1967. -1" kamer.- Voor
zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Rut
saert. - Gelijkltticlencle conclusie, H. Co
lard, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Philips. . 

2e KAMER. - 20 februari 1967, 

1° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 
- STRAFZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ 
WORDT AANGEVOERD DAT DE BESTRE
DEN BESLISSING DE BEWIJSKRACHT 
VAN EEN BEPAALDE AKTE HEEFT GE
SCHONDEN. - BESLISSING DIE NIET 
OP DEZE AKTE IS GEGROND.- MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

2° STEDEBOUW - BESLUITWET VAN 
2 DECEMBER 1946,- 0PTREKKEN VAN 
EEN GEBOUW ZONDER VERGUNNING, -
HERSTEL VAN DE OVERTREDING. -
TEN LASTE VAN DE DADER, ZELFS ZO 
HIJ GEEN EIGENAAR MEER IS VAN HET 
GEBOUW. 

3° TUSSENKOMST.- STRA,FZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
STEDEBOUW.- 0VERTREDING VA,N DE 
BESLUITWET VAN 2 DECEMBER 1946.
HERSTEL VAN DE DOOR DE MINISTER 
VAN OPENBARE WERKEN VERVOLGDE 
OVERTREDING.- DADER VAN DE OVER
TREDING DIE GEEN EIGENAAR MEER IS 
VAN HET ONWETTELIJK OPGETROKKEN 
GEBOUW. - GEEN WETTELIJKE VER
PLICHTING DE HUIDIGE EIGENAAR IN DE 
ZAAK OP TE ROEPEN 

1° Mist feitelij lee g1·onaslag het miaclel 
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waarbij wonlt aangevoerd dat de bestre
den beslissing de bewijskmcht schendt 
van een bepaalde akte, 1vannee?' de beslis
sing niet op deze akte is geg?·ond ( 1), 

2o T1V anneer een pe?'soon Ve?'oonleelcl wo?·clt 
orn met ove?'t?·ecling van artikel 18 van 
cle besluitwet van 2 clecernbe?' 1946 be
t?'etfencle cle steclebouw een gebouw te 
hebben opgericht zoncler de bif cleze bepa
ling gestelcle vergtmning te hebben be
kornen en wan nee?' de JJ!l inister van 
openbare we?'lcen het he?'stel van de ove?'
trecling !weft gevraagcl (2), moet clit 
herstel worden bevolen op de kosten van 
de clade?' van cle ove?'trecling zelfs al is 
hij, op cle clatmn van het vonnis, geen 
eigenaar mee?' van het gebouw (3). (Be
sluitwet van 2 december 1946, art. 27.) 

3° TVannee?' de lJiliniste?' van openbare 
we?·ken voo?' het stmfgerecht het herstel 
vervolgt van een ove?·t?·ecling van arti
kel 18 van cle beshtitwet van 2 clecembe?' 
1946 betretfencle de steclebmtw, begctan 
cloo?' een belclaagcle die geen eigenctct?' 
rnee?' is vctn het onwettelijk opget?·oklcen 
gebmtw, is hij niet e?'toe verplicht cle 
huicUge eigenctct?' in de zactk op te ?'oe
pen (4). (Besluitwet van 2 december 
1946, art. 27.) 

(COLLIN, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 juni 1966 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

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

Over het eersto, derdo en vierdo mid
del, hieruit afgeleid dat het arrest oisor 
veroordeolt wegens overtreding van arti
kel 18, lid 1, van de besluitwet van 2 de
cember 1946 betreffende de stedebouw, 
eerste miclclel, zonder to antwoorden op de 
conolusie waarbij hij aanvoerde dat een 
plan van aanleg overgelegd was voor een 

(1) Oass., 9 en 23 januari 1967, sttpTa, 
biz. 556 en 624. 

(2) De wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw eist niet meer dat het her
stel van de plaats in haar vroegere toestand 
moet gevraagd zijn (art. 65). 

(3) Raadpl. cass., 16 februari 1953 (Bull. en 
PAsrc., 1953, I, 463) en 22 januari 1960 (ibid., 
1960, I, 585), evenals cass., 6 mei 1901 (Bull. 
en PASIC., 1901, I, 221); 19 juni 1933 (ibid., 

ander grondgebied dan dat waarop het 
bedoelde optrekje gebouwd was, zodat, 
krachtens lid 3 van bovengemeld artikel, 
de bepalingen van artikel 1 niet toepasse
lijk waren, clenle miclclel, enerzijds, zonder 
te antwoorden op de conclusie waarbij 
eiser deed golden dat het optrekje als 
cc wegne01nbaar " moet worden besohouwd 
on1.dat, kraohtens do huurovereenkon1.st 
gesloten tussen de eigenaar van de grond 
en de derde die hot bedoelde optrokje 
gekooht had, dit cc werkelijk kon moeton 
worden weggenomen ,, en anderzijds 
miskenning van de bewijskraoht van die 
hmn·overeenkomst waaruit blijkt dat het 
optrekje niet bestemd was om ter plaatse 
to blijven, vienle miclclel, zonder te ant
woorden op de oonclusie waarbij eiser 
stelde dat lid 1 van artikel 18 van de 
besluitwet van 2 december 1946 niet 
toepasselijk was in het onderhavig geval 
mndat de grond waarop het optrekje 
gobouwd was, oen kan1.peertorrein was : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
voor do rechter in hager beroop zioh be
treffonde de in de middelen vermelde 
verweren respectievelijk beriep op een 
plan van aanlog goedgekeurd bij een 
koninklijk beshlit van 8 september 1964, 
op een huurovereenkomst gesloten op 
1 januari 1964 en op een vergunning op 
4 januari 1964 verleend, om een torrein 
voor het kamperen te bestemmen ; 

Overwegende dat het arrest op die 
verweron antwoordt door vast te stollen 
dat het optrekje door eiser in 1961 ge
bouwd werd; 

Overwegende dat het arrest niet stmmt 
op de huurovereenkomst van 1 januari 
1964 om te beslissen dat het optrekje 
een bouwsel is dat bestemd is om ter 
plaatse te blijven; dat het de bewijs
kraoht van die akte dus niet heeft kunnen 
miskennen; 

Overwegende dat de middelen feite
lijke grondslag missen ; 

Over het tweede middol, hieruit afge
leid dat het arrest, om eiser te veroorde
len wegens overtreding van artikel 18, 
lid 1, van de besluitwet van 2 december 
1946 betreffende de stedebouw, beslist 

1933, I, 270) en 22 juni 1937 (ibid., 1937, I, 
198); zie in tegengestelde zin cass., 13 fe
bruari 1905 (Bttll. en PAsrc., 1905, I, 127, 
vijfde zaak). 

(4) Raadpl. cass., 16 februari 1953 (Butl. 
en PAsrc:, 1953, I, 463) en noot 3, evenals 
cass., 24 maart 1947 (Bttll. en PAsrc., 1947, 
I, 123) en conclusie van het openbaar ministe
rie, en 21 augustus 1958 (ibid., 1958, I, 1243). 
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dat het door hem opgerichte optrekje een 
bouwsel is dat bestemd is om ter plaatse 
te blijven en waarvan de steun op de 
grond de stevigheid verzekert, omdat 
eiser het perceel waarop het optrekje ge
bouwd is voor een duur van twintig jaar 
gehumd heeft, te1·wijl geen enkel stuk 
van het dossier aantoont dat eiser een 
huurovereenkomst van twintig jaar ge
sloten Iweft, en teTwijl integendeel ener
zijds uit een verklaring van de eigenaar 
van het perceel van 30 juli 1963 blijkt 
dat hij slechts huurovereenkomsten toe
staat voor negen jaar, en anderzijds uit 
een hum·overeenkomst, op 1 januari 1964 
met een nieuwe huurder gesloten, dat 
eiser het perceel slechts in huur heeft 
gehad vanaf einde 1961 tot einde 1963, 
zodat het arrest de bewijskracht van die 
verklaring en van die huurovereenkomst 
miskent : 

Overwegende dat het middel, in zover 
het aanvoert dat geen enkel stuk van 
het dossier aantoont dat eiser een huur
overeenkomst voor twintig jaar heeft 
gesloten, het Hof zou verplichten feite
lijke gegevens na te gaan ; 

Overwegende dat het arrest zijn beslis
sing niet op de aangeduide akten grondt 
en dus de bewijskracht ervan niet heeft 
kunnen miskennen ; 

W am·uit volgt dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

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 b·urger
lijke rechtsvordering : 

Over het vijfde middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 44 van het Straf
wetboek, r1oonlat het arrest, hoewel het 
aanneemt dat eiser geen eigenaar van 
het optrekje meer is, hem desondanks 
veroordeelt om het af te breken, op grond 
dat eiser er de eigenaar van was op het 
ogenblik van de overtreding en dat de 
rechter die het bestaan van de overtre
ding vaststelt het herstel ervan moet 
bevelen, teTwijl de huidige eigenaar geen 
partij is in de zaak en de veroordeling 
dus slechts zou kunnen uitgevoerd wor
den tegen ieman d aan wie niets ten laste 
is gelegd : 

Overwegende dat, luidens artikel 27 
van de besluitwet van 2 december 1946, 
de rechtbank, behoudens de straf, ook het 
herstel van de overtreding van de artike
len 17 en 18 zal bevelen indien dit herstel 

door de Minister van openbare werken 
of door zijn gemachtigde gevraagd wordt, 
en wel in de mate waarin het gevraagd is, 
en dat in geval van niet-uitvoering van 
het vonnis het bestuur erin zal voorzien 
op kosten van de belanghebbende; 

Overwegende dat uit deze bepaling 
volgt dat het herstel door de dader van 
de overtredingen of op zijn kosten moet 
geschieden en derhalve te zijnen laste 
moet uitgesproken worden, zelfs als hij 
op de dag van het vonnis geen eigenaar 
meer is van het onwettelijk opgetrokken 
gebouw; 

Overwegende dat noch de voornoemde 
besluitwet noch enige andere wettelijke 
bepaling deze veroordeling, in het geval 
waarin de veroordeelde geen eigenaar 
meer is van het gebouw, afhankelijk 
maakt van de voorwaarde dat de nieuwe 
eigenaar eerst in de zaak is opgeroepen ; 

Dat het middel wettelijke grondslag 
mist; 

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

20 februari 1967.- 2e kamer.- Voo?'· 
zitteT, H. van Beirs, voorzitter. - VeT
slaggevm·, H. de W aersegger. - Gelijk
luir1encle conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. 

28 KAMER. - 20 februari 1967, 

BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - VooR HET STRAFGERECHT 
AANHANGIG GEMAAKTE RECHTSVORDE· 
RING. -BEVOEGDHEID.- VoORWAAR· 
DEN. 

Het stmjge1·echt is slechts dan bevoegcl om 
kennis te nemen van r1e Techtsvo1•deTing 
van cle bu1·ge1·lijlce -paTtij zo r1eze voTr1e-
1'ing geg1·oncl is op het veTvolgcle misclTijf 
en inrlien clit misd1·ij f cle schacle heejt 
veroo1·zaalct ( 1). 

(ME:taLAEN, T. VENNOOTSCHAP OP AAN· 
DELEN NAAR ITALIAANS RECHT « MASSA· 
LOMBARDA ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 26 november 1962 (Bull. en PA
src., 1963, I, 397) ; raadpl. cass., 10 okto
ber 1966, sup1·a, biz. 188. 
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arrest, op 30 juni 1966 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

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

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

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger
Iijke rechtsvDl'dering : 

Over het midclel afgeloid uit de schen
ding van de artikelen 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 bevattencle de vooraf
gaancle titel van het Wetboek van straf
vorclering, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, cloo1·dat het bestreclen ar
rest eiser, die vervolgcl was om tussen 
20 juli en 26 november 1964 de artike
len 1, 2 en 6, § 5, van het besluit van de 
Regent van 15 mei 1945 te hebben over
treden, strafrechtelijk veroordeelt wegens 
die feiten en aan de verweerster, die zich 
burgerlijk partij had gestelcl, vergoeding 
toekent, op groncl aileen dat eiser « op 
zijn minst een lichtzinnigheicl begaan 
heeft die aan de faam van de proclukten 
Yoga in Belgie afbreuk kan do en to en 
hij op 21 november 1962 voor de ge
drukte etiketten een " verplicht in acht 
'' te nemen " tekst voorstelde die niet 
overeenstmnde met de vereisten in dezen 
van de Belgische wetgeving "' te1·wijl de 
aldus ten laste van eiser bewezen goachte 
schulcl dagtekent van een vroegere pe
riode dan in de telastlegging wordt ver
meld en het strafgerecht slechts clan be
voegd is om de beklaagde tot de vergoe
ding van een schade te veroordelen indien 
deze veroorzaakt is door het vervolgde 
en bewezen verklaarcle misdrijf, hetgeen 
hier het geval niet is : 

Overwegencle dat het strafgerecht 
slechts dan bevoegd is om kennis te ne
men van de rechtsvorclering van de bur
gerlijke partij indien die vordering ge
groncl is op het vervolgde misdrijf en 
indien dit misdrijf de schade heeft ver
oorzaakt; 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat tegen eiser bewezen is verklaard dat 
hij tussen 20 juli 1964 en 26 november 
1964 de artikelen 1, 2 en 6, § 5, van het 
besluit van de Regent van 15 mei 1945 
heeft overtreden ; 

Overwegende dat het arrest eiser tot 
betaling van een schadevergoeding aan 
verweerster heeft veroordeelcl, op de 
enige grond die in het midclel vermeld is ; 

Dat het arrest, aldus, de veroorcleling 

uitsluitend grondt op de vaststelling, wat 
de oorzaak der schade betreft, van een 
feit dat van vroeger dagtekent dan de 
bewezen verklaarde misdrijven, zodat 
zijn beslissing niet wettelijk verantwoord 
is; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het uitspraak doet 
op de rechtsvordering van verweerster ; 
verwerpt de voorziening voor het ove
rige ; beveelt dat van het thans gewezen 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerster in de 
helft van de kosten en laat de andere 
helft ten laste van eiser; verwijst de alclus 
beper~te zaak naar het ,Hof van beroep 
te Luik. 

20 februari 1967.-28 kamer.- Voo1·
zitter, H. van Beit·s, voorzitter. - Ver
slaggevM', Ridder de Schaetzen. - Gelijk
luiclencle concl1tsie, H. Depelchin, aclvo
caat-generaal. - Pleite1·, H. Fally. 

2e KAMER. - 20 februari 1967, 

vVEGVERKEER. - AANRIJDING Tus
sEN EEN VOERTUIG DAT OP EEN KRUIS

PUNT N.A,AR LINKS IS AFGESLAC+EN EN 
EEN VOERTUIC+ DAT IN TEC+ENC+ESTELDE 
RIGHTING DE WEC+ VOLC+DE DIE RET 
EERSTE VOERTUIC+ IS OPC+EREDEN NA 
RET KRUISPUNT TE ZIJN VOORBIJC+ERE

DEN. - A.A.NRIJDINC+ BUITEN RET 
KRUISPUNT. - REC+ELS BETREFFENDE 

DE VOORRANC+ VAN RECHTS EN DE DOOR 
DE VERKEERSTEKENS OPGELEGDE VOOR
RANG NIET TOEPASSELIJK. 

Bij een aanrijcling tussen een voertttig clat 
op een kntisp1mt nam· links is afgesla
gen en een voe1·tuig clat in tegengestelcle 
richting cle weg volgt clie het ee1·ste voM'
tuig is opge1·eclen na het kntispunt te 
zijn voo1·bij ge1•eclen, zijn cle 1·egels be
tTe(jencle cle voo1'1'ang van 1'echts en cle 
cloo1· cle ve1•kee1·stekens opgelegcle voo1'-
1'ang niet toepasselijk, wannee1· cle aan-
1'ijcling buiten het kntisptmt heeft plaats
gehacl (1). (Wegcode van 10 december 

(1) Cass., 13 november 1961 (Bttll. en PA
sro., 1962, I, 302); 12 december 1966, supra, 
blz. 469 ; raaclpl. cass., 23 maart, 13 april 
en 9 juni 1964 (ib,icl., 1964, I, 795, 854 en 
1085) en 9 januari 1967, sttp1'a, biz. 552. 
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1958, art. 15 en 16.) (Impliciete oplos
sing.) 

(NA.AMLOZE VENNOOTSCHAP « ATELIERS DE 
CONSTRUCTIONS HUBERT)), T. CAMBER

LIN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 juni 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Bergen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 12-1, 16-1 en 2, 20-2, 25-2-cl 
en 27-1 van het algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, bijgewerkt 
krachtens artikel 6 van het koninklijk 
besluit van 10 december 1958, welke arti
kelen 12, 16, 20, 25 en 27 respectievelijk 
bij de artikelen 4, 5, 7, 12 en 14 van het 
koninklijk besluit van 30 april 1963 ge
wijzigd zijn, van de artikelen 3 en 4 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek van 
strafvordering en 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk W etboek, clootdat het bestre
den vonnis verweerder heeft vrijgespro
ken van de door de eerste rechter bewezen 
verklaarde overtredingen van de artike
len 12-1, 20-2 en 27-1 van het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, gezegd heeft dat er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen het ongeval en de 
tegen eiser bewezen geachte overtreding 
van artikel 25-2-d van hetzelfde regle
ment en daarna de rechtsvordering van 
eiseres tot vergoeding van haar schade 
niet gegrond verklaard heeft, op grond 
dat de aangestelde van eiseres de voor
rang moest laten aan verweerder die 
rechts van hem aangereden kwam, dat 
het in dat opzicht onbelangrijk is na 
te gaan of de aanrijding al dan niet 
op het kruispunt heeft plaatsgehad, 
dat, gelet op de algemene bewoordingen 
van artikel 16, de voorrang van rechts 
immers toepasselijk is op alle gevallen 
waarin een bestuuTder zich in aanwe
zigheid bevindt van een weggebruiker 
die rechts van hem aangereden komt 
op een kruispunt of in enige andere 
omstandigheid, dat de aangestelde van 
eiseres dit niet in acht heeft genomen 
en aldus voor verweerder een onvoorzien
bare hindernis heeft opgeleverd, dat de 
regels op het kruisen in het onderhavig 
geval niet toepasselijk zijn daar de twee 
weggebruikers niet op dezelfde weg reden, 
dat artikel 25-2-d aan de weggebruiker 

die links moet afslaan oplegt zich naar 
links te begeven, dat het tweede dee! 
van die bepaling hem evenwel verplicht 
voor het uitvoeren van dit maneuver 
een zo groot mogelijke draai te nemen 
zodat de weg die hij oprijdt rechts opge
reden, wordt, dat dit maneuver uitdruk
kelijk aangegeven is in artikel 25-2-d, 
zodat artikel 12 niet toepasselijk is, dat 
verweerder zich op het ogenblik van de 
aanrijding op 2,90 meter van de rechter
rand bevond, dat hij artikel 25-2-d dus 
overtreden heeft, maar dat die font in 
geen oorzakelijk verband staat met het 
ongeval, omdat degene die voorrang 
n1.oest geven toch niet zou hebben kunnen 
stoppen, ongeacht de manier waarop ver
weerder naar links afsloeg, zoals blijkt 
uit de lengte van de remsporen en de 
hevigheid van de botsing, te1wijl de alge
mene regel van artikel 16-1 van het al
gemeen reglement op de politic van het 
wegverkeer slechts toeps,sselijk is, buiten 
de kruispw1.ten, op de andere plaatsen 
van de open bare weg waar een bestuurder 
regelmatig rechts van een andere bestuur
der komt, doch niet toepasselijk is onder 
meer wanneer twee tegenliggers op de
zelfde openbare weg elkaar kruisen en 
terwijl eiseres in haar conclusie v66r de 
rechtbank aangevoerd heeft dst het hier 
niet ging om een ongeval op een kruispunt 
waarop de regel " rechts gaat voor )) toe
passelijk zou geweest zijn, dat de door 
haar aangestelde bestuw·de wagen zich 
op het ogenblik van de botsing nog op 
verschillende meters v66r het kruispunt 
bevond, terwijl voor verweerder de plaats 
van de aanrijding op verschillende meters 
voorbij het h:Tuispunt ligt (z1e het plan) 
in de straat die de aangestelde van eiseres 
volgde, zodat de rechters in feitelijke 
aanleg de juistheid van die bewering 
moesten nagaan en uitmaken of het onge
val op het kruisp1.mt heeft plaatsgehad 
dan wel zich had voorgedaan, zoals eiseres 
beweerde, voordat haar aangestelde het 
kruispunt was opgereden en nadat het 
luuisp1.mt reeds voorbijgereden was door 
de verweerder die de bocht naar links 
had genomen en reeds op de weg reed 
die de eerstgenoemde volgde ; en te1·wijl 
zulks in het onzekere wordt gelaten door 
de motivering betreffende dit onduidelijk 
en dubbelzinnig punt van het bestreden 
vonnis, zodat het niet mogelijk is na te 
gaan of de regel van de voorrang van 
rechts in het onderhavige geval toepasse
lijk was, of het gedrag van de aangestelde 
van eiseres een overtreding van die regel 
heeft ge'inlpliceerd en een voor verweer
der onvoorzienbare hindernis l1eeft kun-
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nen opleveren en derhalve of er een wet
telijke rechtvaardiging bestaat voor de 
beslissing waarbij verweerder vrijgespro
ken wordt van de overtredingen van de 
artikelen 12-l, 20-2 en 27 -I van het alge
meen reglement op de politie van het weg
verkeer waarbij de overtreding van arti
kel 25-2-cl zonder oorzakelijk verband 
met het ongeval wordt verklaard en de 
burgerlijke rechtsvordering van eiseres 
dientengevolge niet gegrond wordt ver
klaard : 

Overwegende dat, als antwoord op de 
conclusie waarbij eiseres beweerde dat 
het ongeval zich had voorgedaan op een 
ogenblik waarop, enerzijds, het door haar 
aangestelde bestuurde voertuig zich nog 
op verschillende meters v66r het kruis
punt bevond zodat het, zo nodig, vol
komen tot stilstand had kunnen worden 
gebracht bij de ingang van het kruispunt, 
en waarop, anderzijds, het door verweer
der bestuurde voertcug dat van rechts 
kwam en op het kruispunt naar links 
afgeslagen was, zich op verschillende 
meters voorbij het kruispunt bevond op 
de weg door de aangestelde van eiseres 
gevolgd, uit welke omstandigheden eise
res afieidde dat het ongeval had plaatsge
had tijdens het kruisen van de voertuigen 
en dat de voorrangsregeling dus niet toe
passelijk was, het vonnis achtereenvol
gens verklaart dat de aangestelde van 
eiseres « voorrang 1noest geven '' aan ver
weerder die van rechts kwam, dat het in 
dat opzicht on belangrijk is na te gaan of 
de aanrijding al dan niet op het kruispunt 
heeft plaatsgehad, daar, gelet op de alge
mene bewoordingen van artikel 16 van 
het wegverkeersbesluit, de voorrang van 
rechts toepasselijk is in alle gevallen 
waarin een bestuurder zich in aanwezig
heid bevindt van een << weggebruiker " 
die rechts van hem aangereden komt op 
een kruispunt of in enige andere omstan
digheid, en dat de regels op het kruisen 
in het onderhavig geval niet toepasselijk 
zijn, aangezien de twee « weggebruikers " 
niet op dezelfde weg reden ; 

Overwegende dat die motivering in het 
onzekere laat of de rechter heeft willen 
in feite vaststellen dat de aanrijding op 
het krcuspunt heeft plaatsgehad dan wel 
in rechte beslissen dat, ofschoon de aan
rijding zich buiten het kruispunt heeft 
voorgedaan, de regels op de voorrang 
toepasselijk waren en niet die op het 
kruisen; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middei, afgeleid uit 
de schendmg van de artikelen 97 van de 

Grondwet, 418 en 420 van het Strafwet
boek, 3 en 4 van de wet van 17 aprill878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, door
dat het bestreden vonnis, dat verweerder 
veroordeelt tot een enkele straf wegens 
overtreding van artikel 25-2-d van het 
algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van de artikelen 418 en 
420 van het Strafwetboek en uitdrukke
lijk vaststelt dat deze overtredingen een 
zelfde strafbaar feit opleveren, anderzijds 
verklaart dat de fout van verweerder in 
geen oorzakelijk verband staat met het 
ongeval en derhalve dat de rechtsvorde
ring van eiseres tot vergoeding van haar 
schade uit dit ongeval niet gegrond is, 
te1·w~jl, door verweerder te veroordelen 
wegens overtredingen van artikel 25-2-d 
van het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van de artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek, 
welke overtredingen een enkel strafbaar 
feit opleveren, het bestreden vmmis nood
zakelijk het bestaan erkent van een oor
zakelijk verband tussen de overtreding 
van het bedoelde artikel 25-2-cl en het 
ongeval dat de onopzettelijke slagen en 
verwondingen heeft meegebracht, zodat 
het tegenstrij dig is daarna het bestaan 
van dit verband te ontkennen en de bur
gerlijke rechtsvordering niet gegrond te 
verklaren onder voorwendsel dat het 
bedoelde misdrijf zonder oorzakelijk ver
band zou zijn met het ongeval of met de 
schade voor eiseres uit hetzelfde ongeval 
is voortgevloeid : 

Overwegende dat, hoewel het vonnis 
vaststelt dat de aangestelde van eiseres 
een fout heeft begaan die het ongeval 
heeft helpen veroorzaken, het niet, zonder 
zich tegen te spreken, enerzijds verweer
der heeft kmmen veroordelen tot een 
enkele straf wegens overtreding van arti
kel 25-2-d van het wegverkeersbesluit en 
wegens slagen of verwondingen onopzet
telijk toegebracht aan een derde, zelfs 
al is deze geen partij in het geding, daar 
deze twee misdrijven door hetzelfde feit 
opgeleverd worden, en anderzijds beslis
sen dat er geen oorzakelijk verband be
stand tussen de eerste van die misdrijven 
en het ongeval ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het rechtdoet op de 
rechtsvordering van eiseres ; beveelt da.t. 
van het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver-
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oordeelt verweerder in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Charleroi, 
rechtdoende in hoger beroep. 

20 februari 1967. ~ 2e kamer. ~ Voo1·
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. ~ Ve1·
slaggeve1', H. de Waersegger· ~ Gelijk
htidende concl~tsie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. ~ Pleite1·, H. De Bruyn. 

2e KAMER.~ 20 februari 1967. 

1 D WEGVERKEER. ~ WEGVERKEERS

REGLEMENT VAN 10 DECEMBER 1958. 
~ KRUISPUNT. ~ LICHTSIGNAAL. ~ 

0RANJEGEEL LICHT. ~ BESTUURDER 
DIE IN GEEN VOORWAARDEN VAN VOL

DOENDE VEILIGHEID KAN STILHOUDEN. 
~ TOELATING OJ\'[ HET LICHTSIGNAAL 
VOORBIJ TE RIJDEN. ~ GEEN VER

PLICHTING HET KRUISPUNT OP TE RIJ
DEN. 

2D REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. ~ 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. ~ 
00NCT"USIE VAN BEKLAAGDE WAARBIJ 
HIJ NA,UWKEURIGE GEGEVENS AAN
HA,ALT TOT BEWTJS VAN EEN FOUT TEN 
LASTE VAN DE GETROFFENE. ~ GEEN 
ANTWOORD. ~ NIET MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

3D CASSATIE. ~ OMVANG. ~ STRA.F

ZAKEN. ~ BuRG;ERLIJKE RECHTSVOR
DERING. ~ 0ASSATIE VAN DE BESLIS
SING VAN VEROORDELING VAN BE
KLA,AGDE. ~ REGELMA,TIGE VOORZIE

NING IN CASSATIE DOOR DE BURGERLIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ. ~ 0ASSATIE 
DIE LEIDT TOT DE VERNIETIGING VAN 
HET BESOHIKKEND GEDEELTE MET 

BETREKKING TOT DEZE P ARTIJ. 
ZELFS ZO DEZE PARTIJ GEEN MIDDEL 
VOORDRAAGT. 

4D CASSATIE. ~ OMVANG. ~ STRAF
ZAKEN. ~ BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. ~ BESLISSING WAARBIJ DE 
BEKLAAGDE ALLEEN VOOR HET ONGEV AL 
AANSPRAKELIJK WORDT GESTELD. ~ 

BESLISSING WAARBIJ GEEN PASSEND 
A,NTWOORD WORDT VERSTREKT OP DE 
CONCLUSIE VA.N BEKLA,AGDE DIE DE 
GETROFFENE EEN FOUT TEN LASTE 
LEGT. ~ 0ASSATIE DIE ZICH NIET UIT
STREKT TOT HET BESOHIKKEND GE
DEELTE WAARBIJ WORDT BESLIST DAT 

BEKLAAGDE EEN FOUT HEEFT BEGA,A,N 
WAARVOOR HIJ AANSPRAKELIJK WORDT 
GESTELD. 

1 D H et 1'echt vooT de bestuunleT die zich 
zo clicht b~j het lichtsignaal bevindt op 
het ogenblik dat het omnjegeel wonlt dat 
hij niet mee1· op voldoencle veilige w~ize 
lean stilhottden, bTengt de ve1·plichting 
niet mecle voo1· deze best~t~wder het k1·uis-
1nmt op te rijclen nadat hij het licht
signaal is voo1·bijgeTeclen (1). (Wegcode 
van 10 december 1958, art. 104.) 

2D Is niet wettig rnet reclenen ornkleecl de 
beslissing waMbij niet bewezen wordt 
veTklaa1·d de clam· cle beklaagde aan cle 
get1·otfene van een ongeval ten laste ge
legde fo~tt, zonclm· een antwoonl te vm·
stTelclcen op de concl~tsie waa1·bi) cleze 
nauwlce~wige gegevens aanvoe1·de tot 
bewijs van deze fottt (2). 

3D l'Vannee1' cle b~wge1'lijlc aansp1·alcelijlce 
pm·tij een 1·egelmatige vom·ziening heeft 
ingestelcl, leiclt cle cassatie van cle beslis
sing · waa1·bij belclaagde wordt ve1'001'
deelcl tot cle veTnietiging van het be
schilclcencl gedeelte met bet1·eklcing tot 
deze partij, zelfs zo deze geen middel 
aanvoe1·t (3). 

4D H' annee1· een beslissing die ttitshtitend 
de belclaagde voor het ongeval aanspmke
lij k stelt vm·nietigd wonlt orn de enige ?'e
den dat de 1·echte1' geen passend antwoonl 
lweft ve1·st1·elct op de conchtsie van de be
klaagcle waarin deze cle get1·o tfene een 
fottt ten laste legde, st1·ekt de cassatie 
zich niet ~tit tot het beschilclcencl gedeelte 
waar bij wo1·dt beslist clat cle belclaagde 
een fout lweft begaan wam·voo1' hij de 
verantwoo1·clelijlcheicl dmagt (4). 

(LEvEVRE EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« MASQUELIER ll, T. CAPRARA.) 

ARREST. 

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1966 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

(1) Raadpl. cass., 8 april 1963 (Bttll. en 
PASIC., 1963, I, 866). 

(2) Verg. cass., 14 maart 1966 (Bull. en 
PASIC., 1966, I, 906). 

(3) Cass., 6 december 1965 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 455); 1 juni 1965 (ibid., 1966, I, 1238). 

(4) Cass., 12 september 1966, supm., 
biz. 45. 
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I. Op de voorziening van Lefevre, 
beklaagde : 

A. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de straf
vordering : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 104 van het wegverkeersbesluit, 
doordat het arrest eiser veroordeelt we
gens overtreding van het bedoelde arti
kel 104, op grand dat bewezen is dat de 
verkeerslichten op de Brand Whitlocklaan 
ter hoogte van het kruispunt van de 
Georges Henrilaan van groen oranjegeel 
zijn geworden toen de beklaagde, die van 
Schaarbeek kwam, zich nag op enkele 
meters van het verkeerslicht bevond; 
dat hij zag dat het licht oranjegeel ge
worden was, voortreed terwijl hij zijn 
snelheid vergrootte ; dat het licht op 
15 meter van de doorgang voor voet
gangers staat en dat er nag een afstand 
van 19,40 meter is vanaf die doorgang 
tot aan de plaats waar de aanrijding 
zich heeft voorgedaan, dit is meer dan 
34 meter alles bijeen; dat volgens arti
kel 104 van het wegverkeersbesluit het 
oranjegeel licht betekent dat het ver
boden is door te rijden, tenzij de be
stuurder, op het ogenblik dat het aan
gaat, er zo dicht bij is dat hij niet meer 
op voldoende veilige wijze kan stoppen; 
dat hij evenwel in dat geval het kruis
punt niet mag voorbijrijden; dat de 
beklaagde, die een kruisplmt naderde 
waar andere voertuigen op het verande
ren van de lichten wachtten om over te 
steken, een gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg getoond heeft door zijn snel
heid niet derwijze te verminderen dat 
hij er meester over bleef en zijn wagen 
tot stilstand kon brengen alvorens het 
kruispunt op te rijden; dat hij in het 
onderhavig geval meer dan twintig meter 
v66r zich had ; terwijl de ontlede bepaling 
aan de verkeerslichten een betekenis 
geeft uitsluitend betreffende het voorbij
rijden van het signaal, en geen verschil 
maakt, zoals het arrest wel doet, tussen 
het voorbijrijden van een licht en het 
voorbijrijden van een kruispru1t : 

Overwegende dat het arrest eiser niet 
wegens overtreding van art ike! l 04 van 
het wegverkeersbesluit veroordeelt, maar 
wegens onopzettelijk toebrengen van sla
gen of verwondingen ; 

Overwegende dat het recht het licht, 
wanneer het oranjegeel is, voorbij te 
rijden in het uitzonderlijke geval dat 
in die bepaling wordt vermeld, voor de 

bestuurder die van dit recht gebruik 
heeft gemaakt de verplichting niet in
sluit het kruispnnt op te rijden; 

Overwegende dat het arrest de veroor
deling van eiser grondt op het gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg waaraan 
hij zich schuldig heeft gemaakt toen hij 
het kruisplmt opreed dat meer dan 
twintig meter verwijderd is van het ver
keerslicht waar hij voorbijgereden was 
toen het oranjegeel was, ofschoon hij 
v66r het kruispunt had kunnen stoppen 
indien hij zijn snelheid had verminderd ; 

Overwegende derhalve dat, zelfs in de 
onderstelling dat, wanneer het arrest zegt 
dat het recht, voor de bestuurder, om 
het oranjegeellicht voorbij te rijden niet 
betekent dat hij het kruispunt mag voor
bijrijden, het daarmee heeft willen zeg
gen dat, welke ook de plaatsgesteldheid 
en de verkeersomstandigheden mogen 
zijn, de bestuurder het kruispunt nooit 
mag voorbijrijden, deze overweging in 
het onderhavig geval toch geen invloed 
zou hebben op de wettelijkheid van de 
beslissing ; 

W aaruit volgt dat het middel niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
?-at de beslissing overeenkomstig de wet 
18; 

B. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger· 
lijke rechtsvordering : 

Over het middel afgeleid uit het feit 
dat het arrest geen antwoord geeft op 
de conclusie waarbij eiser aanvoerde dat 
verweerder zich terug in beweging had 
gezet op het ogenblik dat het licht voor 
eiser oranjegeel was, dat verweerder 
tevergeefs beweerde dat eiser zijn snel
heid niet verminderd had en het licht 
was voorbijgereden toen het rood was, 
dat verweerder in ieder geval eiser kon 
zien aankomen en zich te vlug opnieuw 
in beweging had gezet, zonder er zich 
van te vergewissen dat hij dit kon doen 
zonder gevaar : 

Overwegende dat de redenen van het 
arrest, die in het eerste middel overge
nomen zijn, passend antwoorden op de 
conclusie van eiser in zover ze aanvoerde 
dat deze niet aansprakelijk was voor de 
aanrijding; 

Overwegende echter dat, wat de ver
weerder betreft, het arrest zich ertoe be-
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perkt te zeggen dat geen enkele fout 
tegen hem bewezen is ; dat het aldus niet 
antwoordt op de bedoelde conclusie in 
zover deze op grond van bepaalde gege
vens beweerde dat ook de verweerder 
fouten begaan had ; 

Dat het middel in die mate gegrond is ; 

II. Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap Masquelier, burgerlijk aan
sprakelijke partij : 

Overwegende dat eiseres geen middel 
aanvoert, dat ze zich echter regelmatig 
in cassatie voorzien heeft en dat de ver
nietiging van de beslissing waarbij eiser 
veroordeeld werd op de burgerlijke 
rechtsvordering, derhalve, in die mate de 
vernietiging meebrengt van het beschik
kende gedeelte dat haar betreft ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch slechts in zover het 
rechtdoet op de burgerlijke rechtsvorde
ring van verweerder en behalve in zover 
het beslist dat eiser een font heeft be
gaan die hem aansprakelijk stelt ; ver
werpt de voorzieningen voor het overige ; 
beveelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser en eiseres in de helft van 
de kosten van hun respectieve voorzie
ningen en verweerder in de andere helft; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

20 februari 1967. ~ 2e kamer.- VooT
zitte?", H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeveT, H. de Waersegger. - Gelijk
luidende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. Jacques 
Lemaire en Roger Vandaudenard (van 
de balie bij het Hof van beroep te Brus
sel). 

2e KAMER. - 20 februari 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN VOOR
ZIENING KAN WORDEN INGESTELD. -
STRAFZAKEN. - BESLISSING DIE DE 
BURGERLIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ 
BUITEN DE ZAAK STELT. - VoORZIE
NING VAN DEZE PARTIJ NIET ONTVANKE
LIJK. 

Is niet ontvankelijk, bij geb1·eke van belang, 
de voo1·ziening wellce de bu1·ge1'lijk aan-

spmkelijke paTtij heeft ingesteld tegen 
een beslissing waarbij zij buiten de zaak 
woTdt gesteld ( 1). 

(GEULETTE.) 

ARREST. 

Arrest dat overeenstemt met de be
knopte samenvatting, op de voorziening 
tegen een vonnis op 30 jtmi 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Namen. 

20 februari 1967. ~ ze kamer.- VooT
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - VeT
slaggeve?', Ridder de Schaetzen.- Gelijk
luidende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. 

2e KAMER.- 20 februari 1967. 

1° GENEESKUNDE. - 0RDE DER 
GENEESHEREN. ~ TUOHTREOHTSPLE
GING. - 0NDERZ0EK DAT HET VER
SOHIJNEN VAN DE VERDAOHTE GENEES
HEER VOOR DE RAAD VOORAFGAAT. -
0NDERZOEK GEDAA.N DOOR HET BUREAU 
WAARBIJ ZIOH HEEFT GEVOEGD EEN 
ANDER LID VAN DEl PROVINOIALE RAAD 
OF DE MAGISTRAAT-ASSESSOR. - 0N
WETTELIJKHEID. 

2° GENEESKUNDE. - 0RDE DER 
GENEESHEREN. - TUOHTREOHTSPLE
GING. - 0NDERZOEK VAN DE ZAAK 
DOOR DE PROVINCIALE RA.AD VAN DE 
0RDE NA DE BESLISSING WAARBIJ HET 
VERSOHIJNEN VAN DE VERDAOHTE GE
NEESHEER WORDT BEVOLEN. - AAN
WEZIGHEID VAN DE SEORETARIS VAN 
DE RAAD NOODZA:B:ELIJK. 

3° GENEESKUNDE. - 0RDE DER 
GENEESHEREN. - PROVINOIALE RAAD 
VAN DE 0RDE.- SAMENSTELLING.
ADJUNOT-SEORETA.RIS.- FUNOTIE DIE 
GEEN WETTELIJK BESTAAN HEEFT. 

1 a H et bu1·eau van de pTovinciale mad 
van de 01·de der geneesheTen dat een 
ondeTzoek instelt met betTelcking tot een 
lclacht kan zich daaTtoe geen andeT lid 

(1) Cass., 4 november 1963 (Bull. en PASIC., 
1964, I, 237). 
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van de raacl of de magistraat-assesso?' 
toevoegen. (Wet van 25 juli 1938, art. 9 ; 
kon. besL van 23 mei 1939, art. 117 
en 126.) 

2° De sec?·eta?'is van de p?·ovinciale raad 
van de Orde de?· geneesheren moet aan
wezig zijn op de ve?·gacleringen van de 
?'aacl en onder mee?' op die geclu?'encle 
welke hij, na het verschijnen van de 
ve?·dachte geneeshee?' te hebben bevolen, 
cle zaak in behancleling neemt. (Wet 
van 25 juli 1938, art. 9 ; kon. besl. van 
23 mei 1939, art. 24.) 

3° De f~mctie van acljunct-secretaris bij 
een provinciale ?'aacl van cle O?·cle cle?' 
geneesheren heeft geen wettelijk bestaan. 

(SPIRLET, T. ORDE DER GENEESHEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de beslissing, 
op 10 mei 1966 gewezen door de Frans
talige Gemengde Raad van beroep van 
de Orde van geneesheren ; 

Over het zesde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 9 en 19 van 
de wet van 25 juli 1938 en 24, 86, 91 
en 126 van het koninklijk besluit van 
23 mei 1939 (gewijzigd bij het besluit 
van de Regent van 13 juli 1945 en bij 
de koninklijke besluiten van 14 juni 
1954, ll mei 1960 en 30 juni 1961) tot 
regeling van de toepassing der bedoelde 
wet, en 97 van de Grondwet, cloonlat de 
bestreden beslissing, om, op het verzet 
van eiser, oorspronkelijk eiser in hoger 
beroep, de sanctie tegen hem uitgevaar
digd bij de verstekbeslissing van de 
gemengde raad van beroep van 15 okto
ber 1963 en bij de beroepen beslissing 
van de raad van de Orde van genees
heren van Brabant van 19 maart 1963 
te bevestigen, verklaart acht te slaan 
op <<de omstandigheden waarin ze (de 
ten laste gelegde feiten) gepleegd Werden, 
zoals die omstandigheden aan de dag zijn 
gebracht bij het onderzoek van de zaak, 
verricht door het bureau van de raad 
zowel als door de raad ter terechtzitting 
waarop dokter Spirlet verschenen is,, 
eerste onclm·cleel, terwijl het proces-verbaal 
van de vergadering van het bureau van 
de raad der Orde van geneesheren van 
Brabant van 29 januari 1963, tijdens 
welke de zaak werd behandeld, de aan
wezigheid vaststelt van - en onderte
kend is door - de voorzitter, de onder-

voorzitter en de secretaris alsookvan dok
ter P, Glorieux en de heer R Grosemans, 
magistraat, die actief aan het debat heb
ben deelgenomen ; de voorzitter, de 
ondervoorzitter en de secretaris van de 
raad van de Orde << het bureau vonnen " 
(artikel 9 van de inrichtingswet), belast 
met het onderzoek van de klachten (arti
kel 126 van het koninklijk toepassings
besluit); de aanwezigheid en de deelne
ming van niet tot het bureau behorende 
personen de geldigheid van het onderzoek 
aantasten; · derhalve de raad van de Orde 
van geneesheren van Brabant en daarna, 
in hoger beroep en op verzet, de Frans
talige gemengde raad van beroep van de 
Orde van geneesheren ter bevestiging 
van de beroepen beslissing geen acht 
konden slaan op de door dit nietig onder
zoek aan de dag gebrachte omstandig
heden als grondslag voor hun overtui
ging of voor hem beoordeling van de 
sanctie, zonder de artikelen 9 en 19 van 
de wet van 25 juli 1938, 126 van het 
koninldijk besluit van 23 mei 1939 en 97 
van de Grondwet te schenden ; tweecle 
onclenleel, te?'WiJl het proces-verbaal van 
de terechtzitting van de raad van de 
Orde van geneesheren van Brabant van 
19 maart 1963, gedurende welke de zaak 
onderzocht werd, de aanwezigheid vast
stelt van - en ondertekend is door -
dokter J. Van Keerbergen, << adjcmct
secretaris "; de wet de verkiezing voor
sch:rijft van een secretaris van de pro
vinciale :raad van de Or de ( artikelen 9 
van de inrichtingswet en 86 en 91 van 
het koninklijk toepassingsbesluit) en zijn 
taak bepaalt (artikelen 19 van de wet 
en 24 van het koninklijk besluit) en uit 
de processtukken blijkt dat het ambt 
van secretaris van de raad van de Orde 
van geneesheren van Brabant op de voor
melde datum waargenomen werd door 
dokter J. Perier; de uitoefening van dit 
ambt en de ondertekening van het proces
verbaal der terechtzitting door een onbe
voegde derde in afwezigheid van de secre
taris, wiens wettige verhindering trou
wens door geen enkel stul~ wordt be
wezen, de geldigheid aantast van het 
onderzoek door de raad van de Orde 
verricht ter vergadering van 19 maart 
1963 ; en derhalve de raad van de Orde 
van geneesheren van Brabant, en daarna, 
in hoger beroep en op verzet, de Frans
talige gemengde raad van beroep van de 
Orde van geneesheren ter bevestiging 
van de beroepen beslissing geen acht 
konden slaan op de door dit nietige onder
zoek aan de dag gebrachte omstandig
heden als grondslag voor hun overtui-
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ging of voor de beoordeling van de sane
tie, zonder de artikelen 9 en 19 van de 
wet van 25 juli 1938, 24, 86 en 91 van 
het koninklijk besluit van 23 mei 1939 
en 97 van de Grondwet te schenden : 

Overwegende dat de bestreden sen
tentie, om een tuchtmaatregel tegen eiser 
uit te spreken, steunt op de omstandig
heden waarin de hem ten laste gelegde 
feiten gepleegd zijn, zoals die omstandig
heden aan de dag zijn gebracht bij het 
onderzoek van de zaak, verricht door 
het bureau van de provinciale raad zowel 
als door de raad zelf op de vergadering 
waarop eiser verschenen is ; 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat, krachtens de arti
kelen 12 van de wet van 25 juli 1938 
tot oprichting van een Orde van genees
heren en 126 van het koninklijk besluit 
van 23 mei 1939 tot regeling van de toe
passing van die wet, de tegen leden van 
de Orde ingediende klachten « onder
zocht worden door het bureau van de 
raad hetwelk een onderzoek doet instellen 
indien daartoe gronden bestaan " ; 

Overwegende dat artikel 9 van de 
voormelde wet bepaalt dat het b1.rreau 
van de provinciale raad gevormd wordt 
door de voorzitter, de ondervoorzitter 
en de secretaris ; 

Overwegende dat het vooronderzoek, 
dat op 29 januari 1963 heeft plaatsgehad, 
niet door het bureau is verricht maar wel 
door de leden van dit b1.rreau, waarbij 
zich hadden gevoegd een ander lid van 
de raad en de magistraat-assessor die 
deel hebben genomen aan het onderzoek 
en het proces-verbaal hebben onderte
kend; 

Overwegende dat dit onderzoek dus 
nietig is; 

Overwegende dat uit de bestreden be
slissing niet blijkt dat het onwettelijk 
gedaan onderzoek geweerd is uit de ge
gevens waarop de gemengde raad van 
beroep zijn overtuiging heeft gegrond, 
zodat deze nietigheid op de voormelde 
beslissing is overgegaan ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, volgens artikel 24 
van het koninklijk besluit van 23 mei 
1939, de secretaris van de provinciale 
raad van de Orde van geneesheren de 
pen voert in alle vergaderingen van het 
bureau en van de raad, de notulen op
maakt en ze ondertekent samen met de 
voorzitter ; 

Overwegende dat uit die bepaling is af 

te leiden dat de secretaris aanwezig moet 
zijn, onder meer op de vergadering waar 
de klacht onderzocht wordt door de raad; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van het onderzoek van de zaak, op 
19 maart 1963 verricht door de provin
ciale raad, nadat deze bevolen had dat 
eiser voor hem zou verschijnen, niet 
vaststelt dat de secretaris op die vergade
ring aanwezig was; 

Overwegende weliswaar dat dit proces
verbaal vermeldt dat een raadslid, « ad
junct-secretaris" genoemd, aanwezig is 
en dat dit lid het proces-verbaal onder
tekend heeft, maar dat het ambt van 
adjunct-secretaris geen wettelijk bestaan 
heeft; 

Overwegende dat het onderzoek, op 
19 maart 1963 door de provinciale raad 
verricht, dus nietig is ; 

Overwegende dat uit de bestreden be
slissing niet blijkt dat het onwettelijk 
gedaan onderzoek geweerd is uit de ge
gevens waarop de gemengde raad van 
beroep zijn overtuiging heeft gegrond, 
zodat deze nietigheid op de voornoemde 
beslissing is overgegaan ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten ; verwijst de zaak naar de Frans
talige Gemengde Raad van beroep van 
de Orde van geneesheren, anders samen
gesteld. 

20 februari 1967.- 2e kamer.- Voo1'
zitte7', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeveq·, H. de Bersaques. - GeliJk
luidende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleite7'8, HH. Dassesse 
en VanRyn. 

2e KAMER. - 20 februari 1967. 

1° STRAF.- VElWANGENDE GEVANGE
NISSTRAF. - MISDRIJF TEGEN EEN 
BIJZONDERE WET.- GEEN M.ET ARTI· 
KEL 40 VAN HET STRAFWETBOEK STRIJ
DIGE BEP ALINGEN. - VERPLICHTING 
EEN VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF 
UIT TE SPREKEN. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VoORZIENING DOOR 
HET OPENBA,AR MINISTERIE. - CAS· 
SATIE GEGROND HIEROP DAT DE RECH· 
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TER GEEN VERVA.NGENDE GEVA.NGENIS
STRAF HEEFT UITGESPROKEN. - VER
WI.JZING BEPERKT TOT DIT PUNT. 

I 0 De 1·echter die de beklaagde tot een geld
boete ve?"oordeelt wegens een misdrijf 
gest1·ajt doo1· een bijzonde1·e wet die geen 
met m·tikel 4,0 van het Stmfwetboek 
strijdige bepaling bevat, moet de bij clit 
mtilcel gestelde vervangende gevangenis
stmf ttitsp1·elcen (I). (Strafwetb., art. 40 
en IOO.) 

2° J!Vannee1· het Hof, op de voorziening 
doo1• het openbaa1· ministeTie, een beslis
sing vernietigt omdat de 1·echter onwette
lijlc verzuimd heeft een voo1· de opgelegde 
boete vervangende gevangenisstmf uit te 
sprelcen, zijn de ven~ietiging en de ver
wijzing tot dit punt bepe1·lct (2). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. MARCOTTE.) 

ARREST. 

HET liOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 september I966 in boger 
beroep door de Oorrectionele Rechtbank 
te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 40 en IOO van het 
Strafwetboek, dooTdat het bestreden von
nis verweerder tot geldboeten veroordeelt 
wegens overtreding enerzijds van de arti
kelen 4I8 en 420 van het Strafwetboek 
en van een artikel van het wegverkeers
besluit en anderzijds van een bepaling 
van het besluit van de Regent van IO juni 
I947, zoals bijgewerkt krachtens arti
kel 20 van het koninklijk besluit van 
20 april I959, zonder de vervangende 
gevangenisstraffen uit te spreken : 

Overwegende dat het vonnis verweer
der wegens een naar de politierechtbank 
verwezen wanbedrijf van onopzettelijk 
toebrengen van slagen of verwondingen 
en wegens een overtreding van het weg
verkeersbesluit veroordeelt tot een enige 
geldboete van 25 frank en wegens over
treding van een artikel van het besluit 
van de Regent van IO j1mi I947 tot een 
geldboete van 26 frank; dat het geen ver
vangende gevangenisstraf uitspreekt ; 

Overwegende dat de op de eerste twee 

(1) Oass., 26 mei 1952 (Bull. en PAsro., 
1952, I, 627). 

(2) Oass., 24 september 1962 (Bull. en 
PAsro., 1963, I, 112), 

misdrijven toegepaste enige straf krach
tens artikel 65 van het Strafwetboek die 
is welke bepaald wordt in artikel 2 van 
de wet van I augustus I899 op de politie 
van het wegverkeer; 

Overwegende dat in de toegepaste 
bijzondere wetten geen met artikel 40 
van het Strafwetboek strijdige bepalingen 
voorkomen en derhalve de vervangende 
gevangenisstrafkrachtens artikeliOO van 
dat wetboek voor iedere geldboete moest 
worden uitgesproken ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende, voor het overige, 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, vernietigt het bestre
den vonnis, doch slechts in zover het 
verzuimd heeft bij de geldboeten een 
vervangende gevangenisstraf uit te spre
ken ; 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 verweerder in de helft van 
de kosten ; laat de andere helft ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Oorrectionele Rechtbank te 
Verviers, rechtdoende in boger beroep. 

20 februari I967.- 2e kamer.- Voo1'
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1', H. de '.'Vaersegger. - Gelijlc
luiclencle conclttsie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. 

2° KAMER. - 20 februari 1967. 

I 0 HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST. - BEDIENDENOON
TRAOT.- BESLISSING VAN I5 OKTOBER 
I963 VAN HET AANVULLEND NATIO
NAAL p ARITAIR CO MITE VOOR BEDIEN
DEN. - WERKINGSSFEER. 

20 HUUR vAN WERK. - ARBEIDS
OVEREENKOMST. - BEDIENDENOON
TRAOT. - BESLISSING VAN I5 OKTOBER 
I963 VAN HET AANVULLEND NATIO
NAAL PARITAIR 00MITE VOOR BEDIEN
DEN. - LOONSVERHOGING OMWILLE 
VAN DE STiiJ"GING VAN HET INDEXOI.JFER 
VAN DE KLEINHANDELSPRI.JZEN. 
WERKELI.JK LOON DAT DE MINIMUM-
WEDDESOHAAL OVERSOHRI.JDT. 
GRONDSLAG VAN DE VERHOGING. 
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1° De beslissing van 15 oktober 1963 van 
het Aanvullend Nationaal PMitai1· Go
mite voo1· bedienden, wellce bindencl is 
verklaMcl doo1· het koninklijk besluit van 
18 feb1·ua1·i 1964, is enkel toepasselijk 
op cle bedienden wie1' functie of werk
zaamheden ge1·angschikt zijn in een 
de1• bij a1·tilcel 2 van cleze beslissing 
vastgestelde catego1'ieen of e1• lcunnen 
worden onde1· gemngschilct bij analogie. 

2° De beslissing van 15 olctober 1963 van 
het Aanvullend Nationaal Pa1·itai1· Go
mite voo1· beclienden, wellce binclencl is 
ve1·lclaard do01• het koninlclijlc besluit van 
18 februari 1964, maalct de ve1·hoging, 
ve1·oorzaalct door de stij ging van het 
indexcijfer van cle lcleinhanclelsp1·ijzen, 
van de lonen van de bedienden, waa1•op 
deze beslissing van toepassing is, slechts 
toepasselijlc op het deel van de bezoldiging 
dat cle bij deze beslissing bepaalcle mini
mumweddeschaal niet ove1·schri]clt. 

(MARE ORAL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 oktober 1966 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat de voorziening niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken van 
belang, in zover ze gericht wordt tegen 
de beschikking van het arrest die de 
strafvordering betreffende de onder a 
en c en betreffende een deel van de onder 
b ten laste gelegde feiten verjaard ver
klaart; 

Overwegende dat, wat het overige van 
de telastlegging betreft, eiser veroordeeld 
is om aan twaalf van zijn bedienden die 
onder het Aanvullend N ationaal Paritair 
Comite voor bedienden ressorteren, de 
loonsverhoging niet te hebben betaald 
die uit de stijging van het indexcijfer der 
kleinhandelsprijzen voortvloeien en die 
vastgesteld zijn bij de beslissing van 
15 oktober 1963 van dit comite, welke 
beslissing algemeen verbindend is ver
klaard bij het koninklijk besluit van 
18 februari 1964; 

Over het eerste middel, hieruit afgeleid 
dat het bestreden arrest aanneemt dat de 
beslissing van 15 oktober 1963 van het 
Aanvullend N ationaal Paritair Comite 
voor bedienden tot vaststelling van de 
bezoldigingsvoorwaarden van de bedien
den te werk gesteld in de ondernemingen 
welke onder dit paritair comite vallen, 

beslissing die algemeen ver bindend is 
verklaard bij koninklijk besluit van 18 fe
bruari 1964, op de "kaderbedienden" 
toepasselijk is, te1·wijl, eerste ondercleel, 
ter verwerping van de conclusie van eiser 
die deze toepassing betwistte en zich 
hierbij beriep op het antwoord van de 
minister op een parlementaire vraag, het 
arrest erop wijst dat " de antwoorder 
niet bevoegd is om de draagwijdte te 
beperken van een beslissing waaraan 
hij geen deel heeft genomen ,, tenvijl, 
het antwoord van de minister niet 
tot doel had de draagwij dte te be
per ken van de beslissing van het paritair 
comite, doch wel die beslissing uit te 
leggen, en die beslissing slechts verbin
dend is omdat in naam van de Koning 
een koninklijk besluit. is genomen door 
de Minister van tewerkstelling en arbeid, 
die de steller van het antwoord op de 
parlementaire vraag is, zodat rekening 
moet worden gehouden met de uitlegging 
van de minister wanneer hij de betekenis 
van een door hemzelf genomen besluit 
nader verklaart, en terwijl, tweecle ondm·
deel, artikel 1 van de beslissing waarop 
het bestreden arrest steunt wel een al
gemene draagwijdte schijnt te hebben, 
maar uit de artikelen 2 en 3 blijkt dat 
de beslissing slechts geldt voor de be
dienden van de vier klassen bepaald in 
artikel 2 en voor degenen die bij analogie 
in een van die klassen kunnen onder
gebracht worden, met uitzondering van 
de "kaderbedienden >> wier taak geen 
overeenkomst vertoont met die vier klas
sen, zodat het hof van beroep aldus aan 
het toepassingsgebied van de beslissing 
van het paritair comite een uitbreiding 
gegeven heeft die de contracterende par
tijen klaarblijkelijk niet gewenst hebben, 
en te1·wijl het hof van beroep in feite niet 
betwist dat sommigen onder de bedien
den " kader bedienden >> war en : 

Overwegende dat eiser beweerd heeft 
dat de bezoldigingen van vier van zijn 
bedienden niet onder de voormelde be
slissing vielen, omdat deze bedienden 
"kaderbedienden "waren en de beslissing 
niet toepasselijk is op de aldus genoemde 
bedienden; 

Overwegende dat in artikel 2 van de 
beslissing de ambten van de bedienden 
voor de toepassing van deze beslissing 
in vier klassen worden ingedeeld, welke 
door algemene in de beslissing aangeduide 
maatstaven worden bepaald; 

Overwegende dat volgens artikel 3, § 1, 
deze indeling in klassen tot doel heeft 
aan de bedrijven een richtlijn te geven 
om de toepassing te vergemakkelijken 
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van de in deze beslissing bepaalde bezol
digingsminima; dat de functies of werk
zaamheden welke in elke klasse zijn aan
gegeven moeten gelden als voorbeelden, 
en niet genoemde functies of werkzaam
heden bij analogie met de aangehaalde 
voorbeelden zullen worden ingedeeld ; 

Overwegende dat uit deze laatste bepa
ling af te leiden valt dat, als men een 
bediende rangschikt in een van de klassen 
bepaald in de beslissing, zulks insluit 
dat er kan bestaan, en zulks onderstelt 
dater in feite bestaat, een analogie tussen 
de functies of werkzaamheden van deze 
bediende en die welke in een of andere 
van de vier klassen door de beslissing 
opgesomd worden ; 

Overwegende dat deze uitlegging van 
de beslissing bevestigd wordt door het 
antwoord dat de Minister van tewerk
stelling en arbeid op ll februari 1965 
op een parlementaire vraag gegeven 
heeft (1); 

Overwegende derhalve dat het arrest 
zijn beschikkend gedeelte niet verant
woord heeft wanneer het eisers verweer 
verwerpt op grond dat de beslissing geldt 
voor alle personen die een arbeidsovereen
komst voor bedienden hebben aangegaan, 
en dat, naar analogie van de in de beslis
sing aangehaalde voorbeelden, de bediel1.
den die de taken van « kaderbedienden" 
vervullen voor de toepassing van de 
weddeminima gerangschikt moeten wor
den in de klasse van de bedienden met 
de hoogste minima, zonder vast te stellen 
dat de functies of werkzaamheden van 
de vier bedienden van eiser overeenkomst 
vertoonden met de in die klasse opge
somde functies of werkzaamheden; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del gegrond is ; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat het arrest beslist dat de bezol
digingen zoals ze bestaan op het ogenblik 
dat de toegepaste spilindex met 2 t. h. 
verhoogd wordt, eveneens met 2 t. h. 
verhoogd moeten worden met ingang 
van de eerste dag van de maand na die 
maand, en waarop betrekking heeft het 
gemiddelde van de indexcijfers dat de 
verhoging van de spilindex veroorzaakt 
heeft, terwijl geen enkele tekst uit hoofd
stuk IV van de beslissing, dat als op
schrift draagt « koppeling van het index
cijfer der kleinhandelsprijzen ,, een ver
hoging vermeldt die zou worden toege
past op de bezoldiging zoals ze bestond 

(1) Bull. van Vragen en Antwoorden, Senaat, 
zitt. 1964-1965, biz. 310 en 419. 

op het ogenblik dat de spilindex verhoogd 
wordt, teTwijl artikel 12, § 2, vermeldt 
dat de weddeschalen verhogen of ver
lagen met 2 t. h. bij schommelingen van 
2 t. h. van het rekenkundig gemiddelde 
indexcijfer van de jongste drie maanden 
en de minimumweddeschalen bijgevolg 
overeenkomstig de onderstaande tabel 
schommelen, maar nergens gezegd wordt 
dat de bezoldigingen met 2 t. h. verhogen 
of verlagen bij schommelingen van 2 t. h. 
van het rekenktmdig gemiddelde index
cijfer van de jon:gste drie maanden; teT
wijl artikel 13 uitsluitend zegt dat, zelfs 
wanneer de belanghebbende met toe
passing van artikel 10 een bezoldiging 
ontvangt beneden die van zijn normale 
klasse, de verhoging die voortvloeit nit 
de schommelingen van het indexcijfer 
der kleinhandelsprijzen niet lager zal 
mogen zijn dan het bedrag van de ver
hoging toegepast op de weddeschaal die 
normaal zou moeten worden toegepast, 
gelet op de leeftijd en de klasse waartoe 
de belanghebbende behoort, en het arrest 
beslist heeft dat bij schommelingen van 
2 t. h. van het rekenktmdig gemiddelde 
indexcijfer van de jongste drie maanden, 
niet de weddeschaal met 2 t. h. verhoogt 
ofverlaagt, maar wel de bezoldiging zoals 
ze bestond op het ogenblik dat de spil
index stijgt, zodat het arrest een stelling 
aangenomen heeft die onverenigbaar is 
met de tekst van de beslissing van het 
paritair comite welke door koninklijk 
besluit algemeen verbindend is verklaard, 
nu de verhoging uitsluitend op de wedde
schaal en niet op de werkelijke bezoldi
ging moet worden berekend : 

Overwegende dat artikel 14 van de 
beslissing van 15 oktober 1963 van het 
Aanvullend Nationaal Paritair Comite 
voor bedienden bepaalt dat de verhogin
gen en verlagingen ingevolge de schom
melingen van het indexcijfer van de 
kleinhandelsprijzen in werking treden 
met ingang van de eerste dag van de 
maand na die waarop betrekking heeft 
het gemiddelde van de indexcijfers dat 
de verhoging of de verlaging van de 
wedden en de weddeschaal veroorzaakt ; 

Overwegende dat uit die tekst blijkt 
dat de verhogingen veroorzaakt door de 
stijging van het indexcijfer der klein
handelsprijzen niet aileen toepasse lijk 
zijn op de bezoldigingen waarvan de be
dragen met de minimumweddeschalen 
overeenstemmen, maar ook op die welke 
hoger zijn dan dit minimum ; 

Overwegende evenwel dat, niettegen
staande de vermelding in het register 
der besluiten van het paritair com.ite 
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volgens welke als agendapunt van de 
vergadering van 15 oktober 1963 voor
kwam de vaststelling « van de bezoldi
gingsvoorwaarden " van de bedienden die 
onder het ComiM ressorteren, slechts 
sommige van die voorwaarden door de 
beslissing geregeld zijn ; 

Dat uit de artikelen 3, 4 en 12 van die 
beslissing voortvloeit dat geregeld worden 
de « bezoldigingsminima >> of « maande
lijkse minimumwedden >> en de koppeling, 
aan het indexcijfer der kleinhandelsprij
zen, van de weddeschalen waarbij de 
bedoelde minimumwedden of <c minimmn
weddeschalen >> vastgesteld zijn ; 

Dat, naar luid van artikel 13, de aan 
elk personeelslid verschuldigde verho
gingen en verlagingen die uit de schom
melingen van het indexcijfer van de 
kleinhandelsprijzen voortvloeien, in geen 
geval lager mogen zijn dan het bedrag 
van de op de weddeschaal toegepaste 
verhoging, rekening houdend met de 
leeftijd en de categoric waartoe de belang
hebbenden behoren; 

Overwegende dat hieruit volgt dat de 
verhoging veroorzaakt door de stijging 
van het indexcijfer der kleinhandels
prijzen en algemeen bindend verklaard 
door de beslissing, slechts kan gelden 
voor het deel van de bezoldiging dat met 
de minimumweddeschaal overeenstemt ; 

Dat werkgever en bediende weliswaar 
bovendien kunnen overeenkomen be
treffende de verhoging van het deel dat 
dit minimum overschrijdt, maar dat de 
aldus ontstane eventuele verbintenis van 
de werkgever buiten het kader ligt van de 
beslissing van het paritair comiM, zodat 
de niet-uitvoering van deze verbintenis 
de toepassing niet kan meebrengen van 
de straffen bepaald bij artikel 16 van de 
besluitwet van 9 juni 1945 ; 

Overwegende dat deze uitlegging van 
de beslissing bevestigd wordt door het 
antwoord dat de Minister van tewerk
stelling en arbeid op een parlementaire 
vraag van 7 januari 1965 heeft gegeven; 

Overwegende derhalve dat het arrest 
zijn beslissing niet wettelijk heeft verant
woord wanneer het eiser veroordeelt om 
verzuimd te hebben de bij beslissing van 
15 oktober 1963 bepaalde verhogingen 
toe te passen, zonder na te gaan of hij 
niet sommige verhogingen had toegepast 
en zonder eventueel vast te stellen dat 
de toegepaste verhogingen lager waren 
dan 2 t. h. van de minimumweddescha
len; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat het strafbaar feit zou bestaan in de 
niet-betaling van de op 15 oktober 1963 

geldende wedde, vermeerderd met het 
bedrag van de verhoging die op de wedde
schaal is toegepast en door de schom
melingen van het indexcijfer is veroor
zaakt, te1·wijl er geen misdrijf is indien 
die wedde betaald wordt op het ogenblik 
dat ze verplicht is ; het van weinig be lang 
is dat deze verhoging toegestaan werd 
toen ze nog niet verplicht was ; dit zeker 
het geval is wanneer de verhoging aan 
heel het personeel wordt toegestaan en 
dus niet het gevolg is van een bevordering 
die om bijzondere redenen aan een lid 
van het personeel is toegestaan, en te1•wi)l 
uit de tekst van de beslissing van het 
paritair comiM niet kan worden besloten 
dat verhogingen zoilder gevolg zijn omdat 
ze van tevoren werden toegestaan : 

Overwegende dat in het middel, dat 
het Hof zou noodzaken feitelijke gegevens 
na te gaan, recht en feiten vermengd 
zijn ; dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover het de straf
vordering betreffende de feiten van de 
telastleggingen a en c en betreffende een 
deel van de feiten van de telastlegging b 
verj aard verklaart ; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; laat drie vierden 
van de kosten ten laste van de Staat en 
veroordeelt eiser tot het laatste vierde ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

20 februari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitte1", H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1", H. Perrichon. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, H. Antoine Coleus (van 
de balie bij het Hof van beroep te Brus
sel). 

28 KAMER. - 20 februari 1967. 

VERZET. - STRAFZAKEN. - VERSTEK
VONNIS WAARTEGEN HET OPENBA.AR 
MINISTERIE GEEN HOGER BEROEP IN
STELT. - BESLISSING UITGESPROKEN 
OVER HET DOOR HET OPENBA.AR MI
NISTERIE INGESTELD HOGER BEROEP 
TEGEN HET VONNIS OP VERZET.- VER
ZWARING VAN DE BU VERSTEK UITGE
SPROKEN STRA.F. - 0NWETTELUKHEID. 

TV annee1· tegen een ve1•stelcvonnis door het 
openbaar ministerie geen hoge1· beroep 
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worrlt ingesteld, lean de rechte?' in hoger 
beroep, die uitsp1·aalc doet over het doo?' 
het openbam· ministerie ingesteld hoge?' 
beroep tegen het vonnis dat gewezen is 
op het verzet van belclaagde, de door het 
verstekvonnis uitgesp1·olcen straf niet 
verzwaren (1). (Wetb. van strafv., 
art. 187, 188, 202 [wet van 1 mei 1849, 
art. 7] en 203.) 

(DELATTRE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1966 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 18 7, 
188, 202 (wet van 1 mei 1849, artikel 7) 
en 203 van het W etboek van strafvorde
ring : 

Overwegende dat eiser, bij vonnis van 
28 januari 1966, wegens medeplichtigheid 
aan overspel en onderhoud van bijzit bij 
verstek werd veroordeeld tot een enige 
geldboete van 26 frank, verhoogd met 
190 opdecimes, of acht dagen vervan
gende gevangenisstraf; 

Overwegende dat deze beslissing slechts 
door het verzet van de veroordeelde werd 
bestreden die, bij vonnis van 31 maart 
1966, tot dezelfde straf werd veroordeeld 
wegens het enige misdxijf van mede
plichtigheid aan overspel, aangezien het 
vonnis het verval van de strafvordering 
vaststelt met betrekking tot het misdrijf 
van onderhoud van bijzit ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
op het hoger beroep door eiser en het 
openbaar ministerie tegen dit laatste 
vonnis ingesteld, eiser wegens medeplich
tigheid aan overspel tot een geldboete 
van 200 frank heeft veroordeeld, ver
hoogd met 190 opdecimes, oftwee maan
den vervangende gevangenisstraf en het 
aldus de toestand van de beklaagde heeft 
verzwaard; 

Overwegende dat wanneer tegen een 
verstekvonnis door het openbaar minis
terie geen hoger beroep wordt ingesteld, 
de rechter in hoger beroep de door het 
verstekvonnis uitgesproken straf niet 

(1) Cass., 21 februari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 807). 

(2) Cass., 18 januari 1960 (Bull. en PAsrc., 
1960, I, 555); 9 februari 1961 (ibid., 1961, 

mag verzwaren wanneer hij uitspraak 
doet over de door het openbaar minis
terie en door de beklaagde ingestelde 
beroepen tegen het op verzet gewezen 
vonnis; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het uitspraak doet 
over de strafvordering die ten laste van 
eiser is ingesteld ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; Iaat de kosten ten Iaste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

20 februari 1967. - 2e lmmer. - Voo?'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggever, H. Trousse. - Gelijlchtidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-genoraal. 

2e KAMER.- 21 februari 1967. 

ARBEIDSONGEVAL.- VERHAAL VAN 
HET HOOFD VAN DE ONDERNEMING OF 
VAN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKE
RAAR TEGEN DE VOOR HET ONGEVAL 
AANSPRAKELIJKE D:pJRDE.- PERSOON
LIJK RECHT OM OP TE TREDEN IN DE 
PLAA.TS VAN DE GETROFFENE. - UrT
OEFENING VAN DIT RECHT ONDER
WORPEN AAN DE BETALING VAN FOR
FAITA,IRE VERGOEDINGEN A,AN DE GE
TROFFENE. 

A1·tilcel 19, lid 8, van de gecoordineerde 
wetten bet1•efjende de vergoecling de1• 
schacle voortsp?·uitende uit de arbeids
ongevallen kent uitcl?·ulckelijk aan het 
hoofd van cle onclerneming of aan cle 
kmchtens artikel 22 van de wet van 
11 j~mi 1874 op de verzelceringen in 
de 1·echten e?·van gestelcle a?·beidsongeval
lenve?'Zelceraar, het ?'echt toe om, op eigen 
risico, tegen de dercle aansp?·alcelijlce, 
in de plaats van cle getro tfene, op te 
t1·eden, maar op voo1•waarde dat hij 
we1·kelij lc aan cle get?'O tfene de bij de 
voormelde gecoorclinee?·de wetten bepaalcle 
fo?·faitaire ve1·goedingen betaald heeft of, 
gebe~wlijk, indien het de ve?·zekeraa1·-wet 
geldt, dat hij a?·tikel 3 van de wet van 
16 maart 1954 heeft in acht genomen (2). 

I, 616); 3 februari 1967, sup1·a, biz. 686; 
raadpl. cass., 3 september 1962 (Bull. en 
PASIC., 1963, I, 1). 
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(TAMINXAU EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

<<LA llELGIQUE INDUST:&IELLE "• T. LE
ROY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden · 
arrest, op 26 januari 1966 gewezen door. 
het Hof van beroep te Brussel, recht
doende op de burgerlijke belangen; 

A. Op de voorziening van Marcel Ta
roiniau : 

Overwegende dat uit geen processtuk 
waarop het Hof verroag acht te slaan 
blijkt dat de voorziening.van eiser, bm;: 
gerlijke partij, betekend IS aan de partiJ 
tegen wie ze gericht wordt ; ' 

Dat die voorziening dus niet ontvanke-
lijk is; · 

B. Op de voorziening van de geroeen
schappelijke verzekeringskas " La Bel
gique Industrielle " : 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest blijkt dat eiseres, die optreedt als 
verzekeraar welke krachtens artikel 22 
van de wet van 11 juni 1874 op de ver
zekeringen in de rechten van het hoofd 
van de onderneming is gesteld en die 
overeenkomstig artikel 19, lid 8, van de 
gecoordineerde wetten betreffen~e de 
vergoeding der schade voortsprmtende 
uit de arbeidsongevallen de rechtsvorde
ring van de getroffene instelt, zich bur
gerlijke partij heeft gesteld tegen ver
weerder, aansprakelijke derde voor het 
ongeval dat eiser heeft getro:ffen ; dat 
zij ter terechtzitting waarop de zaak voor 
de eerste rechter is aangebracht, heeft 
gevraagd dat haar bij voorraad 1 frank 
zou worden toegekend en haar ervan 
akte zou worden verleend dat zij het 
bedrag van de gedane en nog door haar 
te verrichten uitbetalingen op 100.000 fr. 
begrootte, behoudens verhoging. of ver
mindering in de loop van het gedmg ;· dat 
de eerste rechter, bij een eerste vonnis, 
deze verzoeken inwilligde en, uitspraak 
doende over de rechtsvordering van eiser, 
getro:ffene van het ongeval, hem een pro
visionele vergoeding · toekende en een 
deskundig onderzoek beval ; dat eiseres, 
na neerlegging van het deskundigenver
slag, de vier eisen instelde die in het 
hiernavermeld middel zijn overgenomen; 
dat de eerste rechter, bij de vaststelling 
dat eiseres de terugbetaling had bekomen 
van de door haar uitbetaalde bedragen, 
deze eisen als ongegrond verwierp ; 

Overwegende dat het arrest, dat, op 
het hager beroep van eiseres, op zijn 

beurt vaststelt dat deze laatste de terug
betaling had bekomen van de bedragen 
die zij aan de getro:ffene had betaald, 
de vier in hager beroep overgenomen 
eisen verwierp op grand dat deze niet 
ontvankelijk waren van 't ogenblik dat 
de oorspronkelijke door eiser ingestelde 
rechtsvordering krachtens indeplaatsstel
ling ongegrond bleek te zijn, grondslag 
waarop deze partij uitsluitend ontvanke
lijk was om v66r de strafrechter op te 
treden; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 61, 464 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, 1101, 1134, 1156, 1164, 1317, 1319, 
1322, 1381, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 1, 6, 9, 19 van dewetten betreffende 
de vergoeding der schade voortsprn!-tende 
uit de arbeidsongevallen, gecoordmeerd 
bij het koninklijk besluit van 28 septem
ber 1931, welke wetten gewijzigd en aan
gevuld zijn bij het koninklijk besluit van 
9 juni 1945, de wet van 10 juli 1951, de 
wet van 16 maart 1954 en de wet van 
11 juni 1964, 97 van de Grondwet, 3 en 
4' van de wet van 17 april 1878 bevat
tende de voorafgaande titel van het 
vYetboek van strafvordering, iloorilat, 
rechtdoende over de rechtsvordering van 
eiseres, die zich als arbeidsongevallen
verzekeraar van de werkgever van de 
getro:ffene burgerlijke partij heeft gesteld 
tegen verweerder, en na vaststelling dat 
de door de eerste rechter als ongegrond 
verworpen eis ertoe strekte : 1° de be
sluiten van de deskundige te doen be
krachtigen, 2° haar akte te verlenen van 
.haar voorbehoud met betrekking tot alle 
andere gedane of te verrichte:J?- ?ltbeta
lingen ten voordele van Tam1mau, ten 
gevolge van het bedoelde ongeval, 3° haar 
akte ervan te verlenen dat Taminiau 
het gemeen recht heeft gekozen voor de 
vergoeding van de sto:ffelijke schade ten 
gevolge van zijn blijvende invaliditeit 
van 15 t. h., ·4o de hem uit dien hoofde 
toekomende vergoeding op 197.452 frank 
te doen vaststellen, het bestreden arrest 
verklaart dat het nieuwe eisen betreft; 
aangezien " eiseres ze pas v66r de eerste 
rechter heeft ingesteld toen de zaak weer 
v66r hem werd gebracht na medisch 
onderzoek "• en dientengevolge beslist 
dat eiseres uitdrukkelijk heeft erkend 
dat zij de terugbetaling heeft bekomen 
van alle door haar aan de getro:ffene 
Taminiau betaalde bedragen, zodat haar 
rechtsvordering, in zover ze ontvankelijk 
is verder geen bestaansreden heeft, daar 
d~ gevorderde bedragen betaald zijn, .~n 
dat zij voor het overige niet ontvankehJk 
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is, te1·wijl, eerste onderdeel, eiseres, v66r 
het deskundig onderzoek, de toekenning 
had gevraagd van een vergoeding bij 
voorraad van een frank en had verzocht 
« akte te verlenen" dat zij het bedrag 
van de door haar als arbeidsongevallen
verzekeraar gedane of te verrichten uit
betalingen op 100.000 frank begrootte, 
behoudens verhoging of vermilldering in 
de loop van het geding, zodat eiseres door 
de vier hierboven overgenomen punten 
van de eis aan te brengen na deskundigen
onderzoek, geen nieuwe eis heeft inge
steld, vermits ze er zich toe beperkte de 
rechters in feitelijke aanleg te verzoeken 
het tevoren verleende voorbehoud af te 
handelen (schending van de artikelen 61, 
464 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, llOl, ll34, 1156, ll64, 
1317, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van 
hetBurgerlijk Wetboek, 97 van de Grand
wet, 3 en 4 van de wet van 17 aprill878 
bevattende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van strafvordering); tweede 
ondercleel, de rechters in feitelijke aanleg 
wettelijk niet gerechtigd waren om 
ambtshalve een middel van niet-ontvan
kelijkheid van de eisen op te werpen dat 
afgeleid is uit hun nieuwheid, daar ver
weerder, die weliswaar de gegrondheid 
ervan betwistte, zich geenszins op hun 
niet-ontvankelijkheid beriep (schending 
van de artikelen 61, 464 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, ll01, 
113~ 1156, 1164, 131~ 1319, 1320, 1322, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
97 van de Grondwet, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 bevattende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering) ; derde onderdeel, de omstandig
heid dat eiseres heeft erkend dat zij in 
de loop van de procedure van de aan
sprakelijke derde terugbetaling had be
komen van alle reeds door haar aan de 
getroffene betaalde bedragen, de be
staansreden niet ontneemt aan haar ver
haal op de derde, zodra, zoals hier, de 
rekeningen niet zijn afgesloten, daar de 
door de aansprakelijke derde verschul
digde vergoeding voor de blijvende ge
deeltelijke ongeschiktheid nog moet wor
den vastgesteld, waaruit volgt dat het 
bestreden arrest de wetsbepalingen be
treffende de vergoeding der schade voort
spruitende uit de arbeidsongevallen heeft 
geschonden en dat het althans niet wet
telijk met redenen is omkleed, aange
zien zijn vaststellingen onvoldoende zijn 
om het verwerpen van de eis te verant
woorden (schending van de artikelen I, 
6, 9, 19 van de wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 

uit de arbeidsongevallen, gecoordineerd 
bij het koninklijk besluit van 28 septeln
ber 1931, welke wetten gewijzigd en 
aangevuld zijn bij de besluitwet van 
9 jtmi 1945, de wet van 10 juli 1951, de 
wet van 16 maart 1954 en de wet van 
II juni 1964, 97 van de Grondwet, 3 
en 4 van de wet van 17- april 1878 be
vattende de voorafgaaude titel van het 
Wetboek van strafvordering) : 

W at het eerste onderdeel betre±t : 
Overwegende dat uit de conte~t van 

het arrest blijkt dat het hof van beroep, 
wanneer het de eisen nieuw noemt die 
eiseres heeft ingesteld na de neerlegging 
van het deskundigenverslag, heeft willen 
zeggen dat deze eisen, in de stand van 
de procedure, geen verband hielden met 
de werkelijk door eisers verrichte uitbe
talingen en waarvan haar rechtsvordering 
de terugbetaling had beoogd en dat ze 
derhalve geen betrekking hadden op het 
binnen de perken van deze rechtsvorde
ring gemaakte voorbehoud; 

Dat het hof aldus de bewijskracht van 
de conclusie niet heeft geschonden waarin 
oorspronkelijk de eis tot het bekomen 
van de terugbetaling van de gedane uit
betalingen was vermeld ; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat de beschouwingen 
waardoor het arrest de bovenvermelde 
eisen verwerpt, niet van het door ver
weerder bij conclusie voorgedragen ver
weer afwijken ; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Wat het derde onderdeel betreft 
Overwegende dat het recht, toegekend 

aan de verzekeraar die in de rechten van 
het hoofd van de onderneming is gesteld 
krachtens de artikelen 22 van de wet 
van 11 juni 1874 en 19, lid 8, van de 
gecciordineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen, om van de aan
sprakelijke derde i;erugbetaling te eisen 
van de bedragen die hij aan de getroffene 
heeft betaald, onderworpen is, wat de 
uitoefening ervan betreft, aan de betaling 
van forfaitaire vergoedingen aan de ge
troffene of aan de vestiging van het rente
vertegenwoordigend kapitaal ; 

Overwegende dat eiseres niet heeft 
aangevoerd dat zij genoemd kapitaal 
overeenkomstig het laatste lid van voor-
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meld artikell9 heeft gevestigd of in haar 
handen heeft behouden ; 

Dat het hof van beroep dus wettelijk 
heeft kunnen beslissen dat eiseres, bij 
gebrek aan enige eis tot betaling van de 
aan de getroffenen betaalde bedragen, 
niet ontvankelijk was om v66r de straf
rechter op te treden ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt iedere eiser in de 
kosten van zijn voorziening. 

2I februari I967.- 2e kamer.- Voo1'
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
sla.ggeve1', H. de Waersegger. - Gelijk
luidende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleite1·, H. Van Ryn. 

2e RAMER.- 21 februari 1967. 

I 0 VERJARING. - STRAFZl\REN. 
STRAFVORDERING. - GEOONTRAVEN
TIONALISEERD WANBEDRIJF. - TER
MIJN. 

2° VERJARING. - STRAFZAREN. -
STRAFVORDERING. - INBREUR OP HET 
WEGVERREERSBESLUIT.- TERMIJN, 

3° VERJARING. - ST~AFZAREN. -· 
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING, -· 
ST~AFVORDERING VERJAARD EN VER
NIETIGING VAN DE OVER DIE VORDE· 
RING GEWEZEN BESLISSING. - VER
NIETIGING ZONDER GEVOLG TEN OP
ZIOHTE VAN DE VOOR DE VERJARING 
VAN DE STRAFVORDERING INGESTELDE 
BURGERLIJRE REOHTSVORDERIJ'<G. 

4° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- ScHADE VER
OORZAART DOOR EEN MISDRIJF.- 0M
VANG VAN DE SCHADE. - VERPLE
GINGSROSTEN, - AFTRER VAN HET 
BEDRAG VAN DE NORMALE ONDER· 
HOUDSROSTEN. - COMPENSATIE MET 
DE BIJROMENDE UITGA VEN DIE VER· 

(1) Cass., 20 juli 1964 (Bull. en PAsiC., 
1964, I, 1174); raadpl. cass., 2 mei 1966 (ibid., 
1966, I, 1117). 

(2) Cass., 18 januari 1965 (Bull. en PASIC., 
1965, I, 486); 23 januari 1967, supra, biz. 623. 

OORZAART WORDEN DOOR HET VERBLIJF 
IN HET ZIERENHUIS. - vVETTELIJK· 
HEID. 

5° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAREN. - VERNIETIGING WE
GENS VERVAL VAN DE STRAFVORDERING. 
-KOSTEN VAN DIE VORDERING J\10E· 
TEN TEN LASTE VAN DE STAAT BLIJVEN. 
- VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING. 

I 0 De st1·afvonle1·ing spruitende uit een 
gecontraventionalisee1·d wanbedrijf is 
verjaanl, bij ontstentenis van een 1·eden 
tot scho1·sing van de ve1ja1·ing, wannee1· 
een jaar ve1'lopen is vanaf de laatste 
daad van onderzoek of van ve1·volging ge
daan binnen het jaa1• te 1·ekenen van de 
dag van de feiten (I). (Wet van I7 april 
I878, art. 2I en 22, vervangen bij 
artikel I van de wet van 30 mei I96l.) 

2° De st1·afvorde1'ing sp1·uitende uit een 
inb1·e~tk op het wegve1'lcee1·sbesluit is 
ve?jaa?·d na een jaar te 1'ekenen van de 
dag waa1'0p de inb1·euk we1·d gepleegd, 
behoudens tijdige shtiting of sclw1·sing 
van de ve?ja1·ing (2). (Wet van I augus
tus I899, art. 7; wet van I7 aprili878, 
gewijzigd bij die van 30 mei I96I, 
art. 22 tot 25.) 

3° Het ve1•val van de st1·afvorde1··ing door 
ve1jm·ing en de vernietiging welke het 
meeb1·engt z~in zonde1• gevolg ten op
zichte van de v661• de ve1jm·ing van de 
stmfvonle1•ing ingestelde b~wge1'lijlce 
?'echtsvO?'dering (3). (Wet van I7 april 
I878, art. 26 en 27, vervangen bij 

·art. I van de wet van 30 mei I96l.) 
(Impliciete oplossing.) 

4° vVannem· de dade?' van een do01· een 
misdrijf Ve?'oorzaakte licharnelijlce schade 
aanvoert clat van de verplegingslcosten 
van de getro tfene, waarvan hem betaling 
gewaagd wo1·dt, het bedmg rnoet wo1·den 
afget?·oklcen van de uitgaven, wellce de 
get1'0fjene geclurende zijn verblijf in het 
zielcenlntis niet heeft moeten doen voor 
zijn pe1·soonlijlc onde1·houd, lean de 1'ech
ter wettelijlc beslissen dat dergelijke ont
stentenis van normale uitgaven gecorn
penseerd wo1·dt, in de door hem vastge
stelde mate, door de bijlcomencle uitgaven 
die ve1'001'Zaakt worden door hetve1·blijf in 

(3) Cass., 20 juli 1964 (B~tll. en PAsiC., 
1964, I, 1174); 20 juli 1966 (ibid., 1966, I, 
1410); raadpl. cass., 21 maart 1966 (ibid., 
1966, I, 934), 
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het ziekenhuis en die niet beg1·epen zijn 
in de eigenlijke kosten van dit verblijf (1). 

5° VVanneer de beslissing ove1· de st1·aj. 
vordering ve1•nietigd wo1·dt omdat die 
vorde~·ing ve1·vallen is en wannee1• de 
kosten eTvan ten laste van de Staat clienen 
te blijven, geschieclt de vemietiging zan
de?' ve1·wijzing (2). 

(HENKES, T. NATIONAAL VERBOND VAN 
SOOIALISTISCHE MUTUALITEITEN EN ON
GENA.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 oktober 1966 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi ; 

I. In zover de voorziening gericht wordt 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 21 van de wet van 
17 april1878 bevattende de voorafgaande 
titel van het W etboek van strafvordering, 
zoals gewijzigd bij artikel 1 van de wet 
van 30 mei 1961, en 7 van de wet van 
1 augustus 1899, dom·dat het bestreden 
vonnis de beklaagde veroordeeld heeft 
tot een geldboete van 100 frank, ver
meerderd met 190 tienden, en in de kos
ten van de strafvordering, terwijl deze 
op de dag van de uitspraak door verjaring 
vervallen was : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eiser veroordeelt wegens het gecontra
ventionaliseerde wanbedrijf van onop
zettelijk toebrengen van slagen of ver
wondingen en wegens overtreding van het 
wegverkeersbesluit, welke feiten op 19 no
vember 1964 gepleegd zijn; 

Overwegende dat uit de regelmatig aan 
het Hof overgelegde stukken blijkt dat 
de laatste daad van stuiting van de ver
jaring binnen de termijn van een jaar, 
vanaf de dag van de feiten, het vonnis 
van 21 oktober 1965 is waarbij de behan
deling van de zaak tot een latere terecht
zitting werd verdaagd ; 

Overwegende dat, aangezien er geen 
reden is geweest om de verjaring te 

(1) Raadpl Les Novelles, Droit civil, bd. y2, 
nrs 3769 en 3770. 

(2) Oass., 16 mei 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1170). 

schorsen, de nieuwe termijn van een jaar, 
vanaf 21 oktober 1965, verlopen was, 
zodat de verjaring op de datum van het 
bestreden vonnis verworven was ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. In zover de voorziening gerwht 
wordt tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen die te gepasten 
tij de tegen eiser zijn ingesteld : 

1 o door Fernand Ongena : 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

de beslissing van de eerste rechter beves
tigt die aan deze burgerlijke partij 
15.000 frank als provisie heeft toege
kend, voor het overige de zaak sine die 
heeft verdaagd en over de vergoedings
interest, de gerechtelijke interest en de 
kosten later zou uitspraak doen ; 

Dat die beslissing, die niet over een 
bevoegdheidsgeschil rechtdoet, geen eind
beslissing is in de zin van artikel 416 
van het W etboek van strafvordering ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

2° door het Nationaal Verbond van 
Socialistische Mutualiteiten : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek en 70 van de wet 
van 9 augustus 1963, tot instelling en 
organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
doorclat het bestreden vonnis geweigerd 
heeft, ondanks het verzoek van eiser, 
van de uitkering gevraagd door het 
ziekenfonds, burgerlijke partij die in de 
rechten van de getroffene is getreden, 
diens verplegingskosten gedurende zijn 
opneming in het ziekenhuis af te trekken, 
welke kosten hem in elk geval toch ten 
laste zouden gekomen zijn, te1·wijl het 
feit die kosten niet af te trekken wanneer 
zulks gevraagd wordt gelijkstaat met het 
toekennen van een tweevoudige uitke
ring uit dien hoofde ; en over het tweede 
middel, subsidiair afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
dom·clat geweigerd word de persoonlijke 
onderhoudskosten van de getroffene af 
te trekken, op grond dat de door de 
schuld van de beklaagde veroorzaakte 
buitengewone uitgaven gedurende de op
neming in het ziekenhuis (voor fruit, 
snoepgoed en andere) het budget van de 
verpleegde kwamen bezwaren en in feite 
overeenstemden met de zogenoemde per
soonlijke onderhoudskosten, tm·wijl eiser 
in zijn conclusie had doen gelden dat het 
bedoelde fruit, snoepgoed en de ver
scheidene andere dingen niet betaald 
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werden door de verpleegde zelf, maar wel 
door verwanten en vrienden, zodat ze 
zijn budget niet bezwaarden, en de recht
bank op die overweging in de gronden 
van haar beslissing niet geantwoord 
heeft : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
vorderde dat van de uitbetalingen die de 
burgerlijke partij gedaan had en waarvan 
ze de terugbetaling eiste ten gevolge van 
het door haar verzekerde geleden ongeval 
een bedrag afgetrokken zou worden dat 
ten belope van 75 frank per dag, gedu
rende de tijd van de opneming van de 
getroffene in het ziekenhuis, de « gewone 
kosten voor het persoonlijk onderhoud " 
uitmaakt, welke kosten de getroffene in 
elk geval toch had moeten dragen wan
neer er geen ongeval en bijgevolg geen 
opneming in het ziekenhuis was geweest ; 

Overwegende dat het vonnis beslist dat 
die vordering niet kan worden aangeno
men, « daar de door de schuld van de 
beklaagde veroorzaakte uitgaven gedu
rende de opneming in het ziekenhuis 
(voor fruit, snoepgoed en andere) het 
budget van de verpleegde op ongewone 
wijze kwamen bezwaren en in feite op
wogen tegen de zogenoe:rhde persoonlijke 
onderhoudskosten "; 

Overwegende dat de rechters in hager 
beroep aldus in feite overwegen dat de 
verscheidene ongewone uitgaven die de 
getroffene zelf gedragen heeft, wegens 
zijn opneming in het ziekenhuis, in het 
onderhavig geval opwegen tegen de 
<< gewone onderhoudskosten " waarvan 
eiser de aftrekking vorderde ; 

Overwegende, enerzijds, dat geen en
kele wetsbepaling aan de rechter verbiedt 
te overwegen, met het oog op de omstan
digheden, dat de getroffene we1iswaar een 
voordeel geniet door het feit dat hij ge
durende de tijd van zijn opneming in het 
ziekenhuis niet meer voor zijn persoonlijk 
onderhoud moet zorgen, maar dat dit 
voordeel, in de door de rechter vastge
stelde mate, gecompenseerd wordt door 
de supplementaire kosten en uitgaven 
die veroorzaakt worden door het verblijf 
in het ziekenhuis ; 

Overwegende, anderzijds, dat het von
nis passend antwoordt op de in het tweede 
middel aangevoerde conclusie van eiser, 
wanneer het overweegt dat eventuele 
uitgaven, door verwanten en vrienden 
gedaan voor de verpleegde, de verschei
dene << ongewone >> uitgaven niet uitsloten 
die de getroffene zelf had moeten dragen 
wegens zijn opneming in het ziekenhuis ; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch slechts in zover het 
rechtdoet op de strafvordering die tegen 
eiser is ingesteld ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiser in de helft 
van de kosten en laat de andere helft 
ten laste van de Staat; en, nu de kosten 
van de strafvordering in het onderhavig 
geval ten laste van de Staat moeten blij
ven, zegt dat er geen grand is tot ver
wijzing. 

21 februari 1967.- 2e kamer.- Voo1·
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeVB1', H. Perrichon. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. De Rijcke (van de 
balie te Charleroi). 

2• KAMER.- 21 februari 1967. 

1° WETTEN EN BESLUITEN. 
!NTERPRETATIEMACHT VAN DE RECH
TER. - DUIDELIJKE EN NA.UWKEURIGE 
TEKST.- GEEN BEROEP OP DE VOOR
BEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREKKING VAN DE REEDS AANGESLA
GEN ELEMENTEN TEN EINDE EEN DUB
BELE BELASTING TE VERMIJDEN. -
FINANCIELE LASTEN WELKE VAN RET 
B;EDRAG VAN DE REEDS AANGESLAGEN 
INKOMSTEN DIENEN TE WORDEN AFGE
TROKKEN. - BEREKENING. - ELE
MENTEN TOT GRONDSLAG VAN DIE BE
REKENING. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEREKENING VAN DE REEDS AANGESLA
GEN ELEMENTEN TEN EINDE EEN DUB
BELE TAXATIE TE VOORKOMEN. -
0RDEREKENING. - BEGRIP. 

1° W annee1· de bewoo1·dingen van de wet 
duidelijk en nauwkeurig zijn, is er geen 
aanleiding om zich op de voorbe1'eidende 
we1·kzaamheden te beroepen ( 1). 

2° V oo1· de be1·ekening van de financiele 
lasten die van het bedmg van de 1·eeds 
aangeslagen inkomsten, welk bedrag 
van het belastbaa1· bed1·ijjsinlcomen af-

(1) Cass., 11 december 1962 (Bull. en PASIC., 
1963, I, 455). 
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trekbam· is, dienen ajget1·okken te wor
den, wm·den de in de balans opgenomen 
waa1·clen in aanmerking genomen, welke, 
alleen, de door de wet vom·geschreven 
berekeningselementen uitmaken (1). (Ge
coordineerde wetten van 15 januari 
1948, art. 52, § 5, lid 4.) 

3° Een onle1·ekening in cle zin van a?·ti
kel 52, § 5, van de gecooTdineenle wetten 
betTefjende de inkomstenbelastingen, 
heeft tot cloel hetzij veTbintenissen hetzij 
veTantwooTclelijkheden weer te geven die 
geen invloed hebben op de schatting van 
cle activa en het evenwicht van cle ba
lans (2). (Gecoordineerde wetten van 
15 januari 1948, art. 52, § 5, alinea 2.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << UNION DU 
CREDIT DE BRUXELLES ll, T. BELGISCHE 

STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 januari 1963 gewezen door 
het Hof van beroep te Brusse1; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 27, § 2bis, en 52, inzonderheid § 5, 
lid 4, van de bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948 gecoordineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen 
en, wat betreft artikel 52, bij de wet van 
13 juli 1959, artikel 1, gewijzigd, dom·dat 
het bestreden arrest beslist dat, voor de 
berekening van de financiele lasten die 
van het bedrag van de reeds aangeslagen 
aftrekbare inkomsten, welke van het 
belastbaar bedrijfsinkomen dienen afge
trokken te worden, bij toepassing van 
voornoemd artikel 52, de meerwaarden 
van herwaardering die aan het ge'inves
teerde onroerend goed van eiseres zijn 
verbonden en die zij eenvoudig in haar 
rekeningen heeft uitgedrukt, moeten 
in acht genomen worden voor de bepaling 
van de waarde der in aanmerki11g te 
nemen activabestanddelen, tM·wijl, eerste 
onde1·deel, de opname in de balans van 
een eenvoudig uitgedrukte meerwaarde 

(1) Wat de toestand betreft v66r de wet 
van 13 juli 1959, raadpl. cass., 14 juni 1955 
(Bull. en PAsrc., 1955, I, 1124); verg. cass., 
13 december 1960 (ibid., 1961, I, 408), die de 
toepassing van artikel 52, § 7, van de geco/\r
dineerde wetten van 15 januari 1948 betreft. 

(2) De orderekeningen geven geen werke
lijke activa of passiva weer en werken steeds 
in overeenstemming en " paarsgewijze " ; zij 
hebben derhalve geen rechtstreekse invloed 
op het evenwicht van de balans, Daarom 

van herwaardering, die noodzakelijk op
weegt tegen een van een overeenkomend 
bedrag vrijgestelde reserve, een boeking 
of orderekening uitmaakt die uitdrukke
lijk is uitgesloten van de bestanddelen 
die in aanmerking moeten worden gena
men voor de berekening van de financiele 
lasten (schending van artikel 52, inzon
derheid § 5, lid 4, van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen) ; tweede 
onde1·deel, het in aanmerking nemen van 
een eenvoudig uitgedrukte meerwaarde 
van herwaardering om de activabestand
delen te schatten met het oog op de bere
kening van de financiele lasten - dit is 
van het niet aftrekbare bedrag van de 
reeds aangeslagen inkomsten - ten ge
volge heeft de bedrijfsbelasting, ten
min.ste onrechtstreeks, vast te stellen op 
een stof die bij artikel 27, § 2bis, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen uitdrukkelijk belastingvrijdom geniet 
(schending van deze laatste bepaling) ; 
denle onde1·deel, de stelling van het arrest 
volgens welke het « ongepast is de voor
schriften van artikel 27, § 2bis, van de 
gecoordineerde wetten in te roepen, ter
wijl ter zake deze bepaling, waarvan het 
voorwerp verschillend is, niet mag wor
den toegepast ,, geen antwoord op de con
clusie van eiseres noch een voldoende 
motivering uitmaakt daar zij niet uitlegt 
waarin « het voorwerp " van artikel 27, 
§ 2bis, verschillend is van dat van arti
kel 52 en aldus het voorschrift van arti
kel 97 van de Grondwet schendt, uit het 
oog verliest dat de bepalingen van de 
fiscale wet een geheel vonnen, waarvan 
ieder bestanddeel ook in aanmerking moet 
worden genomen om de aan een bepaalde 
toestand verbonden belasting vast te stel
len, daar de toepassing van een van deze 
bepalingen normaal niet tot gevolg kon 
hebben de belastingplichtige, noch trou
wens de Schatkist, van het voordeel van 
de toepassing van een andere bepaling 
onwettelijk te beroven (in het onderha
vige geval, § 2bis van artikel 27, dat 
aldus door het bestreden arrest wordt 
miskend) : 

moeten zij, in principe, niet op de balans 
voorkomen, behoudens wat de banken betreft 
(zie kon. besl., van 9 juli 1935 en 24 november 
1937). In de praktijk worden zij in een bijge
voegde lijst opgenomen. Raadpl. DAUBRESSE, 
Du bilan et de l'inventaire, blz. 62; VANRYN, 
P1·incipes de cl1·oit commercial, d. I, blz. 463, 
nr 759; DALSAIE, Le bilan, sa st1·~wtu1·e, ses 
elements, blz. 75 en 53 ; HANOU DE LOUVET, 
N ouvea~t traite d' analyse et de dismtssion de 
bilans, blz. 382 en 58. 
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Wat het eerste onderdeel betre:fu : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de onroerende goederen van 
eiseres in het actief van de balans van 
31 december 1959 werden opgenomen 
voor een waarde van 20.000.000 fr., na
melijk met inbegrip van een meerwaarde 
van herwaardering van 15.621.476 frank; 

Dat het beslist dat die waarde en niet, 
zoals eiseres het stelde, de inkoopwaarde 
of de investeringswaarde van de voor
noemde goederen in aamnerking moet 
worden genomen voor de berekening va11 
de financiele lasten die van het bedrag 
van de reeds aangeslagen inkomsten, 
welk bedrag van het belastbaar bedrijfs
inkomen aftrekbaar is, dienen te worden 
afgetrokken ; 

Overwegende dat het systeem inge
voerd door de wet van 13 juli 1959, 
die § 5 van artikel 52 van de gecoordi
neerde wetten heeft gewijzigd, een tech
nische behandeling is om bedoelde finan
ciele lasten te bepalen ; 

Overwegende dat de bewoordingen die 
de wetgever heeft gebruikt om het door 
hem ingevoerde systeem te bepalen dui
delijk zijn en dat de draagwijdte ervan 
niet moet worden uitgelegd ; 

Dat de wettekst dienaangaande bepaalt 
dat de bedoelde financiele lasten " in min
dering worden gebracht van de reeds 
aangeslagen inkomsten in een mate over
eenstemmend met de verhouding tussen 
de waarde der bestanddelen die reeds 
aangeslagen inkomsten kunnen opbren
gen ... en de waarde van de gezamenlijke 
activabestanddelen " ; dat zijn tweede lid 
eveneens verwijst naar "de gezamen
lijke activabestanddelen " ; dat zijn derde 
lid " de vergelijking van de waarde van 
een of meer activa-bestanddelen met die 
van een of meer passivabestanddelen van 
de balans of van de inventaris " bedoelt; 
dat zijn vierde lid hetwelk de berekening 
en de aanrekening van de financiiile lasten 
regelt, bepaalt dat « in aanmerking komen 
de bestanddelen, andere dan de orde- en 
resultaatrekeningen die op het actief 
en het passief van de balans of van de 
inventaris van het boekjaar voorkomen, 
alsook de waarde waarvoor zij zijn opge
nomen "; 

Dat uit deze bewoordingen volgt dat 
de waarden, zoals zij in de balans zijn 
opgenomen, de elementen van de bere
kening van het door de wet opgelegde 
systeem uitmaken ; 

Overwegende, anderzijds, dat de op
name in de balans van de meerwaarde 
der goederen van eiseres niet kan worden 

aangezien als een orderekening in de zin 
van het voornoemde artikel 52 ; 

Dat de orderekening tot doel heeft 
verbintenissen of verantwoordelijkheden 
weer te geven die geen invloed hebben op 
de schatting van de activa en het even
wicht van de balans ; 

Dat de bedoelde meerwaarde aan een 
werkelijk actief beantwoordt dat van 
het activabestanddeel, waarvan bet deel 
uitmaakt, niet kan worden gescheiden en 
dat men ze niet buiten beschouwing kan 
laten voor de schatting van de activa 
vermits zij tot grondslag dient voor de 
berekening van de afschrijvingen; 

W at bet tweede en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het hof van beroep 
op het in de conclusie onderworpen mid
del antwoordt " dat het niet afdoende 
is de voorschriften van artikel 27, § 2bis, 
van de gecoordineerde wetten, tot sta
ving van de door eiseres verdedigde stel
ling, in te roepen, daar deze bepaling, 
waarvan het voorwerp verschillend is, 
terzake niet dient toegepast te worden " ; 

Dat deze overweging de beslissing 
regelmatig met redenen omkleedt en ze 
wettelijk verantwoordt ; 

Dat de voornoemde bepaling immers, 
onder zekere voorwaarden, een belasting
vrijdom vaststelt voor sommige meer
waarden die al dan niet verwezenlijkt 
zijn; 

Dat zij het karakter van activabe
standdelen van deze meerwaarden niet 
be'invloedt, karakter dat, gelet op de 
duidelijke en gebiedende bewoordingen 
van artikel 52 van de gecoordineerde 
wetten, deze meerwaarden aan de toe
passing van deze laatste bepaling onder
werpt; 

Overwegende dat geen enkel onderdeel 
van het middel kan worden aangenomen ; 

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

21 februari 1967.- 2e kamer.- Voo1'
zittm·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggev~1·, H. Valentin. - Gel~jkluidende 
conchtste, H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. de Longueville (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Fally. 
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2e KAMER.- 21 februari 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
DmECTE BELASTINGEN. - VooRZIE· 
NING DIE GEEN ENKEL MIDDEL VOOR· 
STELT.- VooRZIENING NIET ONTVAN· 
KELIJK. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET ROF VAN BEROEP. 
- HoF VAN BEROEP DAT ZIJN BESLIS· 
SING STEUNT OP EEN STRAFDOSSIER DAT 
DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE BIJ 
DE PROCEDURE WERD GEVOEGD OP RET 
OGENBLIK DAT RET IN ZIJN ADVIES 
WERD GEHOORD. - DEBATTEN NIET 
HERO PEND. - 0NWETTELIJKHEID. 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - DIRECTE BELASTINGEN. -
HOF VAN BEROEP DAT ZIJN BESLISSING 
STEUNT OP EEN STRAFDOSSIER DAT 
DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE 
PROCEDURE WERD GEVOEGD OP RET 
OGENBLIK DAT RET IN ZIJN ADVIES 
GEHOORD WERD, ZONDER DE HEROPE· 
NING VAN DE DEBATTEN TE HEBBEN 
BEVOLEN.- ScRENDING VAN DE RECH· 
TEN VAN DE VERDEDIGING. 

1° Is niet ontvanlcelijk de voo1·ziening, in
zake di1'ecte belastingen, die geen enlcel 
middel V001'8telt (1). (Wetten van 6 sep
tember 1895, art. 14, en 23 juli 1953, 
art. I.) 

2° en 3° M is kent het contmdictoi1· lcm·alcte~· 
van de debatten en schendt de 1·echten 
van de ve1·dediging, het hof van be1'oep 
drJt zijn beslissing steunt op een st1·af
dossie1' dat dom· het openbaa1· ministe1·ie 
bij de 1'echtspleging we1·d gevoegd op het 
ogenblik dat het in zijn advies gehooTd 
we1·d, zonde1·, na die bijvoeging, de 
he1'opening van de debatten te hebben 
bevolen (2). (Wet van 6 september 
1895, art. 9 en 10 [3].) · 

(FORIR, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Ge1et op de best.reden 

(1) Oass., 1 februari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 701). 

(2) Raadpl. cass., 24 mei 1955, redenen 
(Bull. en PAsrc., 1955, I, 1051); 3 maart 1959, 
redenen (ibid., 1959, I, 666); 24 november 
1959 (ibid., 1960, I, 358); 14 januari 1960, 

arresten, op 25 maart 1961 en ll mei 
1963 gewezen door het Hof van beroep 
te Luik; 

I. In zover de voorziening wordt ge
richt tegen het arrest van 25 maart 1961 : 

Overwegende dat geen enkel middel is 
voorgesteld tegen dit arrest dat zijn be
slissing uitstelt ; 

Dat, bij toepassing van artikel 14 van 
de wet van 6 september 1895, zoals het 
door artikel 1 van de wet van 23 juli 
1953 werd vervangen, de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening wordt ge
richt tegen het arrest van ll mei 1963 : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 9 en 10 van de wet van 6 sep
tember 1895, bij artikel 1 van de wet 
van 23 juli 1953 gewijzigd, 34 van het 
decreet van 30 maart 1808 houdende 
reglement voor politie en tucht in de 
hoven en rechtbanken en 343 van het 
W etboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, doo1•dat het bestreden arrest van 
ll mei 1963 de gegrondheid van de con
clusie van de Staat en de verwerping 
van die van eiser, in ieder van de zaken 
waarover het uitspraak doet, uitdrukke
lijk steunt op de bestanddelen van het 
strafdossier dat bij een arrest van buiten
vervolgingstelling van 12 februari 1963 
werd afgesloten en geopend werd inge
volge het in een van die zaken gewezen 
bestreden arrest van 25 maart 1961 (rol 
nr 6047) en dat volgens brieven van 
5 april 1963, tor beschikking van het 
openbaar ministerie werd gesteld na de 
sluiting van de debatten die op 30 maart 
voorgoed werden gesloten, te1'tvijl, op het 
beroep van de belastingplichtige inzake 
directe belastingen, de wet het hof van 
beroep niet toelaat acht te slaan op an
dere documenten dan die welke binnen 
de wettelijke termijnen door de directeur 
der belastingen en door de belasting
plichtige werden neergelegd, of die door 
de gedingvoerende partijen op bevel van 
het hof werden overgelegd, of door het 
openbaar ministerie ter gelegenheid van 
zijn advies werden voorgesteld, maar dan 
onder de voorwaarde dat zij v66r de 

redenen (ibid., 1960, I, 538); 11 juni 1960 
(ibid., 1960, I, 677) en de noot getekend W. G., 
biz. 678 en volg.; 6 en 20 juni 1961 (ibid., 
1961, I, 1082 en 1157) ; 21 maart 1963 (ibid., 
1963, I, 1010); verg. cass., 17 september 1963 
(ibid., 1964, I, 59). 

(3) Thans, artikelen 280 tot 283 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen. 
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definitieve sluiting van de debatten aan 
de partijen werden onderworpen en ter 
griffie werden neergelegd in het dossier 
van ieder van de geschillen voor de op
lossing waarvan het openbaar ministerie 
ze geschikt heeft geacht om licht te wer
pen op het oordeel van de rechters 
(schending van de artikelen 9 en 10 van 
de wet van 6 september 1895), te1·wijl 
het arrest, dat acht slaat op documenten 
die onregelmatig ter kennis van het hof 
werden gebracht, niet regelmatig metre
denen is omkleed (schending van arti
kel 97 van de Grondwet), en te1·wijl de 
rechter in feitelijke aanleg, indien hij 
meende dat het strafdossier, waarvan hij 
op het ogenblik van de sluiting van de 
debatten op 30 maart 1963 nog geen ken
nis had genomen, geschikt was om hem 
in te lichten, de heropening van de debat
ten moest bevelen vooraleer te beslissen 
(schending van artikel 34 van het decreet 
van 30 maart 1808 en van artikel 343 vim 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering) : 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest van 11 mei 1963 blijkt dat het hof 
van beroep zijn beslissing heeft gegrond 
op de stukken van het strafdossier dat 
ingevolge het arrest van 25 maart 1961 
werd geopend en door een arrest van 
buitenvervolgingstelling van 12 februari 
1963 afgesloten werd; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het H of vermag acht te slaan blijkt : 
a) dat tot de sluiting van de debatten 
op de terechtzitting van 30 maart 1963 
het voornoemd strafdossier niet ter griffie 
van bet hof van beroep werd neergelegd ; 
b) dat bet slechts op 13 april 1963 door 
het openbaar ministerie bij de procedure 
werd gevoegd op bet ogenblik dat het 
in zijn advies werd gehoord; c) dat de 
debatten na deze bijvoeging niet werden 
heropend; 

Dat bet arrest van 11 mei 1963, dat 
op de stukken van het strafdossier steunt, 
de in het middel aangehaalde artikelen 9 
en 10 van de wet van 6 september 1895 
heeft geschonden en het contradictoir 
karakter van de debatten heeft miskend ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Om die redenen, verwerpt de voor

ziening die tegen het arrest van 25 maart 
1961 is gericht, en voor het overige, zon
der dat er grond bestaat om de andere 
middelen te onderzoeken die tot geen 
uitgebreidere vernietiging aanleiding zou
den kcmnen geven, vernietigt het arrest 
van 11 n1.ei 1963, behalve in zover het 
de onder de nummers 604 7 en 6597 inge-

schreven zaken samenvoegt en de beroe
pen ontvankelijk verklaart; beveelt dat 
van bet thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in de vier vijfden 
van de kosten en eiser in bet overige 
vijfde; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

21 februari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggevM·, H. de Waersegger. -- Gelijk
luidende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. - Pleitm·s, HH. Gothot (van 
de balie bij het Hof van beroep te Luik) 
en Van Leynseele. 

2e KAMER.- 21 februari 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
REOLAMATIE.- 0PEENVOLGENDE AAN
SLAGEN IN DE EXTRABELASTING DIE 
INKOMSTEN TREFFEN WELKE MATE
RIEEL VERSOHILLEND ZIJN.- AANSLA
GEN NIET OP DEZELFDE ELEMENTEN GE

VESTIGD. - REOLAMATIE TEGEN DE 
TWEEDE AANSLAG.- BELASTINGSOHUL
DIGE DIE EEN ANDERE BEREKENINGS
METHODE VAN AFTREKKING KIEST VOOR 
DE REFERENTIEPERIODE.- GEEN GE
VOLG WAT DE EERSTE DEFINITIEF GE
WORDEN AANSLAG BETREFT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
REOLAMATIE.- 0PEENVOLGENDE AAN

SLAGEN DIE INKOMSTEN TREFFEN 
WELKE MATERIEEL VERSOHILLEND ZIJN, 
- REOLAJ\'IATIE TEGEN DE TWEEDE 
AANSLAG. - 0NTLASTING VAN DE 
TWEEDE AANSLAG \VEGENS REDENEN 
DIE HUN EIGEN ZIJN. - REOLAMATIE 
ZONDER GEVOLG W AT DE EERSTE DE
FINITIEF GEWORDEN AANSLAG BETREFT. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
REOLAMATIE.- MACHT VAN DE DIREC
TEUR DER BELASTINGEN BIJ ~ WIE EEN 
REOLAMATIE AANHANGIG IS. 

1° HI anneer twee opeenvolgende aanslagen 
in de extmbelasting inkomsten treffen 
die mate1·ieel verschillencl zijn en het 
gedeelte van de inkomsten, dat ee1·st 
aangeslagen wenl, vom· het vestigen van 
de aanmtllende belasting slechts in aan
nw1·king genomen werd om de toepasse
lijlce aanslagvoet te bepalen, z~jn zij niet 
gevestigcl « op dezelfde elementen » in cle 
zin van a1·tilcel 61, § 3, van cle gecoorcli
neenle wetten bet1·e ffencle cle inlcomsten-
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belastingen; de keus door de belasting
schuldige, te1· gelegenheid van zijn Tecla
rnatie tegen de tweede aanslag, van een 
ande1·e be1·ekeningsrnethode van de voo1· 
de Teje?'entiepe?·iode aangenornen a/trek
king, laat hern de1·halve niet toe de ee1·ste 
def/.nitief gewonlen aanslag te betwis
ten (1). (Gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 
art. 61, § 3; wet van 30 mei 1949, 
art. 1; wet van 27 juli 1953, art. 2.) 

2o HT annee1· twee opeenvolgende aanslagen 
inkornsten tTe.fjen die rnate1·ieel ve?'schil
lencl zijn en het gedeelte van de inkorn
sten, dat ee.1·st aangeslagen wenl, slechts 
1:n aanrneTking genornen wenl orn de 
toepasselijlce aanslagvoet te bepalen, vm·
rnen zij geen oncleelbam· belastbaa1· ge
heel ; de ?'eclarnatie van de be lasting
schulclige, clie ttitloopt op de ontlasting 
van de tweede aanslag wegens 1·edenen 
die hem eigen zijn, is de1·halve zonde1· 
gevolg wat de ee1·ste definitief gewonlen 
aanslag betreft (2). (Gecoi:irdineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 61, § 3.) 

3° De di1·ecteu?' der di1·ecte belastingen, bij 
wie een ontvanlcelijke 1'eclarnatie aan
hcmgig is, heeft de bevoegdheid en de 
plicht niet alleen orn uitsp1·aak te doen 
op de betwistingen die hem do01' de ?'ecla
rnatie zijn voo?'gelegd, rnaa?' oak nag orn 
die aanslag in al zijn elernenten van 
ambtswege te vm·bete1·en, zowel ten voo?'
dele van de belastingplichtige als ten 
voonlele van de Staat ( 3). 

(SllfET, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 mei 1963 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 61, inzonderheid § 3, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoordineerd bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, 1 van de 

(1) en (2) Cass., 5 maart 1957 (Bull. en 
PASIC., 1957, I, 798), 

(3) Cass., 17 mei 1966 (Bull. en PASIO., 
1966, I, 1178). 

wet van 30 mei 1949 houdende excep
tionele en interpretatieve maatregelen 
inzake directe belastingen, 2 van de wet 
van 27 juli 1953 tot invoering van maat
regelen om de invordering der directe 
belastingen te bespoedigen en 19 van de 
wet van 16 oktober 1945 tot invoering 
van een extrabelasting, doonlat het be
streden arrest beslist dat de reclamatie 
van eiser, die op 10 mei 1955 werd inge
diend tegen de aanslagen te zijnen l!.lste 
gevestigd in de extrabelasting over het 
dienstjaar 1949 en over het dienstjaar 
1954, niet kan gelden voor de eerste van 
deze aanslagen, op grond dat " een aan
vullende aanslag niet op dezelfde be
twiste gegevens wordt gevestigd als de 
oorspronkelijke aanslag ; dat ten deze 
de over het dienstjaar 1954 ten kohiere 
gebrachte supplementaire aanslag in de 
extrabelasting uitsluitend wordt geves
tigd op een bedrag van 100.000 frank 
dat een nieuw en verschillend gedeelte 
van de belastbare winst is; dat de belast
bare grondslag vastgesteld voor de aan
slag over het dienstjaar 1949 en onder 
meer de referentiewinst die gediend heeft 
om die grondslag te bepalen nog slechts 
in aanmerking kom.t om het percentage 
van de belasting op de belastbare inkom
sten over het dienstjaar 1954 vast te 
stellen ; dat hieruit volgt dat, aangezien 
tegen de over het dienstjaar 1949 geves
tigde aanslag in de extrabelasting geen 
reclamatie werd ingediend binnen de 
wettelijke termijn, deze aanslag definitief 
is geworden "• en dom·dat het bestreden 
arrest aldus de conclusie van eiser ver
werpt die had doen gelden " dat de recla
matie van 10 mei 1955 weliswaar niet 
tij dig was ingediend met be trekking tot 
de in de loop van het dienstjaar 1949 ten 
kohiere gebrachte aanslag in de extra
belasting, maar dat zij zich niettemin 
ambtshalve uitstrekte, ondanks het ver
strijken van de wettelijke termijnen, tot 
die aanslag in zover deze laatste op de
zelfde gegevens gevestigd wordt; dat de 
reclamatie van 10 mei 1955 uitdrukkelijk 
het bedrag bestrijdt van de referentie die 
de administratie in aanmerking heeft ge
nomen om het belastbaar bedrag in de 
extrabelasting te bepalen, welke grief 
werd aangenomen; dat de aanslag in de 
extrabelasting over het dienstjaar 1949, 
evenals de aanslag ten kohiere gebracht 
in de loop van het dienstjaar 1954, was 
gevestigd met inachtneming van dezelfde 
onjuiste referentie : 145.000 frank: dat 
in die mate deze beide · aanslagen wel 
degelijk op dezelfde gegevens gegrond 
waren ,, terwijl de reclamatie ingediend 
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tegen een aanslag, ten deze de aanslag 
over het dienstjaar 1954, die gevestigd 
is op een betwist gegeven, dit wil zeggen 
op een van de materiele gegevens, posi
tief of negatief, die hebben bijgedragen 
tot het vormen van de belastbare grand
slag, ten deze de referentiewinst, ambts
halve geldt voor de andere belastingen, 
ten deze de aanslag over het dienstjaar 
1949, die op dezelfde bestanddelen geves
tigd zijn, waaruit volgt dat het hof van 
beroep onwettelijk heeft geweigerd voor 
de aanslag over het dienstjaar 1949 de 
gevolgen te laten gelden van het inwilli
gen van de tegen de aanslag over het 
dienstjaar 1954 gerichte reclamatie en 
van de herziening van de berekening van 
de forfaitaire referentiewinst, bestand
deel dat aan beide aanslagen gemeen is, 
en te1·wijl, wanneer het bestreden arrest 
in deze zin moet worden uitgelegd dat 
het tegenspreekt dat het wel degelijk de 
herziening van de aan beide aanslagen 
gemene referentiewinst is die de vernie
tiging van de tweede aanslag heeft mee
gebracht, het de bewijskracht van de 
beslissing van de directeur miskent, door 
er een met haar bewoordingen onverenig
bare betekenis aan te geven (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk W etboek) : 

Overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof voorgelegde procedurestuk
ken blijkt dat, nadat eiser in 1949 in de 
extrabelasting werd aangeslagen, in 1954 
een supplementaire aanslag in deze belas
ting te zijnen laste ten kohiere werd ge
bracht, die uitsluitend het bedrag van 
een op 17 april 1944 verleende hypothe
caire lening van 100.000 frank treft; 

Overwegende dat, rechtdoende op de 
reclamatie die eiser in 1955 heeft inge
diend tegen deze aanslagen, onder aan
voering onder 1neer dat de referentie 
van · een mininmm aftrekbare activiteit 
van 5.000 frank per maand op 40 in 
plaats van op 29 maanden moe8t worden 
berekend, de directeur der belastingen, 
na de belastbare grondslag van de in
komsten van een activiteit als loontrek
kende te hebben verhoogd, die een andere 
was dan die waarvan de baten vroeger 
waren belast, de duur van de reeds aan
genomen referentieperiode heeft verlengd 
met een tijd gelijk aan de periode van de 
nieuwe belaste activiteit en aldus 
31 maanden heeft toegevoegd aan de 
29 maanden die te voren waren in aan
l11.erking gen01nen om het excedent van 
de bij bovengenoemde oorspronkelijke en 
supplementaire aanslagen belaste inkom
sten te bepalen ; 

Dat hij, na vaststelling van het gering 
excedent dat bleef bestaan, eiser totaal 
heeft outlast van het bedrag van de 
supplementaire aanslag doch heeft be
slist dat, wegens het verstrijken van de 
termijn, de reclamatie niet ontvankelijk 
was ten aanzien van de oorspronkelijke 
aanslag; 

Overwegende dat uit die vaststellingen 
volgt dat, enerzijds, de supplementaire 
aanslag een inkomen treft dat materieel 
verschillend is van de door de oorspronke
lijke aanslag getroffen inkomsten en dat, 
anderzijds, de referentieperiode betref
fende de beroepsactiviteit die vroeger 
alleen was belast slechts in aanmerking 
is gekomen, zoals het arrest het regel
matig vaststelt, om het bedrag te bepalen 
van de belasting die de in 1954 belaste 
inkomsten treft ; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
van de beslissing van de directeur een 
met haar bewoordingen onverenigbare 
uitlegging te geven, wettelijk beslist dat, 
nu er tegen de in 1949 gevestigde oor
spronkelijke aanslag geen reclamatie 
werd ingediend binnen de wettelijke ter
mijn, deze aanslag definitiefis geworden; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1350, inzonderheid 3°, 1351 
en 1352 van het Burgerlijk Wetback, 56, 
65 en 7 4 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948, en 1 van de wet van 30 juli 1947 
tot verlenging van de bij artikel 74 van 
de genoemde wetten bepaalde termijnen, 
doordat, hoewel het vaststelt dat in 1949 
ten laste van eiser reeds aanslagen wer
den gevestigd, bij navordering van rech
ten over de dienstjaren 1943 tot 1945, 
dat eiser tegen deze aanslagen een recla
matie had ingediend, dat hij vervolgens 
deze reclamatie had ingetrokken en dat 
« deze in trekking werd vastgesteld bij een 
beslissing van de directeur van 17 januari 
1955 waartegen geen beroep werd inge
steld ,, het bestreden arrest beslist dat 
de administratie in 1954 wettelijk supple
mentaire aanslagen over dezelfde dienst
jaren heeft kmmen ten kohiere brengen 
en dat eiser ertoe gehouden was, met het 
oog op de indicien en vermoedens die de 
administratie in aanmerking heeft gena
men om die supplementaire aanslagen te 
vestigen, een onweerlegbaar tegenbewijs 
te leveren, terwijl, hoewel de directeur 
er zich in zijn beslissing van 17 januari 
1955 toe beperkt heeft akte te nemen van 
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de intrekking van de reclarnatie, hij 
daardoor niet louter « akte had verleend '' 
van een akkoord dat tussen partijen zou 
tot stand gekomen zijn, maar integendeel, 
in de uitoefening van zijn jurisdictionele 
functie, had vastgesteld dat er geen grond 
aanwezig was on1 de bedoelde aanslagen 
te herzien, waaruit volgt dat de directeur 
in zijn beslissing van 30 augustus 1958 
supplmnentaire aanslagen over dezelfde 
dienstjaron niet meer wettelijk kon ver
klaren en dat het bestreden arrest, dat 
het tegen die beslissing ingesteld beroep 
verwerpt en de bedoelde supplementaire 
aanslagen handhaaft, het gezag van het 
rechterlijk gewijsde miskent dat aan de 
beslissing van de directeur van 17 januari 
1955 wordt toegekend (hoofdzakelijk 
schending van de artikelen 65 van de 
gecoordineerde wetten, 1350 en 1351 van 
het Burgerlijk W etboek) ; tenvijl het 
bestreden arrest, dat beslist dat eiser 
ertoe gehouden was het willekem'ig en 
overdreven karakter van de genoemde 
supplementaire aanslagen te bewijzen en 
de vermoedens te ontzenuwen die de 
administratis in aanmerking had gena
men om ze te vestigen, hem een bewijs 
oplegt waarvan hij krachtens artikell352 
van het Burgerlijk Wetboek ontslagen 
was op grond van het gezag van het 
rechterlijk gewijsde dat aan de voormelde 
beslissing van 17 januari 1955 is toe
gekend (hoofdzakelijk schending van de 
artikelen 56 van de gecoordineerde wetten 
en 1352 van het Burgerlijk Wetboek); 
te1·wijl de administratis bij de beslissing 
van 17 januari 1955 haar taxatierechten 
met betrekking tot de haar bekende 
gegevens volledig had uitgeput en na 
deze beslissing aanslagen bij navordering 
van rechten binnen de zelfs bij artikel I 
van de wet van 30 juli 1947 verlengde 
buitengewone termijnen van artikel 7 4 
van de gecoordineerde wetten enkel nog 
konden gegrond worden op gegevens die 
later aan hot licht zouden zijn gekomen 
en die de administratis niet zouden be
kend geweest zijn wegens een aan de 
belastingplichtige toe te schrijven reden, 
waaruit volgt dat het bestreden arrest, 
dat in het onderhavige geval deze om
standigheid niet vaststelt, zijn beslissing 
niet wettelijk heeft verantwoord (hoofd
zakelijk schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 74 van de gecoordi
neerde wetten, 2 van de wet van 30 juli 
1947); zodat, bij niet-vastr;ltelling dat 
ten deze zodanige gegevens voorhanden 
zijn de rechter in feitelijke aanleg de 
bedoelde aanslagen. wegens verval moest 
vernietigen en zulks, zo nodig, van ambts
wege: 

Overwegende dat de directeur, bij wie 
een. regelmatige reclamatie is ingediend, 
de bevoegdheid en de plicht heeft niet 
aileen om uitspraak te doen over de 
betwistingen die hem zijn voorgelegd, 
maar ook nog om de aan.slag of de aan
slagen in al hun gegeven.s zowel ten voor
dele als ten nadele van de bolasting
plichtige te verbeteren; 

Overwegende dat hieruit volgt dat door 
op 17 januari 1955 te beslissen, zonder 
de supplementaire _ aanslagen te veran
deren die in 1954 voor dezelfde dienst
jaren ten kohiere werden gebracht, dat 
de regelmatige afstand door eiser van 
zijn reclamatie tegen de aanslagen in 
1949 te zijnen laste gevestigd bij navor
dering van rechten over de dienstjaren 
1943 tot 1945 moet worden aangenomen 
en hem_ aide moet worden verleend van 
deze afstand, de directeur der belastin
gen, in strijd met de in het eerste onder
dee! van het middel vermelde stelling, op 
stilzwijgende maar zekere wijze vast
stelt dat de in 1954 gevestigde supple
mentaire aanslagen ook gerechtvaardigd 
waren; 

Overwegende derhalve dat, wanneer 
het arrest het beroep verwerpt dat inge
steld werd tegen de beslissing van 30 au
gustus 1958 van de directelll' der belas
tingen die de in 1954 ten kohiere ge
brachte aanvullende aanslagen wettelijk 
verklaart, het die aanslagen handhaaft 
zonder het gezag van het rechterlijk 
gewijsde te miskennen dat aan de beslis
sing van de directelll' van 17 januari 1955 
werd toegekend ; 

Overwegende dat het eerste en het 
tweede onderdeel van het middel op een 
onjuiste interpretatie van de beslissing 
van de directem' van 17 januari 1955 
berusten en dus feitelijke grondslag mis
sen; 

En overwegende dat, daar de supple
mentaire aanslagen in 1954 ten kohiere 
werden gebracht, dus v66r de beslissing 
van de directeur van 17 januari 1955, 
hieruit volgt dat het derde en het vierde 
onderdeel van het middel eveneens feite
lijke grondslag missen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, dom·dat het bestreden arrest niet 
antwoordt op de regehnatige conclusie 
van eiser waarbij, om de door de admi
nistratis in aanmerking genomen indi
cien en vermoedens te bestrijden, op 
nauwkeurige wijze en op grond van stuk
ken uit het dossier als bewijselementen 
werd aangevoerd (( dat de administratis 
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ten onrechte slechts een bedrag van 
25.000 frank als gereed geld heeft aan
genomen, het wettelijk minimum 
b) dat verzoeker (thans eiser) heeftkun
nen bewijzen ... dat hij in 1936 een 
erfenis van 20.432,27 frank heeft ont
vangen (brief van notaris Aemelot, 
17 maart 1936); c) dat verzoeker nag 
heeft aangevoerd dat hij sommige roe
rende goederen heeft verkocht (stuk 42) 
en te Gent een handelszaak heeft over
gedragen voor 25.000 frank (stnk 53); 
dat wegens deze omstandigheid het be
drag van de toelaatbare contanten naar 
alle waarschijnlijkheid op 50.000 frank 
kan vastgesteld worden », tenviy'l het ar
rest, dat niet ant·woordt op een regel
matig door een partij bij conclusie opge
worpen middel, verweer of exceptie, niet 
regehnatig met redenen is omkleed : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat de administratie terecht doet gelden 
« dat, gelet op de geringe inkomsten 
aangegeven gedurende de aan de be
doelde dienstjaren voorafgaande dienst
jaren en zijn weinig schitterende toestand 
in oktober 1940 », eiser niet aantoont 
dat zijn contanten op 1 januari 1940 
meer bedroegen dan het bedrag van 
25.000 frank; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door de feitelijke gegevens te vermelden 
waarop het zijn beslissing grondt, het 
verweer beantwoordt dat eiser bij con
clusie heeft gevoerd onder aanvoering 
van verschillende feitelijke gegevens ; dat 
het niet gehouden was bovendien te ant
woorden op elk van de tot staving van 
dit verweer naar voren gebrachte argu
n<enten; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

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

21 februari 1967.- 2e kamer.- Voo1'
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slagqeve1', Baron Richard. - Geliy'lclui
dende conchtsie, H. Colard, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HI-I. Delhez (van 
de balie bij het Hof van bcroep te Brus
sel) en Fally. 

1 e KAMER. - 23 februari 1967, 

1° OVEREENKOMST.- NmT-UITVOE
RING. - 0VERMAOHT. - BEGRIP. 

2° SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - 0VERMAOHT. 
- VASTSTELLING IN FEITE. - SoE
VEREINE V ASTSTELLING. 

3° ONDERNEMINGSRAAD. - ARBEI
DER DIE BIJ DE ONDERNEMINGSRAAD 
AFGEVAARDIGD IS OF OP EEN KANDI
DATENLIJST VOOR DE VERKIEZINGEN 
VAN DEZE RA,AD VOORGEDRAGEN IS.
AFDANKING VAN DIE ARBEIDER OM 
REDENEN VAN EOONOJ\USOHE OF TEOH
NISOHE AARD.- WERKREOHTERSRAAD 
BIJ WIE DE AA,NVRAAG TOT GELDIG
VERKLARING VAN DEZE OPZEGCHNG AAN
HANGIG IS.- BEVOEGDHEID.- VooR
WAARDE. - 0NTSTENTENIS VAN UIT
SPRAAK DOOR HET PARITAIR 001\'IITE, 
BIJ HETWELK DE AFDANKING VOORAF 
AANHANGIG WERD GEMAAKT, NIET AAN 
DE EISENDE PARTIJ TE WIJTEN ZIJNDE. 

4° ARBEIDSBESCHERMING. - Co
MITE VOOR GEZONDHEID, VEILIGHEID 
EN VERFRAAIING DER WERKPLAAT
SEN. - ARBEIDER DIE BIJ DIT CO
MITE AFGEV AARDIGD IS OF OP EEN 
KANDIDATENLIJST VOOR DE VERKIE
ZINGEN V A,N DIT OOMITE VOORGEDRA,
GEN IS.- AFDANKING VAN DIE ARBEI
DER OM REDENEN VAN EOONOMISOHE 
OF TEOHNISOHE AARD. - vVERKREOH
TERSRAAD WAARBIJ DE AANVRAAG TOT 
GELDIGVERKLARING VAN DEZE OPZEG
GING AANHANGIG IS.- BEVOEGDHEID. 
- VooRWAARDE. - 0NTSTENTENIS 
VAN UITSPRAAK DOOR HET PARITAIR 
001\'IITE, BIJ HETWELK DE AFDANKING 
VOORAF AANHANGIG WERD GEMAAKT, 
NIET AAN DE EISENDE PARTIJ TE WIJ
TEN ZIJNDE. 

5° ONDERNEMINGSRAAD. - WERK
NEMER DIE BIJ BEDOELDE RAA,D AFGE
VAARDIGD IS OF OP EEN KANDIDATEN
LIJST VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DEZE 
RA,AD VOORGEDRAGEN IS. - AFDAN
KING VAN DIE WERKNEJ\iER.- ZIN EN 
DRAAGWIJDTE VAN HET WOORD « AFGE
DANKT »IN§§ 1 EN 2 VAN ARTIKEL 21 
VAN DE WET VAN 20 SEPTEMBER 1948, 
GEWIJZIGD BIJ DE WETTEN VAN 
18 MAART 1950, 15 JUNI 1953 EN 
28 JANUARI 1963. 

1° In zalcen van uitvoe1'ing van ove?·een
lcomst, oncle1'stelt ove1'1nacht een onove?'
lcomeliy'lc beletse.l; maalct cle1·halve geen 
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overmacht uit, de omstandigheid die de 
uitvoering van het contract niet volkomen 
onmogelijk maakt, maar slechts moei
lijke1' of kostelijke1· (I). 

2° De 1'echte1· beoordeelt soeve1•ein in feite 
het bestaan van de overmacht (2). 

3° De werk1·echtm·smad is slechts bevoegcl 
om ttitspraak te doen ovm· het bestaan 
of de afwezigheid van reclenen van econo
mische of technische aa1·cl welke de op
zegging 1'echtvaanligen van de arbeide1· 
die bij de ondMnemingsmad afgevaar
digd of op een kandidatenl~jst voo1• de 
verkiezingen van deze raad vomged1·agen 
is, in geval van ontstentenis van uit
spmalc doOf het paritair comite, zodat 
hij geen lcennis lean nemen van de aan
m·aag tot vaststelling van het bestaan 
of van de afwezigheid van die 1·edenen, 
wannem· bedoelde aanm·aag niet of niet 
regelmatig bij het JXM'itcti?· comite aan
hangig wenl gemaakt doo1· de werlcge
ver (3) (4). (Art. 24 van de wet van 
20 september I948 houdende organisa
tie van het bedrijfsleven, gewijzigd bij 
de wet van 28 januari ] 963, art. 8.). 

4° De we1'lc1·echtersraad is slechts bevoegd 
om uitsp1·aalc te doen over het bestaan 
of de afwezigheid van redenen va1t eco
nomische of technische aanl wellce de 
opzegging van de a1·beidm· die b~j het 
comite voo1· gezondheicl, veiligheid en 
ve1•fmaiing de1• wm·lcplaatsen afgevaat
digd of op een lcandiclatenlijst voo1· cle 
verlciezingen van clit comite ve1·meld is, 
in geval van ontstentenis van uitspraalc 

(1) Raaclpl. cass., 12 maa.rt 1059 (B1tll. en 
PAsrc., 1050, I, 702); 15 februarl 1051 (ibid., 
1951, I, 388) en 12 juni 1947, reclenen (ibid., 
1947, I, 264). Zie DE PAGE, cl. II, biz. 594 
en voig., nrs 597 tot 603; :M:AzEAUD, Lerons 
de d1·oit civil, cl. II, biz. 516, nrs 573 en voig., 
en Rep. prat. dr. belge, v 0 Obligations, nrs 760 
en voig. 

(2) Raaclpl. cass., 14 december 1965 (B1tll. 
en PAsro., 1966, I, 504); 13 september 1965 
(ib·icl., 1966, I, 54); 12 maart 1059 (ibid., 1959, 
I, 702) en noten; cass., 6 mei 1946 (ibicl., 1946, 
I, 172) en noot 2; 24 februari 1944 (ibicl., 
1944, I, 220) en noot. 

(3) en (6) De wet van 20 september 1948 
houclencle organisatie van het beclrijfsieven 
en cle wet van 10 juni 1052 betrefl'encle cle 
gezonclheicl en cle veiligheicl van cle werkne
lners aismecle cle saiubriteit van het werk en 
van cle werkpiaatsen werclen gewijzigcl bij 

door het paritair comite, zodat hij geen 
lcennis lean nemen van de aanvraag tot 
vaststelling van het bestaan of van de 
afwezigheid van die 1·edenen, wanneer 
bedoelcle aanvmag niet of niet regelmatig 
bij het pa1·itai1· comite aanhangig werd 
gemaalct door de wm·lcgeve1· (5). (Art. I, 
§ 4, letters e en h, van de wet van 
I 0 juni 1952, betreffende de gezond
heid en de veiligheid van de werk
nemers alsmede de salubriteit van het 
werk en van de werkplaatsen, zoals 
aangevuld bij de wet van I7 juli 1957 
en gewijzigd bij die van 28 januari 
1963 [6].) (Implieiete oplossing.) 

5° T'Vanneer, steunende op § 1, lid 6, van 
m·tilcel 21 van de wet van 2{) september 
1948 hottdende organisatie van het 
bed1·ijfsleven, de we1•lcgeve1· de arbeider, 
die bij de onde1'nemingsmad afgevaa1'
digd of op een lcandidatenlijst voor de 
verlciezingen van bedoelde raad vom·
ged?·agen is, opzegging geeft om een 
m·nstige 1•eden of om 1·eclenen van econo
mische of technische aanl voomf e1'lcend 
doo1· het bevoegd paritair comite, is het 
op het ogenblik dat hij de opzegging 
geeft dat de geldigheid e1•van client be
oorcleelcl te worden, en bijgevolg niet, 
in geval van opzegging mits te1·m~jn, bij 
het verst1·ijlcen van cleze termijn (7). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « OHARBON
NAGES DU CENTRE ,, T. JAUGNIAUX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 

cle wet van 16 januari 1967 gepubliceercl in 
het Staatsblad van 21 januari 1967, biz. 554. 

( 4) Raaclpl. cass., 17 januari 1964 (Bttll. 
en PAsrc., 1964, I, 525) en 30 juni 1960 (ibid., 
1960, I, 1246 ). 

(5) Raaclpl. cass., 17 januari 1964 (Bull. 
en PASIC., 1964, I, 525), en noot betreffencle 
clit arrest door li'L OORNIL in Rev. c1'it. de jtw. 
belge, 1964, biz. 308; raaclpl. ook cass., 11 fe
bruari 1966 (Bnll. en PASIO., 1966, I, 757) en 
noot R. H. 

(7) Raaclpl. cass., 3 april 1064 (Bull. en 
PAsrc., 1964, I, 825). Nopens het ogenblik 
waarop cle afclanking van de arbeicler beclocicl 
door artikei 21 van vermeicle wet haar voile 
uitwerking krijgt, zie cass., 16 juni 1961 (BHll. 
en PAsrc., 1961, I, 1134) en noot 2. 
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sententie, op 26 jcmi 1965 door de werk
rechtersraad van beroep te Bergen, kamer 
voor bedienden, gewezen ; 

Overwegende dat eiseres, die verweer
der, haar bediende, opgezegd heeft, bij 
de rechter in feite1ijke aanleg een aan
vraag ingediend heeft tot geldigverkla
ring van die opzegging ; 

Dat eiseres beweerde dat een geval van 
overmacht de rechten en de verplichtin
gen had doen vervallen die nit het con
tract tnssen partijen ontstaan waren, en, 
snbsidiair, dat redenen van economische 
aard de verbreking van dit contract 
rechtvaardigden ; 

Overwegeride dat zijnerzijds verweer
der, die lid was van de ondernemingsraad 
en van hot comite voor gezondheid en 
veiligheid, zich op de bijzondere bescher
ming beriep die hem verzekerd wordt 
bij artikel 21 van de wet van 20 septem
ber 1948 hondende organisatie van het 
bedrijfsleven en bij artikel 1 van de wet 
van 10 jnni 1952 betreffende de gezond
heid en de voiligheid van de werknemers 
en de salnbriteit van het werk en van de 
werkplaatsen ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1147, 1148 
van het Bnrgerlijk vVotbook, 5, inzonder
heid § 2, van de wet van 16 november 
1961 tot instelling van een Direotorinm 
voor de kolennijverheid en 97 van de 
Grondwet, doonlat de bestreden senten
tie, na vaststelling dat een beslissing van 
het Directorinm voor de kolennijverheid 
van 25 mei 1962 de slniting heeft bevolen 
van de afdelingen II en III van de mijn
zetel « Saint-Albert "van eiseres, van oor
deel is dat een dergelijke beslissing niet 
de « maatregel van hogerhand » kon zijn 
welke aan het bediendencontract van 
verweerder een einde kon stollen en bijge
volg, « aan de bijkomstige kwalifikaties 
die gedaagde in hager beroep had wegens 
het uitoefenen van zijn betrekking ... 
evenals de voordelen of voorrechten 
welke daaraan konden verbonden zijn, 
zoals de reohten van vertegenwoordiger 
in de ondernemingsraad » en weigert de 
aan verweerder betekende opzegging gel
dig te verklaren welke eiseres op grond 
van de voormelde beslissing tot sluiting 
rechtvaardigde, te'l'w~jl, ee1·ste oncle'/'deel, 
de ingeroepen maatregel van hogerhand 
bestaat in de beslissing van voormeld 
Directorium van 25 mei 1962, welke 
beslissing bindende kracht heeft gekregen 
bij ministerieel besluit van 14 juni 1962, 
overeenkomstig de artikelen 4, 7°, en 5, 
§ 3, van de wet van 16 november 1961, 

en artikel 5, § 2, van deze wet bepaalt 
dat « de beslissingen van het Directorinm 
bindend zijn in alle onderdelen ervan », 
zodat de sententie niet kon weigeren, 
zonder de artikelen 1147 en 1148 van het 
Burgerlijk Wetboek te schenden, een 
krachtens de wet door de openbare over
heid gegeven bevel met overmacht gelijk 
te stollen ; tweede ondenleel, de sententie 
althans, na vaststelling dat de uitvoering 
van bet contract ten deze eenvoudig 
moeilijker of kostelijker was, uit deze 
omstandigheid niet wettelijk kon afleiden, 
zonder de artikelen 1147 en 1148 van 
het Bmgerlijk Wetboek te schenden, dat 
de vereisten voor het bestaan van over
macht niet vervuld waren ; de onmoge
lijkheid tot uitvoering niet uit de bijzon
dere omstandigheden waarin de schul
dmmar zich bevindt maar wel nit de ge
beurtenis zelf moet blijken en de onmo
gelijkheid en onweerstaanbaarheid in 
abst1·acto moeten worden beoordeeld, met 
terzijdestelling van de persoon van het 
ondernemingshoofd ; uit de beslissing van 
het Directoriun1. volgt dat het onmogelijk 
was de verbintenis uit te voeren, in het 
onderhavige geval de uitvoering van hot 
bediendencontract van verweerder voort 
te zetten, aangezien de wet zelf de slui
ting had bevolen van het bedrijf waaraan 
hij was verbonden, en de sententie slecht 
de wettelijke draagwijdte van de door 
haar vastgestelde feitelijke gegevens heeft 
bepaald en aldus het wettelijk karakter 
van de overmacht en van de maatregel 
van hogerhand heeft miskend; denle 
ondenleel, de sententie zich niet genoeg
zaam nader verklaart over het punt of 
zij in rechte wil beslissen dat het feit 
alleen dat andere bedienden aan het 
werk worden gelaten voldoende is om 
ervan te doen blijken dat het voor eiseres 
niet onmogelijk was om het contract 
van verweerder uit te voeren, dan wel 
of zij in feite wil beslissen, in strijd met 
de conclusie van eiseres die preciseerde 
dat verweerder te veel was in haar ad
ministratieve diensten daar hij geen vol
doende beroepsbekwaamheid bezat, dat 
verweerder niet te veel was en hij bijge
volg aan het werk kon worden gelaten, 
ofwel in feite en in rechte wil beslissen 
dat, zelfs wanneer hij te veel was, het 
mogelijk zou geweest zijn, en trouwens 
verplichtend wegens de bescherming die 
hij genoot, hem aan het werk te laten 
door hem bij een andere dienst in te delen 
of door het voorwerp van zijn werk
nemerscontract te veranderen, hetgeen 
een onnanwkeurigheid is in de motivering 
die met een ontbreken van motivering 



-800-

moet worden gelijkgesteld (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat overmacht een on
overkomelijk beletsel onderstelt ; 

Overwegende dat uit de sententie en 
uit de regehnatig aan het Hof voorge
legde stukken blijkt dat eiseres in Hene
gouwen gelegen kolenconcessies exploi
teert, dat op 25 mei 1962 het Directo
rium voor de kolennijverheid beval twee 
afdelingen van de zetel " Saint-Albert >> 

te sluiten en dat de Minister van eco
nomische zaken en energie, bij besluit 
van 14 juni 1962, aan deze beslissing 
bindende kracht verleende ; 

Overwegende dat de sententie erop 
wijst dat << de zetels << Saint-Albert II >> 

en " Saint-Albert III >> van de vennoot
schap gesloten werden, maar dat de 
overige activiteiten van eiseres in hoger 
beroep (thans eiseres) werden gehand
haafd ... en, meer in het bijzonder, de 
algemene cliensten ... , dat andere bedien
den hun werkzaamheden voortzetten >> 

en vaststelt dat " de uitvoering van het 
contract niet volkomen onmogelijk was, 
doch misschien eenvoudig moeilijker of 
kostelijker >> ; 

Overwegende dat deze vaststellingen 
van feitelijke aard en derhalve soeverein 
zijn; 

Overwegende dat de rechter er wette
lijk heeft kunnen uit afieiden dat, in het 
geval van verweerder, het bevel van de 
openbare overheid waarbij het sluiten 
van sommige zetels van eiseres wordt 
voorgeschreven voor deze laatste geen 
geval van overmacht was ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21 en 24 van 
de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven, zoals 
aangevuld bij de wet van 18 maart 1950 
en gewijzigd bij die van 15 juni 1953 en 
23 januari 1963, van artikel 1, inzonder
heid § 4, h, 2°, van de wet van 10 jtmi 
1952 betreffende de gezoncll1eid en de 
veiligheid van de werknemers en de salu
briteit van het werk en van de werk
plaatsen, zoals aangevuld en gewijzigd 
bij clie van 17 juli 1957 en 28 januari 1963, 
en 97 van de Grondwet, do01·dat de bestre
den sententie, die zich op artikel 21 van 
de wet van 20 september 1948 beroept, 
beslist dat de werkrechtersraad niet be
voegd is om te oordelen over het bestaan 
of de afwezigheid van redenen van eco
nomische of technisehe aard die de af-

clanking rechtvaardigen van een syncli
cale vertegenwoordiger, lid van een 
ondernemingsraad of van een comite 
voor veiligheid en gezondheid, tenzij on
der de drievouclige voorwaarde : a) dat 
het geschil bij het paritair comite aan
hangig werd gemaakt, b) v66r de afdan
king, c) dat geen akkoord bereikt werd in 
het bedoelde comite zelf, en de aanvraag 
van eiseres tot gelcligverklaring van de 
opzegging, die zij op 26 juli 1962 aan 
verweerder betekend heeft, verwerpt 
op grond dat de laatste voorwaarde 
in elk geval niet vervuld is geweest 
aangezien er daaromtrent niet eens 
werd beraadslaagd en, derhalve, dat de 
werkrechtersraad niet bevoegd is om uit
spraak te doen over de reden van econo
mische aard die de wegzending zou ge
rechtvaardigd hebben, te1·w~jl, eerste on
denleel, artikel 21 van de wet van 20 sep
tember 1948 geen enkele van die in de 
beslissing aangehaalde voorwaarden ver
meldt en het beginsel noch de voorwaar
den van bevoegdheid van de werkrech
tersraden vaststelt; dit stilzwijgen van 
de wetgever het mogelijk moet maken 
een beroep in te stollen bij de werk
rechtersraad volgens de regels van het 
gemene recht; de sententie in elk geval 
het voormeld artikel 21 ten onrechte 
aangehaald en verkeerd uitgelegd heeft 
en haar beslissing, clie uitsluitend op clit 
artikel gegrond is, niet wettelijk gemoti
veerd is naar het vereiste van artikel 97 
van de Grondwet; tu:eede ondercleel, arti
kel 8 van de wet van 28 januari 1963, 
dat artikel 24 van de wet van 1948 ver
vangt, en artikel 1, § 4, h, van de wet 
van 10 juni 1952 bepalen dat "de ge
schillen welke voortspruiten uit de toe
passing van deze sektie en van haar 
uitvoeringsbesluiten, behoudens anders
luidende bepalingen voorzien in deze 
uitvoeringsbesluiten, voorgelegd worden 
aan de werkrechtersraad ... De werkge
vers lnmnen bij de .. . rechtscolleges : 
2° een aanvraag inclienen om het bestaan 
of de afwezigheid te doen vaststellen 
van de redenen van economische of 
technische aard zoals bedoeld bij arti
kel 21 van de wet ... , indien het paritair 
comite zich niet heeft uitgesproken of 
zich niet heeft kunnen uitspreken binnen 
de door artikel21, § 2, eerste lid, bepaalde 
termijn >>, en, nu de sententie vastgesteld 
heeft dat het paritair comite weliswaar 
door eiseres in kennis werd gesteld van 
de aan verweerder gegeven opzegging, 
doch aan deze betokening geen gevolg 
gegeven had, zich dus nooit had kunnen 
uitspreken, in de ene noch in de andere 
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zin, over de redenen van economische 
aard die door eiseres aangevoerd werden 
om de opzegging te rechtvaardigen, zij 
de artikelen 24 van de wet van 20 sep
tember 1948 en 1, § 4, h, van de wet van 
10 juni 1952 geschonden heeft omdat ze 
geweigerd heeft de bevoegdheid van de 
werkrechtersraad om uitspraak te doen 
over het bestaan van de aangevoerde 
economische redenen te erkennen ; de1'de 
onde1'deel, de sententie zich althans in 
haar redenen zelf tegenspreekt en aldus 
artikel 97 van de Grondwet geschonden 
heeft, wanneer ze, enerzijds, verklaart 
dat de bevoegdheid van de werkrechtE~rs
raad slechts onder drie voorwaarden kan 
erkend worden en wanneer ze, anderzijds, 
in feite vaststelt dat het geschil bij het 
paritair comite v66r de afdanking aan
hangig is gemaakt en dat het bedoelde 
comite nooit over het voorgelegde geval 
beraadslaagd heeft ; het paritair comiM, 
da.t aldus zelfs nooit heeft beraadslaagd, 
:.;woit een akkoord heeft kunnen bereiken, 
zodat de drie voorwaarden vervnld waren 
en 'de werkrechtersraad bevoegd was : 

Overwegende dat nit de sententie en 
uit de regelmatig aan het Hof overge
legde processtnkken blijkt : a) dat eiseres 
op 25 jnli 1962 aan het N ationaal Paritair 
Comite liet weten dat ze genoodzaakt 
was aan verweerder opzegging te geven ; 
b) dat de vennootschap op 26 jnli 1962 
aan verweerder schreef dat ze genood
zaakt was een einde te stellen aan het 
contract met een opzeggingstermijn van 
een jaar; c) dat verweerder op 16 angns-

'"tns 1962 zijn ·wederopneming aanvroeg; 
d) dat de rechtsvordering van eiseres op 
11 jnli 1963 ingesteld werd bij de werk
rechtersraad van eerste aanleg ; 

Overwegende dat volgens artikel 21, 
§ 1, lid 6, van de wet van 20 september 
1948, aangevnld bij de wet van 18 maart 
1950 en gewijzigd bij de wetten van 
15 juni 1953 en 28 jannari 1963, lid 6 
dat lid 5 was toen de bedoelde opzegging 
aan verweerder gegeven werd, de ver
tegenwoordiger van het personeel, lid van 
de ondernemingsraad, slechts kan worden 
afgedankt mn een ernstige reden, die 
wegzending op staande voet rechtvaar
digt, of wegens redenen van economische 
en technische aard, vooraf erkend door 
het bevoegd paritair comite ; 

Overwegende dat artikel 24 van de 
wet van 20 september 1948, zoals ver
vangen bij de wet van 28 januari 1963, 
bepaalt dat de werkrechtersraad enjof, 
bij gebrek daarvan, de vrederechter ken
nis nemen onder meer van de aanvragen 
om het bestaan of de afwezigheid te doen 
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vaststellen van de red en en van econo
mische of technische aard zoals bedoeld 
bij artikel 21 van de wet, indien het be
voegd paritair comite zich niet heeft 
nitgesproken of zich niet heeft kunnen 
nitspreken binnen de door artikel 21, 
§ 2, eerste lid, bepaalde termijn ; 

Overwegende dat, ten aanzien van de 
vertegenwoordigers van het personeel, 
leden van het comite voor veiligheid en 
gezondheid, artikel 1, § 4, e en h, van de 
wet van 10 juni 1952, aangevnld bij de 
wet van 17 juli 1957 en gcwijzigd bij 
die van 28 januari 1963, soortgelijke 
regels vermeldt ; 

Overwegende dat uit deze wetsbepa
lingen volgt dat de werkrechtersraad 
slechts bij ontstentenis van uitspraak 
door het paritair comite bevoegd is om 
zich nit te spreken over het bestaan of 
de afwezigheid van de redenen van eco
nomische of technische aard die de afdan
king rechtvaardigen ; dat, wanneer de 
werkgever bij het bedoeld comite geen 
of geen regelmatige aanvraag heeft inge
diend om het bestaan of de afwezigheid 
van deze redenen te doen vaststellen, de 
werkrechtersraad geen kennis ervan mag 
nemen; 

Overwegende dat de sententie en de 
beslissing van de rechter, zonder hierom
trent bekritiseerd te zijn, vaststellen dat 
eiseres het paritair comiM geraadpleegd 
heeft pas de dag voor die waarop ze aan 
verweerder opzegging gegeven heeft, 
zodat het voor dit comiM onmogelijk 
was zich v66r de afdanking van verweer
der uit te spreken over het bestaan van 
de door eiseres aangevoerde redenen van 
economische aard ; 

Dat de werkrechtersraad van beroep 
dns terecht geweigerd heeft uitspraak te 
doen over het bestaan van die redenen ; 

Overwegende dat aldus blijkt dat, zelfs 
al waren de door de voorziening bekriti
seerde redenen onjuist of tegenstrijdig, 
het bestreden beschikkend gedeelte wet
telijk gerechtvaardigd zou blijven; 

Dat het middel niet ontvankelijk is 
wegens het ontbreken van belang; 

Over het derde midd8l, afgeleid uit de 
schending van artikel 21, §§ 1, lid 5, en 2, 
van de wet van 20 september 1948 hou- · 
dende organisatie van het bedrijfsleven, 
zoals aangevuld bij de wet van 18 maart 
1950 en gewijzigd bij die van-15 juni 1953 
en 28 januari 1963, en van artikel 1, 
§ 4, e, 1°, van de wet van 10 juni 1952 
betreffende de gezondheid en de veilig
heid van de werknemers en de salubriteit 
van het werk en van de werkplaatsen, 
zoals aangevuld en gewijzigd bij de wet-
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ten van 17 juli 1957 en 28 januari 1963, 
doordat de bestreden sententie, na vast
gesteld te hebben dat de sluiting van de 
zetels Saint-Albert II en III van de 
eiseres een « vaststaand feit " is, gewa.g 
maakt in. haar motivering van de « bij
zondere bescherming " die de !eden van 
de onderuemingsraad en van het comite 
voor gezondheid en veiligheid genieten, 
en beslist in haar beschikkend gedeelte 
dat er geen reden is tot geldigverklaring 
van de opzegging die eiseres betekend 
heeft aan. verweerder, waarvan bewezen 
is dat hij, overeenkomstig zijn bedienden
contract, in een van de gesloten zetels 
werkt, terwijl de bijzondere bescherming, 
verleend aan het lid van een onderne
mingsraad of aan het lid van een comite 
voor gezondheid en veiligheid, ertoe 
strekt zijn onafhankelijkheid tegenover 
het ondernemingshoofd te verzekeren, 
de functie te beschermen en de misbrui
ken te vermijden, zonder daarbij enig 
onverantwoord voorrecht aan een enke
ling te willen toekennen ; aileen het feit 
het bedrijf of een afdeling van het bedrijf 
te sluiten voorgoed elke mogelijkheid 
van willekeur uitsluit en derhalve welke 
bescherming ook zonder gevolg laat ; de 
sententie, na vaststelling van het sluiten 
van de zetels van het bedrijf waar ver
weerder werkte, dus niet wettelijk heeft 
kunnen beslissen dat deze laatste de bij
zondere bescherming nog genoot : 

Overwegende dat, volgens artikel 21, 
§ 1, van de wet van 20 september 1948, 
aangevuld bij de wet van 18 maart 1950 
en gewijzigd bij die van 15 juni 1953 
en 28 januari 1963, aan de ene zijde, en 
artikel 1, § 4-, littera a en littera h, van 
de wet van 10 juni 1952, aangevuld bij 
de wet van 17 juli 1957 en gewijzigd bij 
die van 28 januari 1963, aan de andere 
zijde, het niet volstaat, om de afdanking 
te rechtvaardigen van een vertegenwoor
diger van het personeel, lid van de onder
nemingsraad of van het comite voor 
gezondheid en veiligheid, dat het onder
nemingshoofd redenen van economische 
of technische aard aanvoert, maar dat 
deze redenen door het paritair comite 
of eventueel door het bevoegd rechts
college vooraf moeten erkend zijn ; 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het' eerste middel blijkt dat de redenen 
van economische of technische aard 
waarop eiseres zich in het onderhavige 
geval beroept niet erkend zijn door het 
bevoegd paritair comite en het niet door 
de werkrechtersraad konden zijn; 

Overwegende dat de werkrechtersraad 
van beroep, door te beslissen zoals hij 

dat gedaan heeft, derhalve geen enkele 
van de in het middel aangeduide wets
bepalingen geschonden heef't ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21, § 1, lid 5, 
§ 2 en § 8, van de wet van 21 september 
1948, zoals die wet aangevuld is bij de 
wet van 18 maart 1950 en gewijzigd bij 
die van 15 juni 1953 en van 28 januari 
1963, en 97 van de Grondwet, dom·dat 
de bestreden sententie, die moest uit
spraak doen over de eis tot geldigverkla
ring van de « opzegging " die eiseres in 
haar exploot van rechtsingang heeft 
geformuleerd, beslist dat verweerder 
slechts kon worden « afgedankt >> wegens 
redenen van economische en technische 
aard welke vooraf door het bevoegd pari
tair comite zijn erkend, terwijl, ee1·ste 
onderdeel, de sententie twee verschillende 
begrippen : de afdanking en de opzeg
ging, verwart ; artikel 21, § 8, van de
zelfde wet bepaalt : « voor de toepassing 
van dit artikel wordt als afdanking be
schouwd, ... elke verbreking van het 
contract vanwege de werkgever, gedaan 
hetzij met of zonder afdankingsvergoe
ding, hetzij zonder opzegging of met een 
opzegging die werd betekend van de 
vijftien dagen af die het ogenblik vooraf
gaan waarop de datum der verkiezingen, 
voor de eerste maal, door middel van 
aanplakking ter kennis van de arbeiders 
werd gebracht >>; overeenkomstig arti
kel 21, § 1, lid 5, § 2 en § 8, alleen de af
dankingen in aanmerking kunnen worden 
genomen die gedaan zijn in de loop van 
de wettelijke beschermingsperiode welke 
de !eden van de ondernemingsraad ge
nieten en niet de in de loop van die 
periode betekende afdankingen ; het recht 
van het hedrijfshoofd om de !eden van 
het op een kandidatenlijst voorgedragen 
personeel af te danken slechts beperkt 
wordt vanaf de vijftien dagen die de 
dag voorafgaan waarop de datum der 
verkiezingen door middel van aanplak
king ter kennis van de arbeiders werd 
gebracht en dit tot aan de volgende ver
kiezingen; uit de vaststellingen van de 
sententie of althans uit de dienaangaande 
niet tegengesprok;en conclusie van eiseres 
volgt dat de opzegging op 26 juli 1962 
werd betekend en dat de datum der ver
kiezingen op 15 mei 1963 werd vastge
steld ; door de vordering tot geldigverkla
ring van eiseres te verwerpen op grond 
dat de afdanking niet geldig is daar ze aan 
verweerder werd betekend op een ogen
blik dat hij de wettelijke bescherming 
genoot, terwijl het daarentegen om een 
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gewone opzegging ging, de sententie bet 
begrip van de afdanking miskent ; de 
opzegging die niet verboden is bij arti
kel 21, § 1, lid 5, § 2 en § 8, van de wet 
van 1948 als geldig moest worden be
schouwd ; tweede ondm·deel, de sententie 
ten opzichte van het vereiste van arti
kel 97 van de Grondwet onvoldoende 
met redenen is omkleed, daar ze niet 
antwoordt op het middel waarbij eiseres 
in haar conclnsie verklaarde dat het ten 
deze niet ging om een verbreking van 
het contract maar eenvondig om « een 
opzegging » : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat nit de termen zelf 
van evengemelde § 1, lid 6, van arti
kel 21 van de wet van 20 september 1948 
volgt dat de werkgever de vertegenwoor
diger slechts kan opzeggen om redenen 
van economische en technische aard, 
voorafgaandelijk erkend; 

Overwegende dat, wanneer de opzeg
ging betekend wordt met inachtneming 
van een termijn, · het arbeidscontract of 
het bediendencontract weliswaar voort
dnurt tot bij het verstrijken van de op
zeggingstermijn en de afdanking pas op 
dat ogenblik haar valle uitwerking krijgt, 
maar het niettemin blijft dat men zich 
in elk geval op het ogenblik moet plaatsen 
waarop de werkgever de overeenkomst 
opzegt om over de geldigheid van de 
opzegging te oordelen ; 

Overwegende dat de sententie beslist 
heeft dat de opzegging die eiseres aan 
verweerder gegeven heeft niet geldig was, 
op grand dat het paritair comiM vooraf 
het bestaan niet had erkend mn redenen 
van economische of technische aard die de 
verbreking van het contract rechtvaar
digden, zodat ze het in het middel aange
dnide artikel 21 niet geschonden heeft, 
maar het integendeel juist toegepast 
heeft; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del naar recht faalt ; 

Wat het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat eiseres in haar con
clusie voor het hof van beroep aanvoerde 
« dat de opzegging die ze op 26 juli 1962 
gegeven heeft slechts een hnmanitair 
karakter had '' en oak « dat het in het 
onderhavige geval niet gaat om een weg
zending op staande voet maar om een 
aan verweerder met inachtneming van 
een termijn gegeven opzegging van hn
Inanitaire aard » ; 

Dat eiseres geen enkel rechtsgevolg nit 
deze aanvoeringen a:fieidde; dat de rech
ter derhalve niet verplicht was ze in acht 
te nemen; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del niet kan worden aangenomen ; 

Om die redenen, verwe1pt de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in de kosten. 

23 februari 1967. - 1 e kamer, - V 001'

zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1:slaggeve1', H. Polet. - Gelijkluidende 
conclttsie, H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleitm·s, HH. Strnye en Bayart. 

1e KAMER.- 23 februari 1967. 

1 o WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN). -
BESLUITWET VAN 23 FEBRUARI 1947 
ROUDENDE AFSCRAFFING VAN DE TOE
LAGEN AAN DE MOLENA.A,'RS.- GEVOL· 
GEN VAN DEZE BESLUITWET WAT BE
TREFT DE TERUGVORDERING VAN DE 
VROEGER ALS. TOELAGEN VERLEENDE 
BEDRAGEN. 

2° WAREN EN GOEDEREN (MIS
BRUIK IN DE HANDEL VAN). -
VERPLICRTE STORTING A,AN DE HAN
DELSDIENST VOOR RAVITAILLERING VAN 
RET BEDRA.G VAN DE WEDERRECRTE
LIJKE WINST VOORTVLOEIENDE UIT RET 
VERSCRIL TUSSEN DE MAXIMUM VER
KOOPPRIJZEN. - MA.ATREGEL DIE DE 
l\iA,A.TREGELEN NIET OVERSCRRIJDT 
WELKE KRACRTENS DE BESLUITWET 
VAN 22 JANUARI 1945 MOGEN GENOMEN 
WORDEN DOOR DE REGLEMENTAIRE 
OVERREID. 

1° H et cloel zelf clat het stelsel van Staats
tussenkomsten 1·echtvaa1·digde, in zake 
van 1·avitaille1·ing, maalcte noodzalcelijlc 
cle te1'ugvonle1·ing van cle vToege1' als 
toelagen aan de molenaa1·s ve1·leende 
becl1·agen zoclTa, voo1· de lcoopwaTen die 
aanleicling hebben gegeven tot toelagen, 
cle kunstmatige ma1·lcttoestand geschapen 
clank zij dit stelsel elke bestaansTeden 
vm·loo1· ten gevolge van de ve1•hoging 
van de bij het ministm·ieel besluit van 
29 juli 1947 toegestane maximumveT-
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koopprijzen (1). (Besluiten van de Re: 
gent van 19 juli 1947 en 30 februar1 
1948.) 

2o Dam· te bevelen aan de Handelsdienst 
voor ravitaille~·ing het bedmg van de 
toelage te sto?'ten wam·toe de i_n ~e be
slniten van de Regent van 19 Jttl~ 194-7 
en 20 feb~·um·i 1948 bedoelde koopwa~·en 
aanleiding hebben gegeven, ~eeft de 
1bitvoerende macht de macht n~et over
sch~·eden om de uitvoering voo~·t te zetten 
van de regelmatig v66T 28 febrt;a1·i. 1947 
genomen maat1·egelen tot organ~sat~e van 
de economie, wellce onde~· meer _voorr
vloeit uit de bepalingen van a1·t~kel 8, 
lid 1 en 4 van de beslnitwet van 22 ja
nuari 194S noch de macht, die ze bezit 
op grand v~n die wetskmchtige bepalin
gen, om de genoemde maatreg~~en op te 
heffen of te wijzigen en heeft z~J de ham· 
bij artikel 67 van de Grondw_et toege
kende verordenende macht ntet ove1'
sch?'eden (2). 

(DE BOECK EN LITISCONSORTEN, T. BEL
GISOHE STAAT, MINISTER VAN EOONO
MISOHE ZAKEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 september 1965 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 25, 26, 28, 29, 67, 
78 van de Grondwet, 1 van de wet van 
7 september 1939 waarbij aan de Koning 
buitengewone machten worden toege
kend, aangevuld bij de artikelen 9 en 11 
van de wet van 14 december 1944, van 
het enig artikel van de wet van 10 ~aart 
1947 houdende wijziging van art1kel 1 
van voormelde wet van 7 september 1939, 
van de artikelen 3 van de besluitwet van 
22 januari 1945 betreffende bet beteu~e
len van elke inbreuk op de reglementermg 
betreffende de bevoorrading van het 
land 1 van de besluitwet van 14 mei 
1946, houdende verscherping van de con
trole der prijzen, 1 van de besl~twet van 
29 juni 1946 betreffende het met-veran_t
woord optreden van tussenpersonen m 

(1) en (2) Oass., 16 september 1966, 'sup1·a, 
blz. 70; raadpl. cass., 22 april 1966 (ibid., 
1966, I, 1066) en 17 mei 1963 (ibid., 1963, I, 
987) en de conclusie van het openbaar minis
terie; Raad van State, 2 oktober 1964, 
nr 10799 (Vm·zameling van de aTTesten en ad
viezen van de Raad van Sta.te, 1964, blz. 742). 

de verdeling van producten, grondstoffen, 
enz., en houdende wijziging van de voor
melde besluitwet van 22 januari 1945, 
van het enig artikel van de besluitwet 
van 23 februari 1947 tot afschaffing der 
besluitwetten van 26 januari 1946, van 
29 oktober 1946, van 13 november 1946 
en van 22 februari 1947, betreffende de 
betaling van toelagen in het kad~r van 
de politiek van tussenkomst .. mzake 
's lands ravitaillering, van de art1kelen 1 
en 4 van het besluit van de Regent van 
19 juli 1947 betreffende de aangifte van 
voorraden en de terugbetaling van di
verse Staatstussenkomsten inzake ravi
taillering, 1 en 2 van het besluit van de 
Regent van 20 februari 1948 tot aan
vulling van voormeld besluit van de 
Regent van 19 j"Lui 1947, cloo1·dat het 
bestreden arrest de rechtsvordering van 
verweerder welke ertoe strekte de eisers 
te horen veroordelen' om de bij de voor
melde bepalingen van de besluiten van 
de Regent van 19 juli 1947 en 20 februari 
1948 bedoelde en gepreciseerde prijsver
schillen te betalen, in haar beginsel ont
vankelijk en gegrond verklaart, om de 
reden dat die reglementaire bepalingen 
hun wettelijke grondslag hadden in de 
voormelde bepalingen van de besluit: 
wetten van 22 januari 1945 en van 14 me1 
1946 en ze het noodzakelijk gevolg waren 
van de afschaffing van de toelage aan de 
molenaars waartoe de voormelde besluit
wet van 23 februari 1947 regehnatig had 
besloten, te1·wijl de buitengewone mach
ten die door de voormelde bepalingen van 
de wetten van 7 september 1939 en van 
14 december 1944 aan de Koning werden 
toegekend, op 28 februari 1947 eefol ein~e 
hebben genomen krachtens het emg arti
kel van de voornoemde wet van 10 maart 
1947, te1·wijl, zo weliswaar, bij ontstente
nis van opheffing, de voormelde bepahn
gen van de besluitwetten van 22 januari 
1945, 14 mei 1946, 29 juni 1946 en 23 fe
bruari 1947 van kracht gebleven zijn na 
28 februari 1947, de hierboven ingeroe
pen grondwettelijke bepalingen er >:ich 
nochtans tegen verzetten dat de Komng, 
bij het nemen van die besluitwetten, de 
buitengewone macht buiten de door de 
wetgever bepaalde datum heeft kunnen 
verlengen welke deze had toegekend om 
maatregelen te nemen tot reglementering 
van de economie, te1·wijl, zo weliswaar, 
zelfs na 28 februari 1947, de Koning en 
de ministers aan wie hij zijn machten had 
overgedragen, geldig de uitvoering kon
clen voortzetten van de regelmatig v66r 
die datum uitgevaardigde maatregelen 
tot organisatie van de economie of nog 
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deze maatregelen konden opheffen of 
er detailwijzigingen aan brengen, de 
hierboven ingeroepen bepalingen van de 
Grondwet en van de wetten van 7 sep
tember· 1939, 14 december 1944 en 
10 maart 1947 zich ertegen verzetten dat 
de Koning of zijn ministers na 28 fe
bruari 1947 nieuwe maatregelen nemen 
tot reglementering van de economie, 
terwijl de voormelde bepalingen van de 
besluiten van de Regent van 19 juli 1947 
en 20 februari 1948 aan een reeks van 
kooplieden opleggen aan verweerder een 
bedrag te storten dat overeenstemt met 
het verschil tussen de maximumverkoop
prijzen op 26 juli 1947 en op 1 augustus 
1947, in zover dit prijsverschil voort
vloeide uit de afschaffing van de toelagen, 
zelfs wanneer die kooplieden deze toe
lagen niet rechtstreeks hebben ontvan
gen of onrechtstreeks voordeel eruit 
hebben getrokken door werkelijk aan de 
maximumprijs van 1 augustus 1947 te 
verkopen, terwijl hieruit volgt dat de 
voormelde bepalingen van de besluiten 
van de Regent van 19 juli 1947 en van 
20 februari 1948 niet kunnen worden be
schouwd als een loutere uitvoering, op
heffing of detailwijziging van regelmatig 
v66r 28 februari 1947 genomen maatrege
len inzake toekenning of intrekking van 
toelagen en inzake de reglementering van 
de prijzen of van de winsten en dat ze 
nieuwe maatregelen tot reglementering 
van de economie zijn die na die datum 
werden genomen : 

Overwegende dat het middel aanvoert 
dat, door bij de artikelen 1 en 4 van het 
besluit van de Regent van 19 juli 1947 
en binnen de bij het besluit van de Regent 
van 20 februari 1948 bepaslde grens, aan 
de grossiers in meel, zoals de rechtsvoor
ganger van de eisers, op te leggen het 
verschil te betalen tussen de op 26 juli 
1947 en op 1 augustus 1947 toegestane 
prijzen, de uitvoerende macht, verre van 
de haar bij artikel 67 van de Grondwet 
toegekende macht aan te wenden tot 
uitvoering van de regelmatig v66r 28 fe
bruari 1947 genomen wetgevende maat
regelen, na die datum, dit wil zeggen 
terwijl de bij de wetten van 7 september 
1939 en van 14 december 1944 aan de 
Koning toegekende buitengewone mach
ten krachtens de wet van 10 maart 1947 
verstreken waren, onwettelijk nieuwe 
maatregelen tot reglementering van de 
economie heeft genornen die wegens hun 
aard aan de wetgevende macht zijn voor
behouden; 

Overwegende dat het middel dienaan
gaande hierop steunt dat de bepalingen 

van de besluiten van de Regent van 
19 juli 1947 en van 20 februari 1948 aan 
een reeks van kooplieden, waaronder de 
rechtllvoorganger van de eisers, de ver
plichting opleggen het voornoemde ver
schil tussen de toegelaten maximum
verkoopprijzen te betalen, zelfs wanneer 
die kooplieden de toelagen niet recht
streeks hebben ontvangen welke de Staat 
had toegekend voor de bevoorrading 
van het land en de voorziening in de 
allernoodwerldigste zaken aan de ver
bruikers tegen prijzen die het behoud 
van de koopkracht van het geld in ver
band met het bedrag van de lonen ver
zekeren, of onrechtstreeks geen voordeel 
hebben getrokken uit die toelagen door 
de koopwaren in hun bezit werkelijk te 
verkopen tegen de op 1 augustus 1947 
toegestane maximumprijs; 

Overwegende, enerzijds, dat de bij 
ministerieel besluit van 29 juli 1947 toe
gestane verhoging door de groothande
laar, van 143,85 frank op 550 frank per 
100 kilogram, nettogewicht, van de 
maximumverkoopprijs van het meel be
stemd tot het vervaardigen van brood, 
tot rechtstreeks gevolg heeft gehad aan 
het meel dat de groothandelaar in voor
raad had een waardevermeerdering toe 
te kennen die overeenstemt met het 
bedrag van de aan de molenaar-produ
cent verleende toelage, daar deze toelage 
de groothandelaar in staat heeft gesteld 
het meel aan te kopen tegen een prijs 
die de aan de molenaar opgelegde maxi
mumverkoopprijs van 130 frank niet 
overschreed ; 

Overwegende, anderzijds, dat de uit
voerende macht, zoals het arrest erop 
wijst, vanaf 28 februari 1947 de macht 
niet verloren heeft « om de uitvoering 
voort te zetten van de regelmatig v66r 
28 februari 1947 genomen maatregelen 
tot organisatie van de economie en even
min de macht om aanvullende en detail
bepalingen uit te vaardigen in verband 
met de ravitaillering van het land en zijn 
terugkeer naar een meer liberale econo-
mie >>; · 

Overwegende dat het doel dat het stel
sel van Staatstussenkomsten rechtvaar
digde, de terugvordering noodzakelijk 
maakte van de vroeger als toelagen aan 
de molenaars verleende bedragen zodra, 
voor de koopwaren die aanleiding hebben 
gegeven tot toelagen, de kunstmatige 
markttoestand geschapen dank zij dit 
stelsel elke bestaansreden verloor ten 
gevolge van de verhoging van de bij het 
ministerieel besluit van 29 juli 1947 toe
gestane maximumverkoopprijzen met het 
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oog op .een terugkeer naar een normale 
econom1e : 

Overwegende dat aldus de uitvoerende 
macht, door te bevelen aan de Handels
dienst voor ravitaillering het bedrag van 
de toelage te storten waartoe de in het 
besluit van de Regent van 19 juli 1947 
bedoelde koopwaren aanleiding hebben 
gegeven, de macht niet heeft overschre
den om de uitvoering voort te zetten 
van de regelmatig v66r 28 februari 1947 
genomen maatregelen tot organisatie van 
de economie, welke onder meer voort
vloeit uit de bepalingen van artikel 3, 
lid 1 en 4, van de besluitwet van 22 ja
nuari 1945, noch de macht, die ze bezit 
op grond van die wetskrachtige bepa
lingen, om de genoemde maatregelen op 
te heffen of te wijzigen en de haar bij 
artikel 67 van de Grondwet toegekende 
verordenende macht niet heeft over
schreden; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

23 februari 1967.- 1e kamer.- Voo1·
zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1'slaggever, H. Perrichon. - Gelijk
lnidende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. Pleiters, HH. Bayart en 
Faures. 

1 e KAMER. - 23 februari 1967. 

SEKWESTER VAN GOEDEREN VAN 
VIJANDELIJKE ONDERDANEN. 
- AAN DE · DurTsE ST.A,AT oF AAN 
DUITSE ORGANISMEN EN ONDERHORI· 
GEN VERSOHULDIGDE SOMMEN. - WET 
VAN 14 JULI 1951, ARTIKEL 16, LID l. 
- V66R DE INWERKINGTREDING VAN 
DE WET EISBARE SOHULDVORDERINGEN. 
- VERWIJLINTERESTEN.- VERTREK· 
PUNT. 

TV annee?' een schuldvorclering van de 

(1) Zie Gedr. St. Kamer, zitting 1950-1951, 
verslag Meyers, hoofdst. V, blz. 12 (stuk 485 
van 29 mei 1951); BouRGAUX, uitlegging van 
de wet van 14 juli 1951, in Joum. trib., 1952, 
blz. 1 en volg. 

Nopens het feit dat het door de besluitwet 
van 23 augustus 1944 ingestelcle sekwester 
niet onder het burgerlijk recht behoort en 
nopens cle mate waarin cle bepalingen van clit 

Duitse Staat of van Duitse o1·ganismen 
en ondm·horigen, die onder sekwester 
is geplaatst, eisbaar was v661' de inwer
kingtrecling van cle wet van 14 j1.tli 1951, 
bet1·efjende cle sekwestmtie en de liqui
datie van D1.titse goede1·m~, 1·echten en 
belangen, beginnen de cloo1' bedoelde wet 
bepaalcle inteJ'esten te lopen vanaf de 
inwerkingtTecling e1'van, te weten op 
12 septembe1' 1951 (1). 

(NA.A,MLOZE VENNOOTSOH.A,P « LES COKE· 
RIES DU BRABANT,, T. DE BELGISOHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 maart 1964 gewezen door 
het Hof van beroep te Gent, verenigde 
kamers, rechtdoende op verwijzing ; 

Gelet op het arrest op 6 april 1961 
door het Hof gewezen (2) ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 16, inzonderheid 
lid 1, van de wet van 14 juli 1951 be
treffende de sekwestratie en de liquidatie 
van de Duitse goederen, rechten en be
langen en, voor zoveel als nodig, 97 van 
de Grondwet, cloo1'clat het bestreden ar
rest, bij bevestiging van het beroepen 
vonnis, eiseres veroordeelt om aan ver
weerder qualitate qua moratoire interest en 
te betalen tegen de rentevoet van 5,5 t. h. 
's jaars vanaf 29 oktober 1945 en de 
kosten, op grond dat " deze moratoire 
interesten hun wettelijke grondslag vin
den in de bij exploot van 29 oktober 1945 
aan appellante (thans eiseres) gedane 
aanmaning tot betaling ; dat appellante 
tevergeefs opwerpt dat uit het arrest 
van het Hof van cassatie van 6 april 
1961 blijkt dat op 29 oktober 1945 de 
schuldvordering van de gedaagde in ho
ger beroep (thans verweerder) niet be
stond en derhalve het voorwerp niet kon 
uitmaken van een aanmaning ; dat er 
op de voornoemde datum een schuld-

recht op clit sekwester toepasselijk zijn, 
raaclpl. cass., 8 april 1948 (Bull. en PAsrc., 
1948, I, 233) en cle conclusie van cle heer 
Hayoit cle Termicourt, alsclan eerste aclvocaat
generaal, en 13 november 1965 (ibid., 1966, 
I, 347) en noot 3. 

Nopens het vertrekpunt van cle verwijl
interesten in zaken van contracten, zie cass., 
31 maart 1966 (B1.tll. en PAsrc., 1966, I, 995). 

(2) B1.tll. en PAsrc., 1961, I, 835. 
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vordering in Reichsmarken bestond ten
gevolge van de verkoop aan appellante, 
in augustus 1944, van cokeskolen van 
de Ruhr; dat deze schuldvordering, die 
vanaf de zending van de facturen in 1944 
opeisbaar is, het voorwerp kon uitmaken 
en heeft uitgemaakt van een aanmaning; 
dat wegens de terugwerkende kracht 
van artikel 16, lid 3, van de wet van 
14 juli 1951 de door het vonnis van 
16 april 1956 aan de gedaagde in hoger 
beroep toegekende aanvullende waarde 
geacht wordt verschuldigd en opeisbaar 
te zijn tegelijkertijd als de schuldvorde
ring in Reichsmarken, waarvan de om
zettingsvoet werd opgelegd ; dat hieruit 
volgt dat de aanmaning van 29 oktober 
1945 als geldig gedaan moet aangezien 
worden en dit met betrekking tot de 
betaling in Belgische franken van Reichs
marken tegen de omzettingsvoet van 
12,50 frank per Reichsmark; dat de 
eerste rechter, om het nadeel voort
vloeiende uit de vertraging in de uit
voering van de verbintenissen van de 
schuldenaar te herstellen, terecht appel
lante heeft veroordeeld om aan de ge
daagde in hoger beroep moratoire inte
resten te betalen tegen 5,50 t. h. vanaf 
29 oktober 1945, datum van de aanma
ning, tot 3 oktober 1952, aanvangsdatum 
van de gerechtelijke interesten ; dat, in 
strijd met de stelling van appellante, de 
wetgever geenszins heeft beslist dat in 
geen geval de interesten v66r de inwer
kingtreding van de wet van 14 juli 1951 
zouden verschuldigd zijn; dat wel inte-, 
gendeel artikel 16, lid 1, de interesten 
van rechtswege doet lopen vanaf de 
opeisbaarheid van de schuldvordering )), 
tM·wijl, krachtens artikel 16, lid 1, van 
de wet van 14 juli 1951, « de om welke 
reden en uit welken hoofde ook, aan de 
Duitse Staat, aan de Duitse organismen 
en onderhorigen verschuldigde sommen 
van rechtswege interest opbrengen tegen 
de wettelijke voet of tegen de bij over
eenkomst bedongen rentevoet, zo deze 
hoger is, met ingang van hun eisbaarheid 
of van de dag van de inwerkingtreding 
van deze wet zo deze valt na de dag van 
eisbaarheid ,, dat het arrest uitdrukke
lijk vaststelt dat de schuldvordering van 
verweerder, die voortvloeit uit de leve
ring van cokeskolen van de Ruhr aan 
eiseres, « vanaf de zending van de fac
turen in 1944 opeisbaar is ))' zodat eiseres 
de interesten tegen 5,50 t. h. slechts ver
schuldigd was sinds de inwerkingtreding 
van de wet van 14 juli 1951, en het arrest, 
door haar tot, de interesten te veroor
delen vanaf 29 oktober 1945, de in het 

middel aangeduide wetsbepalingen heeft 
geschonden : 

Overwegende dat artikel16 van de wet 
van 14 juli 1951 betreffende de sekwes
tratie en de liquidatie van de Duitse 
goederen, rechten en belangen onder meer 
bepaalt dat de verschuldigde bedragen 
van rechtswege interest opbrengen vanaf 
de dag van de inwerkingtreding, zo deze 
valt na de dag van eisbaarheid van de 
genoemde bedragen ; 

Overwegende dat deze van het gemeen 
recht afwijkende bepaling, zoals volgt uit 
de voorbereidende werken, kan uitgelegd 
worden door het feit dat de omzettings
voet van de Reichsmarken in Belgische 
franken, die gedurende verschillende ja
ren onzeker is gebleven, tenslotte slechts 
bepaald werd en · verbindend werd ge
maakt bij een wet die tot uitwerking had 
de b~talingen, welke vrijwillig of ter uit
voermg van een gerechtelijke beslissing 
op een lagere grondslag werden gedaan 
niet bevrijdend te maken; dat de wet~ 
gever de gevolgen van deze toestand niet 
ten laste van de Belgische schuldenaars 
heeft willen leggen ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de schuldvordering vanaf 1944 opeis
baar was; 

Dat hieruit volgt dat de interest slechts 
heeft kunnen beginnen te lopen vanaf de 
datum van de inwerkingtreding van de 
wet, dit is op 12 september 1951; 

Dat het middel gegrond is inzover het 
de schending van artikel 16, lid 1, van 
de wet van 14 juli 1951 inroept; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder in de kosten ; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

23 februari 1967. -1e kamer.- Voor
zitte1", H. Bayot, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Busin. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 
- PleitM·s, HH. Simont en Ansiaux. 

1 e KAMER. - 24 februari 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN TEGEN WIE EEN VOORZIE
NING KAN WORDEN INGESTELD. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- VooRZIENING 
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GERIOHT TEGEN DE PENSIOENS· EN 
GEZINSTOELAGENKAS VOOR DE WERK· 
NEME.RS VAN BELGISCH-KONGO EN 
RuANDA-URUNDI. -WET VAN 17 JULI 
1963. - 0NTBINDING VAN BEDOELDE 
KAS. - DIENST VOOE DE OVERZEESE 
SOCIALE ZEKEEHEID DIE IN DE PLAATS 
GESTELD WO.RDT VAN DE KAS. - JN
WEEKINGTEEDING VAN DE WET V66:a 
DE BETEKENING VAN DE VOORZIENING. 
- N IET·ONTVANKELIJKE VOOEZIENING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - BUEGERLIJKE ZAKEN. -
0NSPLITSBAAEHEID V.A,N HET GESCHIL 
TUSSEN DE PA.RTIJEN. - NIET ONT· 
VANKELIJKE VOOEZIENING TEN AAN · 
ZIEN VAN EEN VEEWEERDER.- VoOR· 
ZIENING TEGEN DE ANDEEE VERWEER· 
DEE EVENMIN ONTVANKELIJK. 

1 o Ve1·mits lcmchtens de wet van 17 ,juli 
1963 bet1•efjende de ove1·zeese sociale 
zelce1'l~eid de Pensioens- en gezinstoe
lagenlcas voor de toe1'lcneme1's van Bel
gisch-Kongo en Ruanda-Urundi ont
bonden we1'Cl en de Dienst voo1· de over
zeese sociale zelce1·heid opgericht toe1·d, 
die deze in haa1• 1"echten en ve1·plichtingen 
opvolgt, is de voo1'Ziening gericht tegen 
bedoelde leas en niet tegen de Dienst voor 
de ove1·zeese sociale zelce1·heicl niet ont
vanlcel~jlc, nu de toet van 17 ,juli 1963 
in toe1·lcing is get1·eden v66r de betelcening 
van becloelde voorziening (1). 

2o In burge1·li,jlce zalcen, toanneer, wegens 
cle onsplitsbaa1·heid van het geschil tussen 
alle pa1·ti,jen, cle voorziening niet ont
vanlceli,jlc is ten aanzien van een ver
toeenle1', is zij evenmin ontvanlcelij lc in 
zove1· z~i clesgevallend is gericht tegen 
cle ande1•e Ve1'Wee1·de1· of de ancle1·e Ve1'· 
wee1·ders (2). 

(CLAES, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « L'IM· 
MOBILIERE FRANCO·ANVERSOISE » EN 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « RESIDENCE 
DU P.A,RC », T. VAN HOVE: EN LITISCON· 
SOETEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 januari 1964 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Raadpl. cass., 15 december 1959 (Bt,ll. 
en PABIC., 1960, I, 457) en 4 maart 1966 (·ibid., 
1966, I, 859 ). 

(2) Cass., 8 september en 10 november 1966, 
su1n·a, biz. 25 en 344. 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door de verweerders tegen de voor
ziening opgeworpen en hieruit afgeleid 
dat de Pensioens- en gezinstoelagenkas 
voor de werknemers van Belgisch-Kongo 
en Ruanda-Urundi ontbonden was en 
geen wettig bestaan meer had op het 
tijdstip van de betokening vau de voor
ziening, waaruit volgt dat deze voorzie
ning, op straffe van niet-ontvankelijk
heid, diende te worden ingesteld, niet 
tegen de ontbonden kas, maar tegen de 
Dienst voor de overzeese sociale zeker
heid, die haar is opgevolgd en die haar 
actief en passief opgenomen heeft : 

Overwegende dat 1uidens artikel 1 van 
de wet van 17 juli 1963 betreffende de 
overzeese sociale zekerheid, de « Pen
sioens- en gezinstoelagenkas voor de 
werknemers van Belgisch-Kongo en Ru
anda-Urundi " ontbonden wordt, en on
der de benaming « Dienst voor de over
zeese sociale zekerheid" een openbare 
instelling opgericht wordt die in de plaats 
gesteld wordt onder meer van de voor
melde kas en deze in haar rechten en ver
plichtingon opvolgt alsook haar actief en 
passief opneemt ; 

Overwegende dat kraohtens artikel 77 
van de wet van 17 juli 1963, bovenver
meld artikel 1 in werking is getreden de 
dag waarop deze wet in het Belgisch 
Staatsblad werd bekendgemaakt, dit is 
op 8 januari 1964; dat de voorziening 
dienvolgens niet tegen de ontbonden 
Pensioens- en gezinstoelagenkas, doch 
tegen de nieuwe reohtspersoon diende 
gericht te worden die haar in haar reohten 
en verplichtingen is opgevolgd ; 

Overwegende dat, wegens de onsplits
baarheid van het geschil, de niet-ont
vankelijkheid van de voorziening ten 
opzichte van de Pensioens- en gezins
toelagenkas voor de werknemers van 
Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi, de 
niet-ontvankelijkheid daarvan tot gevolg 
heeft ten aanzien van de andere verweer
ders; 

Overwegende dat de grond van niet
ontvankelijkheid client ingewilligd te 
worden; 

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

24 februari 1967.- 18 kamer.- VooT
zitter, H. Belpaire, raadsheer waa,rnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1', H. Rutsaert. 
- Gel~jlcluidende conclusie, H. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Fally 
en DeBruyn. 
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1e KAMER.-- 24 februari 1967. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER· 
LIJKE ZAKEN.- NIEUWE MIDDELEN.
MIDDEL WAARBIJ DE SCHENDING VAN 
EEN DOOR DE BESTREDEN BESLISSING 
TOEGEPASTE WETSBEPALING WORDT 
AA.NGEVOERD.- GEEN NIEUW MIDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER· 
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT GERIOHT 
IS TEGEN EEN BESLISSING VAN HET 
BESTREDEN ARREST DIE OVEREEN • 
STEMT MET EEN BESLISSING VAN HET 
VONNIS WAARTEGEN BEROEP EN DIE 
DOOR ElSER IN CASSATIE NIET BESTRE· 
DEN WERD VOOR HET HOF VAN BEROEP. 
- MIDDEL DAT DE OPENBARE ORDE 
NIET RAAKT. - NIET·ONTVANKELIJK· 
HElD. 

3° BORGTOCHT. -DooR DE scHULDE· 
NA,AR AAN DE HOOFDSCHULDENAAR TOE· 
GESTA.NE TERMIJNVERLENGING. 
GEEN KENNISGEVING AAN DE BORG. -
BoRG DIE IN BEGINSEL NIET ONTSLA· 
GEN IS VAN ZIJN VERBINTENISSEN. 

4° BORGTOCHT. - DooR DE SCHULD· 
ElSER AAN DE HOOFDSCHULDENAAR 
TOEGESTANE TERMIJNVERLENGING. -
GEEN KENNISGEVING AAN DE BORG. -
SCHULDIGE TEKORTKOMING OMWILLE 
VAN OMSTA,NDIGHEDEN EIGEN AAN DE 
ZAAK. - SCHADE DIE ERUIT VOORT· 
VLOEIT VOOR DE BORG. - AQUILIAANSE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SCHULD· 
ElSER. - GEVOLGEN. 

5° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - BoRGTOCHT. 
- AA_N DE HOOFDSCHULDENAAR TOE· 
GESTANE TERMIJNVERLENGING. 
GEEN KENNISGEVING AAN DE BORG. -
SHCULDIGE TEKORTKOMING WEGENS 

(1) Cass., 29 oktober 1965 (Bttll. en PAsro., 
1966, I, 284); verg. cass., 17 februari 1967, 
sup1·a, blz. 766. 

(2) Cass., 3 december 1964 (Bttll. en PAsro., 
1965, I, 333). 

(3) Naar luid van artikel 2039 van het 
Burgerlijk Wetboek « ontslaat de eenvoudige 
termijnverlenging door de schuldeiser aan de 
hoofdschuldenaar toegestaan, de borg niet, 
die in dat geva1 de schuldenaar kan vervolgen, 
om hem tot betaling te noodzaken "· 

Deze bepaling behoudt aldus het recht voor 
dat artikel2032 van hetzelfde wetboek toekent 
aan de borg om in rechte op te treden « zelfs 
voordat hij heeft betaald ... tegen de schulde· 
naar om door hem te worden schadeloos ge· 
steld ... 4° indien de schuld opeisbaar is ge· 

OMSTANDIGHEDEN AAN DE ZAAK EIGEN. 
- SCHADE DIE ERUIT VOORTVLOEIT 
VOOR DE BORG. - AANSPRAKELIJK· 
REID VAN DE SCHULDEISER. - GE
VOLGEN. 

1° Is niet nieuw het middel, zelfs vreemd 
aan de openbaTe o1·de, waa1·bij de mis
kenning wonlt aangevoe1·d van een wets
bepaling waa1·van de best1·eden beslis
sing ambtshalve toepassing maakt of 
waa1·van eiser, in hoge1· be1·oep, de doo1· 
de ee1·ste rechtM' gedane toepassing be
st?·eden heeft (1). 

2° Is niet ontvankelijk het middel, dat de 
openbare orde niet 1·aakt, waa1·bij een 
beslissing van het best1·eden ar1·est wo1·dt 
gek1·itisee1·d die ove1·eenstemt met een 
beslissing van het vonnis waartegen 
beroep die doo1· de eise1· in cassatie voor 
het hof van beroep niet we1·d best?·e
den (2). (Impliciete beslissing.) 

3° Uit de enkele omstandigheirl dat de 
schuldeise1· aan de hoofdschuldenaar een 
te1·m~jnve1·lenging heeft toegestaan zon
der kennisgeving aan de borg, blijkt 
niet dat de borg van zijn ve1·bintenissen 
ten aanzien van deze schuldeise1· is ant
last (3). 

4o en 5° H' annee1· de schttldeiser, omwille 
van omstandigheden die aan de zaak 
eigen zijn, do01· de borg geen kennis te 
geven van de aan de hoofdschuldenaaT 
toegestane te1·mijnve1·lenging, een fout 
heeft begaan die tot gevolg heeft gehad 
deze borg de mogelijkheid te ontnemen 
om tijclig de afdoende maat?·egelen te 
t1·efjen om zijn 1·echten tegenove1· die 
schulclenaa1· te vr~jwaren, b1·engt cleze 
fout de ve1•plichting mecle cle entit voort
vloeiencle schacle te ve?·goeclen, clit even
ttteel in de vorm van het te niet gaan 
van de borgtocht (3). 

worden door het verschijnen van de termijn 
waarop zij. betaalbaar was gesteld ». 

Professor De Page merkt met reden op 
(Traite, d. VI, nr 934) : " i1 resulte du but 
poursuivi par la loi que l'objet du recours 
anticipatif de la caution n'est pas le paiement 
de la dette mais des garanties quant a son 
paiement ulterieur. Toute garantie repondant 
a ce but est satisfactoire ... L'article 2032 
ne permet a la caution que de se premunir 
contre certains risques. Celle·ci ne peut rien 
demander qui depass~ ce but >>. 

Ret Hof van cassatie van Frankrijk heeft 
op 25 mei 1938 beslist (Dall. hebd., 1938, 385) 
dat in beginsel de schuldeiser de borg van de 
termijnverlenging welke oorspronkelijk aan 
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(MACHIELS, T. SPIESSENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 december 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Gelet op het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1147, 1149, 
1151, 1382, 1383, 2032, inzonderheid 4°, 
2037, 2039 van het Burgerlijk Wetboek, 
en 97 van de Grondwet, cloonlat, wijlen 
R. Toussaint, van wie verweerst.er de 
enige rechtsopvolger is, zich borg gesteld 
hebbende voor de terugbetaling van een 
lening op interest van l .000.000 frank, 
voor een jaar toegestaan, uit kracht van 
een overeenkomst van 20 september 1955, 
door eiser aan de vennootschap " Glas
blazerijen van Hemiksem "• en de opeis
baarheid van de lening verlengd zijnde, 

de hoofdschuldenaar was toegestaan voor de 
uitvoering van zijn verbintenis geen kennis 
dient te geven, « le seul droit (de Ia caution) 
etant (dans ce cas) de reclamer au debiteur, 
des l'at·rivee du terme originairement fixe, 
la preuve de sa liberation et, a defaut de cette 
preuve, de prendre, des lors, !'initiative de 
poursuites contre lui "· De borg kent normaal 
de aan de hoofdschuldenaar verleende termijn. 
Bij het verstrijken van deze termijn kan de 
borg inlichtingen inwinnen bij de schuldeiser 
of bij de schuldenaar betreffende de uitvoering 
van de verbintenis, en mocht de borg aldus 
vernemen dat de schuldenaar zijn schulden 
niet heeft betaald, onder meer wegens het 
toestaan van een termijnverlenging, mag hij 
waarborgen eisen overeenkomstig artikel 2032 
van het Burgerlijk Wetboek. 

In sommige gevallen ecl1ter lean de schuld
eiser een fout begaan waardoor de borg lean 
worden benadeeld, wanneer hem van de 
aan de schuldenaar toegestane termijnver
lenging geen leennis wordt gegeven. Volgens 
de lex aquilia kan de schuldeiser hiervoor 
aansprakelijk worden gesteld (men raadplege 
DE PAGE, op. cit., d. VI, blz. 870; LAURENT, 
d. XXVIII, biz. 317 en 318). Ret Rof van 
cassatie van Frankrijk beslist in een arrest 
van 16 maart 1938 (Dall. hebd., 1938, 292) 
« que Ia caution peut etre Iiberee en raison 
d'une telle responsabilite encourue par le 
creancier l>. 

AI kent de borg normaal de aan de schulde
naar toegestane termijn om zijn verbintenis 
uit te voeren, toch lean het in sommige, mees
tal uitzonderlijlee, gevallen gebeuren dat de 
borg niet op de hoogte is van de termijn en 
dat de schuldenaar dit wei weet. Dit komt 

voor het nog verschuldigd bedrag van 
935.000 frank, tot op 20 oktober 1956, 
naar luid van een overeenkomst gesloten 
op 22 september 1956 tussen eiser en de 
lenende vennootschap die op 20 maart 
1957 in staat van faillissement werd ver
klaard na, sedert deze tweede overeen
komst, de som van 100.000 frank op haar 
schuld te hebben betaald, het bestreden 
arrest de vordering van eiser strekkende 
tot uitvoering van voormelde borgstelling 
ontzegt op de gronden dat de beslissing 
van de eerste rechter ten voile aan te 
nemen is, volgens welke de verlenging 
van de lening, waarvan verweerster niet 
was verwittigd, het verval van de ver
plichting tot borgtocht had medege
bracht, te meer daar de lenende vennoot
schap nadien in faillissement werd ge
steld, en "dat deze stelling niet strijdig 
is met de tekst van artikel 2039 van het 
Burgerlijk W etboek doch als sanctie 
geldt voor de fout door de schuldeiser 

voor wanneer de erfgenaam van de borg, die 
dezes verbintenissen client na te ]even bij 
het verval van de termijn of leorte tijd erna 
en die, toen zijn rechtsvoorganger nog leefde, 
niets afwist van de borgtocht waartoe deze 
zich had verplicht, normaal op de bedoelde 
vervaldag de nodige maatregelen niet lean 
treffen ter vrijwaring van zijn .cechten. De 
schuldenaar die, op de hoogte zijnde van der
gelijke toestand, een termijnverlenging zou 
toestaan zonder de erfgenaam of de erfge
rechtigden kennis ervan te geven, begaat een 
fout. 

Ret onderhavige arrest beslist dus, om een 
voorbehoud te maken voor deze aansprakelijk
heid buiten overeenleomst, dat zo de borg van 
zijn verbintenissen niet is outlast enkel en 
aileen omdat de schuldeiser hem van de ter
mijnverlenging toegestaan aan de hoofdschul
denaar geen leennis heeft gegeven, de borg 
nochtans, als er uit omstandigheden eigen aan 
de zaale blijlet dat deze teleortkoming van de 
schuldeiser een fout is waardoor aan de borg 
schade wordt berolekend, van zijn verbinte
nissen wei bevrijd is. 

De rechtstreekse uitvoering of de uitvoering 
in natura vormt de normale wijze van ge
dwongen uitvoering van de verbintenissen en 
onder meer van de verbintenis ter vergoeding 
van de ongeoorloofde schade ( cass., 27 april 
1962, Bull. en PAsro., 1962, I, 938, en 30 april 
1965, ibicl., 1965, I, 528; men raadplege DE 
PAGE, op. cit., d. VI, biz. 870), zodat over het 
algemeen de outlasting van de borg de meest 
passende wijze is om de schade die hij heeft 
opgelopen door de te zijnen opzichte door de 
schuldeiser begane fout te herstellen. 

F. D. 
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begaan ten aanzien van de borg die niet 
in de mogelijkheid gesteld werd gebruik 
te maken van het recht dat hem door 
artikel 2039 toegekend wordt "• te1·wijl : 
I 0 eenvoudige termijnverlenging, door de 
schuldeiser aan de hoofdschuldenaar toe
gestaan, de borg niet ontslaat, die in dat 
geval de schuldenaar kan vervolgen om 
hem tot betaling te noodzaken, dit wil 
zeggen, zoals artikel 2032, 4°, bepaalt, 
de schuldenaar in rechte aanspreken 
om door hem schadeloos gesteld te wor
den indien de schuld opeisbaar is gewor
den door het verschijnen van de termijn 
waarop zij betaalbaar was gesteld; het 
dus op de borg rust zich door eigen mid
delen ervan te vergewissen of de voor
waarden, waaronder artikel 2032 hem 
toestaat, zelfs voordat hij betaald heeft, 
de hoofdschuldenaar in rechte aan te 
spreken, verenigd zijn; derhalve, behou
dens in buitengewone omstandigheden 
die grond opleveren tot toepassing van 
artikel 2037 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat zekerheden in gevaar zouden 
verkeren, wat de rechter ten deze niet 
vaststelt, het feit dat de schuldeiser de 
borg niet verwittigt van een eenvoudige 
termijnverlenging die aan de hoofd
schuldenaar toegekend is, geen verval 
van zijn rechten tegen de borg tot gevolg 
kan hebben (schending van de artike
len 2032, inzonderheid 4°, 2037 en 2039 
van het Burgerlijk W etboek) ; 2° voorts 
en in elk geval, de borg niet kan worden 
ontslagen dan indien een tekortkoming 
aan de plicht van kennisgeving, welke 
eventueel rust op de schuldeiser die een 
eenvoudige termijnverlenging toestaat, 
een nadeel heeft veroorzaakt en alleen 
in de mate van dat nadeel ; ten deze de 
rechter in dit opzicht niet wijst op enig 
pertinent gegeven, en namelijk op enig 
element dat doet blijken dat verweerster, 
verwittigd van de verlenging van de 
opeisbaarheid van de lening van 20 sep
tember tot 20 oktober 1956, v66r deze 
laatste datum de lenende vennootschap 
in rechte zou hebben aangesproken en 
zodoende erin zou zijn geslaagd haar 
v66r de faillietverklaring te noodzaken 
tot betaling van al wat verschuldigd 
bleef (schending van de artikelen 1147, 
1149, ll51, 2023, inzonderheid 4°, 2037, 
2039 van het Burgerlijk W etboek, 97 
van de Grondwet en, voor zoveel als 
nodig, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerster hieruit afgeleid 
dat het middel, in zover het de schending 
inroept van de artikelen 2032, 4°, 2037 

en 2039 van het Burgerlijk W etboek, 
nieuw is 

Overwegende, enerzijds, dat het mid
del, hetwelk de schending inroept van 
een wetsbepaling die door de bestreden 
beslissing werd toegepast, niet nieuw is ; 

Overwegende, anderzijds, dat uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan niet blijkt dat eiser zich voor de 
rechter in hoger beroep eens zou hebben 
verklaard met de beslissing van de eerste 
rechter die door het arrest wordt over
genomen en die door het middel wordt 
bekritiseerd ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid niet kan aangenomen worden ; 

Over het middel : 

Overwegende dat het niet ter kennis 
brengen van de borg, door de schuldeiser, 
van de aan de hoofdschuldenaar toege
stane termijnverlenging, weliswaar in 
bepaalde gevallen een schuldige tekort
koming kan opleveren waardoor de borg 
de mogelijkheid wordt ontnomen om 
tijdig de afdoende bewarende maatrege
len te treffen ten einde, zelf, elk nadeel te 
vermijden, in welke gevallen die tekort
koming, in zover er schade is uit ont
staan, voor de schuldeiser de verplichting 
tot vergoeding medebrengt en zulks even
tueel in de vorm van teniet gaan van de 
borgtocht; 

Overwegende echter dat uit de enkele 
vaststelling dat de schuldeiser die ter
mijnverlenging niet ter kennis van de 
borg heeft gebracht niet noodzakelijk 
voortvloeit dat een fout werd begaan 
waardoor schade werd veroorzaakt en 
dat de borg dienvolgens van zijn ver
bintenis bevrijd is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover daarbij het 
bestaan van de hoofdverbintenis wordt 
vastgesteld ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt cp de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerster in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak nam: het 
Hof van beroep te Gent. 

24 februari 1967.- Ie kamer.- Voor
zittm·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. de Vreese. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Fally 
en Bayart. 
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1 e KAMER. - 24 februari 1967. 

BEWIJS. -BEWIJS DOCR GESCHRIFT.
BuRGERLIJKE ZAKEN. BEWIJS· 
KRACHT VAN DE AKTEN. - VERKOOP
AKTE. - BRIEF VAN EEN PARTIJ. -
UITLEGGING DOOR DE RECHTER. -
MET DE TERMEN VAN DEZE AKTEN 
VERENIGBARE UITLEGGING. - GEEN 
SCHENDING VAN DE BEWIJSKRA,CHT 
ERVAN. 

Schendt de bewijsk1'acht van een ve1'koop
akte en van een b1'ief van een pa1'tij niet, 
de beslissing die een met de te1-men e1·van 
ve1'enigba1'e ~titlegging geeft (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COMPAGNIE 
MOBILIERE ET FONCIEJRE "IN VEREFFE· 
NING, T. COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP 
« HULP IN NOOD >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 november 1965 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en, voor 
zoveel als nodig, 1134, 1162 van hetzelfde 
wetboek en 97 van de Grondwet, doo1·dat 
het bestreden arrest, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, de vordering van 
eiseres slechts gegrond verklaart ten 
belope van 27.060 frank in hoofdsom en 
eiseres in de kosten van hager beroep 
veroordeelt, op grond hiervan dat bij de 
interpretatie van de akten van 28 juli 
1923 en 12 april 1945, bronnen van de 
verplichtingen van partijen, in het bijzon
der van hun respectieve clausules, de ene 
volgens welke een som van 1 0 frank per 
dag voor ieder niet binnen de vastgestelde 
tijd afgewerkt gebouw verschuldigd is, 
de andere luidens welke " de afstand
houdster (thans verweerster) verplicht is 
binnen vier jaar volgende op de dag vast
gesteld bij het koninklijk besluit, het 
leger op vredesvoet brengende, minstens 
een villa op te richten op het afgestane 
perceel en vervolgens ieder jaar een villa 
op te richten. In geval van gedeeltelijke 
verkopingen zullen de nieuwe aankopers 

(I) Cass., 8 oktober 1965 en 30 juni t966 
(B1tll. en PAsrc., 1966, I, 184 en 1398). 

moeten bouwen binnen twee jaar vanaf 
hun akte van aankoop "• overwogen 
wo~?-t dat de verkoop van een perceel 
gehJkstaat met de bouw van een villa, 
en hiertoe tevens een schrijven van eise
res, van 12 december 1960, wordt aange
haald, hetwelk luidt : " Voor de ver
kochte percelen zijt U natuurlijk outlast 
van de bepaalde boete vanaf de data van 
de akten van afstand door U aan de 
nieuwe eigenaars ,, te1'wijl de door het 
arrest van voormelde akten en van het 
schrijven van 12 december 1960 gegeven 
interpretatie een modaliteit aan de ver
bintenissen van partijen toevoegt die in 
de tekst ervan niet is te vinden en ermee 
onverenigbaar is, waaruit de schending 
van de in het middel aangeduide wets
bepalingen volgt : 

Overwegende dat de betwiste bepaling 
van de akte van 12 april 1945 luidt als 
volgt : " De afstandhoudster is verplicht 
binnen vier jaar volgende op de dag vast
gesteld bij het koninklijk besluit, het 
leger op vredesvoet brengende, minstens 
een villa op te richten op het afgestane 
perceel, en vervolgens ieder volgend jaar 
een villa op te richten. In geval van 
gedeeltelijke verkopingen, zullen de 
nieuwe kopers moeten bouwen binnen 
twee jaar vanaf hun akte van aankoop >>; 

Overwegende dat de rechter oordeelt 
dat partijen, door de laatste volzin van 
die bepaling, aan verweerster de mogelijk
heid hebben willen laten het bedongen 
bouwprogramma voor het geheel of voor 
een deel te laten uitvoeren door verdere 
kopers, dat die volzin alleszins niet bete
kent dat verweerster gehouden bleef 
binnen de in de akte gestelde termijn en 
tegen het aldaar vastgestelde ritme, ieder 
jaar een villa op te richten op de reste
rende kavels, ongeacht het aantal intus
sen verkochte kavels, dat, indien de 
bouwverplichting, ongeacht het aantal 
verkochte kavels, ongewijzigd op ver
weerster bleef rusten, het voor eiseres 
overbodig was eisen te stellen in verband 
met de voortverkochte kavels, namelijk 
naast de ongewijzigde bouwverplichting 
van verweerster ook nog bouwverplich
tingen op te leggen aan de kopers, en dat, 
dienvolgens, gelet bovendien op de passus 
van een brief van eiseres aan verweerster, 
luidens welke " U voor de verkochte per
celen natuurlijk outlast zijt van de be
paalde boete vanaf de data van de alden 
van afstand door U aan de nieuwe eige
naars ,, de bedoeling van partijen is ge
weest, ten aanzien van het verplichte 
bouwprogramma en de daaraan verbon
den vertragingsboete, een verkoop gelijk 
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te stellen met het bouwen van een villa, 
zodat, wanneer in een bepaald jaar een 
perceel wordt voortverkocht en de bouw
verplichting alsdan op de koper overgaat, 
verweerster van haar persoonlijke verbin
tenis dat jaar een villa te bouwen outlast 
is; 

Overwegende dat de rechter zodoende 
aan voormelde akte en aan voormelde 
passus geen modaliteit toevoegt of van 
die akten geen interpretatie geeft die met 
de termen ervan onverenigbaar is; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

24 februari 1967.- 1e kamer.- Vaa1·
zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. de Vreese. 
- Gelijkluidende canclusie, H. Dumon, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HR. Van 
Ryn en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 27 februari 1967, 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - BuRGER· 
LIJKE RECHTSVORDERING.- VOORZIE· 
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
TEGEN EEN MINDERJARIGE BEKLAAGDE. 
- BETEKENING AAN DE VADER, WET· 
TELIJKE BEHEERDER VAN BEKLAAGDE, 
EN NIET AAN DEZE LAATSTE. - NIET 
ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

2° BESCHERMING VAN DE JEUGD. 
-WET VAN 8 APRIL 1965.- KINDER· 
REOHTER IN HOGER BEROEP EN KINDER· 
RECHTER WORDEN ONDERSCHEIDENLIJK 
JEUGDRECHTER IN HOGER BEROEP EN 
JEUGDRECHTER. 

3° BESCHERMING VAN DE JEUGD. 
-WET VAN 8 APRIL 1965.- GESCHIL· 
LEN DIE BIJ DE KINDERRECHTER AAN
HANGIG WAREN VOOR DE INWERKING· 
TREDING VAN DEZE WET. - ToEPAS· 
SING VAN DE WET VAN 15 MEl 1912 OP 
DE JEUGDBESCHERl\UNG, ZELFS NA 
DEZE INWERKINGTREDING. 

4° WETTEN EN BESLUITEN.- ToE
PASSING IN DE TIJD. - WET VAN 
8 APRIL 1965 OP DE JEUGDBESCHER· 
MING. - GERECHTSZAKEN DIE BIJ DE 
KINDERRECHTER AANHANGIG WAREN 
v66R DE INWERKINGTREDING VAN DEZE 
WET.- ToEPASSING VAN DE w;ET VAN 
15 MEl 1912 OP DE JEUGDBESCHER· 

MING, ZELFS NA DE INWERKINGTREDING 
VAN DEZE NIEUWE WET. 

1° Is niet antvankeliJ'k de vaarziening van 
de burge1·lijke partij tegen een minder
jarige beklaagde die hem niet is betelcend 
dach aan zijn vader in de haedanigheid 
van wettelijk beheerder (1). 

2° Vanaf de inwerkingtreding van de wet 
van 8 april1965 ap dejeugdbesche1·ming 
d1•agen de lcinderrechters in hage1· beraep 
en de lcinderrechte?'s anderscheidenlij k de 
titel van jeugd!rechter in hager beraep en 
jeugd1·echter zelfs in de bij artilcel 93 
van bedaelde wet vastgestelde gevallen 
waa~·in zij 1·echtdaen avereenkamstig de 
bepalingen van de wet van 15 mei 1912 
ap de jeugdbescherming. (Wet van 
8 april 1965, art. 97.) 

3° en 4° De lcinder1·echte1'B in hager beraep 
en de lcinden·echters (2) nemen verder 
na de inwe1'7cingt1·eding (3) van de wet 
van 8ap1il1965 ap deJ'eugdbescherming 
kennis ave1·eenlcamstig de bepalingen van 
de wet van 15 mei 1912 ap de lcinder
bescherming van de hangende p1·acessen 
met het aag ap de toepassing van een 
der bij deze laatste wet, v66r de inwer
kingt1·eding van de Ufet van 8 april1965, 
vastgelegde maat?·egelen. (Wet van 
8 april 1965, art. 93.) 

(MOENS, T. P. NIJS EN H. NIJS.) 

ARREST. 

RET HOF ; -· Ge1et op het bestreden 
vonnis, op 24 september 1966 gewezen 
door de J eugdrechtbank te Tongeren ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
uitsluitend over de burgerlijke belangen 
uitspraak doet ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen Pierre Nijs : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof acht vermag te slaan blijkt 
dat de voorziening niet betekend werd 
aan Pierre Nijs maar uitsluitend aan 

(1) Cass., 25 novembe£ 1957 (Bull. en PA· 
Sic.,. 1958, I, 318). 

(2) Men raadplege 2° hierboven. 
(3) Het koninklijk besluit van 30 januari 

1966 heeft de inwerkingtreding van de wet 
van 8 april 1965 op 1 september 1966 vast-

1 gesteld. 
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tweede verweerder, vader en wettige 
beheerder van de persoon en de goederen 
van zijn zoon, eerste verweerder ; dat 
deze betekening aan de vereisten van 
artikel 418 van het Wetboek van straf
vordering niet voldoet ; dat de voorzie
ning derhalve niet ontvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen Hubert Nijs : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 93 der wet van 
8 april 1965 op de jeugdbescherming, 
dom·dat het bestreden vonnis uitgespro
ken werd door de jeugdrechtbank bij de 
Recht bank van eerste aanleg te Tongeren, 
ofschoon de zaak aanhangig was voor de 
kinderrechter bij gezegde rechtbank, die 
bij vonnis dd. 21 mei 1966 eerste ver
weerder berispt had en de zaak uitgesteld 
had voor behandeling der burgerlijke 
belangen, te1·wijl de kinderrechter dus 
bevoegd bleef om uitspraak te doen over 
de burgerlijke vordering van eiseres, dat 
inderdaad artikel 93 van de wet van 
8 april 1965, die op 1 september 1966 in 
voege getreden is, bepaalt dat de kinder
rechter hevoegd blijft om kennis te nemen 
van de zaken die v66r deze invoegetre
ding voor hem aanhangig gemaakt wer
den, en de jeugdrechtbank bijgevolg on
bevoegd was : 

Overwegende dat uit de regelmatig 
voor het Hof overgelegde stukken blijkt 
dat de kinderrechter bij vonnis van 
21 mei 1966 uitspraak gedaan heeft over 
de publieke vordering tegen verweerders 
ingesteld en de zaak uitgesteld heeft voor 
verder onderzoek van de burgerlijke vor
deringen; dat hij deze onderzocht heeft 
op zijn terechtzittingen van 18 juni en 
15 juli 1966, datums waarop hij de zaak 
voor uitspraak stelde op 24 september 
1966; 

Overwegende dat uit de artikelen 93 
en 97 van de wet van 8 april 1965 voort
vloeit dat vanaf de inwerkingtreding van 
deze wet, hetzij van 1 september 1966 
af, de kinderrechters de titel dragen van 
jeugdrechter maar dat zij voor de zaken 
bedoeld door artikel 93 nog de bepalingen 
van de wet van 15 mei 1912 dienen toe 
te passen; 

Overwegende dat uit het bestreden 
vonnis blijkt dat ten deze de rechter een 
juiste toepassing van deze beide wetsbe
palingen gedaan heeft ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede en het derde middel, 

het tweede afgeleid uit de schending van 
de artikelen 48-2-4° van de Wegcode en 
97 van de Grondwet, cloo1·dat het bestre
den vonnis beslist heeft dat het slachtoffer 
een onvoorzichtigheid begaan had die het 
aansprakelijk stelde voor drie vierde van 
de schadelijke gevolgen van het kwes
tieus verkeersongeval zulks om reden 
dat het slachtoffer als voetganger buiten 
een bebouwde kom, op de rijweg, die 
ter plaatse niet verlicht was, rechts 
gegaan was, alhoewel de linkerberm, in 
zijn richting gezien, goed begaanbaar 
was, tenvijl eiseres in haar conclusie 
staande gehouden had dat artikel 48-2-4° 
van de Wegcode de verplichting van 
links te gaan oplegde, " doch behoudens 
bijzondere omstandigheden "' en dat 
in casu de door gezegd artikel bedoelde 
bijzondere omstandigheden aanwezig wa
ren, daar de rechterberm ter plaatse van 
het ongeval << totaal onbruikbaar was 
wegens het feit dat die berm vol kleine 
harde appelen lag "' dat " het slachtoffer 
op een bepaald ogenblik die appeltjes 
op de rechterberm voelde en dan tijdelijk 
die berm verliet om enkele meters verder, 
namelijk voorbij die boomgaard, terug 
die berin te benutten " en dat " het slacht
offer niet kon verplicht worden, wegens 
die tijdelijke onbruikbaarheid van de 
rechterberm de rijbaan over te steken 
en de linkerberm te gaan volgen om dan 
nadien terug over te steken en opnieuw 
de rechterberm te nemen, des te minder 
daar bij gebrek aan openbare verlichting 
in de omgeving van de plaats der aanrij
ding deze plaats in een toestand van vol
slagen duisternis verkeerde "' en het be
streden vonnis deze conclusie niet beant
woord heeft; te1·wijl, minstens, uit de 
bewoordingen van het vonnis onmogelijk 
kan uitgemaakt worden of de rechter in 
feite heeft willen beslissen dat het onjuist 
was dat het slachtoffer verplicht werd, 
wegens de tijdelijke onbruikbaarheid van 
de rechterberm, deze berm te verlaten om 
enkele meters verder gezegde berm te her
nemen, dan wel of hij in rechte heeft wil
len beslissen dat zelfs indien dit juist was 
er geen bijzondere omstandigheden aan
wezig waren die hem toelieten voor enkele 
meters rechts op de weg te gaan, te1·wijl 
deze onvoldoende of onduidelijke motive
ring het Hof in de onmogelijkheid stelt 
zijn controlerecht over de wettelijkheid 
van de bestreden beslissing uit te oefenen 
en met gebrek aan de door artikel 97 van 
de Grondwet vereiste motivering gelijk
staat ; het de1·cle afgeleid uit de schending 
van artikelen 97 van de Grondwet en 1832 
van het Burgerlijk Wetboek, dom·dat het 
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bestreden vonnis beslist heeft dat het 
slachtoffer verantwoordelijk was voor 
drie vierde van de schadelijke gevolgen 
van het kwestieus ongeval, zonder vast 
te stellen dat de ten laste van het slacht
offer weerhouden fout de oorzaak ge
weest was van gezegd ongeval en alleszins 
zonder de conclusie van eiseres te beant
woorden waar zij staande hield dat ver
weerder door zijn snelheid « ook maar 
iets aan zijn gezichtsveld aangepast te 
hebben het ongeval gemakkelijk had 
lmnnen vermijden » waaruit zij afleidde 
dat << geen twijfel kon bestaan nopens 
de totale aansprakelijkheid van verweer
der ll : 

Overwegende dat het vonnis beslist, 
zonder dienaangaande gecritiseerd te 
worden, dat · tweede verweerder buiten 
zaak dient gesteld te worden daar hij 
bewezen heeft dat hij de daad welke tot 
de aansprakelijkheid aanleiding geeft, 
niet heeft kunnen beletten ; dat de midde
len derhalve van belang ontbloot zijn en 
dienvolgens niet ontvankelijk ; 

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

27 februari 1967.- 2ekamer.- Voor
zitter en V erslaggever, H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, H. Duman, ad
vocaat-generaal. 

2" KAMER. - 27 februari 1967. 

1° VERLATING VAN FAMILIE. 
VERZUIM DE TERMIJNEN VAN EEN UIT
KERING TOT ONDERHOUD TE KWIJTEN. 
- VRIJWILLIG IN GEBREKE BLIJVEN. 
- SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENREOHTER. 

2° VERLATING VAN FAMILIE. -
VEROORDELING TOT HET BETALEN VAN 
EEN UITKERING TOT ONDERHOUD. -
BESLISSING WAARTEGEN GEEN VERZET 
NOOH HOGER BEROEP MEER OPEN
STAAT. - VRIJWILLIG IN GEBREKE 
BLLTVEN GEDURENDE MEER DAN TvllEE 
MAANDEN. - MISDRIJF TEGEN ARTI
KEL 391bis VAN HET STRAFWETBOEK. 
- lNDIENING VAN EEN EIS TOT VER
MINDERING VAN DE UITKERING TOT 
ONDERHOUD. - 0MSTANDIGHEID DIE 
ZONDER GEVOLG IS OP DE VERPLIOH'I'ING 

DE UITKERING TOT ONDERHOUD TE 
BETALEN EN OP HET MISDRIJF. 

1° De 1·echter beo01·deelt soeverein in feite 
of de schuldenaar van de uitke~·ing tot 
onderhottd mee1· dan twee maanden vrij
willig in gebreke is gebleven de termijnen 
ervan te kwijten (1). (Strafwetboek, 
art. 39lbis.) 

2° Begaat een misd1·ijj tegen a1·tikel 391bis 
van het Stmfwetboek hij die, wanneer 
hij doo1· een 1·echte1·lijke beslissing waa1'
tegen geen ve1·zet noch hoge1· beroep meer 
openstaat ve~·oordeeld is tot betaling 
van een uitke1·ing tot onderhoud aan de 
doo1' deze bepaling bedoelde p61·sonen, 
vrijwillig mee1· dan twee maanden in 
geb1·eke blijft de termijnen e1"Van te 
kwijten; de omstandigheid dat hij een 
eis kon indienen of dat heeft gedaan met 
het oog op·het bekomen van een vermin
de1·ing van de uitlcering tot onde1·houd 
stelt hem niet v1·~i van de ve1·plir;hting 
de beslissing die het bedmg e1·van heeft 
vastgesteld verder na te komen (2). 

(WINDEY, T. VAN ASSOHE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 mei 1965 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op strafgebied : 

Over het eerste middel, hie1·uit afgeleid 
dat het bestreden arrest eiser strafrechte
lijk veroordeelt wegens familieverlating, 
terwijl het nalaten van het betalen van 
het verschuldigd onderhoudsgeld niet 
vrijwillig was zodat de door de wet 
vereiste opzet niet aanwezig was, gezien 
het voornemen van eiser een aanvraag 
tot herziening van het burgerlijk vonnis 
in te dienen ; en over het tweede middel, 
hie1·uit afgeleid dat het bestreden arrest 
eiser strafrechtelijk veroordeelt wegens 
familieverlating, te1·wijl de rechterlijke 
beslissing van 3 juni 1964, waarop de 
veroordeling steunt, niet als definitief 
kan worden beschouwd daar eiser over 
voldoende elementen beschikt om de her
ziening te bekomen, zodat de gegrondheid 

(1) Oass., 7 maart 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 870). 

(2) Oass., 4 september 1961 (Bull. en PAsrc., 
1962, I, 1). 
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:Vi1n de burgerlijke vordering een pre
judicieel geschil uitmaakt dat het instel
len van de strafvordering schorst : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat eiser zich schuldig gemaakt 
heeft aan het misdrijf door artikel 39lbis 
van het Strafwetboek voorzien ; 

Overwegende dat de rechter soeverein 
in feite beoordeelt of de verdachte vrij
willig in gebreke gcbleven is de termijnen 
Van een onderhoudsgeld te kwijten ; 

Dat het eerste middel niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat eiser een vordering zou kunnen instel
len of zelfs een vordering ingesteld zou 
hebben tot vermindering of tot afschaf
fing van de onderhoudsuitkering hem niet 
ontsloeg van de verplichting het onder
houdsgeld zoals het bepaald werd uit te 
keren ; dat de niet-naleving ervan het 
misdrijf uitmaakt mits zij vrijwillig was 
en dat er derhalve geen sprake kon zijn 
van schorsing wegens een prejudicieel 
geschil; 

Dat het tweede middel naar recht 
faalt; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de vordering van 
de burgerlijke partij : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel doet gelden ; 

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

27 februari 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, raadsheer , waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Hallemans. - Gelijkluidende conclu
sie, H. Dumon, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 27 februari 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSING WAARTEGEN EEN VOORZIE
NING IN OASSATIE KAN WORDEN INGE
STELD.- MILITIE.- BESLISSING VAN 

DE MILITIERAAD. - NIET ONTVANKE
LIJKE VOORZIENING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - MrLITIE. - VooRZIENING 
DIE DE GESOHONDEN WETSBEPALING 
NIET AANHAALT. - NIET ONTVANKE
LIJKE VOORZIENING. 

1° Is niet o1itvankelijk de voorziening inge
steld tegen een door cle militie1·aad gewe
zen beslissing (1). (Gecoordineerde 
dienstplichtwetten, art. 50.) 

2° Is niet ontvankelijk de voo1•ziening inge
steld tegen een beslissing van de hoge 
militiemacl, die de wetsbepaling welke 
zou geschonclen zijn niet aancluiclt (2). 
( Gecoordineerde dienstplichtwetten, 
art. 51, §§ 1 en 4.) 

(BEULS.) 

ARREST, 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissingen, namelijk de beslissing op 
27 september 1966 door de Militieraad 
van de provincie Limbm'g gewezen, en 
de beslissing op 22 november 1966 door 
de Hoge Militieraad gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing door de Militieraad 
van de provincie Limburg gewezen : 

Overwegende dat er geen voorziening 
in cassatie openstaat tegen de beslissing 
van een militieraad; dat derhalve de 
voorziening niet ontvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing van de Hoge Militie
raad: 

Overwegende dat de voorziening de 
wettelijke bepalingen niet aanduidt die 
zouden geschonden zijn, wanneer die 
aanduiding, op straffe van nietigherd, 
voorgeschreven is door artikel 51, §§ 1 
en 4, van de dienstplichtwetten, gecoordi
neerd bij koninklijk besluit van 30 april 
1962; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

(1) Cass., 12 april 1965 (B~tll. en PAsiC., 
1965, I, 855). 

(2) Cass., 23 mei 1966 (Bull. en PAsiC., 1966, 
I, 1192). 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

27 februari 1967.- 2• kamer.- Voo1·
zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', 
R. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
R. Dumon, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 27 februari 1967. 

MILITIE. - UITSTEL EN VRIJLATING 
VAN DIENST OP J\iORELE GROND. -
KOSTWINNER VAN DE FAMILIE. -
SAMENGEVOEGD INKOMEN VAN DE VA
DER EN DE MOEDER, VAN DE GROOT
OUDERS OF VAN DE VERWEESDE BROE
DERS EN ZUSTERS.- GEOOORDINEERDE 
DIENSTPLICHTWETTEN, ARTIKEL 10, § 1, 
1o. - BEGRIP. 

Is onwettelijk de beslissing van de hoge 
militiemad die, zonde1· ove1·eenkomstig 
m·tikel 28, § 4, van de gecoi:JTdinee1·de 
dienstplichtwetten het bestaan van spe
ciale omstancligheden vast te stellen, een 
uitstel ve1·leent aan de dienstplichtige, 
als kostwinne1• van zijn vacle1· en moede1·, 
zonde1· het inlcomen van deze laatsten 
zoals bepaald bij aTtilcel i 0, § i, i 0 , van 
bedoelde wetten in acht te nemen cloch 
wel " het voo1' h~m gezinsonded1oucl be
schilcbam· gecleelte van clit netto-inlco
men "· 

(MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
T. VERLINDEN.) 

ARREST. 

HET ROF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 13 september 1966 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 10, § 1, 1°, en 12, 
§ 1, 7°, van de gecoordineerde dienst
plichtwetten van 30 april 1962, zoals 
zij gewijzigd werden bij de wet van 4 juli 
1964, dooTdat de bestreden beslissing ver
weerder de vrijlating op grond van arti
kel 11, § 1, 7°, van de gecoordineerde 
wetten verleent, om de reden dat het 
gedeelte van de inkomsten van het huis
gezin, dat aan het normale onderhoud 
ervan kan besteed worden, ver beneden 
het wettelijk maximum blijft, teTwijl arti-

kel 10, § 1, 1°, van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten onder meer als vereiste 
stelt dat het samengevoegd inkomen van 
de vader en de moeder niet meer bedraagt 
dan 30.000 frank verhoogd met een vierde 
per persoon ten laste overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen inzake de personen
belasting, en verder bepaalt dat het in 
aanmerking te nemen inkomen overeen
stemt met het geheel der netto-inkom
sten, met dien verstande dat deze worden 
vastgesteld volgens de regels van toepas
sing op de zetting van de personenbelas
ting, of naar analogie van die regels, 
wanneer het niet belastbare inkomsten 
betreft, doch v66r de aftrek van de som
men bedoeld in de artikelen 1S, § 1, S0 , 

en 18, § 2, van de wet van 20 november 
1962, houdende hervorming van de in
komstenbelastingen, zodat de beslissing, 
door in aanmerking te nemen het voor 
het gezinsonderhoud beschikbare ge
deelte van het netto-inkomen van de 
ouders, in plaats van het geheel der netto
inkomsten, artikel 10, § 1, 1°, van de 
gecoordineerde wetten heeft geschonden : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, zonder te ontkennen dat het netto
inkomen van de ouders van verweerder 
het wettelijk maximum overschrijdt, de 
gevraagde vrijlating toestaat om de en
kele reden dat het gedeelte van de inkom
sten van het huisgezin, dat aan het nor
male onderhoud ervan kan besteed wor
den, ver beneden het wettelijk maximum 
blijft; 

Overwegende dat, volgens artikel 10, 
§ 1, 1°, van de gecoordineerde dienst
plichtwetten, zoals het gewijzigd werd 
door de wet van 4 juli 1964, het in aan
merking te nemen inkomen overeenstemt 
met het geheel der netto-inkomsten, met 
dien verstande dat deze worden vastge
steld volgens de regels van toepassing 
op de zetting van de personenbelasting, 
of naar analogie van die regels, wanneer 
het niet belastbare inkomsten betreft, 
doch v66r de aftrek van de sommen 
bedoeld in de artikelen 1S, § 1, S0 , en 18, 
§ 2, van de wet van 20 november 1962, 
houdende hervorming van de inkomsten
belastingen ; 

Overwegende derhalve dat de hoge 
militieraad, die de aangehaalde reden 
niet als een speciale omstandigheid aan
merkt, die voor de inwilliging van de 
aanvraag pleit, en evenmin vaststelt dat 
de door de wet gestelde vormen voor 
het toekennen van een vrijlating op grond 
van artikel 28, § 4, van de gecoordineerde 
wetten werden nageleefd, niet kon beslis-
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sen, zonder artikel 10, § 1, 1°, van die 
wetten te schenden, dat in plaats van het 
netto-inkomen van de ouders, zoals be
paald door dit artikel, het voor hun 
gezinsonderhoud beschikbare gedeelte 
van dit netto-inkomen in aanmerking 
dient genomen te worden om het samen
gevoegd inkomen van de vader en de 
moeder te bepalen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak naar de hoge militieraad, samen
gesteld uit andere leden. 

27 februari 1967.- 2e kamer.- Vom·
zitte?·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggevet·, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag is een identiek arrest 
gewezen op de voorziening van de Minis
ter van binnenlandse zaken tegen de door 
hetzelfde rechtscollege op 27 september 
1966 gewezen beslissing in de zaak Luy
ten. 

2e KAMER. - 27 februari 1967. 

MILITIE. - UrTSTEL E.N VRIJLATING 
VAN DIENST OP MORELE GROND. -
KoSTWINNERVANDE FAMILIE. -DOOR 
DE WET GESTELDE VOORWAARDEN 
WELKE DIENEN TE WORDEN VERVULD 
v66R HET VERSTRIJKEN VAN DE TER· 
MIJN WAARIN DE AANVRAAG OM UIT· 
STEL OF VRIJLATING VAN DIENSTPLIOHT 
MOET WORDEN INGEDIEND. 

Het verlenen van een uitstel of een v?·ijla
ting van dienst onde1· meer als kost
winne?' van zijn vade?' en moecler of van 
ande?'e bij artikel 10, § 1, 1°, van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten be
doelde pe1·sonen is, onde1· het voorbehoud 
van het bij artikel 11 van dezelfde wetten 
bepaalde geval, afhankelijk gesteld van 
de voorwaarde dat de dienstplichtige de 
bij dit a?·tikel 10, § 1, 1°, bepaalde voor
waarde 1·eeds vervulde voo1· het ve?·st?·ijken 
van de te1·mijn waarin de aanvraag om 

uitstel of vrijlating van dienst moet wor
den ingediend (1). 

(MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
T. BONROY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 13 september 1966 door 
de hoge militieraad gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 12, § 1, 7°, 10, § 1, 
1°, en 20, § 1, van de op 30 april 1962 
gecoordineerde dienstplichtwetten, zoals 
deze gewijzigd werden door de wet van 
4 juli 1964, en van artikel 11 van het 
koninklijk besluit van 30 april 1962 tot 
regeling van de toepassing van deze wet
ten, dom·dat de bestreden beslissing de 
vrijlating aan de betrokken dienstplich
tige verleent, op grond van artikel 12, 
§ 1, 7°, van de dienstplichtwetten, omdat 
deze de kostwinner van zijn moeder 
weduwe zou geworden zijn na het huwe
lijk van zijn zuster op 4 augustus 1966, 
te1·wijl het principe dat ten grondslag ligt 
van alle hoger genoemde wetsbepalingen 
inhoudt dat de dienstplichtige, om het 
gevraagde uitstel of de vrijlating te beko
men, aan de door de wet gestelde vereis
ten dient te voldoen op het ogenblik 
waarop de aanvraag normaal moet wor
den ingediend, dit wil zeggen, krachtens 
de artikelen 20, § 1, van de dienstplicht
wetten en 14 van het koninklijk besluit 
van 30 april 1962 tot regeling van de 
dienstplichtwetten, in de loop van de 
maand januari van het jaar v66r dat 
waarnaar de lichting waartoe de aan
vrager behoort genoemd is, ten deze ja
nuari 1966, en te1·wijl dit principe even
eens impliciet gehuldigd wordt in arti
kel 11 van het koninklijk besluit van 
30 april 1962, waarbij bepaald wordt 
dat de reden, waarop de aanvraag ge
grond is, dient aangegeven en dat alle 
bewijsstukken moeten bijgevoegd wor
den: 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing de vrijlating van dienst aan eiser 
verleent op grond van artikel 12, § 1, 
7o, van de op 30 april 1962 gecoi:irdi
neerde dienstplichtwetten ; dat zij haar 

(1) Raadpl. cass., 16 april 1962 (Bull. en 
PAsiC., 1962, I, 910) en 2 mei 1966 (ibid., 
1966, I, 1102). 
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beslissing steunt op de redenen « dat de 
zuster van betrokkene op 4 augustus 1966 
gehuwd is, dat zijn inkomsten derhalve 
van die datum af onontbeerlijk zijn voor 
het gezinsonderhoud en dat dus aan alle 
vereisten van bovengemeld artikel 12, 
§ 1, 7°, voldaan is "; dat zij aldus vast
stelt dat eiser slechts sinds 4 augustus 
1966 als kostwinner kan worden aange
merkt; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan blijkt 
dat eiser overeenkomstig de bepalingen 
van de artikelen 20, § 1, van de geco6r
dineerde dienstplichtwetten en 14 van het 
koninklijk besluit van 30 april 1962 tot 
regeling van de dienstplichtwetten, zijn 
aanvraag om vrijlating op 27 januari 
1966 ingediend heeft, dit wil zeggen in de 
loop van de maand januari van het jaar 
v66r dat waarnaar de lichting, waartoe 
de aanvrager behoort, genoemd is ; 

Overwegende dat de vereisten gesteld 
bij de artikelen 12, § 1, 7o, en 10, § 1, 1°, 
waarnaar artikel 12 verwijst, vervuld 
moeten zijn op het ogenblik dat de aan
vraag ingediend wordt; dat, inderdaad, 
enerzijds, wanneer die vereisten vervuld 
mogen worden na het verstrijken van 
de termijn gesteld voor het indienen van 
de gewone aanvragen, de wet zulks uit
drukkelijk bepaalt, zoals in de artike
len 11 en 12, § 2, van de gecoordineerde 
wetten, en, anderzijds, wanneer de wet 
in haar artikel 20, § 3, onder bepaalde 
voorwaarden een aanvraag na de wette
lijke termijn mogelijk maakt, zij bepaalt 
dat de aanvrager reeds de gestelde vereis
ten moet vervullen v66r het verstrijken 
van de termijnen; 

Overwegende dat hieruit volgt dat de 
bestreden beslissing, door aan eiser de 
vrijlating van dienst te verlenen hoewel 
ze vaststelt dat het door de wet gestelde 
vereiste enkel na het indienen van de 
aanvraag vervuld werd, de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
heeft; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat melding van 
dit arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak naar de hoge militieraad, samen
gesteld uit andere leden. 

27 februari 1967.- 2e kamer.- VooT
zitteT, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1•slag geve1·, 
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 27 februari 1967. 

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEJYIENT.- BEWIJS VAN DE OVER
TREDINGEN. - AFSCHRIFT VAN RET 
PROCES-VERBAAL GEADRESSEERD AAN 
DE OVERTREDER. -WET VAN 1 AU
GUSTUS 1899, GEWIJZIGD BIJ DE WET
TEN VAN 15 APRIL 1958 EN 1 AUGUSTUS 
1963, ARTIKEL 4. - AFZENDING VAN 
RET AFSCHRIFT. - NIET ONDERWOR
PEN AAN EEN BIJZONDERE FORMALI
TEIT.- BEWIJS VAN DE AFZENDING.

GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL. 

2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEli'I:ENT. - BEVOEGDE AMBTENA

REN VOOR RET TOEZICHT OP DE UIT
VOERING VAN DE WET VAN 1 AUGUSTUS 
1899, GEWIJZIGD BIJ DE WETTEN VAN 
15 APRIL 1958 EN 1 AUGUSTUS 1963, 
EN VAN DETER UITVOERING ERVAN GE

NOMEN REGLEMENTEN EN VOOR DE 
VASTSTELLING VAN DE OVERTREDINGEN 
VAN BEDOELDE WETSBEPALINGEN. -
AMBTENAREN EN AGENTEN VAN DE 

PLAATSELIJKE POLITIE. 

3° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT.- BEWIJS VAN DE OVER
TREDINGEN. - DooR EEN BEVOEGD 
Ali'I:BTENAAR OF AGENT OPGESTELD 
PROCES-VERBAAL.- BINNEN DE ACH
TENVEERTIG UUR AAl' DE OVERTRE
DER GEZONDEN AFSCHRIFT. - BE
WIJSKRACHT VAN RET PROCES-VERBAAL. 

- BEGRIP. 

4° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT.- LICHTSIGNAAL.- VER

KEERSTEKENS VAN RET DRIEKLEUREN
STELSEL WAARIN RET ORANJEGEEL 
KNIPPERLICHT, VERWEZENLIJKT DOOR 

MIDDEL VAN RET VASTE ORANJE-GEEL 
LICHT, IN DE PLAATS TREEDT VAN RET 
GROENE LICHT. - SIGNAAL DAT OP 
EEN DOORGANG VOOR VOETGANGERS IS 
AANGEBRACHT. - SIGNAAL DAT OVER
EENKOMSTIG DE WEGCODE IS. 

1 a In zalce misdTijven tegen de politie van 
het wegve1·kee1', ondeTWeTpt de wet de 
afzending van een afsclwift van een 
p1·oces-veTbaal opgesteld bij toepassing 
van a1·tikel 4. van de wet van 1 augustus 
1899, bij gewe1·lct door cle wetten van 
15 ap1·il 1958 en 1 augustus 1963, niet 
aan een bijzonde1·e foTmaliteit en sch1·ijjt 
evenmin een bijzonde1· bew~jsmiddel voo1' 
met bet1·elcking tot deze afzending. 

2° Naa1· l1dd van Mtikel 3-2° van de Weg
code, bezitten de ambtenm·en en agenten 
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van de plaatselijlce politie bevoegdheid 
om toe te zien dat de wet van 1 augustus 
1899, gewijzigcl bij de wetten van 15 ap1·il 
1958 en 1 augustus 1963, en cle ter 
~titvoe1·ing genomen reglementen wm·den 
nageleefd en clerhalve zijn zij bij toe
passing van artilcel 4 van becloelcle wet 
eveneens bevoegcl om de ove1·treclingen van 
deze wetsbepalingen vast te stellen (1). 

3° Het p1•oces-verbaal regelmatig opgestelcl 
cloot• een ambtenaar of agent van de 
overheid, geclelegeenl cloot• cle Regering 
voor het toezicht op cle ~dtvoe1·ing van cle 
wet en van de reglementen op cle politie 
van het wegve1·lcee?' en wam·van afschrift 
binnen de achtenveertig ut·en aan de 
ove?·tredet· wonlt gezonden (2), levert be
wijs op zolang het tegendeel niet is beive
zen, van de materiele vaststell'ingen dom· 
de ambtenaat· of agent gedaan binnen 
de grenzen van zijn bevoegdheid en oncle?' 
meer van de echtheid van de vet·lclm·ing 
wellce, naar hij vaststelt, te zijnen ove?'
staan clam· cle ove?·tredet· we1·d afgelegd 
met betrelclcing tot het hem ten laste ge
legde feit (3). 

4° St?·oolct met cle bepalingen van het alge
meen reglement op cle politie van het 
wegvm·lcem· en is dientengevolge ?'egel
matig in cle vo1·m, het lichtsignaal be
staancle ~tit clrie lichten aangebmcht op 
een cloorgang voot· voetganget•s, waarin 
een oranje-geel Jcnipperlicht clat clom· 
miclclel van het vast ot·anje-geel licht is 
verwezenlij Jet in de plaats t1•eedt van het 
groene licht (4). (Wegverkeersreglement 
van 10 december 1958, artikelen 7-2, 
104, 106 en 107, gewijzigd bij het kon. 
besl. van 6 september 1961.) 

(BEAUVAL.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 september 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 4, alinea 2, van de 
wet van 1 augustus 1899, doot·dat het 

(1) Raadpl. cass., 16 mei 1966 (B~;ll. en 
PAsw., 1966, I, 1176). 

(2) Deze termijn werd op 8 dagen vastge
steld bij de wet van 15 april 1964, artikel 8, 
in werking getreden op 1 december 1965, Ge
zien de datum van de feiten, was die bepaling 
ten deze niet toepasselijk. 

bestreden vonnis beslist dat het proces
verbaal van de politie volledig bewijs 
oplevert van de materiele vaststellingen 
welke het bevat, omdat een afschrift 
ervan aan de overtreder werd gestuurd 
binnen de 48 uren na de vaststelling van 
het misdrijf, terwijl de loutere vermelding 
op het proces-verbaal dat een afschrift 
ervan aan de overtreder werd gestuurd 
binnen de door de wet bepaalde termijn 
niet voldoende is, en het bewijs van de 
afzending door een ander element dient 
bijgebracht te worden, zoals een aan
getekend schrijven, een ontvangstbewijs 
of een getuigenis : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van 15 oktober 1965 vermeldt dat een 
afschrift ervan op dezelfde datum aan de 
ovr;Jrtreder werd gestuurd ; 

Overwegende dat de afzending van het 
afschrift aan geen bijzondere formaliteit 
onderworpen is en dat geen enkele wets
bepaling voorschrijft dat het bewijs 
ervan door een van de in het middel 
aangeduide bewijsmiddelen dient hijge
bracht te worden ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 4, alinea 1, 
van de wet van 1 augustus 1899, cloordat 
het vonnis beslist dat het proces-verbaal 
van de politie volledig bewijs oplevert, 
hoewel het vonnis niet vaststelt dat de 
verbalisant en/of de verzender van het 
afschrift beedigd of aangesteld was door 
de Regering : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 3-2 van de Wegcode, de ambtenaren 
en agenten van de plaatselijke politie 
bevoegdheid bezitten om toe te zien dat 
de wet van 1 augustus 1899 en de ter 
uitvoering daarvan genomen reglementen 
worden nageleefd ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat het proces-verbaal door een agent 
van de plaatselijke politie te Brussel 
opgesteld werd ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doorclat het vonnis beslist dat, zo de 
politieagent in zijn proces-verbaal ver
zekert vastgesteld te hebben dat eiser 

(3) Cass., 17 oktober 1962 (Bt;ll. en PAsiC., 
1963, I, 216); raadpl. cass., 6 juni 1966 (ibid., 
1966, I, 1269). 

(4) Cass., 10 januari 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 606). 
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niet is gestopt v66r een rood licht, daaruit 
volgt dat de verbalisant dit rood licht 
heeft kunnen zien, terwiJ'l deze gevolg
trekking niet noodzakelijk is, daar de 
verbalisant het misdrijf uit andere ele
menten heeft kunnen vermoeden, en 
eiser staande houdt dat de verbalisant 
op de plaats waarop hij zich bevond in 
geen geval kon zien of het rood licht 
brandde : 

Overwegende dat het vonnis erop wijst, 
eensdeels dat uit het proces-verbaal van 
de politie, hetwelk bewijs oplevert zolang 
het tegendeel niet is bewezen, blijkt dat 
eiser niet gestopt is v66r een rood licht, 
en anderdeels dat eiser alleszins het door 
de wet vereiste tegenbewijs niet heeft 
bijgebracht, zodat het tegen hem opge
stelde proces-verbaal bewijskrachtig 
blijft; 

Dat het alzo zijn beslissing wettelijk 
gerechtvaardigd heeft, zodat het middel 
niet kan aangenomen worden ; 

Over het vierde middel, hie1·uit afgeleid 
dat het vonnis aanneemt dat eiser de 
gegrondheid van het proces-verbaal ten 
overstaan van de verbalisant heeft er
kend, te1·wijl zulks onjuist is en het tegen
deel kan blijken uit het nazicht van het 
notaboekje van de verbalisant : 

Overwegende dat de vaststelling van 
het proces-verbaal wat betreft de door 
eiser afgelegde erkentenis, volledig bewijs 
oplevert zolang het tegendeel niet bewe
zen is ; dat een loutere ontkenning van de 
overtreder daartoe niet volstaat ; 

Overwegende dat, voor zover het mid
del het tegenbewijs inroept dat zou blij
ken uit het notaboekje van de verbali
sant, h,et Hof niet bevoegd is om na te 
gaan of de rechter de elementen van de 
zaak al dan niet behoorlijk beoordeeld 
heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
miskenning van de bewijskracht van' de 
verklaring van eiser op de terechtzitting 
in hoger beroep, doo1·dat het vonnis be
slist dat eiser zich onmogelijk kan uit
spreken omtrent het feit of hij het mis
drijf al dan niet begaan heeft, vermits 
hij ter terechtzitting verklaard heeft geen 
rood licht te hebben opgemerkt, te1·wijl 
die verklaring kennelijk betekende dat 
het rood licht niet brandde, zoals duide
lijk blijkt uit de door eiser op dezelfde 
terechtzitting neergelegde schriftelijke 
conclusie : 

Overwegende dat de uitlegging welke 
het vonnis geeft van de op de terecht-

zitting door eiser gedane mondelinge ver
klaring, niet onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging, doo1·dat eiser, na op de ·terecht
zitting van 10 september 1966 lezing 
te hebben gekregen van een verklaring 
van de verbalisant met betrekking tot de 
plaats waarop hij zich bevond, op 13 sep
tember 1966 aan de voorzitter van de 
rechtbank een schrijven heeft gericht 
waarin hij de juistheid van deze verkla
ring betwistte, zodat het behoorde het 
debat te heropenen, terwijl de rechtbank, 
door het schrijven van eiser uit het debat 
te verwerpen omdat het na het sluiten 
van het debat werd opgestuurd, de rech
ten van de verdediging heeft geschonden : 

Overwegende dat de rechter soeverein 
oordeelt of er aanleiding bestaat tot 
heropening van het debat; dat derhalve 
het vonnis, door het door eiser na het 
sluiten van het de bat opgestuurde schrij
ven te verwerpen, zonder de heropening 
van het debat te bevelen, de rechten van 
de verdediging niet heeft geschonden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 104, 105, 
106 en 107 van de Wegcode, do01·dat het 
vonnis beslist dat het' lichtsignaal, be
staande uit drie lichten : oranje-geellmip
perlicht, oranje-geel en rood, wettelijk is, 
ofschoon er geen groen licht aanwezig is, 
omdat dit signaal uitsluitend een door
gang voor voetgangers aanwijst en der
halve niet mag gelijkgesteld worden met 
het bij artikel104 omschreven stelsel met 
drie kleuren, dat aileen ter hoogte van 
een kruispunt denkbaar is, terwijl, inge
volge artikel 104 van de Wegcode, het 
groen licht in alle geval aanwezig moet 
zijn, wat nog bevestigd wordt door arti
kel106, hetwelk bepaalt dat aan de door
gangen voor voetgangers deze laatsten 
de lichten omschreven in artikel 104 in 
werking kunnen brengen, en terwijl een 
doorgang voor voetgangers als een kruis
punt moet worden aangezien : 

Overwegende dat artikel 106, laatste 
lid, van de W" egcode het gebruik van 
verkeerssignalen aan de doorgangen voor 
voetgangers toestaat; 

Overwegende dat artikel 107 bet ge
bruik van een oranje-geel knipperlicht 
voorschrijft om een bijzonder gevaarlijke 
plaats aan te wijzen en toelaat dit knip-
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perlicht op een zelfde staander te plaatsen 
als de lichtsignalen ten behoeve van het 
verkeer, zonder dat het tegelijk met deze 
lichten mag branden ; dat het duidelijk 
zegt dat wanneer het oranje-geel knipper
licht verwezenlijkt is door middel van 
het oranje-geel licht van het stelsel met 
drie kleuren, de overgang van het knip
perlicht naar het rode licht moet ge
schieden over het vaste oranje-geellicht; 

Overwegende dat uit die twee bepa
lingen en uit het blijvend karakter van 
het bijzonder gevaar waarop het oranje
geellmipperlicht wijst, mag worden afge
leid dat de geoorloofde combinatie van 
dit licht met het vaste oranje-geel en 
het rode licht van het lichtsignaal aan 
een doorgang voor voetgangers het ge
bruik uitsluit van het groene licht van 
het driekleurenstelsel omschreven in arti
kel104-a in welks plaats dan noodzake
lijk het oranje-geel knipperlicht komt ; 

Dat het lichtsignaal waarin, wegens 
zijn dubbele bestemming, het oranje-geel 
knipperlicht dat door middel van het 
vaste oranje-geellicht is verwezenlijkt in 
de plaats treedt van het groene licht, in 
overeenstemming is met de bepalingen 
van het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en in het bijzonder 
met artikel 104-a dat de betekenis van 
de lichten in het driekleurenstelsel be
paalt; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het vonnis dus volgt dat het bedoelde 
lichtsignaal ten behoeve van het verkeer 
regelmatig is in de zin van artikel 7-2 
van de VVegcode; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het achtste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, doonlat het vonnis niet antwoordt 
op de conclusie van eiser wat betreft de 
zwaarte van de door de eerste rechter 
opgelegde boete, die gerechtvaardigd was 
noch door het verleden van eiser noch 
door de bijzondere omstandigheden van 
het misdrijf : 

Overwegende dat het vonnis de con
clusie van eiser passend beantwoordt 
door erop te wijzen dat de uitgesproken 
straf wettelijk is en oordeelkundig werd 
bepaald ten aanzien van de aan de zaak 
eigen bestanddelen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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. 

27 februari 1967.- 2• kamer.- Voor
zittm·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vm·slaggeve1·, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Duman, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 28 februari 1967. 

1D INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLA,G VA,N AMBTSWEGE. - GEEN 
VERPLIORTING VOOR DE ADMINISTRATIE 
DE BELASTINGSCRULDIGE TE LATEN 
WETEN DAT DE AANSLAG VA,N AMBTS
WEGE ZAL GEVESTIGD WORDEN. 

2D INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG VAN AMBTSWEGE.- STELSEL 
INGERIORT DOOR DE ARTIKELEN 37 TOT 
40 VAN RET KONINKLIJK BESLUIT VAN 
22 SEPTEMBER 1937. - GEEN VER
PLIOHTING OP RET KOHlER NOCR OP 
RET A,ANSLAGBILJET TE VERl\'IELDEN 

DAT DE AANSLAG VAN A,l\'IBTSWEGE GE
VESTIGD IS. 

3D INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG VOLGENS TEKENEN OF INDICIEJN. 
- VERGELIJKING VAN DE VERMOGENS 

BIJ RET BEGIN EN OP RET EINDE VAN 
EEN PERIODE VAN TWEE JAAR.- VER
MOGENSACCRES NIET VERANTWOORD.
VERMOGENSACCRES vVAARMEE ER 
SLECHTS REKENING MAG GEHOUDEN 
WORDEN IN ZOVER RET EEN NETTO
ACTIEF UITMAAKT. 

1 D In de gevallen bepaald in a1·tikel 56 van 
de gecoordinee1·de wetten bet1·efjende de 
inkomstenbelastingen, is de administra
tie niet m·toe gehouden, voo1·alem· de aan
slag te vestigen, aan de belanghebbende 
te laten weten dat de aanslag van ambts
wege zal gevestigd wo1·den. 

2D De artikelen 37 tot 40 van het koninklijlc 
besluit van 22 septembe1· 1937, tot uit
voering van de gecoonlineerde wetten 
bet1•e fjende de .inkomstenbelastingen, ver
eisten niet dat op het lcohier en dienvol
gens op het aanslagbiljet werd ve?"meld 
dat de aanslag van ambtswege gevestigd 
was. 

3D vV anneer cle administratie, om de belast
bare g1•ondslag in de bed1·ijjsbelasting 
van een belastingschuldige te bepalen, 
de ve1•mogens van deze belastingschul-
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·dige vergeleken heeft gedurende een 
pe1·iode van twee jaar tijdens welke hij 
ononde1•broken zijn bed1·ij fsactiviteit heeft 
doorgedreven, lean een niet ge?·echtvaa?'
i!igd vermogensaccres slechts als teken 
of indicie, waaruit een hogere graad 
van gegoedheid blijkt dan uit de aange
geven inkomsten, aangenomen worden 
voor zover het, vrij van alle schulden, 
een netto-actief uitmaalct. (Gecoordi
neerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 27, § 1, 55 en 56.) 

(TUERLINOKX, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.} 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 mei 1965 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, llO, ll2 
van de Grondwet, en 56 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, doo1•dat het bestreden 
arrest met betrekking tot het kohier
artikel 786033 betreffende de navordering 
van de rechten over het dienstjaar 1956 
beslist dat geen wetsbepaling de contra
leur ertoe verplicht de belastingplichtige 
ter kennis te brengen dat de aanslag 
ambtshalve gevestigd werd, terwijl die 
verplichting wel bestaat en door eiser 
in regelmatige conclusies werd voorge
houden : 

Overwegende dat in de gevallen be
paald bij artikel 56 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, noch die bepaling noch enige an
dere de administratie verplicht vooraleer 
de aanslag te vestigen, aan de belang
hebbende te laten weten dat de aanslag 
van ambtswege zal gevestigd worden ; 

Overwegende dat de artikelen 37 tot 
40 van het koninklijk besluit van 22 sep
tember 1937, tot uitvoering van de geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen., 'Wenmin vereisten dat op 
het kohier en dienvulgens op het aanslag
biljet werd vermeld dat de aanslag van 
ambtswege gevestigd was ; 

Overwegende, derhalve, dat het arrest 
wettelijk beslist dat de controleur niet 
ertoe verplicht was de belagtingplichtigo 
ter kennis te brengen dat de aanslag 
ambtshalve gevestigd was en tevens de 
conclusie va:rt eiser op passende wijze be
antwoordt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeloid uit 
de schending van de artikelen 97, llO, 
ll2 van de Grondwet, 32, § 1, alinea 2, 
61, § 3, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948, en 1320 van het Burgerlijk Wet
bock, doordat het bestreden arrest weigert 
de som van ll0.085 frank, schuld van de 
belastingplichtige op 31 december 1957, 
in rekening te brengen in het passief 
van de op die datum opgestelde vermo
gensbalans, te?·wijl. die schuld nochtans 
vaststaat en door de administratie in haar 
conclusie aanvaard was ; en te1·wijl het 
arrest zijn weigering steunt op motieven 
die onverenigbaar zijn met die waarin 
het de aard in het licht stelt van de 
inkomsten waarvan het vermogensaccres 
de indicie is volgens welke de admi
nistratie de belastbare grondslag ge
raamd heeft om onder meer het aange
geven inkomstencijfer te wijzigen, wat 
het dienstjaar 1957 betreft; dat derge
lijke tegenstrijdigheid met een gebrek 
aan motieven gelijkstaat : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
" dat de administratie, om de belastbare 
winsten van de jaren 1956 en 1957 te 
bepalen, een vermogensbalans over de 
periode van 1 januari 1955 tot 31 decem
ber 1957 heeft opgesteld, periode gedu
rende welke verhaler, thans eiser, onon
derbroken zijn bedrijfsactiviteit heeft 
doorgedreven " ; 

Dat het vaststelt " dat deze opge
maakte balans een niet gerechtvaardigd 
vermogensaccres van 1.801.671 frank op
geeft >> ; dat nit het arrest ook blijkt dat 
om dit vermogensaccres te bepalen, reke
ning werd gehouden met een schuld te
genover de Rijksmaatschappelijke Zeker
heidop 31 december 1957van 157.754fr.; 

Overwegende dat het arrest terecht 
aanstipt " dat de in acht genomen activa
elementen die zich in het activa van ver
haler op 31 december 1957 bevinden als 
indicien mogen beschouwd worden in de 
mate waarin zij niet door schulden of 
afschrijvingen gerechtvaardigd worden >> ; 

dat inderdaad een niet gerechtvaardigd 
vermogensaccres slechts als tekcn of 
indicie, waaruit een hogere graad van 
gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven 
inkomsten, kan aangm10n1en worden voor 
zover het, vrij van alle schulden, een 
netLo-actiof uitmaakt , 

Overwegende derhalve dat het arrest 
niet zonder tegenstrijdigheid kon beslis
sen dat er geen rekening mag gehouden 
worden met het door de administratie 
in haar conclusie gemelde feit « dat uit 
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een aanvullend onderzoek .. . blijkt dat 
de schuld van verhaler tegenover de 
Rijksmaatschappelijke Zekerheid, op 
31 december 1957, 278.034 frank instede 
van 157.754 frank bedroeg "• om de reden 
« dat het om schulden gaat die betrekking 
hebben op het jaar 1957 en dus slechts 
als bedrijfslasten van het dienstjaar 1958 
zouden mogen beschouwd worden "• zon
der nochtans vast te stellen dat het ver
schil tussen de som van 278.034 frank 
en die van 157.754 frank geen op 31 de
cember 1957 vaststaande en eisbare 
schuld vertegenwoordigt, die evenals de 
som van 157.754 frank in mindering van 
het actief moet komen om het werkelijk 
op 31 december 1957 bestaande vermo
gensaccres te bepalen ; 

Dat het middel gegrond is in zover 
bet de beslissing over de verschuldigde 
belastingen voor het dienstjaar 1957 be
treft; 

Overwegende dat het arrest de ver
werping van het beroep tegen de beslis
sing van de directeur aangaande de aan
slagen die bij navordering van rechten 
op de belastingen verscbuldigd voor de 
dienstjaren 1956 en 1958 betrekking 
hebben op afzonderlijke en door de voor
ziening niet gecritiseerde motieven 
steunt; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover bet uitspraak doet 
over de aanslag met betrekking tot de 
voor het dienstjaar 1957 verscbuldigde 
belastingen en over de kosten ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van het thans gewezen arrest melding 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt de partijen ieder in de helft van 
de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

28 februari 1967.- 2e kamer.- Voo1"
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Neven. - Gelijlcluidende 
conclttsie, H. Ganshof van der Meersch, 
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Van Leynseele en Ronse (laatstge
noemde van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

I e KAllil<TR - - z maart 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- ARREST DAT EEN OP GETUIGENISSEN 
GEGROND VERWEER VERWERPT. 

A:RREST DAT IN RET ONZEKERE LAAT 
OF DE REORTER REEFT BESOROUWD 
DAT DE GETUIGENISSEN NIET DE HUN 
VERLEENDE DRAAGWIJDTE HADDEN 
DAN WEL OF HIJ BESLIST REEFT, ZON
DER DE REDEN ERVAN OP TE GEVEN, 
DAT DEZE GETUIGENISSEN DIENDEN TE 
WORDEN VERWORPEN.- NIET REGEL
MATIG MET REDENEN OMKLEED ARREST. 

Is niet 1'egelmatig met redenen omkleed 
het arrest clat niet ingaat op het ve1•wee1' 
van een partij clat geg1·ond is op ge
tuigenissen, door in het onzeke1·e te 
laten of de rechter heeft beschottwcl dat 
cleze getuigenissen niet de d1·aagwijclte 
hadden welke de pm·tij e1·aan verleende 
clan wel of hij heeft beslist, zonde1· de 
1·eclen e1·van op te geven, clat cleze getuige
nissen clienclen te w01·clen ve1·worpen ( 1). 
(Grondwet, art. 97.) 

( GEMEENTE JEMEPPE-SUR-MEUSE, 
T, SOHIDLO.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 noven1ber 1964 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste onderdeel van het 
middel, afgeleid uit de schending van 
artikel 97 van de Grondwet, cloorclat het 
bestreden arrest, dat het beroepen vonnis 
bevestigt, na erop gewezen te hebben dat 
" uit het strafrechtelijk vooronderzoek 
blijkt dat Schidlo (hier verweerder), toen 
tien jaar oud, uitgegleden is en van de 
over de vijver geslagen brug gevallen is 
in de gebetonneerde kom, wat niet ge
beurd zou zijn indien het kind tegen
gehouden was door de leuning die vroeger 
bestond maar niet vervangen werd ,, be
shst dat eiseres aansprakelijk is voor de 
eventuele schadelijke gevolgen van dit on
geval, op grond dat «in de installaties 
van een schoolinrichting rekening moet 
gehouden worden met de onstuimigheid 
en het gebrek aan ondtJrscheidingsver
mogen van de leerlingen; dat dienten
gevolge de brug, in de staat waarin ze 
zich op 13 oktober 1950 bevond, zeker 
een gebrek vertoonde en dat het daaraan 
te wijten is dat het kind gevallen is "• 
cerwijl eiser.,., in de conclusie, die regel
matig in haar Ttaam voor het hof van 
beroep neergelegd werd, d<Oed gelden dat 

(1) Verg. cass., 27 september 1963 (Bu.ll. 
en PAsro., 1964, I, 95). 
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het geenszins bewezen was « dat het 
ongeval zich zou hebben voorgedaan 
toen het slachtoffer over de brug zonder 
leuning liep " ; dat zij zich in dat opzicht 
beriep op de verklaringen van de getuigen 
Andre Jolly en Fornieri en eruit afieidde 
« dat het ongeval niet op de brug gebeurd 
was en dat dientengevolge het ontbreken 
van een leuning niet in oorzakelijk ver
band staat met het ongeval ,, waaruit 
volgt dat het hof van beroep, dat zonder 
meer naar het « strafrechtelijk " voor
onderzoek verwijst, zijn beslissing niet 
regelmatig gemotiveerd heeft daar deze 
vaststelling in het onzekere laat of de 
rechter de door eiseres ingeroepen ge
tuigenissen verworpen heeft dan wel, 
integendeel, of bij overwogen heeft dat 
deze getuigenissen een andere draag
wijdte badden dan die welke eiseres eraan 
toescbreef (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat eiseres in haar con
clusie deed gelden « dat het geenszins 
bewezen is dat het ongeval zich had voor
gedaan toen het slachtoffer over de brug 
zonder leuning liep, dat de gedaagde in 
boger beroep (thans verweerder) inder
daad, volgens de getuige Andre' Joly, 
uitgegleden was toen bij langs de droog
gelegde poel liep ; dat ook de getuige 
Fornieri verklaart dat bet ongeval heeft 
plaatsgehad op het pad langs de droog
gelegde poel : « Ik hield Schidlo bij de 
" hand, zei hij, maar deze spelende 
, poogde zich los te rukken en bij het 
" doorgaan op het pad langs de droog
" gelegde poel, trok hij zich met een 
" bruusk gebaar los maar gleed uit op 
" het vochtige pad en viel voorover " ; 
dat uit die twee getuigenissen volgt dat 
het ongeval niet op de brug gebeurd is; 
dat het ontbreken van een leuning der
halve niet in oorzakelijk verband staat 
met het ongeval " ; 

Overwegende dat het in het middel 
overgenomen antwoord van het arrest 
op dit verweer geen passend antwoord 
uitmaakt; 

Dat immers uit de motivering van het 
arrest niet uitgemaakt kan worden of, 
en eventueel orn welke reden, de rechter 
de door eiseres ingeroepen getuigenissen 
verworpen heeft, dan wel of hij er acht 
op geslagen heeft, maar er een andere 
draagwij dte aan gegeven heeft dan die 
waarop eiseres haar verweer steunde; 

(1) Thans artikel 292 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen, gevoegd bij het 
koninklijk besluit van 26 februari 1964. 

Dat het onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover het beslist 
dat de rechtsvordering van verweerder 
niet verjaard is;' beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

2 maart 1967. - 1e kamer. - Voo1·· 
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Valentin. - Gelijk
luidende conclusie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. Ansiaux en Dassesse. 

l e KAJI'[ER. - 2 maart 1967. 

1° VERWIJZING NA CASSATIE. 
DIREOTE BELASTINGEN. - HoF VAN 
BEROEP OP VERWIJZING DAT DIENT 
KENNIS TE NEJI'[EN VAN DE ZAAK DOOit 

EEN VERZOEKSOHRIFT VAN DE BELANG· 
. HEBBENDE. - BETEKENIS VAN DEZE 

LAATSTE TERJI'[, 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
DIREOTE BELASTINGEN. - TOESTAND 

VAN DE PARTIJEN VOOR DE REOHTER 
OP VERWIJZING. 

go VERWIJZING NA CASSATIE. -
DIREOTE BELASTINGEN. - GEEN BE· 
LANGHEBBENDE JI'[AAKT DE ZAAK AAN • 
HANGIG BIJ RET HOF VAN BEROEP OP 
VERWIJZING VOLGENS DE OP STRAFFE 
VAN VERVAL VOORGESOHREVEN VOR· 
J\iEN EN BINNEN DE OP STRAFFE VAN 
VERVAL VOORGESOHREVEN TERiVIIJN.
GEVOLG. 

l 0 De belanghebbencle die naa1· l1tid van 
artikel 16 van de wet van 6 septembe1· 
1895 bet1·e(jende de fiscale aanslagen 
inzalce di1·ecte belastingen, zoals het is 
ve1·vangen doo1· a1·tikel 1 van de wet van 
23 juli 1953 (l), na een anest van ve?'· 
nietiging de zaak dam· een ve?·zoelcsclwift 
bij het hof van beroep van vm·w~Jzing 
aanhangig maakt, is ellce pm·tiJ 1:n het 
proces die 81' belang bij heeft het geschil 
te onde1·werpen aan het ?'echtscollege 
waaTnaa?' de zaak is ve1·wezen (2). 

(2) R.aadpl. cass., 24 januari 1910 (Bttll. 
en PAsrc., 1910, I, 82) en conclusie van eerste 
advocaat-generaal burggraaf Terlinden. 

Over het punt dat indien cle belasting-
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2° De niet beperkte vernietiging met ver
wijzing van een inzake clirecte belas
tingen gewezen arrest van het hof van 
be1'0ep, b1·engt de partijen te1·ug in de 
toestand wam·in ze zich bevonden voor 
de 7'echte7' waa1·van de. beslissing is ver
nietigd (1). 

3° Als na een a1·1·est van vM·nietiging van 
een inzake di1·ecte belastingen gewezen 
a1'1'est van het hof van beroep geen 
belanghebbencle de zaak aanhangig 
maakt bij het hof op verwijzing volgens 
de vo1·men en binnen de tM·mijn voo1'
gesch1·even op stratfe van ve1·val door 
a1·tikel 16 van de wet van 6 september 
1895 bet?·etfende de fiscale aanslagen 
inzake di1·ecte belastingen, zoals het is 
vervangen door a1·tikel 1 van cle wet van 
23 juli 1953, hedcrijgt de beslissing van 
de di1·ecteur der directe belastingen al 
haar kracht. 

(BELGISCHE STAA,T, MINISTER 
VAN FINANOIEN, T. PETIT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 december 1964 in laatste 
aanleg door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Marche-en-Famenne gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel16 van de wet van 6 sep
tember 1895 betreffende de fiscale aan
slagen inzake directe belastingen, zoals 
het is vervangen door artikel 1 van de 
wet van 23 juli 1953 betreffende beroep 
voor het hof van beroep en voorziening 
voor het Hof van cassatie inzake directe 
belastingen, do01'dat het bestreden vonnis 
ten onrechte beslist dat het aan eiser 
behoorde de zaak binnen de wettelijke 
termijn te brengen voor het hof waarnaar 
zij verwezen was, aangezien hij de voor
naamste belanghebbende was en bet 
meeste belang erbij had, na het cassatie
arrest van 6 november 1956, door het 
Hof van beroep te Brussel waarnaar de 

schuldige, na een arrest van vernietiging van 
het arrest gewezen op zijn beroep tegen een 
beslissing van de directeur der directe belas
tingen, steeds het recht heeft om de zaak 
aanhangig te maken bij het hof op verwijzing, 
volgens de vormen en binnen de termijnen 
bij de wet voorgeschreven, de administratie 
ook belang erbij kan hebben om de zaak bij 
dit hof aanhangig te maken, raadpl. de ver
klaringen afgelegd dool' de Minister van Jus-

.zaak verwezen was, de nauwe uitlegging 
te horen bevestigen die hij gaf aan het 
woord " gezin " in artikel 25, § 7, van 
de gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, te1·wijl de belang
hebbende, en niet de voornaamste belang
hebbende zoals het vonnis zegt, de belas
tingplichtige is vermits, na de vernieti
ging van het arrest van het Hof van 
beroep te Luik dat de stelling van ver
weerder had aangenomen, de beslissing 
van de Clirecteur bleef bestaan en de 
Staat toeliet opnieuw de betaling van de 
verschuldigde belasting te vorderen : 

Overwegende dat het Hof van beroep 
te Luik bij arrest van 3 januari 1956 heeft 
beslist dat verweerder recht had op een 
vermindering van de inkomstenbelas
tingen, dat het Hof dit arrest op 6 no
vember 1956 heeft vernietigd en de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel heeft 
verwezen; dat echter noch eiser noch 
verweerder de rechtspleging voor dit 
rechtscollege hebben voortgezet ; 

Overwegende dat het dwangbevel tot 
betaling van de nog verschuldigde belas
tingen aan verweerder op 24 juli 1959 
werd betekend; dat laatstgenoemde tegen 
het dwangbevel verzet heeft gedaan, 
waarop het bestreden vonnis heeft ver
klaard dat het verzet ontvankelijk en 
gegrond was en dit bevel heeft vernie
tigd, op grond dat in het onderhavige 
geval eiser de voornaamste belangheb
bende was en dat hij de zaak niet binnen 
de bij de wet bepaalde termijn aanbangig 
gemaakt heeft voor het rechtscollege 
waarnaar de zaak verwezen was, zodat 
de Staat << van zijn rechten vervallen 
was>>; 

Overwegende dat uit artikel 16 van de 
wet van 6 september 1895, zoals het werd 
vervangen door artikel I van de wet van 
23 juli 1953, blijkt dat inzake directe 
belastingen, wanneer de vernietiging is 
uitgesproken, " de belanghebbende " de 
zaak voor het rechtscollege waarnaar zij 
verwezen is, door een verzoekschrift 
aanhangig maakt dat ter griffie wordt 
nedergelegd en aan de andere partij be
tekend binnen dertig dagen na kennis-

title, de Lantsheere, tijdens de bespreking 
van het thans wet geworden wetsontwerp 
van 22 juni 1877 tot wijziging van de wet
geving op de patenten (Pasinornie, 1877, 
biz. 121 en 122). 

(1) Raadpl., in burgerlijke zaken, cass., 
4 fberuari 1966 (Bull. en PAsrc., 1966, I, 718) ; 
in strafzaken, cass., 6 februari 1950 (A1-r. 
Verb1·., 1950, biz. 359). 
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geving door de griffie van het cassatie
arrest, op straffe van verval ; 

Overwegende dat het woord "belang
hebbende" in deze wetsbepaling niet 
wijst op de voornaamste belanghebbende 
maar op de partij, welke oak, die er be
lang bij heeft het geschil te onderwerpen 
aan het rechtscollege waarnaar de zaak 
is verwezen ; 

Overwegende dat door de gehele ver
nietiging van het arrest van 3 januari 
1956 de partijen terug in dezelfde toe
stand werden gebracht als v66r de cas
satie en aldus de beslissing van de direc
teur der belastingen al haar kracht had 
herkregen; 

Dat verweerder (lr dus belang bij had 
de rechtbank waarnaar de zaak verwezen 
is te verzoeken om recht te doen op het 
beroep dat hij tegen die beslissing inge
steld had; 

Waaruit volgt dat de rechter, door te 
beslissen dat het aan verweerder betekend 
dwangbevel nietig was, artikel 16 van 
de wet van 6 september 1895, zoals het 
is vervangen door het in het middel aan
geduide artikel 1 van de wet van 23 juli 
1953, heeft geschonden; 

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 naar de Rechtbank van eerste aan
leg te Luik. 

2 maart 1967. - 1• kamer. - Voo?"
zitte?·, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve?·slaggeve?·, H. Polet.- Gelijkluidende 
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleite1·, H. Van 
Leynseele. 

1 e KAMER. - 2 maart 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BuRGERLIJKE ZAKEN. 
- GESOHIL OMTRENT DE HUURWAARDE 
VAN EEN HANDELSGEBOUW. - Ex
PERTISE.- PARTIJ DIE IN OONOLUSIE 
BETOOGT DAT DE DESKUNDIGE VER
ZUIMD HEEFT REKENING TE HOUDEN 
MET ONDERSOHEIDEN DOOR HAAR AAN
GEHAALDE ELEMENTEN. - REOHTER 
DIE DE DOOR DE DESKUNDIGE VAST
GESTELDE HUURWAARDE AANVAARDT 

OM DE ENIGE REDEN DAT BEDOELDE 
PARTIJ HAAR OMZETOIJFER NIET OP
GEEFT. - GEEN PASSEND ANTWOORD 
OP DE OONOLUSIE. 

De rechter die kennis neemt van een geschil 
omt?·ent de hutwwaa1·de van een handels
gebouw en de door een deskundige vast
gestelde waa1·de aanvaa1·dt om de enige 
reden dat de pm·tij die dit verslag bekri
tiseett haar omzetcijje1· niet opgeert, be
antwom·dt niet passend de conclusie 
waarin bedoelde partij deed gelden dat de 
deskundige geen 1·elcening had gehouden 
met onde1·scheiden doo?' haar aangehaalde 
elementen (1). (Grondwet, art. 97.) 

(MONIN, T. MAINIL EN DRUGMOND.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 juni 1964 in hager beroep 
door de Rechtbank van eerste aanleg 
te Bergen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322, 
1722 van het Burgerlijk Wetboek, 19 
vervat in de wet van 30 april 1951 op 
de handelshuurovereenkomsten en 97 
van de Grondwet, dootdat het bestreden 
vonnis heeft aangenomen dat de eerste 
rechter ten onrechte de door de gerech
telijke deskundige voorgestelde bedragen 
had verminderd, en onder gedeeltelijke 
wijziging van het beroepen vonnis de 
huurprijs op 2.850 frank per maand heeft 
vastgesteld " vanaf 1 december 1960 
(datum van de hernieuwing van de huur) 
tot een termijn van drie maanden vanaf 
de beeindiging van de werken beginnende 
te lopen ll, op de grond alleen dat, ener
zijds, het vreemd zou zijn dat eiseres de 
hernieuwing van de huur zou hebben ge
vraagd in plaats van er een einde aan te 
maken of er de ant binding van te vragen, 
indien de handel niet bloeide, en dat 
anderzijds het afdoende gegeven, name
lijk het omzetcijfer, nooit door haar was 
opgegeven, daar zij tach beweerd had dat 
de werken het rendement zeer hadden 
verminderd, te?·wijl, ee?"Bte oncle1•deel, de 
vaststelling van de huurprijs op 2.850 fr. 
per maand, in plaats van 2.500 frank 
zoals de eerste rechter had beslist, voor 

(1) Raadpl. cass., 10 februari 1966 (Bttll. 
en PAsiC., 1966, I, 754). 
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de periode tussen de datw:n van de her
nieuwing van de huur (I december I960) 
en die van het begin van de werken 
(I september I962), op geen enkele grand 
steunt ; immers noch de zogenaamde 
geestesgesteldheid van eiseres op de dag 
van de aanvraag tot hernieuwing, name
lijk anderhalf jaar voor het begin van 
deze periode, noch het gemis van bewijs 
dat het omzetcijfer gedaald was na het 
verstrijken van deze periode, als wette
lijke verantwoording kunnen dienen voor 
de vaststelling van de huurprijs op de 
voormelde dag eerder dan op een andere 
tijdens deze periode (schendin~ van arti
kel 97 van de Grondwet); bovendien de 
bloei van de door eiseres gedreven handel 
en baar omzetcijfer gegevens zijn die 
vreemd zijn aan de vaststelling van bet 
bedrag van de liuurprijs van de her
nieuwde huur (scbending van artikel I9 
bevat in de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten) ; tenslotte 
het vonnis niet heeft geantwoord op de 
conclusie waarin eiseres zich beriep op 
het gebrek aan komfort van het goed, 
de slechte commerciele ligging ervan en 
een definitief verlies van clienteel ten 
gevolge van onteigeningen van naburige 
gebouwen, om een huurwaarde te doen 
aannemen beneden die van 2.625 frank 
welke volgens de deskundige de prijs was 
voor een goed uitgerust en in geschikte 
staat verkerend gebouw (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); tweede 
onde1·deel, het vonnis, dat de huurprijs 
op 2.850 frank per maand vaststelt, in 
plaats van op 1.000 frank zoals de eerste 
rechter had beslist, voor de periode na 
de aanvang van de werken (1 september 
1962), evenmin kan worden verantwoord 
door de overweging betreffende de in 
1959 gedane aanvraag tot hernieuwing, 
en trouwens niet antwoordt op de con
clusie waarin eiseres de gerechtelijke des
kmldige er een verwijt van maakte dat 
bij geweigerd had rekening te houden met 
het vastgestelde commercieel nadeel, on
der voorwendsel dat dit slechts tijdelijk 
zou zijn, en waarin zij er bovendien op 
wees dat de verdwijning van een deel 
van de bevolking van de buurt ten ge
volge van de onteigeningen definitief was 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en, voor zoveel als nodig, 1722 
van het Burgerlijk W etboek) ; derde onder
deel, bet vonnis verklaart dat eiseres nooit 
haar omzetcijfer heeft opgegeven en aldus 
de bewijskracht van de conclusies van de 
partijen heeft miskend, daar de verweer
ders uitdrukkelijk hebben gesteld, zonder 
door eiseres tegengesproken te worden, 

dat de deskundige alle nodige inlichtingen 
had ingewonnen, onder meer over het 
omzetcijfer dat zowel v66r als tijdens 
de duur van de werken werd bereikt 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) : 

W at betreft het eerste en het tweede 
onderdeel samen : 

Overwegende dat uit het bestreden 
vonnis en uit de processtukken blijkt : 
a) dat eiseres buurster is van een handels
gebouw dat te La Louviere in een wijk 
is gelegen waar belangrijke wegwerken 
werden uitgevoerd ; b) dat na de ber
nieuwing van de huur eiseres aan de 
vrederechter vroeg de huurprijs vast te 
stellen, en later hem te verminderen tij
dens de uitvoering van de werken; c) dat 
de vrederechter een deskundigenonder
zoek beeft bevolen en dat hij, bij vonnis 
van 22 januari 1964, in afwijking van het 
advies van de deskundige, het bedrag 
van de huurprijs op '2.500 frank per 
maand heeft vastgesteld vanaf 1 septem
ber 1962 tot het verstrijken van een ter
mijn van drie maanden na de beeindiging 
van de werken; d) dat de bestreden be
slissing het vonnis van 22 januari 1961 
wijzigde en, op grand van de conclusie 
van de gerechtelijke deskundige, de huur
prijs tijdens deze dubbele periode vast
stelde op 2.850 frank per maand; 

Overwegende dat eiseres in de con
clusie, regelmatig in boger beroep gena
men, kritiek oefende op het verslag van 
de deskundige; dat zij onder meer deed 
gelden : 1° "dat de deskundige vergeet 
dat belangrijke onteigeningen hebben 
plaatsgehad ... dat ten gevolge van deze 
onteigeningen een zeker aantal inwoners 
die de clienteel van de slagerij vormden, 
verhuisd zijn en nooit door andere inwo
ners zullen worden vervangen ... dat deze 
vermindering van de bevolking van de 
wijk ... tijdens het jaar 1961 gebeurde; 
dat deze vermindering van de clienteel ... 
een vermindering van de huurwaarde 
van het gebouw meebrengt )) ; 2° " dat 
de deskundige vaststelt dat de werken 
hinderlijk zijn en de toegang bemoei
lijken, dat, zo er in handelsopzicbt een 
nadeel bestaat, dit tijdelijk is en in elk 
geval niet kan worden geschat ; .. . dat 
het feit dat gedurende de werken een 
tijdelijk nadeel heeft bestaan niet bete
kent dat dit niet in aanmerking client 
genomen te worden; dat alle omstandig
heden, ongeacht of zij aldan niet tijdelijk 
zijn, die een vermindering van de buur
waarde meebrengen ... een vermindering 
van de huurprijs moeten meebrengen 
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tijdens de periode waarin de huurder 
niet meer het normale genot van het 
gehuurde goed kan hebben ''; 

Overwegende dat het vonnis zich ertoe 
beperkt te antwoorden dat het omzet
cijfer van eiseres nooit werd opgegeven 
en dat de eerste rechter ten onrechte, 
wat het bedrag van de huurprijs betreft, 
de door de deskundige voorgestelde be
dragen heeft verminderd, zodat het de 
voornoemde conclusie niet passend bea.nt
woordt; 

Dat het middel, in zover het artikel 97 
van de Grondwet inroept, dus gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het de huurprijs van 
het bedoelde gebouw op 2.850 frank per 
maand vaststelt vanaf 1 december 1960 
tot het verstrijken van een termijn van 
drie maanden die vanaf de beiiindiging 
van de werken begint te lop en en in zover 
het eiseres in de kosten van het hoger 
beroep veroordeelt ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de verweerders 
in de kosten ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te Charleroi, rechtdoende in hoger 
beroep. 

2 maart 1967. - 1e kamer. - Voo1'
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Polet.- Gelijkluidende 
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleiter, H. Das
sesse. 

1 e KAMER. - 3 maart 1967. 

1o OVEREENKOMST. - VooRWAAR
DEN WAARIN DE DWALING EEN OOR
ZAAK VAN NIETIGHEID VAN DE OVER
EENKOMST OPLEVERT. 

20 KOOP. - NIETIGHEID VAN DE KOOP. 
- NIETIGHEID WEGENS DWALING OVER 
DE ZELFSTANDIGHEID VAN DE ZAAK. 

1° De dwaling is een om·zaak van nietig
heid van de ove1•eenkomst wannee1· ziJ' 
de zelfstancligheid betreft van de zaak 
die het voorwerp ervan uitmaakt, de 
zelfstandigheid van cle zaak iecler element 
zijnde dat de partij hoofclzakelijk e1·toe 
bepaalcl heeft de ove1·eenkomst te sluiten, 
zoclat zonde1· clit element g6en ovo·een-

komst zou aangegaan zijn (1). (Burgerl. 
Wetb., art. 1ll0.) 

2° Is wettelijk gm·echtvaarcligd de beslis
sing, waMbij de rechte1· wegens dwaling 
over de zelfstandigheid van de zaak nietig 
verklaa1·t de verkoop van tapijten, die 
niet aflcomstig zijn uit de st1·elcen wam·
van zij de naam dragen, wannee1· deze 
tapijten gelcocht zijn omclat de leaper 
meencle dat ze uit deze streken aflcomstig 
wa1·en. (Burgerl. Wetb., art. 1110.) 

(J. NOACH, M. NOACH EN VANDER VEEN, 
T. DE VLIES.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 januari 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over de drie middelen afgeleid, het 
eerste en het tweede, uit de schending 
van artikel 97 van de Grondwet, het 
ee1·ste, doordat het bestreden arrest de 
verkoop van de tapijten verbreekt wegens 
dwaling in hoofde van verweerder om de 
reden dat : '' uit de bestanddelen van de 
zaak blijkt dat oosterse tapijten wer
den verkocht die niet herkomstig waren 
uit de streken waarvan zij de bena
ming dragen ; dat zulks misleidend is in 
hoofde van een niet-deskundig koper, te 
meer daar moet worden gelet op de alles
zins aanzienlijke prijs ; dat de ten deze 
gevolgde handelspraktijken dan ook niet 
kunnen aangenomen worden en de ver
breking van de kwestieuze koop, zo niet 
uit hoofde van bedrog (niet bewezen), 
althans wegens dwaling, zich dan ook 
opdringt, te meer daar de verkoper, op 
het certificaat van oorsprong, zich ver
bond de litigieuze tapijten te ruilen "• 
te1·wijl deze motieven betekenen : 1° ofwel 
dat de rechtsvoorganger van de eisers 
oosterse tapijten, die niet herkomstig 
waren uit de streken waarvan ze de bena
ming dragen, verkocht had, zodat het 
arrest alzo het voorwerp van de verkoop 
bepaald heeft en er hoegenaamd van 
dwaling geen sprake meer is, en het een 

(1) Cass., 31 oktober 1966, supm, blz. 301 
en de noten 1 en 2, blz. 302. Raadpl. cass., 
8 mei 1905 (Bt!ll. en PAsiC., 1905, I, 214); 
cass. fr., 5 november 1929 (Dall. hebd., 1929, 
I, 539), Zie tevens : DE PAGE, d. I, 3e uitg., 
nr 39, blz. 50 en 51 ; DE110GUE, Obligations, 
d. I, nrs 222 tot 224; COLIN en 0APITANT, 
d. II, nr 38; JOSSERAND, d, II, nr• 611 en 70. 
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grove verwarring maakt tussen het begrip 
van de verkoop zelf en de levering ; 
2° ofwel dat het verkopen van oosterse 
tapijten die niet herkomstig zijn uit de 
streken waarvan ze de benaming dragen, 
van die aard is dat het in hoofde van 
verweerder dwaling verwekt, zodat het 
arrest aldus de conclusie van de eisers 
niet beantwoordt waarbij deze hadden 
staande gehouden dat verweerder de 
tapijten gekocht had omdat hij ze gaarne 
zag en niet omdat hij meende dat ze uit 
de streken waarvan ze de naam droegen 
kwamen, zodat het arrest steunt op 
tegenstrijdige, onduidelijke, duistere en 
in aile geval onvolledige motieven, het
geen de schending medebrengt van arti
kel 97 van de Grondwet ; het tweecle, clom·
clat het arrest de verkoop van de tapijten 
verbreekt wegens dwaling in hoofde van 
verweerder om de in het eerste middel 
aangehaalde redenen, te?'wijl deze motie
ven dubbelzinnig, tegenstrijdig en duister 
zijn, daar het niet mogelijk is uit te rna
ken of het arrest de dwaling vestigt op 
de zogezegd voor een niet-deskundig 
koper misleidende handelspraktijk die 
erin bestaat oosterse tapijten te verkopen 
die niet herkomstig zijn uit de streken 
waarvan ze de benaming dragen, ofwel 
op het feit dat de verkoper zich heeft 
verbonden de tapijten te ruilen, zodat 
het arrest niet op voldoende wijze gemo
tiveerd is ; het clet·cle, uit de schending van 
de artikelen 1110, 1315, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Gron:dwet, cloonlat het arrest de verkoop 
van de tapijten verbreekt wegens dwa
ling in hoofde van verweerder om de in 
het eerste middel aangehaalde redenen, 
tet·w~jl : l 0 de eisers staande hi elden 
dat verweerder de tapijten heeft gekocht 
niet omdat hij meende dat deze vervaar
digd waren in de streken waar ze vandaan 
kwamen (Ardebil, Kirman, Jacht-Mogul 
en Hatschly-Bochara), maar wei een
voudigweg omdat de tapijten hem be
vielen en hij de bevestiging kreeg dat het 
wei oosterse tapijten waren, hetgeen met 
de werkelijkheid overeenstemt, zodat er 
geen dwaling tussen partijen bestond 
over de zelfstandigheid van de zaak, voor
werp van de verkoop (schending van 
artikel Ill 0 van het Burgerlijk Wet
boek) ; 2° het fe!t dat het handelsgebruik 
de in Pakistan vervaardigde tapijten te 
betitelen met de naam van een andere 
oosterse streek, waarvan zij de tekening 
dragen (Bochara), misleidend zou zijn 
voor een niet-deskw1dig koper, hoege
naamd niet betekent dat er daarom dwa
ling over de zelfstandigheid van de zaak 

zou bestaan, en het in geen geval door 
verweerder bewezen is dat hij andere 
tapijten heeft willen kopen dan die welke 
hij gekocht heeft (schending van de arti
kelen 1110 en 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek); 3° het feit dat de rechts
voorganger van de eisers zich op het.cer
tificaat van oorsprong zou verbonden 
hebben de tapijten te ruilen, hoegenaamd 
geen aanleiding ertoe kan geven te be
sluiten dat verweerder een dwaling zou 
begaan hebben over de zelfstandigheid 
van de verkochte zaak, en zulks wel 
aannemen een schending uitmaakt van 
de bewijskracht van de overeenkomst en 
eveneens een onduidelijkheid betekent in 
de motivering (schending van de artike
len 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet); 4° het 
arrest de regelmatig door de eisers gena
men conclusie niet beantwoordt waarbij 
deze staande hielden dat er geen dwaling 
omtrent de zelfstandigheid van de zaak 
was daar verweerder de tapijten gekocht 
had omdat hij ze gaarne zag, en de ver
kochte tapijten in Pakistan waren ver
vaardigd, dus oosterse tapijten waren, 
en verweerder ze gekocht had niet omdat 
hij meende dat ze uit Ardebil, Kirman, 
Jacht-Mogul en Hatschly (Bochara) zelf 
afkomstig waren, en dat bij betere voor
lichting verweerder de tapijten nog zou 
gekocht hebben (schending van artikel 97 
van de Grondwet), zodat het arrest de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft : 

Overwegende dat de eisers de vast
stelling van het arrest dat de kwestieuze 
tapijten niet herkomstig waren uit de 
streken waarvan zij de benaming dragen, 
niet bekritiseren ; 

Overwegende dat uit de in de middelen 
aangehaalde redenen van het arrest blijkt 
dat de rechter : 1° oordeelt dat verweerder 
de tapijten heeft gekocht omdat hij 
meende dat zij herkomstig waren uit de 
streken waarvan zij de benaming dragen ; 
2° beslist dat het verkopen van oosterse 
tapijten die niet herkomstig zijn uit de 
streken waarvan zij de benaming dragen 
oorzaak is van dwaling in hoofde van een 
niet-desktmdig koper zoals verweerder, 
zodat er in hoofde van verweerder wei 
degelijk dwaling bestond betreffende de 
zelfstandigheid van de zaak; 3° vonnis 
dat de verkoop wegens die dwaling moet 
worden "verbroken "; 

Overwegende dat voormelde motive
ring de in het eerste middel en in het 
der·de middel, onder 4°, aangehaalde con
clusie van de eisers passend beantwoordt 
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en aan het vormvoorschrift van arti
kel 97 van de Grondwet voldoet ; 

Overwegende dat het arrest de dwaling 
in hoofde van verweerder vestigt op de 
verkeerde voorstelling die hij zich maakte 
van de herkomst van de tapijten en be
slist dat hij de tapijten kocht omdat bij 
meende dat zij herkomstig waren uit de 
streken waarvan zij de benaming droe' 
gen; 

. Overwegende dat de dwaling een oor
zaak van nietigheid van de overeenkomst 
is wanneer zij de zelfstandigheid betreft 
van de zaak die het voorwerp uitmaakt 
van de overeenkomst; dat de zelfstandig
heid van de zaak is ieder element dat de 
partij er hoofdzakelijk toe bepaald heeft 
het contract aan te gaan, zodanig dat 
zonder dit element het contract niet zou 
zijn gesloten ; 

Overwegende dat de beschouwing van 
het arrest omtrent de. verbintenis de 
tapijten te ruilen eeiJ. overtollige reden is ; 

Dat het derde middel, in zover het die 
beschouwing bekritiseert, niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat, in zover het derde 
middel staande houdt dat, zo verweerder 
de tapijten kocht, het niet was omdat 
hij meende dat ze afkomstig waren uit 
wel bepaalde streken, het opkomt tegen 
een feitelijke en dienvolgens soevereine 
vaststelling van het arrest ; 

Overwegende dat geen van de midde
len kan worden aangenomen ; 

On\. die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt de eisers in de kosten. 

3 maart 1967. - 1e kamer. - Voor
zitte?", H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. de Vreese. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, eerste advocaat-gene
raal. - Pleite?'B, HH. Van Ryn en Van 
Leynse{;lle. 

1 e KAMER. - 3 maart 1967. 

1° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
ARBEID. - BEDIENDENOVEREENKOMST. 
- TERMIJN VAN AFDANKING DOOR DE 
WERKGEVER. BETEKENING VAN 
DEZE AFDANIUNG. DAG VANAF 
WELKE DEZE AFDANKING UITWERKING 
REEFT. 

2° HUUR VAN WERK.- Huu:a VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 

VOOR BEDIENDEN. - TERMIJN VAN 
AFDANKING. - 0PZEGGINGSTERMIJN 
DIE ON.A,FRANKELIJK IS V .A,N DE DATUM 
VAN ONTVANGST V.A,N DE BltiEF VAN 
OPZEGGING EN V.A,N DE DATUM W.A,AltOP 
DE GEAD:&ESSEE:&DE KENNIS E:&V.A,N 
NAM. 

3° ARBEIDSBESCHERMING. - Co
MITE VOOR VEILIGREID, GEZONDREID 
EN VERFRAAIING VAN DE WERKPLAAT
SEN. AFGEVAARDIGDE IN RET 
OOMITE VOO:& VEILIGREID OF KANDI
D.A,AT BIJ DE VERKIEZINGEN. - 0NT
SLAG VAN DEZE AFGEVAARDIGDE OF 
VAN DEZE K.A,NDIDAAT. - AANVRAAG 
TOT WEDEROPNEMING. - GEEN WEDER
OPNEMING. - VERPLIORTING VOOR RET 
ROOFD VAN DE ONDERNEMING DE BIJ 
DE WET BEPAALDE VERGOEDING TE 
BETALEN. 

4° ARBEIDSBESCHERMING. - Co
MITE VOOR VEILIGREID, GEZONDREID 
EN VERFRAAIING VAN DE WERKPLAAT
SEN. AFGEVAARDIGDE IN RET 
OOMITE VOOR VEILIGREID OF KANDI
D.A,AT BIJ DE VERKIEZINGEN. - AF
D.A,NKING VAN DEZE AFGEV.A,ARDIGDE 
OF VAN DEZE KANDIDAAT ZONDER TER
MIJN. - TERMIJN WAARIN DE AAN
VRAAG TOT WEDEROPNEMING MOET 
GEDAAN WORDEN.- AANVANG. 

5° ARBEIDSBESCHERMING. - Co
MITE VOOR VEILIGREID, GEZONDREID 
EN VERFRAAIING VAN DE WERKPLAAT
SEN. AFGEVAARDIGDE IN RET 
OOMITE VOOR VEILIGREID OF KANDI
DAAT BIJ DE VERKIEZINGEN. - AF
DANKING VAN DEZE .A,FGEV.A,ARDIGDE 
OF VAN DEZE KANDIDAAT. - VER
PLIORTING DE WEDEROPNEMING TE 
VRAGEN BINNEN DE DERTIG DAGEN NA 
DE DATUM VAN OPZEGGING. - BETE
KENIS VAN DEZE WOORDEN. 

6° ARBEIDSBESCHERMING. - Co
MTTE VOOR VEILIGREID, GEZONDREID 
EN VERFRAAIING VAN DE WERKPLAAT· 
SEN. AFGEVAARDIGDE IN RET 
CO/lUTE VOOR VEILIGREID OF KANDI
DA.A,T BIJ DE VERKIEZINGEN. - AF
DANKING VAN DEZE AFGEVAARDIGDE 
OF VAN DEZE K.A,NDIDAAT. _:_WET VAN 
10 JUNI 1952, ARTIKEL 1, § 4, e, 30, 
GEWIJZIGD EN BIJGEWERKT BIJ DE 
WET VAN 17 JULI 1957. - DRAAG
WIJDTE VAN DEZE BEPALING. 

7° ARBEIDSBESCHERMING. - Co
MITE VOOR VEILIGREID, GEZONDREID 
EN VERFRAAIJNG VAN DE WERKPLAAT
SEN. AFGEV AARDIGDE IN RET 
OOMITE VOOR VEILIGREID OF KANDI-
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DAAT BIJ DE VERKIEZINGEN. - 0P
ZEGGING VAN DEZE A,FGEVA,ARDIGDE 
OF VA,N DEZE KANDIDAAT.- WET VAN 
IO JUNI I952, ARTIKEL I, § 4, e, 3°, 
GEWIJZIGD EN BIJGEWERKT BIJ DE 
WET VAl-l I7 JULI I957. -BEPALINGEN 
DIE DE TOEPASSING VAN ARTIKEL I4 
VAN DE GEOOORDINEERDE WETTEN BE
TREFFENDE HET BEDIENDENOONTRAOT 
NIET IN DE WEG STAAN. 

I 0 De betekening van de opzeggingsteTm~jn 
door de wM·kgever· aan de weTknemeT b~j 
een teT post aangetekende br·ief heeft 
~titwe1·king de der·de weTkdag na de da
tum van veTzencling. (Wetten betref
fende het bediendencontract, gecoiirdi
neerd bij koninkl. besl. van 20 juli 
I955, art. I4, lid 5.) 

2° Ar·tikel 14, lid 5, van de wetten betr·ef
fende het bediendencontmct gecoih•dineenl 
bij koninklijk besluit van 20 juli 1955, 
heeft de afdanking onafhanlcel~jk gesteld 
van de daMtm van ontvangst van de aan
getekende bTief en van cle datum waw·op 
de geadr·esseer·de daaTvan kennis heeft 
genomen (I). 

3° Alleen bij geb1"eke van wecleTopneming 
van de wer·knemer·, afgevaardigde in het 
comite voor· veiligheid, gezondheid en 
veTjr·actiing van de wer·lcplaatsen of Jcan
didaat bij de ver·lciezingen voor de aan
duiding van de afgevaanligden van het 
pe1·soneel in dit comite, die is afgeclankt 
en regelmatig een VM"zoek ono wedM·opne
ming heeft ingediend, is het hoofcl van 
de onclerneming ertoe gehouden een 
ve1·goeding uit te betalen, gelijk aan het 
beclmg van tweejaaT loon (2). (Wet van 
IO juni I952, art. I, § 4, litt. e, 3°, 
gewijzigd en bijgewerkt bij art. 3 van 
de wet van I7 juli I957 [3]). 

4° In geval van onmiddellijke afclanking 
van een we1·lcnemer afgevctanUgde in het 
comite voor· veiligheid, gezondheicl en 
verfr·aaiing van de wer·kplaatsen of Jcan
didaat bij de ve1·lciezingen voor· de aan
duiding van de afgevaanligden van het 
per·soneel in dit comite, al was het zonder· 
gewichtige reden, ver·st1·ijlct de term~jn, 
waaTin de ctanvTaag om weder·opneming 

(1) Cass., 10 juni 1966 (Bull. en PAsiO., 
1966, I, 1294). 

(2) Cass., 23 oktober 1964 (Bull. en PAsic., 
1965, I, 198). 

(3) Artikel 1, § 4, c, van de wet van 10 juni 
1952 werd vervangen door cle bepalingen van 
artikel 4, § 3, en van artikel 5 van de wet van 
16 januari 1967. 

in de onderneming client te geschieden, 
slechts dertig dagen na de datum van 
het vonnis waaTbij de a/clanking niet 
ger·eohtvaar·digd wordt veTlclaarcl (4). 
(Art. I, § 4, litt. e, 3°, van de wet van 
IO juni I952, gewijzigd en bijgewerkt 
bij de wet van I7 juli I957.) 

5° Wanneer artilcel 1, § 4, e, 3°, van 
de wet van 10 juni 1952, gewijzigd en 
bijgewerkt bij de wet van 17 juli 1957, 
bepaalt dat ellce afdanlcing van de zijde 
van het hoofd van cle onder·neming met 
schending van de bij deze pamgmaf 
ingestelde wettelijke bescher·ming van de 
werknemeT, afgevaardigde in het comite 
voor veiligheid, gezondheid en verfr•aai
ing van de WM'kplaatsen of kanclidaat 
b~j de VM'kiezingen voor· de aanduiding 
van de afgevaardigden van het personeel 
in dit comite, aan deze werkneme1· het 
r·echt geeft opnieuw in de onderneming 
te wm·den opgenomen, vooT zove1· hij 
clit bij ter· post aangetekencl schrijven 
heeft aangevmagcl binnen der·tig dagen 
na de datum van afdanlcing, moeten 
deze laatste wom·den begr·epen wor·den 
in de zin van " binnen cler·tig dagen na 
cle dag waaTop de wer·JcgeveT zijn wil 
heeft te kennen gegeven de wer·knemer 
af te danlcen ,, deze aag, volgens ar·ti
Jcel 14 van de gecoih·clinee1·de wetten 
betr·etfende het bediendencontmct, de 
derde wer·Jcclag z~jncle na de datum van 
ver·zending van het be1·icht van ajdan
king (5). 

6° De wet van 10 juni 1952 betretfende 
de gezondheid en de veiligheid van de 
wer·Jcnemer·s, alsmecle de salubr·iteit van 
het wer·lc en de wer·kplaatsen, bepedct 
zich ertoe in artilcel 1, § 4, e, 3°, zoals 
dit gewijzigd en bijgeweTlct is b~j de 
wet van 17 juli 1957, ten laste van het 
hoofd van de onder·nmning de sanctie 
te stellen op ellce a/clanking met schen
cling van de bij cleze paragmaf 4 inge
stelde wettel~jke bescheTming ten voorclele 
van de afgevaar·digden van het personeel 
in het comite vom· veiligheicl, gezondheid 
en verfr·aaiing van de wer-kplaatsen en 
van de wer·knemers die aan de verkies
baarheidsvoorwaanlen voldoen en op een 
JcancUclatenlijst voorkomen met het oog 

( 4) Raadpl. cass., 17 januari 1964 (Bull. 
en PAsrc., 1964, I, 525); 7 oktober en 11 fe
bruari 1966 (ibi.d., 1966, I, 178 en 757) en de 
noot onder cUt laatste arrest. 

(5) Raaclpl. cass., 3 april 1964 (Bull. en 
PAsrc., 1964, I, 825); 7 oktober 1965 (ibid., 
1!:l66, I, 178). 



-833-

op de ve1'lciezing van de leden van be
doeld comite. 

7° Artikel 1, § 4, e, 3°, van de wet van 
10 juni 1952, bijgewerkt bij de wet 
van 17 juli 1957, verhinde1·t, wat de 
betekening van de opzegging bet1·ejt, 
geenszins de toepassing van artikel 14 
van de gecoordinee1·de wetten betrefjende 
het bedienriencontract, riat een algemene 
draagwijdte heeft. 

(;r, DINNEWETH, ALS OURA,TOR VAN HET 
FAILLISSEMENT VAN DE VENNOOTSOHAP 
« SOHEEPSWERVEN VAN VLAANDEREN )), 
T. PINTELON) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
sententie, op 3 december 1965 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep 
te Brugge, kamer voor bedienden ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1, inzonderheid 
§ 4, e, 3°, van de wet van 10 jrnli 1952 
betreffende de gezondheid en de veilig
heid van de werknemers, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werk
plaatsen, bedoeld artikel aangevuld bij 
artikel 3 van de wet van 17 juli 1957, 
en van artikel 14, inzonderheid laatste 
lid, van de wetten betreffende het bedien
dencontract, gecoordineerd bij konink
lijk besluit van 20 juli 1955, do01·dat, 
vaststaande dat verweerder, die kandi
daat was geweest voor de verkiezingen 
van 2 maart 1959 voor het comite voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen dat was opgericht in 
de vennootschap « Scheepswerven van 
Vlaanderen )), zijn werkgeefster, uit zijn 
betrekking afgedankt was bij een aan
getekende brief van 22 juli 1960, met een 
opzeggingstermijn van zes maanden die 
inging op 1 augustus 1960, op welke dag 
hem de toegang tot het werk definitief 
ontzegd werd, en dat verweerder zijn 
wederopneming in het bedrijf aange
vraagd heeft bij een aangetekende brief 
van 29 augustu:;; 1960, de bestreden sen
tentie beslist dat deze aanvraag werd 
gedaan binnen dertig dagen na de datum 
van de afdanking en dat verweerder recht 
heeft op een vergoeding gelijk aan het 
bedrag van twee jaar loon, op de gronden 
« dat .. . de opzegging naar appellant 
(thans verweerder) werd gestuurd, aan
getekend ter post op 22 juli 1960, hetzij 
... in de loop van de collectieve sluiting 
van het bedrijf wegens betaald verlof 
tot en met 31 juli 1960; dat in dit gval 
de datum waarop de werknemer « op de 

CASSA'l'IE, 1967. - '%{ 

hoogte is gebracht '' door zijn.werkgever 
van diens bedoeling hem te ontslaan, ~iet 
kan zijn die van de opstelling, de ver
zending of de afgifte ter post van het 
afdankingsgeschrift, doch slechts die 
van de ontvangst ervan; dat ongetwij
feld, op straffe ervan in gelijkaardige 
omstandigheden de vrije teugel te laten 
aan arglist, naar de bedoeling van de 
wetgever in artikel 1, § 4, e, 3o, van 
de wet van 10 juni 1952 moet worden 
vermoed dat, bij gebrek aan tegenbewijs 
door de werkgever, de werknemer eerst 
« op de hoogte werd gebracht >> na het 
beeindigen van zijn verlof; .. . dat voor 
zover, bij gebrek aan tegenstrijdige bepa
lingen in de wet van 10 juni 1952, zou 
moeten worden aanvaard dat de « af
danking '' bedoeld in artikel 1, § 4, e, 
3°, is onderworpen aan de voorschriften 
van artikel 14, laatste lid, van de wetten 
betreffende het bediendencontract, zoals 
deze werden gecoiirdineerd bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955, de aangetekende 
opzeggingsbriefuitwerking heeft de derde 
werkdag na de datum van zijn verzen
ding; dat echter ook dan niet als " werk
dagen '' zouden kunnen worden be
schouwd, die dagen die vallen in de pe
riode bij akkoord tussen werkgever en 
werlmemers gefixeerd voor het nemen 
van verlof, met sluiting van het bedrijf ))' 
tenvijl de dag van afdanking, in de zin 
van artikel 1, § 4, littera e, 3°, van de 
wet van 10 juni 1952, de dag is waarop 
de werkgever zijn wil te kennen heeft 
gegeven de werknemer door te zenden; 
deze bepaling niet toelaat te vermoeden 
dat de afdanking pas tot stand komt, 
ingeva.l zij wordt betekend bij een aan
getekende brief in de verlofperiode, na 
het beeindigen van het verlof; boven
dien, volgens artikel 14 van de wetten 
betreffende het bediendencontract, de 
betekening van de opzegging bij ter post 
aangetekende brief uitwerking heeft op 
de derde werkdag na de datum van ver
zending, zelfs zo de opzegging wordt be
tekend in de periode van het jaarlijks 
verlof, en dergelijke betekening, die van 
de werkgever uitgaat, noodzakelijk zijn 
wil om de wer knemer af te dank en te 
kennen geeft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat verweerder als bediende in 
dienst stond van de thans gefailleerde 
vennootschap, dat hij voorgedragen was 
als kandidaat voor de verkiezing op 
2 maart 1959 van de leden van het comite 
voor veiligheid, gezondheid en verfraai
ing van de werkplaatsen, dat de vennoot-
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.schap bij ter post aangetekend schrijven 
van 22 juli 1960 eiser liet weten dat zij 
hem de overeengekomen opzegging van 
zes maanden betekende om op 1 augustus 
1960 te beginnen lopen tot 31 januari 
1961, dat de onderneming op 22 juli 1960 
wegens betaald verlof tot op 31 juli 1960 
volledig gesloten 'Yas, dat op 1 augustus 
1960 verweerder.de toegang tot het werk 
definitief ontzegd werd en dat hij, bij 
ter post aangetekend scbrijven van 29 au
gustus 1960, zijn wederopneming aan de 
vennootscbap vroeg ; 

Overwegende dat overeenkomstig ar
tikel 14, lid 5, van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende bet bediendencon
tract, de betekening van de opzegging bij 
ter post aangetekende brief uitwerking 
beeft op de derde werkdag na de datun1 
van verzending; dat die bepaling de uit
werking van de opzegging onafhankelijk 
beeft gemaakt van de datum van de 
ontvangst van de aangetekende brief en 
van de datum waarop de geadresseerde 
daarvan kennis genomen heeft ; 

Overwegende dat de wet van 10 juni 
1952 betreffende de gezondheid en de 
veiligheid van de werlmemers, alsmede 
de salubriteit van het werk en van de 
werkplaatsen, in artikel 1, § 4, letter e, 
3D, zich ertoe beperkt sancties te stellen 
op elke afdanking door het hoofd van de 
ondernenling gedaan met schending van 
de bij § 4 ingestelde wettelijke bescher
ming ten gunste van de afgevaardigden 
van bet personcel in bet comite voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen en van de werknemers 
die aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden 
voldoen en op een kandidatenlijst voor
komen met bet oog op de verkiezing van 
de leden van bedoeld comite; 

Overwegende dat die bepaling niet 
belet dat, wat betreft de betekening van 
de opzegging, toepassing zou gemaakt 
worden van artikel 14 van de gecoiirdi
neerde wetten betreffende het bedienden
contract, hetwelk een algemene draag
wijdte heeft ; 

Overwegende dat wanneer artikel 1, 
§ 4, e, 3D, van de wet van 10 juni 1952 
bepaalt dat elke afdanking van de zijde 
van het hoofd van de onderneming 
met schending van de bij deze paragraaf 
ingestelde wettelijke bescherming aan 
de werlmemer het recht geeft opnieuw 
in de ondernenling te worden opgenomen, 
voor zover hij dit bij ter post aangetekend 
schrijven heeft aangevraagd " binnen 
dertig dagen na de datum van de afdan
king ,, deze laatste woorden n1oeten ge
nomen worden in de zin : " binnen dertig 

dagen na de dag waarop de werkgever 
zijn wil te kennen heeft gegeven de werk
nemer door te zenden " ; 

Overwegende dat, ten deze, bij ont
stentenis van elke andere wetsbepaling 
op dat stuk, die dag, bij artikel 14 van 
de voormelde gecoiirdineerde wetten, op 
de derde werkdag na de datum van ver
zending van de aangetekende brief be
paald is; 

Overwegende dat de sententie, door te 
beslissen dat voor de toepassing van be
doeld artikel 14 niet als werkdagen kun
nen worden beschouwd de dagen die 
vallen in de periode bij akkoord tussen 
werkgever en werkn8lners vastgesteld 
voor het nemen van verlof, terwijl in de 
wetten betreffende het jaarlijks verlof 
van de loonarbeiders, gecoiirdineerd bij 
koninklijk besluit van 9 maart 1951, geen 
bepaling voorkomt welke de toepassing 
van de algemene regel van artikel 14 
zou verhinderen, d1t artikel schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 1, inzonderheid 
§ 4, e, 3D, van de wet van 10 juni 1952 
betreffende de gezondheid en de veilig
heid van de werknemers, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werk
plaatsen, bedoeld artikel aangevuld bij 
artikel 3 van de wet van 17 juli 1957, 
en van artikel 97 van de Grondwet, clooT
clat de bestreden sententie, om. te beslissen 
dat verweerder op de litigieuze vergoe
ding recht heeft, erop vvijst dat, in arti
kel l, § 4, e, 3D, de woorden "het von
nis waarbij verklaard wordt dat de af
danking niet gerechtigd was " niet al.
leen doelen op de afdanking om gewich
tige redenen, « dat niet wordt geloochend 
dat aan appellant (thans verweerder) 
vanaf 1 augustus 1960 de toegang tot het 
werk werd ontzegd, zonder dat de op
zeggingsvergoeding bij het afdankings
schrijven toegekend werd uitbetaald ; 
dat derhalve moet worden vastgesteld 
dat deze wegzending zonder vergoeding 
in de loop van de opzeggingstermijn on
rechtmatig geschiedde en als eenzijdige 
contractverbreking geldt zodat de vor
dering uit dien hoofde ontvankelijk is, 
vermits zij werd ingesteld binnen de ter
nlijn bepaald bij artikel 34 van de gecoiir
dineerde wetten betreffende het bedien
dencontract en bovendien, wegens de 
voorafgaande motieven, tevens gegrond 
is ; dat dan ook de termijn van dertig 
dagen bepaald voor het indienen van de 
vraag tot re'integratie loopt vanaf de 
datmn waarop de tegenwoordige sen
tentie kracht van gewijsde zal bebben 
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bekomen ,, en doo1·rlat de sententie boven
dien in haar dispositief verklaart « dat 
beroepene qttalitate qua of minstens de 
gefailleerde het met appellant afgesloten 
bediendencontract eenzijdig heeft ver
broken, zodat de afdanking, waarvan 
sprake in artikel 1, § 4, e, 3D, van de 
wet van 10 juni 1952 niet gerechtvaar
digd was ,, te1·wijl, ee1·ste ondm·deel, wan
neer, zoals ten deze, de verbreking van 
de dienstverbintenis plaats heeft nadat 
de werknemer reeds is afgedankt, in de 
zib van voormeld artikel 1, § 4, e, 3D, 
en terwijl hij in de opzeggingstermijn 
is, het recht op wederopneming, dat 
onherroepelijk ontstaan is vanaf de af
danking met opzeggingstermijn, moet 
worden uitgeoefend binnen dertig dagen 
vanaf de datum van de afdanking, op 
straffe van verlies, voor de werknemer, 
van het voordeel van de forfaitaire ver
goeding (schending van artikel 1, § 4, 
e, 3D, van de wet van 10 juni 1952); 
tweede onde1·rleel, wanneer de rechter 
beslist dat voormeld artikel 1, § 4, e, 3D, 
ter zake toepasselijk was, in zover het 
betrekking heeft op de niet gerechtvaar
digd verklaarde afdanking, hij niet, zon
der zich tegen te spreken of die bepaling 
te miskennen, aan verweerder het recht 
op de litigieuze vergoeding kan toeken
nen, vermits de werkgever eerst na het 
vonnis dat de afdanking niet gerecht
vaardigd verklaart stelling moet nomen, 
indien de werknemer om zijn wederopne
ming verzoekt, hetzij door hem weder 
op te nemen, hetzij door de afdanking 
in stand te houden, met last de forfai
taire vergoeding te bet.alen (schending 
van de artikelen 1, § 4, e, 3D, van de wet 
van 10 jm1.i 1952 en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat overeenkomstig arti
kel1, § 4, e, 3D, van de wet van 10 juni 
1952, het enkel bij gebreke van weder
opneming is, nadat de werknemer deze 
regehnat.ig heeft aangevraagd, dat het 
hoofd van de onderneming gehouden is 
aan de afgedankte werknemer een ver
goeding te betalen, gelijk aan het bedrag 
van twee jaar loon; 

Overwegende dat in zover die vergoe
ding zou aangevraagd zijn op grond hier
van dat de vennootschap de bij ter post 
aangetekend schrijven van 29 augustus 
1960 gevraagde wederopneming niet zou 
hebben ingewilligd, het nit het antwoord 
op het eerste middel blijkt dat die weder
opneming aangevraagd werd meer dan 
dertig dagen na de datum waarop de 
betekening van de opzegging bij ter post 
aangetekende brief van 22 juli 1960 nit-

werking had, dit is op de derde werkdag 
na de datum van verzending ; 

Overwegende, echter, dat de senten
tie verweerder een vergoeding van 
184.500 frank toekent op grond hiervan 
dat de vennootschap het met verweerder 
gesloten bediendencontract eenzijdig 
heeft verbroken door hem op 1 augustus 
1960 zonder vergoeding weg te zenden 
en verklaart dat de afdanking niet. ge
rechtigd was ; 

Overwegende dat bij afdanking op 
staande voet, al geschiedt zij zonder 
zware tekortkoming, de termijn waarin 
de aanvraag tot wederopneming in de 
onderneming moet geschieden ingaat op 
de datum van het vonnis waarbij ver
klaard wprdt dat de afdanking niet ge
rechtigd was ; 

Overwegende dat, ten deze, die ver
klaring nit de sententie zelf blijkt, zodat 
het voor de rechter voorbarig was de 
vergoeding te verlenen zonder, als gevolg 
op de sententie, een nieuwe aanvraag tot 
wederopneming vanwege de verweerder 
af te wacht.en en zonder de werkgever de 
gelegenheid te geven over die aanvraag 
stelling te nemen ; 

Overwegende dat beide onderd13len van 
het middel gegrond zijn ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre-
den sententie ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal ge:rnaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor~ 
deelt verweerder in de kost_en; verwijst 
de zaak naar de Werkrechtersraad van 
beroep te Gent, kamer voor bedienden. 

3 maart 1967. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Neven.
Gelijlclttirlende conclusie, R. Ganshof van 
der Meersch, eerste advocaat-generaai. -
Pleite1·s, HH. Fally en Bayart. 

Van dezelfde dag een analoog arrest, 
in zake van J. Kervijn de Marcke ten 
Driessche, P. Matthijs, J. Dinneweth, 
als curatoren van het faillissement van 
de naamloze vennootschap « Scheeps
werven van Vlaanderen ,, tegen Dave
looze, op voorziening tegen een sententie 
van de W erkrechtersraad van beroep te 
Brugge, kamer voor bedienden, van 3 de
cember 1965. 
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1 e KAMER. - 3 maart 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN' EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
-AD VIES VAN EEN DOOR RET GERECHT 
A,ANGESTELDE DESKUNDIGE. - RECH
TER DIE DE REDEN OPGEEFT WAAROM 
HIJ ZICH . BIJ DEZE ZIENSWIJZE. AAN

SLUIT. - GEEN VERPLICHTING VOOR 
DE RECHTER DE TEGEN DEZE ZIENS
WIJZE VAN DE DESKUNDIGE A,ANGE
VOERDE LOUTER FEITELIJKE BEWERING 
TE BEANTWOORDEN. 

De 1"echteT is niet e1·toe gehouden te ant
wo01•den O'J> een loute1· feitelijke beweTing 
welke w01·dt aangevoeTd tegen de ziens
wijze van een do01· het gerecht aangestelde 
desknndige, wannee1· hij in het vonnis de 
Tedenen opgeeft waa1·om hij zich bij deze 
zienswijze aanslnit (1). (Grondwet, 
ar.t. 97.) 

(BUTTIENS EN LITISOONSORTEN, 
T. MATHUES.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 november 1965 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Leuven : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet 
dooTdat het bestreden vonnis, bij beves
tiging van de beslissing van de eerste 
rechter, beslist dat een oppervlakte van 
1 are, 0,4 centiare, van het eigendom van 
de eisers bij het goed van verweerder 
gevoegd diende te worden onder meer 
om de reden dat deze beslissing beant
woordt aan de duidelijke wil van de 
rechtsvoorgangers van partijen, zoals die 
is uitgedrukt in de alde van verdeling 
verleden voor notaris Pardon te Zout
leeuw op 8 juli 1865, en volgens welke 
iedere partij de juiste helft van het te 
verdelen goed moest ontvangen, dat de 
feitelijke toestand, en meer bepaald de 
ligging van de gebouwen van verweerder, 
niet in aanmerking kon komen om deze 
beslissing te ontzenuwen, en dat deze 
feitelijke toestand niet bevestigd was 
door duidelijke daden van bezit, tenviil 
de eisers in hun voor de rechtbank gena
men conclusie hadden laten gel den: a) dat 

(1) Raadpl. cass., 18 juni 1962 (Bttll. en 
PAsiC., 1962, I, 1184); 8 november 1962 (ibid., 
1963, I, 311). 

uit niets bleek dat het perceel van ver
weerder in de loop van bijna honderd jaar 
niet zou lnmnen verkleind zijn daar het 
toch nog aan een andere eigenaar grenst 
dan de eisers, b) dat verweerder steeds 
volgehouden had dat hij achter de muur 
van zijn hennenhok nog een strook eigen
dom liggen had van een halve meter over 
de gause lengte, terwijl de beslissing van 
de eerste rechter er op neer kwam hem 
aldaar een strook van 2,60 meter bij te 
geven, c) dat volgens de deskundige uit 
de kadastrale gegevens bleek dat de 
scheidingslijn vanaf 1866 zou hebben 
gelopen zoals op het uittreksel van 1961 
is aangeduid, zodat er vijfennegentig
jarige inbezitneming zou zijn en d) dat 
verweerder nooit daden van bezit heeft 
gesteld achter de muren van zijn ge
bouwen, te1·wijl voormelde beschouwin
gen noch enige andere beschouwing van 
het vonnis of van de beroepen beslissing, 
waarnaar het vonnis verwijst, een pas
send antwoord uitmaken op voormelde 
middelen van de eisers, en meer bepaald 
niet preciseren waarin de onduidelijkheid 
zou bestaan van de door de eisers inge
roepen daden van bezit in hunnen hoofde, 
en de afwezigheid van daden van bezit 
in hoofde van verweerder, en teTwijl dit 
gebrek aan antwoord gelijkstaat met een 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat, met betrekking tot 
de respectieve omvang van de eigen
dommen van partijen, de eisers tot be
strijding van de besluiten van de des
kundige, in htm conclusie opwierpen dat 
« uit niets blijkt dat het perceel van ver
weerder in de loop van bijna honderd jaar 
niet zou kunnen verkleind zijn daar het 
toch nog aan een andere eigenaar grenst 
dan aan de eisers ,, en dat zij, ter ver
duidelijking van lnm stelling, aanvoerden 
dat het evident was dat een eventueel 
tekort van het eigendom van verweerder 
niet aan de kant van de eisers moest 
gezocht worden, « dat echter de grens 
veel onzekerder was in punt S van het 
goed van de gedaagde in beroep (thans 
verweerder), alwaar vroegere plans het 
goed van verweerder aangeven als ein
digend op een scherpe punt, waar zulks 
thans een gebogen lijn is, hetgeen heel wat 
minder eigendom uitmaakt " ; 

Overwegende dat de rechtbank dit 
middel op passende wijze beantwoord 
heeft door er op te wijzen dat nit het 
deskundig verslag blijkt dat het tekort 
aan omvang niet langs punt S dient te 
worden gezocht, daar de aldaar gelegen 
grenslijn afgebakend is door de OVflr-



-837-

blijfsels van een droge doornhaag ; 
Overwegende, verder, dat de rechtbank 

er niet toe gehouden was de bewering 
van de eisers te beantwoorden, volgens 
welke verweerder steeds zou hebben 
volgehouden dat hij achter de muur van 
zijn hennenhok nog een strook grond 
liggen had van een halve meter over de 
ganse lengte, terwijl de beslissing van de 
eerste rechter erop neerkwam hem aldaar 
een strook van 2,60 meter bij te geven; 
dat deze loutere bewering geen middel 
uitmaakte dat diende beantwoord te 
worden, nadat de rechtbank de redenen 
had opgegeven waarom zij zich bij de 
zienswijze van de deskundige aansloot; 

Overwegende, wat het door de eisers 
opgeworpen middel betreft, naar luid 
waarvan volgens de deslnmdige uit de 
kadastrale gegevens bleek dat de schei
dingslijn vanaf 1866 zou hebben gelopen 
zoals op het uittreksel van 1961 is aan
geduid, zodat er vijfennegentigjarige in
bezitneming zou zijn, het vonnis een 
passend antwoord geeft, door te verwijzen 
naar de motieven van de eerste rechter, 
daar deze laatste er op gewezen had 
" dat de oppervlakte die op de kadastrale 
gegevens voorkomt niet overeenstemt 
met de gegevens van de akte van ver
deling noch met de opmeting gedaan door 
de deskundige ,, met het gevolg " dat 
weinig belang aan deze gegevens kan 
gehecht worden, des te meer daar de 
uiterste hoek van het goed van verweer
der op de kadastrale schetsen weergege
ven wordt met een scherpe hoek wanneer 
in werkelijkheid er een gebogen lijn 
bestaat, afgetekend op 0,50 meter van 
de voet van de overblijfsels van een 
oude haag"; 

Overwegende ten slotte dat, wat de 
opwerping betreft luidens welke ver
weerder nooit daden van bezit zou hebben 
gesteld op de grand, achter de muren van 
zijn gebouwen gelegen, het vonnis op 
passende wijze gemotiveerd is daar het 
aanneemt dat de feitelijke toestand niet 
door duidelijke daden van bezit bevestigd 
werd en juist daarom de redenen, waar
onder de gegevens van de akte van ver
deling van 8 juli 1865, opgeeft waarom 

(1) Het uitstel heeft een jaarlijks karakter, 
Dientengevolge moet het inkomen van het 
vorige burgerlijk jaar of het vermoed inko
men van het lop end jaar in aanmerking komen 
(raadpl. cass., 15 december 1952, Bull. en 
PAsiC., 1953, I, 253) en om te oordelen· of de 
voorwaarden verenigd zijn dient mei1 zich 
te plaatsen op het ogenblik van de neerlegging 

het zich bij de zienswijze van de des
ktmdige aansluit; 

Overwegende dat het middel dien
volgens feitelijke grondslag mist ; 

Om die reclenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de eisers in de kosten. 

3 maart 1967. - 1e kamer. - Vom·
zitteT, H. Belpaire, raadsheer waarnemencl 
voorzitter.- Ve1•slaggeve1', H. Rutsaert. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof 
van cler Meersch, eerste aclvocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Bayart. 

2e KAMER. - 6 maart 1967. 

1° DIENSTPLICRT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP li'I:ORELE 
GROND. - VOORWAARDEN VEREIST 
Oli'I: ALS KOSTWINNER VAN DE FAli'I:ILIE 
TE WORDEN BESCHOUWD. - VooR
WAARDEN DIE BIJ ELKE AANVRAAG Oli'I: 
HERNIEUWING VAN UITSTEL DIENEN TE 
WORDEN VERVULD.- GEEN VERWOR
VEN RECHT. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - DIENST
PLICHTZAKEN. - MIDDEL AFGELEID 
UIT DE li'I:OEILIJKHEDEN WAARTOE DE 
UITVOERING VAN DE BESTREDEN BE
SLISSING AANLEIDING GEEFT. - NIET 
ONTVANKELIJK li'I:IDDEL. 

1° A1·tikel 10, § 1, 1°, van de dienstplicht
wetten, gecoo1·dinee1'd op 30 ap1·il 1962 
gewijzigd biJ aTtilcel 2 van de wet van 
4 juli 1964., ve1·leent aan de ingeschrevene 
op de l~fsten van een militielichting, die 
aan de veTeisten voldoet om als kostwin
neT eTlcend te woTden, slechts het 1•echt tot 
uitstel, met ove1·gang naa1• de volgende 
lichting, zolang hij in aanmeTlcing lcomt 
voo1' het contingent van een lichting, 
genoemd naa1· een van de ja1•en wam·in 
hij de leeftijd van 19 tot 23 jaaT be1·eikt, 
hetgeen iede1· jaaT een nieuw ondeTzoelc 
impliceeTt, gedu1·ende die pe1·iode, van 
het ve1·vullen van de voo1·waa1'den tot 
uitstel; de ingeschrevene die een uitstel 
genoten her:.ft, lean zich dientengevolge 
op geen ve?'W01'Ven Techt be1·oepen (I). 

2° Is nia ontvanlcelijlc het middel dat enlcel 

van de·aanvraag en dient men geen rekening 
te houden met de toekomst (cass., 3 mei 1965, 
Bull. en PASIC,, 1965, I, 924). De verlenging 
van een eerste uitstel kan dus hoegenaamd 
geen verwcl'ven recht opleveren voor het 
uitstel VP,n ile volgende jaren. 



-838-

stelt dat een beschikking van cle bestreden 
beslissing tot uitvoeringsmoeilijkheden 
aanleiding geeft (1). 

(VANDEVELD.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 18 november 1966 gewezen 
door de hoge militieraad ; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel10, § I, I 0 , van de dienst
plichtwetten, gecoordineerd op 30 april 
I962, gewijzigd bij artikel 2 van de wet 
van 4 juli I964, doordat de bestreden be
slissii.tg geweigerd heeft eiser als kostwin
ner te erkennen, tenvijl het intrekken van 
deze hoedanigheid, die hem vroeger toe
gekend was, een materiele en morele 
schade voor hem meebrengt wegens de 
nadelen van een uitgestelde dienstplicht
vervulling, en terwijl het in de bedoeling 
van de wetgever ligt dat een dienst
plichtige die een ecrste uitstel bekomen 
hceft als kostwinner, deze hoedanigheid 
tot en met de ontheffing behoudt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwcgende dat eisers overwegingen 

betreffende het gevolg van de gevvezen 
beslissing geen ontvankelijk middel op
leveren; 

Wat hot tweede onderdeel betreft : 
Overwcgende dat de in het middel 

vermelde wetsbepaling aan de ingeschre
vene op de lijsten van een militielichting, 
die aan de vereisten voldoet om als kost
winner erkend te worden, slechts het 
recht tot uitstel, met overgang naar de 
volgende lichting, toekent, zolang hij in 
aanmerking komt voor het contingent 
van een lichting, genoemd naar een van 
de jaren waarin hij de leeftijd van I9 
tot 23 jaar bereikt, hetgeen een nieuw 
onderzoek insluit ieder jaar, gedurende 
die periode, van bet vervullen van de 
voorwaarden tot uitstel ; dat de inge
schrevene zich derhalve niet op een ver
kregen rccht kan beroepen ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing weigert eiser als kostwinner in de zin 
van artikeliO, § 1, I 0 , van de dienstplicht
wetten te erkennen, op grond dat « de 
broer van eiser in staat is jegens zijn 
moeder de onderhoudsplicht te vervullen 
die krachtens artikel 205 van het Burger-

(1) Raadpl. cass., 26 oktober 1964 (Bttll. 
en PAsrc., 1965, I, 204). 

lijk Wetboek op hem rust», wat erop 
neerkomt te beslissen dat eisers bedrijfs
inkomen geen onontbeerlijke bijdrage is 
tot het onderhoud van zijn moeder ; 

Dat zodanige beslissing tot de soeve
reine beoordeling van de hoge militieraad 
behoort; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

6 maart 1967. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Trousse. - Gelijkluiclende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

2" KAMER.- 6 maart 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
MILITIE. - DIENSTPLIOHTIGE DIE OM 
EEN ONDERZOEK VRAAGT TEN EINDE 
VAST TE STELLEN DAT HET BEDRIJFS

INKOMEN VAN ZIJN ONGEHUWDE ZUS
TER NIET TOT HET ONDERHOUD VAN HET 
GEZIN BIJDRAAGT.- VERZOEKSOHRIFT 

DAT GEEN VOORZIENING UITMAAKT. 

Maakt geen voorziening in cassatie uit het 
ve?·zoeksclw·ift waa1·bij de dienstplichtige 
om een oncle1·zoek v1·aagt ten einde vast 
te stellen dat het becl?·ijjsinkomen van 
zijn ongelmwde zu.ste?' niet tot het onder
houcl van de familie bijd1•aagt (2). 

(DEROBAIX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 9 december 1966 gewezen 
door de hoge militieraad ; 

Overwegende dat eiser vraagt om een 
onderzoek van de sociale dienst van het · 
leger ten einde vast te stellen dat het 
bedrijfsinkomen van zijn ongehuwde 
zuster niet tot het onderhoud van het 
gezin bijdraagt; 

Overwegende dat een dergelijk verzoek 
geen voorziening in cassatie . uitmaakt ; 

01n die redenen, verwerpt het verzoek. 

(2) Raadpl. cass., 29 juni 1964 (B~1ll. en 
PAsiC., 1964, I, 1156) ; 19 maart 1966 {'ibid., 
1966, I, 903). 
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6 maart 1967. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Perrichon. - Gelijkluidende concl~•sie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 6 maart 1967. 

10 VERZEKERINGEN. - VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - ARTIKEL 18, 
§ 1, LID 2.- VENNOOTSCHAP.- ZA,AK

VOERDER. - BEGRIP. 

20 MISDRIJF. - HA,NDELSVENNOOT
, SCRAP.- DADER VAN EEN MISDRIJF.

STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK
HEID VAN NATUURLIJKE PERSONEN 
DOOR WIENS TOEDOEN DE VENNOOT
SCHAP IS OPGETREDEN. 

1° Het hof van be1•oep, dat vaststelt dat be
klaagde be last is met het clageliJ lcs beheer 
van een personenvennootschap met be
perkte aansp1·akelijkheid, kan weitelijk 
eruit afleiden dat beklaagde aldus de 
hoedanigheid van zaakvoenler van deze 
vennootschap had, in de zin van arti
kel 18, § 1, lid 2, van de wet van 1 j1tli 
1956 op de ve1·plichte aanspmkelijk
heidsve1·zekering inzake moto1'1'ijt~tigen. 

2o JiVannee1· een handelsvennootschap een 
misd1·ijj heeft begaan doo1· het ve1·z~timen 
van een wettelijke verplichting, rust de 
stmfrechtelijke aanspmkelijkheicl van 
het misdrijf op het o1·gaan of de aange
stelde van de vennootschap, die, belast 
met het uitvoe1·en van deze verplichting 
voor 1·ekening van de vennootschap, ve1'
zuimd heeft zulks te cloen (1;. 

(JACOB EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«AGRICOLA HESBIGNONNE ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 september 1966 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik; 

I. Op de voorziening van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid << Agricola Hesbignonne " : 

(1) Cass., 11 januari 1965 (Bull. en PASIO., 

1965, I, 458); 20 september 1965 (ibid., 1966, 
I, 94). 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening van eiseres, 
burgerlijk aansprakelijke partij, betekend 
werd aan het openbaar ministerie waar
tegen zij gericht is ; dat de voorziel'ting 
niet ontvankeliJk is ; 

II. Op de voorziening van Jules Jacob, 
beklaagde : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 2 en 18 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring, doonlat het bestreden arrest eiser 
veroordeelt heeft wegens de telastlegging 
op een openbare weg, op een terrein dat 
toegankelijk is voor het publiek of voor 
een zeker aantal personen, die het recht 
hebben om er te komen, een motorrijtuig 
waarvan hij de eigenaar was, in het ver
keer gebracht te hebben of toegelaten 
te hebben dat het in het verkeer gebracht 
werd of een dergelijk rijtuig bestuurd te 
hebben, ofschoon de burgerlijke aanspra
kelijkheid, waartoe het rijtuig aanleiding 
kan geven niet gedekt was door een ver
zekering, welke aan de bepalingen van 
de wet van 1 juli 1956 beantwoordt, in 
het onderhavig geval door een niet-ver
zekerde tractor in het verkeer te doen 
brengen die aan de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid << Agri
cola Hesbignonne" bel10ort waarvan hij 
de verantwoordelijke zaakvoerder is, te1'
wijl eiser geen eigenaar is van bedoelde 
tractor en hij dit rijtuig niet bestuurde 
toen het misdrijf vastgesteld werd, te1'
wijl, zoals gezegd in de telastlegging die 
in de inleidende dagvaarding is over
genomen, deze tractor de eigendom is 
van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid " Agricola Hes
bignonne " en bestuurd was door Geor
ges Beckers, aangestelde van deze ven
nootschap, terwijl eiser geenszins de 
verantwoorde1ijke zaakvoPrder is van de 
genoemde personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid, maar slechts 
de bediende die met het dagelijks bestmll' 
belast. is, en volgens de statuten de 
verantwoordelijke zaakvoerder-beheerder 
eisers vader is, de heer Julien Jacob, wo
nende te Hannuit, 266, rue de Tirlemont; 
tet·wijl uit het strafdossier en het onder
zoek; op de terechtzittingen van de Cor
rectionele Rechtbank te Hoei en van het 
Hof van beroep te Luik blijkt dat eiser 
zelfs niet aanwezig was, want met vakan
tie was, toen het misdrijf vastgesteld 
werd, tenvijl niets bewijst dat de gecon
troleerde tractor niet gedekt was door een 
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verzekering die aan de bepalingen van de 
wet van 1 juli 1956 beantwoordt : 

Overwegende, enerzijds, dat uit het 
bestreden arrest en de processtukken op 
ondubbelzinnige wijze blijkt dat eiser niet 
veroordeeld is als eigenaar en bestuurder 
van een tractor die niet gedekt was door 
een aan de bepalingen van de wet van 
1 juli 1956 beantwoordende verzekering, 
maar, overeenkomstig de bepaling van 
artikel 18, § 1, lid 2, van deze wet, ver
volgd en veroordeeld is, als zaakvoerder 
van de vennootschap waarvan de tractor 
de eigendom is, om dit motorrijtuig met 
overtreding van de bepalingen van de 
artikelen 2, § 1, en 18, § 1, van de bedoelde 
wet in het verkeer te hebben gebracht ; 
dat het middel in dit opzicht feitelijke 
grondslag mist en derhalve niet ontvan
kelijk is, wegens het ontbreken van be
lang in zover het aanvoert dat eiser met 
vakantie was en dus niet had kunnen aan
wezig zijn to en de overtreding vastgesteld 
werd; 

Overwegende, anderzijds, dat het ar
rest vaststelt dat eiser belast was met het 
dagelijks beheer van de vennootschap 
" zoals blijkt uit zijn verklaringen en uit 
de beslissing van de raad van beheer 
van de bedoelde personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid van 
1 maart 1962 " ; dat het arrest hieruit 
wettelijk afieidt dat eiser zaakvoerder 
van de vennootschap was in de zin van 
artikel18, § 1, lid 2, van de wet van 1 juli 
1956, en het arrest er overigens op soe
vereine wijze op gewezen heeft dat eisers 
schuld onder meer bewezen was door 
zijn uitvoerige bekentenissen ; 

Overwegende bovendien dat het arrest 
verklaart dat de telastleggingen die door 
de eerste rechter tegen eiser bewezen 
werden verklaard, bewezen zijn gebleven, 
zodat het wettelijk vaststelt dat de bur
gerlijke aansprakelijkheid waartoe het 
in het verkeer gebrachte rijtuig aanleiding 
kon geven, niet gedekt was door een ver
zekering die aan de bepalingen van de 
wet van 1 juli 1956 beantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 8 van het 
koninklijk besluit van 31 december 1953 
en 2-1 van de wet van 1 augustus 1899, 
zoals deze gewijzigd is bij die van 15 april 
1958, cloo1'Clat het arrest eiser veroordeelt 
om op de openbare weg een motorrijtuig 
in het verkeer te hebben gebracht, waarop 
de eraan toegekende nummerplaat niet 
was aangebracht, tenvijl eiser niet de 

eigenaar is van het rijtuig zonder num
merplaat en hij zich materieel in de on
mogelijkheid bevond het op de dag van 
de feiten in het verkeer te brengen daar 
hij met vakantie was : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat het rijtuig dat 
zonder de eraan toegekende nummerplaat 
in het verkeer werd gebracht, toebehoorde 
aan de vennootschap waarvan eiser de 
zaakvoerder en de aangestelde was ; 

Overwegende dat in dergelijk geval de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid voor 
het misdrijf rust op het orgaan dat of op 
de aangestelde die belast is met het uit
voeren, voor rekening van de vennoot
schap, van een wettelijke verplichting en 
verzuimd heeft of opzettelijk nagelaten 
heeft voor die uitvoering te zorgen ; 

Dat de strafrechtelijke aanspra.kelijk
heid van het orgaan of van de aange
stelde van een vennootschap wegens het 
feit een rijtuig, dat aan die vennootschap 
toebehoort en waarop de eraan toege
kende nummerplaat niet is aangebracht, 
in het verkeer te hebben gebracht met 
overtreding ven artikel 8-4 van het lm
ninklijk besluit van 31 december 1953, 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
28 december 1964, niet insluit dat dit 
orgaan of die aangestelde aanwezig moet 
zijn op de plaats van het misdrijf; 

Dat het middel wettelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiiile 
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 de eisers in de ·kosten. 

6 maart 1967. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeveT, 
H. Perrichon .. - Gelijkltticlencle concl1tsie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

,2° KAMER. - 6 maart 1967, 

1 o AANSPRAKELI.JKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - RAMING VAN 
DE SCHADE NAAR BILLIJKHEID.- Mo-
TIVERIN G. WETTELIJKHEID. 
VooRWAARDE. 

.2° BEWI.JS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
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STRAFZAKEN. DESKUNDIGENVER· 
SLAG. - UITLEGGING DOOR DE RECH
TER. - UITLEGGING ONVERENIGBAAR 
MET DE BEWOORDINGEN VAN DIT VER· 
SLAG.- MISKENNING VAN DE BEWIJS· 
KRACHT VAN DE AKTEN. 

3D REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE REDE· 
NEN EN RET BESCHIKKEND GEDEELTE. 

SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN 
DE GRONDWET. 

1 D Is niet Tegelmatig met 1·eclenen omleleec[ 
de beslissing die ter ve1•werping van de 
doo1· een pm·tij voorgestelde 1·aming be
treffende de pe1·iode van tijdelijlee ar
beidsongeschiletheid van de get1·o ffenen 
en om die te ve1·vangen dom· een bed1·ag 
geg1·ond op een naM billijlcheid ge
?'aamd basisloon, zich e1·toe bepe1·let te 
stellen dat e1· client 1·eleening te worden 
gehouden met de eindejaarspremies en 
het brutoloon, ald1ts de 1·eden opgevende 
wam·om de voorgestelc[e ?'amingsg?·ond
slag niet lean won[en aangenomen, doch 
niet zegt waa1·om de 1·aming van het 
basis loon slechts naa1· billij lcheid lean 
geschieden ( 1). 

2D Misleent de bewijslcmcht van een des
leundigenverslag de ?'echter die van dit 
ve1·slag een met de bewoonUngen e1·van 
onverenigba1·e uitlegging geeft (2). (Bur
geri. Wetb., art. 1319 en 1322.] 

3D Schendt artikel 97 van de G1·ondwet 
het a1-rest waa1·van het beschikkend ge
deelte in tegenspmalc is met de ?·ede
nen (3). 

(FONZE, T. LITISCONSORTEN STAS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 september 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Luik; 

I. In zover de voorziening gericht wordt 
tegen de beslissing over de burgerlijke 

(1) Raadpl. cass., 20 maart 1965 (Bull. en 
PAsrc., 1965, I, 1006) en 16 maart 1966 (ibid., 
1966, I, 1173). 

rechtsvordering die door de verweerster 
Marie Stas is ingesteld : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de burger
lijke rechtsvorderingen die door de andere 
verweerders zijn ingesteld : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, doordat, ofschoon eiser in 
zijn conclusie beweerd had, enerzijds, 
met betrekking tot de vergoeding door 
de verweerder Rene Stas gevorderd we
gens loonderving gedurende de periode 
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, 
"dat het in aanmerking te nemen basis
loon volgens de inlichtingen van de werk
gever in ronde cijfers op 60.000 frank 
moet worden bepaald (volgens de werk
gever verdiende de getroffene v66r het 
ongeval 54.570 frank, te vermeerderen 
met een premie van 548 X 4 X 1/12 = 
183 frank en het vakantiegeld, 9 procent, 
dit is in totaal 59.661 frank, op 60.000 fr. 
afgerond) ,, en anderzijds, met betrek
king tot de vergoeding door de verweer
ster Marie-Louise Stas gevorderd wegens 
loonderving gedurende de periode van 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, " dat 
deze burgerlijke partij eveneens arbeid
ster was bij Taf tegen een jaarlijks loon 
van 61.300 frank per jaar, vermeerderd 
met het vakantiegeld, 61.300 X 109/ 
100 = 66.817 frank,, het bestreden von
nis de bedoelde vergoedingen op basis 
van een naar billijkheid bepaald loon 
berekent op grond, ten aanzien van de 
verweerder Rene Stas, " dat het loon 
van de getroffene, rekening gehouden 
met de toegekende eindejaarspremies, 
naar billijkheid op 6.000 frank per maand 
kan worden bepaald; ... (dat) immers ... 
wat de tijdelijke ongeschiktheden betreft, 
slechts het brutoloon in aanmerking moet 
komen" en, ten aanzien van de ver
weerster Marie-Louise Stas, "dat het 
gemiddelde maandelijks loon van die 
burgerlijke partij naar billijkheid op het 
bedrag van 6.250 frank kan worden 
geschat ,, te1·wijl, wanneer een partij een 
grondslag voor de schatting van de 
schade voorstelt, de rechter zijn beslissing 

(2) Oass., 6 oktober 1960 (Bull. en PAsrc., 
1961, I, 130); 29 april 1965 (ibid., 1965, I, 
915); 5 januari 1967, sup1·a, blz. 535. 

(3) Oass., 6 februari 1967, supra, blz. 692. 
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slechts dan regelmatig motiveert en tot 
de schatting naar billijkheid slechts dan 
wettelijk zijn toevlucht neemt wanneer 
hij de reden vermeldt waarom de voor
gestelde schattingsgrondslag niet kan 
aangenomen worden en de schatting 
slechts naar billijkheid kan geschieden : 

Overwegende dat, om de door eiser in 
zijn conclusie voorgestelde schatting van 
de schade betreffende de periode van 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de 
verweerders Rene Stas en Marie-Louise 
Stas te verwerpen en om die te vervangen 
door een bedrag gegrond op een naar 
billijkheid geschat basisloon, het vonnis 
zich ertoe beperkt te verklaren dat reke
ning moet worden gehouden met de 
eindejaarspremies en het brutoloon ; 

Dat het vonnis aldus de reden opgeeft 
waarom de voorgestelde schattinggrond
slag niet kan aangenomen worden, maar 
niet zegt waarom de schatting van het 
basisloon slechts naar billijkheid kan 
geschieden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondw13t, I3I9, I320, I322, I382 en 
I383 van het Burgerlijk Wetboek, cloo1'
clat, ofschoon eiser in zijn conclusie heeft 
doen gelden, met betrekking tot de ver
goeding door de verweerder Rene Stas 
gevorderd wegens loonderving gedurende 
de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, dat 
« volgens de deslnmdige de getroffene 
op I6 maart I964 bij Taf een licht werk 
hervat heeft en op I juni I964 een voor 
honderd percent normaal werk, alvorens 
op I8 november I964 bij het leger te 
gaan, zodat er dus geen enkele loonder
ving is voor de tijdelijke arbeidsonge
schiktheid van IO t. h. ,, en ofschoon de 
desktmdige in zijn verslag in het gedeelte 
getiteld « verhoor en feiten " gezegd 
heeft : "Op I jtmi I964 hervat hij (Rene 
Stas) het werk voor honderd percent ,, 
het bestreden vonnis, mn eiser te veroor
delen tot het betalen van een vergoeding 
van 3.000 frank die beantwoordt aan een 
loonderving van IO t. h. gedttrende een 
periode van vijf m.aanden en drie dagen, 
dit is vanaf I juni 1964, stelt "dat ver
weerder de gepastheid en de werkelijk
heid betwist van de beweringen van de 
werkgever betreffende de arbeidsperioden 
van de getroffene gedm·ende de periode 
van de tijdelijke ongeschiktheid, dat de 
rechtbank zich in de onmogelijkheid be
vindt om het punt in geschil tussen par
tijen te beslechten en slechts in de door 
de deslnmdige verstrekte inlichtingen een 

dergelijke grand kan vinden ,, tet•wijl de 
rechter, aldus rechtdoende, in tegen
spraak komt met de voormelde verkla
ringen van het verslag van de deskundige, 
de bewijskracht ervan miskent en in elk 
geval niet behoorlijk antwoordt op eisers 
conclusie : 

Overwegende dat blijkens het in het 
middel vermelde deskundigenverslag de 
verweerder Rene Stas sedert 1 juni I964 
voor IO t. h. tijdelijk ongeschikt geweest 
is om te werken, maar dat hij « op die
zelfde datmn het werk voor honderd ten 
honderd heeft hervat » ; 

Overwegende dat het vonnis op grand 
van de door de deskundige verstrekte 
inlichtingen beslist heeft dat verweerder 
vanaf de voormelde datum een « loonder
ving" van IO t. h. ondergaan heeft en 
aldus van het voormelde verslag een 
met zijn bewoordingen onverenigbare 
uitlegging gegeven heeft en derhalve de 
bewijskracht miskend heeft van de akte 
waarin het is vervat; 

Dat het niet passend geantwoord heeft 
op de in het middel vermelde conclusie ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, cloonlat, ofschoon eiser in zijn con
clusie heeft doen gelden, met betrekking 
tot de vergoedingen door de verweerster 
Marie-Louise Stas gevorderd, dat daar
van « de gestorte voorlopige vergoeding, 
namelijk I5.000 frank», afgetrokken 
moet worden, het bestreden vonnis in 
zijn redenen verklaart « dat aan Marie
Louise Stas een totaal bedrag van 
253.635 frank verschuldigd is, waarvan 
een door de eerste rechter toegekende 
voorlopige vergoeding van 5.000 frank 
afgetrokken moet worden ; ... dat Marie
Louise Stas aldus 248.625 frank in kapi
taal 1noet ontvangen ,, en eiser veroor
deelt om aan de genoemde verweerster 
te betalen « het bedrag van 253.635 frank, 
vermeerderd met de wettelijke interest 
sedert 29 augustus 1963, datum van de 
feiten ,, te1'wijl, enerzijds, deze veroor
deling onverenigbaar is met de gronden 
waarop ze stetmt en, anderzijds, het be
streden vonnis in elk geval geen passend 
antwoord geeft op het verweer, hieruit 
afgeleid dat van de gevorderde vergoe
dingen niet het door de eerste rechter 
toegekende voorschot doch wel de reeds 
betaalde voorlopige vergoeding afge
trokken moest worden : 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
dat aan de verweerster Marie-Louise Stas 
een totaal bedrag van 253.635 frank ver-
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scbuldigd is, waarvan een door de eerste 
recbter toegekende voorlopige vergoeding 
van 5.000 frank afgetrokken moet wor
den, en dat zij aldus 248.635 frank moet 
ontvangen; 

Dat deze redenen onverenigbaar zijn 
met het beschikkend gedeelte van het 
vonnis waarbij eiser veroordeeld is om 
aan de genoemde verweerster bet bedrag 
van 253.635 frank te betalen; 

Dat het vonnis bovendien niet ant
woordt op eisers conclusie betreffende bet 
aftrekken van een voorlopige vergoeding 
van 15.000 frank; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch slechts in zover het, 
uitspraak doende 1° over de vordering 
door de verweerder Rene Stas ingesteld, 
beslist, enerzijds, dat het basisloon in 
aanmerking te nemen voor de vaststelling 
van de schade geleden tijdens de periode 
van tijdelijke arbeidsongeschiktbeid, naar 
billijkheid op 6.000 frank per maand 
wordt geschat, en anderzijds, dat een 
loonderving van 10 t. h. vanaf 1 jcmi 1964 
ondergaan was ; 2° over de vordering, 
door de verweerster Marie-Louise Stas 
ingesteld, enerzijds, beslist dat het basis
loon, in aanm.erking te neTnen voor de 
vaststelling van de schade geleden tij dens 
de periode van tijdelijke arbeidsonge
schiktheid, naar billijkheid op 6.250 fr. 
per n::taand wordt geschat, en, anderzijds, 
uitspraak doet over het aftrekken van 
een voorlopige vergoeding; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt de 
verweerders Rene Stas en Marie-Louise 
Stas in de helft van de kosten en laat de 
andere helft ten laste van eiser; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Verviers, recht
doende in hoger beroep. 

6 maart 1967. - 2e kan1.er. - Voo7·
zitte7·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijklttidende 
conclttsie, H. !~rings, advocaat-generaal. 
- Pleite~·, H. Fally. 

2e KAMER. - 6 maart 1967. 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. 0VERTREDING 
VAN RET VERKEERSREGLEMENT,-VIDR

JARINGSTERMIJN. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN.- VERNIETIGING Ol\IIDAT 
DE STRAFVORDERIGN VERVALLEN IS. 
- KOSTEN VAN DIE VORDERING TEN 
LASTE VAN DE STAAT. - VERNIETI
GING ZONDER VERWIJZING. 

1° De uit een ove7·treding van het ve7·keers-
7'eglement volgende stmfvorde7·ing is ve7·
jaard na een ,jaar vanaf de dag waarop 
de ove7't7·eding is gepleegd, behmtdens 
stttiting of scho7'Bing van de verjm·ing 
te belcwame7· tijd (1). (Wet van l augus
tus 1_8~9, ar~: 7; wet van 17 april 1878, 
geWIJZigd biJ de wet van 30 mei 1961, 
art. 22 tot 25.) 

2° TY anneer .de. beslissing op de stmfvo7·de
rtng vermettgd wordt omdat deze vorde-
7'ing is verjaanl, en wannee7· de lcosten 
van die vonleTing ten laste van de Staat 
blijven, geschiedt de ve7·nietiging zonder 
VC7Wiy'zing (2). . . 

(VAN DEN BRIL, T. DEJ\'I:ARET 
EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 september 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dinant ; 

I. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de straf
vordering die tegen eiser is ingesteld : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 21, 22 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het \Vetboek 
van strafvordering en 7 van de wet van 
1 augustus 1899 houdende herziening van 
de wetgeving en van de reglementen op de 
politie van het vervoer, cloorclat de straf
vordering verjaard was op datmn van 
het bestreden vonnis ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eiser veroordeelt wegens op 22 november 
1963 gepleegde overtredingen van het 
wegverkeersbesluit; 

Overwegende dat blijkens de regel
matig aan het Hof overgelegde stukken, 

(1) Oass., 18 januari 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 487) en 16 mei 1966 (ibicl., 1966, I, 
1170); 23 januari en 21 februari 1967, sup1·a, 
blz. 623 en 787. 

(2) Oass., 17 juni 1963 (Bull. en PASIC., 
1963, I, 1086); 13 januari en 1 juni 1964 
(ibid., 1964, I, 505 en 1027); 20 september 
1965 (ibid., 1966, I, 737). 
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het vonnis van 13 november 1964 waarbij 
de politierechtbank een plaatsopneming 
beveelt, de laatste daad van stuiting van 
de verjaring is binnen de termijn van 
een jaar met ingang op de datum van de 
feiten; 

Overwegende dat, bij gebrek aan een 
oorzaak die de verjaring schorst, de 
nieuwe termijn van een jaar, met ingang 
op 13 november 1964, verstreken was en 
de verjaring derhalve verkregen was op 
de datum van het bestredcn vonnis, dit 
is op 1 september 1966; 

Dat het bestreden vonnis de in het 
middel vermelde wetsbepalingen dus 
geschonden heeft, maar dat de vernieti
ging die de verjaring van de strafvorde
ring meebrengt, zonder gevolg is ten 
aanzien van de burgerlijke rechtsvorde
ringen die te bekwamer tijd tegen eiser 
zijn ingesteld ; 

II. In zover de cassatievoorziening 
gericht wordt tegen de beslissingen over 
de burgerlijke rechtsvorderingen die door 
de drie verweerders tegen eiser zijn inge
steld : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissingen over de recht
streekse dagvaarding die door eiser aan 
de eerste twee verweerders betekend is : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
eiser zijn voorziening betekend heeft aan 
de partijen tegen wie ze gericbt wordt; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch slechts in zover het 
rechtdoet op de strafvordering die tegen 
eiser is ingesteld ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; veroordeelt eiser in de helft van 
de kosten en laat de andere helft ten 
laste van de Staat; zegt dat er geon grand 
is tot verwijzing. 

6 maart 1967. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Perrichon. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-gcneraal. 

2e KAMER. - 6 maart 1967. 

VERWIJZING NA CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING.- VRIJSPRAAK VAN 

BEKLAAGDE OP DE STRAFVORDERING 
DIE DEFINITIEF IS GEWORDEN. -BE
VOEGDHEID VAN DE RECHTER OP VER
WIJZING. 

T'V anneer op de voorziening van de bu1·ge1'
lijke pa?·tij de beslissing die de vorde?·ing 
van cleze pa1·tij afwijst ve1·nietigcl is, 
heeft cle 1"echte1· op verw~jzing de bevoegd
heid om, niettegenstaancle het feit clat 
cle vri,ispmak van beklaagcle clefinitief 
is gewonlen, na te gaan of cleze de claad 
heeft gepleegcl die ten gmndslag ligt aan 
cle burge1·lijke 1'echtsvonle1·ing en of cleze 
claacl een misclr~j f ttitmaalct ( 1). (Wet b. 
van strafv., art. 172, 177,202,216 en 
373.) 

(GROENEWEGEN, T. BECKERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet arrest, 
op 8 november 1965 in de zaak gewezen 
door het Hof (2) ; 

Gelet op het bestreden vonnis, op ll ok
tober 1966 gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers, rechtdoende als 
gerecht waarnaar de zaak is verwezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 172, 177, 202, 216, 
373 van het Wetboek van strafvordering 
en 97 van de Grondwet, cloorclat het be
streden vonnis de correctionele rechtbank 
onbevoegd verklaart om recht te doen op 
de burgerlijke rechtsvordering van eiser 
tegen verweerder en de kosten te zijnen 
laste laat, op grond dat de conclusie van 
eiser niet zou lnmnen toegewezen worden 
welke vordert dat zou worden gezegd dat 
blijkens de gegevens van het dossier en 
met name blijkens de wijze waarop de 

(1) Oass., 3 maart 1958 (Btlll. en PAsro., 
1958, I, 727); 8 april1963 (ibid., 1963, I, 864); 
13 januari 1964 (ibid., 1964, I, 509); men raad
plege cass., 8 november 1965 (ibid., 1966, I, 
324). 

(2) Btlll. en PASIO., 1966, I, 325. 
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aanrijding tussen beide rijtuigen gebeurd 
is, Beckers het kruispunt niet met de 
nodige voorzichtigheid is opgereden en 
volgens wie bijgevolg Beckers moet wor
den veroordeeld om hem een bedrag van 
14.577 frank, plus de wettelijke interest 
vanaf 6 mei 1963, te betalen, zonder die 
veroordeling te steunen en te motiveren 
door het nagaan en bevestigen van de 
schuld van Beckers, die vrijgesproken is 
en die, gelet op het beschikkend gedeelte 
van het arrest van verwijzing, vrijgespro
ken blijft, terwijl, wanneer, zoals in het 
onderhavig geval, op de voorziening van 
de burgerlijke partij, de beslissing waarbij 
deze partij haar vordering is ontzegd, 
vernietigd is, de recl1ter naar wie de zaak 
is verwezen bevoegd is, al is de vrijspraak 
van de beklaagde definitief geworden, om 
na te gaan of deze laatste bet feit dat 
aan de burgerlijke rechtsvordering ten 
grondslag ligt, gepleegd heeft en of dat 
feit een misdrijf is, en terwijl de rechters 
in boger beroep derbalve moesten na
gaan, zoals eiser hen verzocht had te 
doen, of Beckers aldan niet met de nodige 
voorzichtigheid het kruispunt was opge
reden, ook al was hij definitief vrijge
sproken van de hem ten laste gelegde 
misdrijven : 

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
zijn voorziening te beperken tot de beslis
sing over zijn burgerlijke rechtsvorde
ring; 

Overwegende dat het arrest, de se no
vember 1965 door het Hof gewezen op 
de voorziening ingesteld door eiser, name
lijk in zijn hoedanigheid van burgerlijke 
partij tegen de verweerder Beckers, mede
beklaagde, het vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Luik van 6 maart 
1965 vernietigd heeft, behalve in zover 
het verweerder vrijspreekt; 

Dat deze vrijsprekende beslissing op 
de strafvordering die tegen de bedoelde 
verweerder is ingesteld, dus in kracht 
van gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat de burgerlijke rechts
vordering en de strafvordering verschil
lend behandeld zijn zodat, in een dergelijk 
geval, het gewijsde betreffende de tegen 
een beklaagde ingestelde strafvordering 
niet verhindert dat de rechter naar wie 
de zaak is verwezen en die rechtdoet 
over de tegen die zelfde beklaagde inge
stelde burgerlijke rechtsvordering, beslist 
dat het feit dat aan de burgerlijke rechts
vordering ten grondslag ligt een misdrijf 
uitmaakt, met name datgene waarop de 
vervolgingen gegrond waren die tot de 
vrijspraak geleid hebben; 

Overwegende dat het vonnis dat hierop 
steunt " dat de conclusie van de burger
lijke partij niet zou km1nen toegewezen 
worden . . . zonder die veroordeling te 
steunen en te motivereh door het nagaan 
en bevestigen van de schuld van Beck;ers 
(bier verweerder), die ... , gelet op het 
beschikkend gedeelte van het arrest van 
verwijzing, vrijgesproken blijft "• zijn 
beslissing derhalve niet wettelijk recht
vaardigt; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak doet 
over de burgerlijke rechtsvordering die 
door eiser tegen verweerder is ingesteld 
en de kosten van de bedoelde vordering 
ten laste van eiser laat; 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 Luik, 
rechtdoende in boger beroep. 

6 maart 1967. - ze kamer. - Voor
zitte?·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Perrichon.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-g.eneraal.- Pleite?·, 
H. Faures. 

28 KAMER. - 6 maart 1967. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - SCHADE BE
ROKKEND DOOR DE FOUT VAN DE DADER 
VAN EEN ONGEVAL.- SAMENLOPENDE 
FOUT VAN EEN DERDE. - DADER DIE 
DESNIETTEMIN TOT DE VOLLEDIGE VER
GOEDING JEGENS DE GETROFFENE IS 
GEHOUDEN. 

W annee?· een fottt de schade heeft be?"okkend, 
welke de get?·offene van een ongeval heeft 
geleden, is de dade?' e1·van jegens deze 
laatste gehouden tot volledige vergoe
ding van de schade, oak al is deze schade 
ve?·om·zaakt doo?' de samenlopende fout 
van een de~·de (1}. 

(1) Cass., 25 mei 1964 (BttZZ. en PAsiC., 
1964, I, 1002) ; 4 januari en 20 mei 1965 
(ibid., 1965, I, 424 en 1006); 9 mei 1966 (ibid., 
1966, I, 1136); raadpl. cass., 9 januari 1967, 
supm, blz. 546. 
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(J. SCHOONJANS, M.·TH. SCHOONJANS 
EN RAMPELBERGH, T. TITEUX.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 oktober 1966 gewezen door 
het Hof V!1Il beroep te Brussel ; 

Betreffende de cassatievoorzieningen 
van de burgerlijke partijen Julien Schoon
jans en Marie-Theriise Schoonjans : 

Overwegende dat de eisers verklaard 
hebben afstand te doen van hun voor
zieningen; 

Betreffende de cassatievoorziening van 
de burgerlijke partij Louise Rampel
bergh : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 44, 418, 420 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 
doo1·dat het bestreden arrest hetzij in zijn 
eigen bewoordingen, hetzij door verwij
zing naar het beroepen vonnis, vaststelt 
dat het misdrijf, verwondingen door on
voorzichtigheid te hebben toegebracht, 
onder meer aan het slachtoffer Hampel
bergh, tegen de beklaagde Titenx be
wezen bleef, dat laatstgenoemde de dader 
was van de schade waarvan zijn onvoor
zichtigheid zelfs de aanvankelijke oor
zaak was, hoewel de aansprakelijkheid 
voor het ongeval ook op de burgerlijke 
partij rustte, en doonlat het desondanks 
de beklaagde voor een derde outlast heeft 
van de aansprakelijkheid jegens eiseres 
ten laste van wie geen enkele aansprake
lijkheid vermeld werd, te1·w~jl, wanneer 
de schade te wijten is aan de gezamen
lijke schuld van twee personen, de ge
troffene, die ontheven is van alle aan
sprakelijkheid, voor het geheel eon ver
haal heeft op heiden, althans bij ontsten
tenis van een bijzondere omstandigheid 
waarvan de rechter het bestaan zou moe
ten vermelde1'1 : 

Overwegende dat, rechtdoende over 
het hoger beroep, door verweerder uit
sluitend gericht tegen de beslissingen van 
het beroepen vonnis dat gewezen is over 
de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen 
hem door de slachtoffers van het ongeval 
zijn ingesteld, welke beslissingen bernsten 
op het feit dat verweerder alleen aan
sprakelijk was voor het bedoelde ongeval, 
het bestreden arrest beslist dat verweer
ders sohuld, die door deze niet wordt 
betwist, weliswaar de aanvankelijke en 

voornaamste oorzaak van het ongeval 
is geweest, maar dat er grond is om aan 
te nemen dat de bestunrder Julien 
Schoonjans, burgerlijke partij, voor een 
derde aansprakelijk is en om aldus ver
weerders aansprakelijkheid tot twee 
derden te beperken; 

Dat het arrest daarna beslist " dat de 
door de eerste rechter toegekende ver
goedingen in die verhonding verminderd 
moeten worden ,, waarn:10e het met name 
de aan eiseres definitief toegekeerde ver
goeding bedoelt ; 

Dat het arrest verweerder bijgevolg 
veroordeelt om aan eiseres de twee derden 
te betalen van de door de eerste rechter 
vastgestelde schadevergoeding ; 

Overwegende dat, wanneer een font de 
schade heeft veroorzaakt die door het 
slachtoffer van het ongeval geleden is, 
de dader jegens de getroffene gehouden 
is tot volledige vergoeding van de scha
de, ook al is deze schade tegelijk veroor
zaakt door de samenlopende font van 
een derde ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, decretoert de afstand 
van de voorzieningen, ingesteld door 
Julien Schoonjans en Marie-Theriise 
Schoonjans, bm·gorlijke partijen, en laat 
de kosten van hun voorzieningen ten 
1aste van deze eisers ; vernietigt het be
streden arrest in zover het rechtdoet over 
de burgerlijke rechtsvordering van eise
res Rampelbergh; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de aldns beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

6 maart 1967. - 2e kamer. - Voo?'· 
zitte?', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Perrichon. - Gelijkl~tidencle conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 6 maart 1967. 

1° STR.AF.- JACHT.- VERZWARENDE 
OMSTANDIGHEDEN OMSCHREVEN BIJ AR· 
TIKEL 15 VAN DE WET VAN 28 FEBRUARI 
1882. - ALTERNATIEVE VERMELDING 
VAN DE Ol'IISTANDIGHEDEN. - STRAF 
GERECHTVAARDIGD ZO EEN DER OM· 
STANDIGHEDEN BEWEZEN IS. 

2° JACHT. - VERZWARENDE OMSTAN· 
DIGHEDEN OMSCHREVEN BIJ ARTIKEL 15 
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VAN DE WET VAN 28 FEBltUAlti 1882. 
- ALTEltNATIEVE VERMELDING VAN 
DE OMSTANDIGHEDEN. 

3° STRAF. - BEPALING VAN DE STRAF 
IN VEltHOUDING TOT DE ZWAA.ltTE VAN 
HET MISDltiJF. - SOEVEltEINE BEOOlt
DELING DOOlt DE FEITENltEOHTElt BIN
NEN DE BIJ DE WET VASTGESTELDE 
GltENZEN. 

40 JAOHT. - JAOHTMISDltiJF. - VElt
BEUltDVEltKLAltiNG. - AltTIKEL 42 
VAN HET STlt.A.FWETBOEK NIET TOE
PASSELIJK. 

50 JAOHT. - JA.OHTMISDltiJF. -WET 
VAN 28 FEBltUAlti 1882. - VEltVOElt 
VAN WILD GEDUltENDE EEN VEltBODEN 
TIJD. - VEltBEUltDVERKLAltiNG VAN 
HET VOERTUIG DAT TOT HET VERVOER 
HEEFT GEDIEND. - 0NWETTELIJKHEID. 

6° VERWIJZING NA OASSATIE. -
STRAFZAKEN. - 0NWETTELIJKE VElt
BEURDVERKLARING. - GEDEELTELIJKE 
OASSA.TIE ZONDER VERWIJZING. 

1° en 2° Is wettelijk de beslissing, waa1·bij 
beklaagde wm·dt vm·oo1"deeld om jagend 
te zijn aanget1·ofjen zonde1· een jacht
verlof te kunnen voo1·leggen, onder· de 
ve1·zwarende omstandigheid dat de feiten 
in bende en bij nacht gepleegd wm·den, 
zelfs zo uit de 1·eclenen van de beslissing 
blijkt dat een der omstandigheden niet 
is bewezen, daa1· m·tilcel 15 van de wet 
van 28 feb1·uari 1882 een alte1·natieve 
ve1·melding inhoudt van de ve1·schillende 
omstandigheden die het laat gelden als 
ve1·zwarende omstandigheden, zodat de 
stmf dientengevolge wettelij k is gm·echt-

' vaardigd door een van de ten laste van 
' beklaagde bewezen ve?·lclaa1·de omstan

digheden. 

3° De feitenrechte1· stelt soeve1·ein binnen 
de g1·enzen van cle wet de st1·af vast in 
verhouding tot de zwam·te van het mis
drijf dat hij bewezen ve1·lclaa1·t (1). 

4° De bepalingen van het Stmfwetboelc 
bet1·efjende de vm·beU1'Clve1·lcla1ing z~jn 
niet toepasselij lc op de j achtmisd1·ij
ven (2). 

(1) Cass., 20 maart 1964 (B~tZl. en PAsrc., 
1964, I, 783) en 7 februari 1966 (ibid., 1966, 
I, 742). Men raadplege cass., 17 oktober 1966, 
sup1·a, blz. 217. 

(2) en (3) Cass., 8 januari 1951 (B11ll. en 
PASIC., 1951, I, 279) en 23 mei 1966 (ibid., 
1966, I, 1192); ULRIX, Alg. Pr. Rechtsverz., 

5° De wet van 28 jeb1·uari 1882 voorziet 
geen ve1·beu?·dve1·lclaring voo1· de voer
tuigen die tot het ve1•voe1' van· het wild 
gedu1·ende een ve1·boden periode hebben 
geclienrl ( 3). 

6° Wanneet· een gerleeltelijlce vernietiging 
~titgesprolcen wordt omrlat de 1'echte1" 
ve1·oordeelrl !weft tot een ve?·beurrlve?·lcla
?'ing wellce de wet hem niet toeliet te 
bevelen, bestaat er geen g1·ond.tot ve?·wij
zing (4). 

(HEINDRIOKS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 november 1966 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening uit
sluitend gericht wordt tegen de beslissing 
over de strafvordering die tegen eiser is 
ingesteld; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 15 van de 
jachtwet van 28 februari 1882 en 97 van 
de Grondwet, doo1·dat het bestreden ar
rest, onder bevestiging van het beroepen 
vonnis, de telastleggingen bewezen heeft 
verklaard « op 21 november en 10 decem
ber 1965 in de week jagend te zijn aange
troffen zonder een jachtverlof te kunnen 
overleggen onder de verzwarende om
standigheid dat de feiten in bende en bij 
nacht gepleegd werden "• en eiser tot twee 
gevangenisstraffen van een maand en 
twee geldboeten van 200 frank veroor
deeld heeft, het maximum van de bij de 
wet bepaalde straffen, te1·wijl het aantal 
deelnemers in beide gevallen tot twee 
beperkt was, wat niet genoeg is om een 
bende te vormen, en zonder de betoonde 
strengheid voldoende te verantwoorden : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het feit bij nacht 
gepleegd werd, wat voldoende is om de 
uitgesproken straf wettelijk te recht
vaardigen; dat artikel 15 van de voor
melde wet van 28 februari 1882 immers 
een alternatieve vermelding inhoudt van 

v 0 J acht, nr 417·; BRAAs, Legislation sur la 
chasse, nr 140te?'; CATTIER, Precis du d1·oit 
belge de la chasse, nr 287, blz. 117. 

(4) Cass., 16 januari 1928 (B~tll. en PAsiC., 
1928, I, 58) en 8 januari 1951 (ibid., 1951, 
I, 279); 9 december 1963 (ibid., 1964, I, 379); 
20 december 1965 (ibid., 1966, I, 542). 
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de verschillende omstandigheden die het 
laat gelden als verzwarende omstandig
heden onder meer van de door de hoofd
feiten opgeleverde overtreding van arti
kel 14; 

Dat derhalve de door eiser opgeworpen 
grief, zelfs al was zij gegrond, van belang 
ontbloot is en dit onderdeel van het mid
del niet ontvankelijk is ; 

Wat het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat de rechter, binnen 
de bij de wet gestelde perken, op soeve
reine wijze de straf vaststelt, welke naar 
zijn gevoelen in verhouding is tot de 
zwaarte van het misdrijf, zonder gehou
den te zijn de redenen van zijn keus op 
te geven; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 10 van de 
jachtwet van 28 februari 1882, 1319 tot 
1321 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, doo1·dat het arrest, on
der bevestiging van het beroepen vonnis, 
tegen eiser de telastleggingen bewezen 
verklaart, " tuig geschikt om wild te van
gen of te dod en of om het vangen of do den 
van dat wild te vergemakkelijken, ver
voerd en onder zich te hebben gehouden », 
en eiser daarom tot de hoogste straf ver
oordeeld heeft, teTwijl de beoordeling van 
het vonnis en van het arrest, volgens 
welke eiser een lichtbak gebruikt heeft, 
aangenomen kan worden, maar niets 
toelaat te beweren dat hij hem vervoerd 
en onder zich heeft gehad, en niet als 
zodanig kan worden aangemerkt het feit 
dat eiser het verboden tuig in de hand 
heeft gehouden in een wagen die hem 
niet toebehoorde en die hij niet be
stuurde, en terw~jl het arrest in elk geval 
niet rechtvaardigt waarom aan eiser, 
zoals aan een andere beklaagde, de 
hoogste straf opgelegd wordt ofschoon 
het feit dat laatstgenoemde heeft begaan 
erger was : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser tot een enkele 
straf veroordeeld is wegens " gebruik, 
vervoer en onder zich houden van ver
boden tuig » ; 

Overwegende dat aileen het feit het 
verboden tuig te gebruiken, wat eiser 
niet betwist, voldoende is om de tegen 
hem uitgesproken straf wettelijk te 
rechtvaardigen ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del derhalve niet ontvankelijk is wegens 
het ontbreken van belang ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat de rechter, zoals 
hierboven gezegd, binnen de bij de wet 
gestelde perken op soevereine wijze vast
stelt welke straf naar zijn gevoelen in 
verhouding is tot de zwaarte van het 
misdrijf; dat hij niet gehouden is de 
redenen op te geven waarom hij twee 
beklaagden tot dezelfde straf veroordeelt, 
hoewel de zwaarte van het gepleegde 
misdrijf verschillend kon lijken; 

Dat het tweede onderdeel van het mid
del wettelijke grondslag mist ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 42 en 43 van 
het Strafwetboek en 97 van de Grand
wet, doo1·dat het arrest ten laste van eiser 
diens wagen, merk Mercedes, verbeurd 
verklaard heeft, te1•wijl de in de boven
staande artikelen vermelde bijzondere 
verbeurdverklaring in beginsel niet mag 
uitgesproken worden om. een overtreding 
van de jachtwet te straffen, en te1·wijl 
het hof van beroep die verbeurdverkla
ring zonder speciale verantwoording en 
zonder werkelijke motivering beveelt, 
ofschoon het hier om een gewichtige be
slissing gaat, daar ze aan eiser een veel 
zwaardere straf oplegt dan de bij de wet 
bepaalde, gematigde straf : 

Overwegende dat het arrest de ver
beurdverklaring van de wagen Mercedes 
verantwoordt door erop te wijzen dat die 
wagen aan de veroordeelde toebehoort 
en gedm·ende een verboden tijd tot het 
vervoer van het wild gediend heeft, welk 
feit in de telastleggingen 0 en D-l ver
meld is; 

Overwegende dat de jachtwetgeving 
een eigen reglementering uitvaardigt be
treffende de verbeurdverklaring van de 
zaken die tot het plegen van het misdrijf 
gediend hebben; dat artikel 42 van het 
Strafwetboek bijgevolg niet in het onder
havig geval mag worden toegepast; 

Overwegende dat de wet van 28 fe
bruari 1882 de verbeurdverklaring niet 
voorschrijft van de voertuigen die ge
durende een verboden tijd tot het vervoer 
van wild gediend hebben; dat de wagen 
Mercedes dus niet mocht verbeurd ver
klaard worden ; 

En overwegende, voor het overige, 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, vernietigt het bestre
den arrest in zover het ten laste van eiser 
de wagen Mercedes, met lichtblauwe 
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ldeur, nununerplaat 3.K.027, verbeurd 
verldaart; verwerpt de voorziening voor 
bet overige ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser in de helft van de kosten, 
en laat de andere helft ten laste van de 
Staat; zegt dat er geen grond is tot ver
wijzing. 

6 maart 1967. - 2e kamer. - Voo?'
zitte?·, H. De BersaquPs, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Trousse. - Gelijlcl1daenae conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAli'I:ER. - 6 maart 1967. 

1° WEGVERKEER. VooltltA.NG-
HEBBENDE BESTUURDER. - NIET ONT
SLAGEN VAN RET NEMEN VAN VOOR
ZICHTIGHEIDSMA,ATREGELEN EN RET IN 
ACHT NEMEN VAN ARTIKEL 12, LID 1, 
VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT. 

2° CASSATIE. - 0MVA,NG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERINGEN. - VORDERING INGESTELD 
TEGEN DE BEKLAAGDE EN DOOR HEM 
INGESTELDE VORDERING. - VEROOR
DELING OP DE EERSTE. - VERWERPING 
VAN DE TWEEDE. - BESLISSINGEN 
GEGROND OP DEZELFDE ONWETTELIJKE 
RED EN. - BESCHIKKENDE GEDEELTEN 
DIE BEIDE BESTREDEN WORDEN. -
VERNIETIGING VAN RET EERSTE LEIDT 
TOT DE VERNIETIGING VAN RET 
TWEEDE. 

1° H et V001"1"angs?·echt ontslaat ae bestum·
de1' niet van de vm·plichting ae bepaling 
van a1·tilcel 12, lid 1, van het wegve1·7ceers-
1'eglement in acht te nemen, die voo1• 
ellce bestuurdm· op de 1·ijbaan geldt, be
hotldens de in dit Teglement gestelde 
uitzonae1·ingen ( 1). 

2° H' annee1· de beslissingen 1·espectievelijlc 
gewezen ove1· de bu1·ge1·lijlce 1'echtsvoTde-
1'ingen 'Wellce zijn ingesteld doo1· een 
belclaagde tegen een medebelclaagde en 
tegen de vooT deze bu1·ge1·lijlc aansp1·alce-

(1) Oass., 8 februari 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 570); 24 oktober 1966, supm, biz. 259. 

(2) Oass., 14 februari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 766). 

lij lee paTtij en clam· deze laatste pa1·tij 
tegen ae eerste belclaagde het gevolg van 
eenzelfde onwettelijlcheid zijn, stTelct de 
vemietiging van de ene zich noodzalcelij 7c 
uit tot de andeTe waaTtegen eiser een 
1·egelmatige voo1·ziening heeft inge
steld (2). 

(FERRANTE, T. CASSART EN ORBAN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 november 1966 in boger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Namen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 12, l 0 , lid 1, en 16, 1°, van het ko
ninklijk besluit van 8 april1954 houdende 
algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer zoals dit is gewijzigd bij 
het koninklijkbesluit van 30 april 1963, 
1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wet
boek, dom·dat eiser op de terechtzitting 
van de correctionele rechtbank regelma
tig een conclusie neergelegd heeft om 
alleen verweerder voor het ongeval aan
sprakelijk te doen verklaren op grond dat 
de aanrijding op een kruispunt heeft 
plaatsgehad, de betrokken voertuigen 
uit verschillende op dit kruispunt samen
lopende wegen kwamen gereden en eiser 
de in voormeld artikel 16, 1°, van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 be
paalde voorrang van rechts genoot ten 
aanzien van verweerder, zodat deze de 
doorgang niet vrijgelaten heeft, en het 
bestreden vonnis op die conclusie niet 
passend geantwoord heeft of althans de 
wet verkeerd toegepast heeft toen het 
eisers betoog van de hand heeft gewezen 
om de enige reden dat het hier niet om 
een kwestie van voorrang, maar van 
kruisen ging, zonder nochtans de onjuist
heid vast te stellen van de feitelijke ge
gevens die eiser aanvoerde tot bewijs van 
het tegendeel : 

I. In zover de voorziening gericht wordt 
tegen de beslissing over de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld : 

Overwegende dat eiser vervolgd en 
veroordeeld is omdat hij, als autobe
stuurder op de openbare weg, verzuimd 
heeft zo dicht mogelijk bij de rechterrand 
van de rijbaan te blijven, terwijl hij niet 
op een erkend openbaar plein reed; 
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Overwegende dat het vonnis deze te
lastlegging bewezen verklaart op grond 
« dat, wanneer de voertuigen terug op 
de plaats worden gezet waar ze zich be
vonden op het ogenblik van de aanrijding, 
vastgesteld wordt dat ... Ferrante (eiser), 
zelfs rekening gehouden met de statione
rende wagens, op een te grote afstand van 
deze wagens reed en zodoende het nor
male kruisen met tegenliggers onmogelijk 
maakte »; 

Overwegende dat deze vaststellingen 
de tegen eiser uitgesproken veroordeling 
wettelijk voldoende rechtvaardigen ; 

Dat het voorrangsrecht een bestuurder 
niet ontslaat van de verplichting de 
bepaling van artikel 12, lid I, van het 
wegverkeersbesluit in acht te nemen, die 
voor elke bestuurder op de rijbaan geldt, 
behoudens de uitzonderingsbepalingen 
die in het onderhavig geval niet ingeroe
pen zijn; 

Overwegende derhalve dat het middel 
niet-ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang; 

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

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de burger
lijke rechtsvordering die door verweer
ster tegen eiser is ingesteld : 

Overwegende dat eiser bij conclusie 
beweerde dat het ongeval op een kruis
punt had plaatsgehad op grond dat de 
betrokken voertuigen uit verschillende 
op dit kruispunt samenlopende wegen 
kwamen gereden en dat hij op die plaats 
de voorrang van rechts genoot, dat dien
tengevolge aileen verweerster de aan
sprakelijkheid voor het ongeval moest 
dragen om hem geen doorgang verleend 
te hebben, hetgeen erop neerkwam te 
beweren dat er geen oorzakelijk verband 
bestond tussen bet aan eiser verweten 
misdrijf en de schade waarvoor een ver
goeding van hem gevorderd werd ; 

Overwegende dat het vonnis zich ertoe 
beperkt op dit omstandige verweer te 
antwoorden « dat het in het onderhavig 
geval niet om een kwestie van voorrang 
maar van kruisen gaat "• en aldus in het 
onzekere laat of de rechter overwogen 
heeft dat in feite het ongeval had plaats
gehad buiten de omstandigheden die de 
toepassing van de voorrangsregels mee
brengen ofwel dat niettegenstaande de 
door eiser in zijn conclusie gedane plaats-

beschrijving, deze regels in rechte niet 
toepasselijk waren, zonder dat hij deze 
beslissing gerechtvaardigd heeft ; 

Dat het middel gegrond is; 

III. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de burger
lijke rechtsvordering die eiser tegen de 
verweerders ingesteld heeft : 

Overwegende dat de beslissingen die 
respectievelijk gewezen zijn op de bur
gerlijke rechtsvorderingen, door eiser 
tegen de verweerders en door verweerster 
tegen eiser ingesteld, het gevolg zijn van 
een zelfde onwettelijkheid ; 

Dat de vernietiging van de ene der
halve ook slaat op de andere, waartegen 
eiser zich regelmatig in cassatie voorzien 
heeft; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch slechts in zover het 
rechtdoet over de burgerlijke rechts
vorderingen en over de kosten van die 
vorderingen ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiser in de helft 
van de kosten en de verweerders in de 
andere helft ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank te 
Dinant, rechtdoende in hoger beroep. 

6 maart 1967. ~ 2e kamer. ~ Voor
zitter, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Trousse. ~ Gelijkhtidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. ~ Pleite1·, 
H. Demeure (van de balie te Namen). 

2e KAMER.~ 6 maart 1967. 

1° WAPENS. ~ DRAGEN VAN EEN 
JACRTWAPEN. - WET VAN 3 JANUARI 
1933, ARTIKEL 13. ~ BESTANDDELEN 
VAN HET MISDRIJF. 

2° WAPENS. - DRAGEN VAN EEN 
JACHTWAPEN. WETTIGE REDEN 
VOOR HET DRAGEN VAN EEN JACHT
WAPEN. ~ MISDRIJF GEPLEEGD MET 
BEHULP VAN DIT WAPEN. ~ 0MSTAN
DIGHEID "WELKE NIET NOODZAKELIJK 
DE WETTIGE REDEN VOOR HET DRAGEN 
VAN EEN WAPEN UITSLUIT. 
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1° Artilcel13 van de wet van 3 januaTi 1933 
st1·aft degene die een jachtwa;pen dmagt 
met een ancler doel dan de jacht of om te 
jagen met ove1·t1·eding van de wetten en 
veronleningen ( 1). 

2o Degene die een wettige 1·eden doet gelden 
voor het dragen van een jachtwapen is 
niet strajbaa1· wegens een ove1't1'eding 
van a1·tilcel 13 van de wet van 3 janua1·i 
1933, om het feit alleen clat hij met belmlp 
van zijn wapen een ove1·trecling van de 
jachtwet of een andere ongeoorloofde 
claacl pleegt ( 2). 

(lVIAUS.) 

ARREST (3). 

HET HOF ; - Gelet op bet. bestreden 
arrest, op 10 november 1966 gewezen 
door bet Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat de voorziening, in 
zover ze gericht wordt tegen de beslissing 
waarbij de telastlegging B niet bewezen 
en de telastlegging 0 verjaard zijn ver
klaard, niet ontvankelijk is wegens bet 
ontbreken van belang; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, afgeleid, het ee1·ste, uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
cloonlat het bestreden arrest eiser wegens 
overtreding van artikel 13 van de wet 
van 3 januari 1933 op de wapenen veroor
deelt, zonder te antwoorden op de con
clusie ertoe strekkende te doen " voor 
recht zeggen dat j agen op andermans 
eigendom slechts strafbaar is op klacht 
van de eigenaar ; voor recht zeggen dat 
een jager, voorzien van een geweer, over 
percelen waarop hij geen jachtrecht 
heeft mag lopen zonder de wet van 3 ja
nuari 1933 te overtreden, tenzij bij een 
jachtmisdrijf pleegt, wat hier niet het 
geval is " ; het tweede, uit de schending 
van artikel 13 van de wet van 3 januari 
1933, cloo1'dat het arrest eiser wegens over
treding van voormeld artikel veroor
deelt, zonder er rekening m.ee te houden 
dat het wapen slechts voor de jacht 
moet gedragen worden, zoals die door 
de wetten en verordeningen geregeld 
wordt, en te1'Wijl jagen op andermans 

(1) en (2) Men raadplege hieromtrent de 
tijdens de openbare zitting van de Senaat 
afgelegde verklaringen, op 10 december 1930, 
van de verslaggever de heer Tschoffen. Pasi
nornie, 1933, blz. 186. 

grond slechts dan een font is wanneer de 
jachtrechthouder klacht indient : 

Overwegende dat blijkens de vaststel
ling van de rechter in feitelijke aanleg 
eiser, die op gronden jaagde waar hij dit 
mocht doen, een perceel grond betreden 
heeft waarvoor hij geen jachtvergunning 
had en waar hij op een hond twee schoten 
heeft gelost; dat hij die het jachtrecht 
op dit perceel heeft geen klacht heeft 
ingediend ; 

Overwegende dat het arrest eiser ver
oordeelt wegens overtreding van arti
kel 13 van de wet van 3 januari 1933 : 

Overwegende dat dit artikel degene 
straft die een jachtwapen draagt met een 
ander doel dan de jacht of om met over
treding van de wetten en verordeningen 
te jagen; 

Overwegende echter dat hij die een 
wettige reden kan doen gelden, niet we
gens overtreding van artikel 13 van de 
wet van 3 januari 1933 strafbaar wordt 
door het feit aileen dat hij met behulp 
van zijn wapen een overtreding van de 
jachtwet of een andere ongeoorloofde 
daad pleegt ; 

Overwegende dat het arrest, dat er 
zich toe beperkt te verklaren dat een 
jachtwapen slechts gedragen mag worden 
om te jagen overeenkomstig de wetten 
en verordeningen op de jacbt, en oat 
eiser geen enkele reden doet gelden om 
zijn jachtwapen op andermans grond te 
dragen, in het onzekere laat of het in 
feite overweegt dat de beklaagde zijn 
wapen droeg om onwettelijk te jagen 
dan wel in rechte dat het enkele feit het 
wapen te dragen op andermans grond 
waarop eiser geen jachtrecht had, vol
doende was mn het dragen van een wapen 
onwettelijk te maken ; 

Overwegende bovendien dat het arrest 
geen passend antwoord geeft op de con
clusie van eiser die beweerde dat << aan 
een jager" niet kan verboden worden 
<<over een perceel waarop hij geen jacht
recht heeft, te lopen om te gaan jagen 
op andere, naburige percelen waar hij 
wel jachtrecht heeft " ; 

Dat de middelen gegrond zijn ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de andere middelen die geen 
meer uitgebreide cassatie lnmnen mee
brengen, vernietigt het bestreden arrest, 

(3) Zie de conclusie van het openbaar 
ministerie in Bull. en PASIC,, 1967, I, blz. 832 
en volg. 
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bebalve in zover bet eiser van de telast
legging B vrijspreekt en de strafvordering 
betreffende de telastlegging 0 verjaard 
verklaart ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing ; laat de kosten ten laste van de 
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

6 maart I967. - 2e kamer. - Voor
zitte1', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijlcluiclende 
conchtsie, H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 6 maart 1967. 

I 0 BESOHERMING VAN DE MAAT
SOHAPPIJ (WET TOT). -INTERNE
RING VAN DE KRANKZINNIGE OF ABNOR
MALE BEKLAAGDE. - GEEN VOORAF
GAAND MEDISOH VERSLAG. - WETTE
LIJKHEID. 

2° BESOHERMING VAN DE MAAT
SOHAPPIJ (WET TOT). -INTERNE
RING. - GEESTESTOESTAND VAN DE 
BEKLAAGDE. - SOEVEREINE BEOORDE
LING VAN DE FEITENREOHTER. 

1° De internering van een beklaagde bevo
len krachtens a1·tikel 7 van cle 1vet van 
9 april 1930, gewijzigcl bij cle wet van 
1 juli 1964, rnoet niet nooclzakelijk 
voorafgegaan zijn van een tijclens het 
proces opgernaakt rneclisch verslag (I). 

2° De 1'echter beoorcleelt soeve1·ein in feite 
of de beklaagcle zich al dan niet bevindt 
in een e1·ge staat van geestesstoornis of 
van zwakzinnigheid die hem ongeschikt 
rnaakt tot het controleren van zijn da
den (2). (Wet van 9 april I930, art. I 
en 7, gewijzigd bij de wet van I juli 
I964.) 

(BAES.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 20 december I966 gewezen 

(1) en (2) Cass., 15 juni 1964 (Bttil. en 
P ASIC,, 1964, I, 1098). 

door bet Hof van beroep te Luik, kamer 
van inbeschuldigingstelling ; 

Overwegende dat, in zover de voorzie
ning gericht wordt tegen de beslissing 
waarbij verklaard wordt dat er geen 
grand is tot vervolging wegens de telast
leggingen van mondelinge bedreigingen 
en opzettelijke slagen, zij niet ontvanke
lijk is wegens bet ontbreken van belang ; 

Over bet eerste middel, hie1·uit afgeleid 
dat bet bestreden arrest beslist dat de 
ten laste van eiser gelegde feiten van 
braak van afsluiting en opzettelijke 
brandsticbting bewezen zijn, en hierbij 
op leugenachtige of onjuiste ver1daringen 
steunt : 

Overwegende dat in strafzaken de 
recbter de waarde van de getuigenissen 
op soevereme wijze feitelijk beoordeelt; 

Dat bet middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, hie1'ttit afge
leid dat bet bestreden arrest de interne
ring van eiser beveelt op grand van de 
vaststellingen van een geestesonderzoek 
dat verschillende jaren vroeger gedaan 
werd, tMw~jl de door eiser genoten invrij
beidsstellingen evenals zijn gedrag in zijn 
werkkring een genezing lieten veronder
stellen : 

Overwegende dat om de internering 
van een verdachte overeenkomstig arti
kel 7 van de wet van I juli I964 te knnnen 
bevelen, niet vereist is dat over diens 
geestestoestand een geneeslnmdig verslag 
gedurende het geding werd opgemaakt ; 

Dat deze geestestoestand door de recb
ter in feitelijke aanleg op soevereine wijze 
beoordeeld wordt naar de regelmatig 
overgelegde gegevens ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, hie1·uit afgeleid 
dat het bestreden arrest de internering 
van eiser beveelt op grand van een ver
slag van geestesonderzoek, te1·wijl dit 
verslag door nietigheid is aangetast om
dat de deslnmdige de wettelijke eed niet 
vooraf heeft afgelegd, en tenvijl de des
kundige in zijn verslag de mening uit dat 
eiser in een ernstige staat van geestelijke 
onevenwichtigbeid verkeert : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van bet arrest en uit de processtukken 
blijkt dat de door de onderzoeksrechter 
aangestelde desktmdige zich ertoe beperkt 
heeft in een brief van 4 oktober I966 de 
redenen op te geven waarom het hem 
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onmogelijk was als desknndige op te 
treden; 

Dat hij aan de uitvoering van zijn 
taak niet is begonnen en dus de wette
lijke eed niet moest afieggen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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. 

6 maart 1967. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vm·slaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gel~jkluiclende 
c01wlttsie, H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 6 maart 1967, 

1° GERECHTSKOSTEN. STRAF-
ZAKEN. - VERSOHILLENDE BEKLAAG· 
DEN VERVOLGD WEGENS ONDERSOHEI· 
DEN FElTEN. - VEROORDELING VAN 
DE ENE EN VRIJSPRAAK VAN DE AN· 
DEREN. - VEROORDELING VAN DE 
EERSTE IN ALLE KOSTEN VAN DE STRAF· 
VORDERING. - VoORWAARDEN. 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA· 
KEN. - VEROORDEELDE APPELLANT. 
- 0PENBAAR MINISTERIE APPELLANT 
TEGEN EEN VRIJGESPROKEN MEDE· 
BEKLAAGDE.- BEVESTIGING DOOR DE 
REOHTER IN HOGER BEROEP. - VER· 
OORDELING VAN DE VEROORDEELDE IN 
ALLE KOSTEN VAN HOGER BEROEP. -
0NWETTELIJKHEID. 

1° vV annee1' ve1'8chillencle beklaagden W01'
den vervolgcl wegens· onde1·scheiden fei
ten, de ene ve1'0o1·deeld wordt en de andere 
V1'ij gesproken wonlen, mag de 1·echte1' 
al de kosten van de stmjvorde1•ing slechts 
ten laste van de ve1•oo1'deelde leggen rnits 
vast te stellen dat al die kosten zijn Ve?'· 

oorzaakt doo1· het dooT deze ve?'oO?·deelde 
gepleegde misd1·ijf (1). 

(1) Cass., 20 juni 1966 (Bttll. en PAsio., 
1966, I, 1333); 12 december 1966, sttp1·a, 
blz. 464. 

(2) Cass., 13 februari 1967, sttpm, blz. 733 
en noot 1. 

2° W annee1· een ve?'001'deelcle hoge1· be1·oep 
instelt en het openbaar · ministe1·ie in 
hoge1· be1·oep komt tegen een vrijgespro
ken rnedebeklaagde, moeten de lcosten 
bet1·efjende het hogeT be1·oep van het 
openbaar rniniste1·ie tegen deze laatste, 
bij bevestiging van de v1•ijspmak, ten 
laste van de Staat blijven (2). (Wet van 
1 jnni 1849, art. 3.) 

(GERDAY, T. BOURGEOIS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 oktober 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi; 

I. In zover de voorziening gericht wordt 
tegen de beslissing over de strafvordering 
die tegen eiseres is ingesteld : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 50 van 
het Strafwetboek, 162 en 194 van het 
Wetboek van strafvordering en 3 van 
de wet van 1 juni 1849 over de herziening 
van het tarief in strafzaken : 

Overwegende enerzijds dat het bestre
den vonnis, onder bevestiging van het 
beroepen vonnis, eiseres veroordeelt in 
alle kosten van eerste aanleg van de 
strafvordering ingesteld tegen haar en 
tegen een medebeklaagde die wegens 
andere misdrijven werd vervolgd, welke 
medebeklaagde vrijgesproken is, en dat 
het deze veroordeling uitspreekt zonder 
vast te stellen dat al de kosten veroor
zaakt werden door de tegen eiseres be
wezen verklaarde misdrijven; 

Overwegende anderzijds dat de mede
beklaagde door de eerste rechter is vrij
gesproken en dat, op hoger beroep van 
het openbaar ministerie, die vrijspraak 
bij het bestreden vonnis is bevestigd ; 
dat de kosten van hoger beroep betref
fende de definitief vrijgesproken mede
beklaagde niet ten laste van eiseres kun
nen worden gebracht ; dat, derhalve, het 
vonnis, dat eiseres in de kosten van het 
geding in hoger beroep veroordeelt, waar
onder alle kosten van het boger beroep 
van de strafvordering begrepen zijn, arti
kel 3 van de wet van 1 juni 1849 ge
schonden heeft ; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvonnen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 
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II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de burger
lijke rechtsvordering die door verweerder 
tegen eiseres is ingesteld ; 

Overwegende dat eiseres geen middel 
aanvoert; 

III. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de burger
lijke rechtsvordering die door eiseres te
gen verweerder is ingesteld : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat eiseres, burgerlijke partij, 
haar voorziening betekend heeft aan 
verweerder tegen wie ze gericht is ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het rechtdoet over 
de kosten van de strafvordering ; ver
werpt 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 eiseres in de vier vijfden van de 
kosten en laat het overige ten laste van 
de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Bergen, rechtdoende in hager beroep. 

6 n::taart 1967. - 2e kan1.er. - Voo1'· 
zitter, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Perrichon.- Gel~jkl~tidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 7 maart 1967. 

(TWEE .AlmESTEN) 

ro INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP.
VESTIGING EN VERZOEK OM GELDIG· 
MAKING, DOOR DE ADMINISTRATIE, VAN 
EEN SUBSIDIAIRE AANSLA,G. - AF
STAND VAN RET BEROEP DOOR DE BE· 
LASTINGPLIORTIGE. - AFSTAND ZON
DER UITWERKING. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN TEN KORIERE BRENGEN. 
- SUBSIDIA.IRE AANSLAG EN VERZOEK 
OM GELDIGMAKING VAN DEZE AANSLAG, 
DOOR DE ADMINISTRATIE. - AFSTAND 
VAN RET BEROEP DOOR DE BELASTING· 
PLICRTIGE. AFSTAND ZONDER IN
VLOED OP DE SUBS1DIAIRE AANSLAG. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN TEN KORIERE BRENGEN. 
- WEDERA.ANKOOP VAN RET AANDEEL 
VAN EEN WERKEND VENNOOT VAN EEN 
COOPERATIEVE VENNOOTSCRA.P DOOR 
DEZE VENNOOTSCRAP. - AANSLAG IN 
DE MOBILIENBELASTING TEN LA.STE 
VAN DE VENNOOTSCRA.P. - SUBSI • 
DIAIRE A.ANSLA.G IN DE BEDRIJFSBELAS· 
TING EN DE A.ANVULLENDE PERSONELE 
BELASTING TEN LASTE VAN DE VEN • 
NOOT. - AANSLAGEN GEGROND OP 
HETZELFDE BELASTINGELEMENT. 
WETTELIJKREID VAN DE SUBSIDIAIRE 
AANSLAG. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. 
- GECOORDINEERDE WETTEN, ARTI· 
KEL 42, § l. - BIJ DEZE BEPALING 
BEDOELDE BEDRIJFSINKOMSTEN. 

50 BEDRIJFSINKOMSTEN. - AAN· 
VULLENDE PERSONELE BELASTING. -
BATIG VEREFFENINGSSALDO VAN EEN 
COOPERATIEVE VENNOOTSORAP \'ER· 
LEEND AAN EEN WERKEND VENNOOT. 
- 0NDERWERPING AAN DE A.ANVUL· 
LENDE PERSONELE BELASTING. 

1 o en 2o T'V annee?' de aclminist1·atie een 
subsicliai1·e aanslag heeft gevestigcl en 
aan het hof van be1·oep, wam·bij aanhan
gig is het beroep van cle belastingplich
tige tegen cle beslissing van de di1·ecteu1· 
der belastingen, m·aagt dat het cleze aan
slag ove1·eenkomstig cwtikel 7 4bis van de 
gecoonlineenle wetten bet1·efjende de 
inkomstenbelastingen gelclig ve~·klam·t, 
mag de belastingplichtige geen gelclige 
afstancl mem· cloen van z~jn bemep n~ch 
het hof van be1·oep van de kennisnem~ng 
van het ve1·zoek om gelcligve1·klcwing 
beroven (l). (Eerste zaak.) 

go H'anneer de aclminist?·atie, ten gevolge 
van cle wecle1·aanlcoop van het aancleel 
van een werkencl vennoot van een coope
?'atieve vennootschap cloo1· cleze vennoot
schap, een aanslag in de mobilienbelas
ting ten laste van de vennootschap heeft 
gevestigcl, heejt zij wettelijk het ~·~~ht om 
aan het hof van beroep, wctm·b~J aan
hangig is het be1·oep van cle belasting
plichtige tegen cle beslissing van cle 

(1) Raadpl. FEYE en CARDYN, Procedu1•e 
fiscale contentie~~se, nrs 82 en 104. Over de 
redenen waarom de afstand kan worden ge
weigerd, raadplege men Re1J. prat. d1·. belge, 
vo Desistement, nr 95 ; DALLOZ, N Ottvea•~ reper
toire de droit, V 0 Desistement, nr 26. 
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di?·ecteur der belastingen die deze aanslag 
aanvaa?·dt, ten laste van de vennoot een 
op hetzelfde belastingelement geg?·onde 
subsidiai?'e aanslag te onderwerpen, niet 
alleen in de bed?·ijfsbelasting doch tevens 
in de aanvullencle pe?·sonele belasting (1). 
(Gecoi:irdineerde wetten betre:ffende de 
inkomstenbelastingen, art. 74bis.) 
(Beide zaken.) 

4° Artikel 42 van de gecoi:i?·dinee?·cle wetten 
bet?'effencle cle inkomstenbelastingen on
clm·wm·pt aan cle aanvullende pe?·sonele 
belasting alle bed?·ijfsinkomsten, met uit
zoncle?·ing alleen van cle b~i clit a1·tikel 
becloelcle inkomsten, en namelijk de bij 
de artikelen 25, § 1, 1°, 27, § 1, en 35, 
§ 4, bepaalcle inkomsten (2). (Beide 
zaken.) 

5° Nu het batig vereffeningssalclo van een 
cooperatieve vennootschap clat toegekend 
wonlt aan een werkencl vennoot ten ge
volge van de wecle?'aankoop van zijn 
aancleel door cle vennootschap, een be
d?·ijfsinkomen opleve?·t, is het aan cle 
aanvullencle personele belasting oncle?·
worpen (3). (Gecoi:irdineerde wetten be
tre:ffende de inkomstenbelastingen, 
art. 25, § 1, 27, § 1, 35, § 4, en 42, § l.) 
(Beide zaken.) 

EeTste zaak. 

(COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP « NOORD
NATIE)) EN SCHRAUWEN, T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIElN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 20 maart 1961 en 24 maart 
1964 door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 402, 403 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 66 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoi:irdineerd bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, en dien
tengevolge van artikel 7 4bis van deze 
wetten, cloonlat het bestreden arrest van 

(1) Om trent het voorwerp en de draagwijdte 
van ar·tike! 74bis van de gecoorclineerde wetten 
betreffende de inkomstenbe!astingen, raad
plege men ca8S., 22 januari 1963 (Bttll. en 
P ASIC., 1963, I, 587) en noot 1, blz. 588 ; 

20 maart 1961, zonder te onderzoeken 
of de akte van afstand van eiseres regel
matig is naar de vorm., verklaart dat 
deze afstand niet dient bevolen te wor
den, op grand dat de Staat de afstand 
niet heeft aanvaard, en deze weige
ring wettelijk is omdat de administratie 
een verzoekschrift tot geldigverklaring 
van de subsidiaire aanslagen had inge
diend, en doordat het bestreden arrest 
van 24 maart 1964, niettegenstaande de 
afstand van het beroep, de erin bedoelde 
aanslagen vernietigt en de door de admi
nistratie voorgestelde subsidiaire aan
slagen geldig verklaart, te?·wijl aileen de 
belastingplichtige het recht heeft om een 
beroep tegen de beslissing van de direc
teur van de belastingen in te stellen en 
de vernietiging van de uit die beslissing 
voortvloeiende aanslagen te vragen, waar
uit volgt dat, wanneer hij afstand doet 
van zijn beroep, het hof van beroep niet 
bevoegd is om de bedoelde aanslagen te 
vernietigen en dientengevolge om de 
door de administratie voorgestelde sub
sidiaire aanslagen geldig te verklar·en, 
zodat wanneer de rechter in feitelijke 
aanleg op de door hem vermelde gronden 
weigert de afstand te bevelen en de sub
sidiaire aanslagen van de administratie 
geldig verklaart, hij zijn beslissing niet 
wettelijk heeft verantwoord (schending 
van alle aangehaalde bepalingen), de 
wettelijke uitwerking van de afstand 
van het beroep heeft miskend (hoofd
zakelijk schending van de artikelen 402 
en 403 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering) en zijn bevoegdheden 
heeft overschreden (schending van arti
kel 66 van de gecoi:irdineerde wetten) : 

Overwegende dat artikel 74bis, lid 2, 
van de gecoi:irdineerde wetten betre:ffende 
de inkomstenbelastingen bepaalt dat, 
wanneer tegen een beslissing van de direc
teur der belastingen beroep wordt inge
steld, de administratie, zelfs buiten de in 
artikel 74 bepaalde termijnen, een sub
sidiaire aanslag ten laste van dezelfde 
belastingplichtige op grand van alle of 
een gedeelte van dezelfde belastingbe
standdelen als de oorspronkelijke aan
slag, ambtshalve aan de beoordeling van 
het hof van beroep, dat van het beroep 
kennis neemt, kan onderwerpen ; 

Overwegende dat nit de vergelijking 

22 maart 1966 (ibid., 1966, I, 945); 17 januari 
1967, supm, blz. 604. 

(2) en (3) Cass., 20 september 1966, sttp1·a, 
blz. 81 ; verg. cass., 20 maart 1956 (An·. V e?·b1·., 
1956, blz. 604). 
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tussen deze bepaling en die van lid 1 
van hetzelfde artikel dat, onder de m dit 
lid vermelde voorwaarden, de administra
tie in staat stelt een nieuwe aanslag te 
vestigen zelfs nadat het hof van beroep 
een aanslag nietig heeft verklaard, volgt 
dat door het beroep van de belasting
plichtige tegen de beslissing van de direc
teur, de administratie het recht verkrijgt 
ambtshalve een subsidiaire aanslag aan de 
beoordeling van het hof van beroep te 
onderwerpen, zonder dat de latere af
stand van het beroep door de belasting
plichtige, wanneer de administratie wei
gert de afstand te aanvaarden, het door 
haar verworven en reeds uitgeoefende 
recht kan doen vervallen om de geldig
verklaring van een subsidiaire aanslag 
te vorderen en het hof van beroep aldus 
van de kennisneming van die zaak te 
beroven; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de soh ending van de artikelen 7 4 en 
7 4bis van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, gecoordineerd bij het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, doonlat het bestreden arrest van 
24 maart 1964 na vernietiging van de 
bedoelde aanslagen in de mobilienbelas
ting en de nationale crisisbelasting de sub
sidiaire aanslagen met toepassing van 
artikel 74bis van de gecoordineerde wet
ten geldig en uitvoerbaar verldaart die op 
dezelfde belastingbestanddelen ten laste 
van eisers niet alleen in de bedrijfsbelas
ting maar eveneens in de aanvullende per
sonele belasting werden vastgesteld, hoe
wei het geen aanslag in laatstgenoemde 
belasting vernietigt en de termi jnen van 
artikel 7 4 van de gecoordineerde wet ten 
verstreken waren, en het deze beslissing 
verantwoordt op grond " dat de adminis
tratie door artikel 7 4bis wordt terugge
plaatst op het ogenblik waarop zij de ver
nietigde aanslagen heeft vastgesteld en 
dat aldus die tekst het haar mogelijk 
maakt alle aanslagen vast te stellen die 
wettelijk opeisbaar zijn op grond van de 
belastbare bestanddelen die als grondslag 
dienden voor de vernietigde aanslagen ; 
dat de administratie dus terecht., in de 
onderstelling dat zij een vergi.ssing beeft 
begaan door bij de oorspronkelijke taxa
tie geen aanslag in de aanvullende perso
nele belasting vast te stellen, die leemte 
door een subsidiaire aanslag heeft her
steld ,, teTwijl, wanneer de administratie 
heeft nagelaten een bepaald inkomen in 
de aanvullende personele belasting aan te 
slag en binnen de bij artikel 7 4 van de 

gecoordineerde wet ten gestelde termij
nen, de vernietiging van op dit inkomen 
vastgestelde aanslagen in de mobilien
belasting en de nationale crisisbelasting 
en hun vervanging door de bedrijfsbelas
ting de administratie niet in staat stellen 
haar vergissing inzake aanvullende per
sonele belasting te herstellen en deze 
voor de eerste maal ten kohiere te bren
gen buiten de bij artikel 74 van de ge
coiirdineerde wetten gestelde aanslag
termijnen : 

Overwegende dat uit de regehnatig aan 
het Hof voorgelegde stukken volgt dat 
de directeur der belastingen de recla
matie van de eisende vennootschap heeft 
verworpen tegen de aanslagen in de 
mobilienbelasting en de nationale crisis
belasting op de opbrengst van een ge
deeltelijke verdeling van haar maat
schappelijk vermogen wegens het feit 
dat zij in 1955 van wijlen Henri Schrau
wen, haa.r vennoot, die de rechtsvoor
ganger is van de tweede en derde eiser, 
zijn maatschappelijk aandeel voor de 
prijs van 1.700.000 frank heeft terugge
nomen; 

Dat tengevolge van het beroep van 
eiseres tegen deze beslissing de adminis
tratie, die stelt dat wijlen Schrauwen 
een werkend vennoot was geweest, ambts
halve subsidiaire aanslagen in de bedrijfs
belasting en in de aanvullende personele 
belasting ten laste van de eisers aan de 
beoordeling van het hof van beroep heeft 
onderworpen bij toepassing van arti
kel 74bis, lid 2, van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
dat de door het beroep bekritiseerde 
aanslagen vernietigt, onder meer de aan
slag in de aanvullende personele belasting 
geldig verklaart die de administratie al
dus subsidiair heeft voorgesteld ; 

Overwegende dat het arrest om aldus 
te beslissen hierop steunt dat artikel 74bis 
<< de administratie in staat stelt alle aan
slagen vast te stellen die wettelijk opeis
baar zijn op grond van de belastbare 
bestanddelen die als grondslag dienden 
voor de vernietigde aanslagen " ; 

Overwegende dat het middel hierop 
steunt dat, zo de door het arrest geldig 
verklaarde bedrijfsbelasting een subsi
diaire aanslag in de vernietigde mobilien
belasting is in de zin van artikel 74bis 
omdat ze laatstgenoemde aanslag ver
vangt, daar ze zoals deze een cedulaire 
belasting is, de aan:slag in de aanvullende 
personele belasting welke eveneens door 
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het arrest geldig is verklaard daarentegen 
een supplementaire en nieuwe aanslag is, 
vastgesteld in weerwil van het verval, 
aangezien deze laatste belasting, een 
« bijkomende belasting », van nature ver
schilt van de oorspronkelijke cedulaire 
belasting; 

Overwegende dat dit onderscheid geen 
enkele steun vindt in de wet en niet in 
overeenstemming is met het door de 
wetgever nagestreefde doel ; dat zowel in 
heb bij lid 1 van artikel 74bis bepaalde 
geval van een nieuwe aanslag die de ad
ministratie heeft vastgesteld ten gevolge 
van de vernietiging van een aanslag door 
de directeur of door het hof van beroep 
om een andere oorzaak dan het verval, 
als in het bij lid 2 van hetzelfde artikel 
bepaalde geval van een subsidiaire aan
slag die de administratie ambtshalve 
heeft voorgesteld en het van het beroep 
kennisnemend hof van beroep heeft gel dig 
verklaard, de draagwijdte van arti
kel 7 4bis erin bestaat de administratie 
in staat te stellen de belastingplichtige 
geldig aan te slagen wegens belastingen 
die hij wettig verschuldigd is op grond 
van alle of een gedeelte van dezelfde 
belastingbestanddelen, zelfs wanneer de 
voor de vaststelling van de aanslag be
paalde termijn verstreken is ; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
door de administratie subsidiair voor
gestelde aanslag in de aanvullende per
sonele belastingen wettelijk geldig ver
klaart, zodra deze belasting wettelijk ver
schuldigd was op het ogenblik dat de oor
spronkelijke aanslag ten kohiere werd 
gebracht op grond van bestanddelen die 
als grondslag hebben gediend voor deze 
door de administratie verkeerdelijk vast
gestelde aanslag ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 15, inzonder
heid § 2, 25, inzonderheid § 1, 27, inzon
derheid § 1, 35, inzonderheid § 4, 37 en 
42 van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, gecoiirdineerd bij besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, doo?'
dat het bestreden arrest van 24 maart 
1964 beslist dat het bedoeld batig ver
effeningssaldo dat aan wijlen de heer 
Schrauwen werd toegekend ten gevolge 
van de gedeeltelijke verdeling in zijn 
voordeel van het vermogen van de coiipe
ratieve vennootschap « N oord-N a tie » een 
aan de aanvullende personele belasting 
onderworpen inkomen is op grond « dat 
artikel 42 van de gecoiirdineerde wetten 
alle bedrijfsinkomsten aan de aanvullende 

personele belasting onderwerpt, behou
dens sommige in de tekst bedoelde uit
zonderingen betreffende inkomsten die 
ten deze niet in aanmerking komen, dat 
gelet op de algemeenheid van de tekst van 
artikel 42 er moet worden aangenomen 
dat hij niet alleen naar artikel 25 maar 
eveneens naar de artikelen 27, § 1, e:n 35, 
§ 4, verwijst en aldus op algemene wijze 
betrekking heeft op al hetgeen aan de 
bedrijfsbelasting onderworpen is, dit wil 
zeggen alle voortbrengselen van de ar
beid, de eventuele aan werkende vennoten 
toegekende batige vereffeningssaldo 's (ar
tikel 35, § 4), de activavermeerderingen 
uit meerwaarden (artikel 25, § l) en ook 
de belastbare stof die voortvloeit uit de 
toepassing van artikel15, § 2, wanneer zij, 
zoals ten deze, aan de bedrijfsbelasting 
onderworpen is wegens de hoedanigheid 
van werkend vennoot van de rechtheb
bende en daardoor een in artikel 35, § 4, 
bedoeld bedrijfsinkomen wordt », terwijl 
het batig vereffeningssaldo dat voort
vloeit uit de verdeling van het maatschap
pelijk vermogen van de personenvennoot
schappen slechts belastbaar is krachtens 
artikel15, § 2, van de gecoiirdineerde wet
ten, slechts onderworpen is aan de mo
bilienbelasting of aan de bedrijfsbelasting 
en, aangezien het gee:n echt inkomen uit 
een roerend goed of een echt bedrijfsinko
men is, niet in de aanvullende personele 
belasting belastbaar is : 

Overwegende dat artikel 15, § 2, van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoiirdineerd bij besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, tot doel heeft 
de maat te bepalen waarin de bedragen 
1.1itgekeerd in geval van verdeling van 
het maatschappelijk vermogen, onver
schillig of het personen- of kapitaal
vennootschappen betreft, als belastbare 
inkomsten worden beschouwd, dit is de 
maat waarin deze bedragen hoger zijn 
dan het werkelijk gestort kapitaal dat nog 
terugbetaalbaar is. en dat gerevaloriseerd 
wordt overeenkomstig hetgeen dienaan
gaande door deze bepaling is voorgeschre
ven; 

Overwegende dat genoemd artikel 15, 
§ 2, uit zichzelf binnen de daarin be
paalde perken het karakter van bedrijfs
inkomsten niet toekent en binnen dezelfde 
per ken de grondslag niet is van de aanslag 
in de bedxijfsbelasting welke die bedxagen 
kan treffen ; 

Overwegende dat bij toepassing van 
artikel 25, § 1, 1°, van genoemde gecoiir
dineerde wetten, onder de bedrijfsinkom
sten worden gerangschikt en als dusdanig 
in de bedrijfsbelasting belastbaar zijn, 
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de winsten van de nijverheids-, handels
of landbouwbedrijven welke dan ook 
met inbegrip van de winsten wegens d~ 
persoonlijke arbeid van de deelgenoten in 
de burgerlijke of handelsvennootschap
P.en welke een rt_Jchtspersoonlijkheid be
Zltten onderscherden van die der deel
genoten; 

Overwegende enerzijds dat, daar de 
winsten van een nijverheids-, handels- of 
landbouwbedrijf niet aileen die zijn welke 
voortvloeien uit alle verrichtingen gedaan 
door zijn inrichtingen of door tussen
komst ervan, maar ook alle vernieerde
rin~en van de in dit bedrijf gestoken 
actrva welke dan ook, met inbegrip van 
de vermeerderingen voortvloeiend uit 
rr~~erwaarden e~. minderwaarden, op de 
WIJze bepaald brJ artikel 27, artikel 15, 
§ 2, noch tot doel noch tot gevolg heeft 
bedragen belastbaar te maken waaraan 
de voornoemde artikelen 25 en 27 niet 
reeds het karakter van belastbare inkom
sten toekennen ; 

Overwegende anderzijds dat aangezien 
artikel 35, § 4, van dezelfde wetten 
trouwens in overeenstemm:ing met arti~ 
kel 14, § 1, 3°, littera a, bepaalt dat :in de 
vennootschappen andere dan op aandelen 
welke rechtspersoonlijkheid bezitten, :ie
dere vennoot afzonderlijk belastbaar is 
uit hoofde van de bedragen die hem wor
den verleend of toegekend, hetzij in de 
bedrijfsbelasting wanneer het werkende 
vennoten betreft, hetzij in de mobiliiin
belasting in de overige gevallen, de aan 
de werkende vennoot in geval van gedeel
telijke verd~ling van het maatschappelijk 
vermogen urtgekeerde bedragen bedrijfs
inkomsten zijn van deze werkende ven
noot in de mate, bepaald bij artikel 15 
§ 2, waarin de uitker:ing van de activ~ 
le:idt tot die van winsten van de vennoot
schap welke de verdeling u:itwijst en aan 
deze vennoot toekent ; 
. Overwegende dat zodanige bedrijfs
mkomsten krachtens 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 voorzie
nmg ; veroordeelt de eisers :in de kosten. 

7 maart 1967. - 2e kamer. - Voo1'
zitter, H. van Be:irs, voorzitter. - Ver
slaggeve1', H. Perr:ichon. - Gelijkluiclencle 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal.- Pleiters, HH. Baltus (van de 
bal:ie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Van Leynseele. 

Tweecle zaak. 

(VERHEEOKE, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest op 24 maart 1964 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over. het eerste middel, afgele:id uit de 
schendmg van de artikelen 74 en 74bis 
van de bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948 gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
cloorclat bet bestreden arrest, na de be
doe~de aanslagen in de mobilienbelasting 
en m de nationale crisisbelasting nietig 
te ~1ebben yerklaard, bij toepassing van 
artrkel 7 4b~s van de gecoordineerde wet
ten, geldig en uitvoerbaar verldaart de 
subsi~iaire aanslagen die op dezelfde 
belastmgelementen ten laste van eiser 
werden gevest:igd niet aileen in de 
bedrijfsbelasting maar ook in de aan
vullende personele belasting, hoewel het 
g~en aanslag in laatstgenoemde belasting 
metrg verklaart en de termijnen van arti
kel 7 4 van de gecoordineerde wetten ver
streken waren, en deze beslissing verant
woordt op grond " dat de a-dministratie 
door artikel 74bis teruggeplaatst wordt 
op het ogenblik dat zij de nietig ver
klaarde aanslagen heeft vastgesteld en 
dat deze tekst het haar aldus mogelijk 
maakt ~lle wettelijk eisbare belastingen 
te vestrgen wegens de belastbare ele
menten die tot grondslag dienden voor 
de nietig verklaarde aanslagen; dat de 
a?nUnistratie, in de veronderstelling dat 
ZIJ een fout heeft begaan door niet in de 
aanvuilende personele belasting aan te 
slagen op het ogenblik van de oorspron
kelijke aanslag, in deze leemte heeft voor
zien met een subsidiaire aanslag », te1·wijl, 
wanneer de administratie heeft nagelaten 
een bepaald ·:inkomen in de aanvullende 
personele belasting binnen de door arti
kel 7 4 van de gecoord:ineerde wetten voor
g~sc.hreven t~rmijnen aan te slagen, de 
metrgverklarmg van aanslagen in de 
mobiliiinbelasting en in de nationale 
cr:isisbelasting die op dit inkomen werden 
vastgesteld en de vervanging ervan door 
de bedrijfsbelasting de admin:istrat:ie niet 
in de mogelijlmeid steilen haar fout in
zake aanvuilende personele belasting 
te hersteilen en deze voor de eerste maal 
ten kohiere te brengen buiten de door 
artikel 74 van de gecoordineerde wetten 
vastgestelde aanslagtermijnen : 
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Overwegende dat eiser werkend ven
noot was van de cooperatieve vennoot
schap "IJzer-Natie" aan wie hij in 1954 
zijn aandeel afstond ; 

Overwegende dat de administratie op 
het batig vereffeningssaldo ten laste van 
de genoemde vennootschap aanslagen in 
de mobilienbelasting en in de nationale 
crisisbelasting heeft gevestigd; 

Overwegende dat vermits de reclama
ties van de vennootschap werden ver
worpen, de rechter, op het beroep tegen 
de beslissing van de directeur, de be
doelde aanslagen nietig heeft verklaard, 
maar mits een wijziging in de cijfers de 
subsidiaire aanslagen in de bedrijfsbelas~ 
ting en in de aanvullende personele belas
ting welke ten laste van eiser werden ge
vestigd geldig heeft verklaard; 

Overwegende dat de aanslagen die zo
wel ten laste van de vennootschap 
"IJzer-Natie" als van eiser werden ge
vestigd betrekking hebben op eenzelfde 
belastingelement ; 

Dat, voor de toepassing van arti
kel 74bis van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, de 
vennoten van een personenvennootschap 
ten laste waarvan de oorspronkelijke 
aanslag werd vastgesteld, met dezelfde 
belastingschuldige worden gelijkgesteld, 
en wederkerig; 

Overwegende dat, om de geldigheid 
van de subsidiaire aanslag in de aanvnl
lende personele belasting te bestrijden, 
het middel steunt op het feit dat zo de 
door het arrest geldig verklaarde bedrijfs
belasting een subsidiaire aanslag is in de 
mobilienbelasting, in de zin van arti
kel 74bis, die nietig werd verklaard omdat 
zij deze laatste vervangt, daar zij ook 
een cedulaire belasting is, daarentegen 
de aanslag in de aanvullende personele 
belasting, die eveneens door het arrest 
geldig werd verklaard, een supplemen
taire en nieuwe aanslag is die ondanks het 
verval is gevestigd, aangezien laatst
genoemde belasting, " bijkomende belas
ting "• in aard verschilt van de oorspron
kelijke cedulaire b(;llasting ; 

Overwegende dat dit onderscheid geen 
enkele steun vindt in de wet en niet 
overeen te brengen is met het doel dat de 
wetgever nastreeft ; dat zowel in het 
geval voorgeschreven door het eerste lid 
van artikel 74bis, van een nieuwe aanslag 
door de administratie gevestigd na 
nietigverklaring van een aanslag door 
de directeur of door het hof van beroep 
om een andere reden dan het verval, als 
in het geval voorgeschreven door het 
tweede lid van hetzelfde artikel, van een 

subsidiaire aanslag van ambtswege door 
de administratie voorgesteld en geldig 
verklaard door het hof van beroep waar
bij beroep is aangetekend, artikel 7 4 
als draagwijdte heeft de administratie 
in de mogelijkheid te stellen op geldige 
wijze de belastingplichtige aan te slagen 
wegens de door hem wettelijk verschul
digde belastingen op grand van dezelfde 
belastingelementen of op een gedeelte 
ervan, zelfs wanneer de voor het ves
tigen van de aanslag gestelde termijn 
reeds verstreken is ; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
aanslag in de aanvullende personele belas
ting die subsidiair door de administratie 
is voorgesteld, wettelijk bekrachtigt, aan
gezien deze belasting wettelijk verschul
digd was op het ogenblik v9.n het ten ko
hiere brengen van de oorspronkelijke 
aanslag, wegens de elementen die tot 
grondslag,hebben gediend voor deze aan
slag welke verkeerdelijk door de admi
nistratie werd gevestigd ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 15, inzon
derheid § 2, 25, inzonderheid § 1, 27, in
zonderheid § 1, 35, iilzonderheid § 4, 37 
en 42 van de bij besluit van de Regent 
van 15 januari 1948 gecoordineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
doo1·dat het bestreden arrest beslist dat 
het bedoeld batig vereffeningssaldo dat 
aan eiser werd toegekend ten gevolge van 
de gedeeltelijke verdelingin zijn voordeel 
van het vermogen van de coiiperatieve 
vennootschap " IJzer-Natie "• een aan 
de aanvullende personele belasting onder
worpen inkomen is op grand " dat arti
kel 42 van de gecoiirdineerde wetten aan 
de aanvullende personele belasting al de 
bedrijfsinkomsten onderwerpt behoudens 
sommige in de tekst bedoelde uitzonde
ringen betreffende de in het onderhavige 
geval niet betrokken inkomsten ; dat 
met het oog op de algemeenheid van de 
tekst van artikel 42, er dient aangenomen 
te worden dat het niet ,alleen naar arti
kel 25 maar ook naar de artikelen 27, 
§ 1, en 35, § 4, verwijst en aldus op alge
mene wijze bedoelt al hetgeen aan de 
bedrijfsbelasting is onderworpen, dit wil 
zeggen elke opbrengst van het werk, de 
gebeurlijke ,batige vereffeningssaldo 's die 
aan dewerkende vennoten zijn toegekend 
(artikel 35, § 4), de vermeerderingen van 
activa voortvloe:iende uit meerwaarden 
(artikel 27, § 1) en ook de belastbare stof 
voortvloeiende uit de toepassing van 
artikel 15, § 2, wanneer, zoals in het 
onderhavige geval, zij wegens de hoeda-
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nigheid van werkende vennoot van de 
rechthebbende, aan de bedrijfsbelasting 
is onderworpen en hierdoor een bij arti
kel 35, § 4, bedoeld bedrijfsinkomen 
wordt », tenuijl het batig vereffenings
saldo voortvloeiende uit de verdeling van 
het maatschappelijk vermogen van de 
personenvennootschappen slechts belast
baar is krachtens artikel 15, § 2, van de 
gecoiirdineerde wetten, slechts aan de 
mobilienbelasting of aan de bedrijfsbelas
ting is onderworpen, en aangezien het 
geen echt inkomen uit een roerend goed 
of geen bedrijfsinkomen is, het niet aan 
de aanvullende personele belasting is 
onderworpen : 

Overwegende dat artikel 15, § 2, van 
de bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948 gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen tot 
doel heeft, en dit zowel voor personen
als voor kapitaalvennootschappen, de 
maat te bepalen waarin de sommen uit
gekeerd ingeval van verdeling van het 
maatschappelijk vermogen, als belast
bare inkomsten beschouwd worden, te 
weten de maat waarin deze sommen ho
ger zijn dan het werkelijk gestorte maat
schappelijk kapitaal, dat nog terugbetaal
baar is en dat gerevaloriseerd wordt 
overeenkomstig de desbetreffende voor
schriften van die bepaling ; 

Overwegende dat artikel 15, § 2, in se 
en binnen de daarin bepaalde per ken, niet 
het karakter van bedrijfsinkomsten toe
kent aan de uitgekeerde sommen en in 
dezelfde maat niet de grondslag uit
maakt van de bedrijfsbelasting die be
doelde sommen kan treffen ; 

Overwegende dat, bij toepassing van 
artikel 25, § 1, 1°, van bedoelde gecoi:ir
dineerde wetten, onder de bedrijfsin
komsten gerangschikt worden en als 
dusdanig. in de bedrijfsbelasting belast
baar zijn de winsten van om het even 
welke nijverheids-, handels- of land
bouwbedrijven, met inbegrip van de 
winsten wegens de persoonlijke arbeid 
van de deelgenoten in de burgerlijke of 
handelsvennootschappen welke een 
rechtspersoonlijkheid bezitten, onder
scheiden 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 aile ver
meerderingen van om het even welke 
in dit bedrijf gestoken activa, met inbe
grip van de vermeerderingen voort
vloeiend uit meerwaarden en minder-

waarden, op de wijze bepaald in arti
kel 27, artikel 15, § 2, noch tot doel noch 
tot gevolg heeft sommen belastbaar te 
maken waaraan de voornoemde artike
len 25 en 27 niet reeds het karakter van 
belastbare inkomsten toekennen ; 

Overwegende anderdeels dat aangezien 
artikel 35, § 4, van dezelfde wetten, 
trouwens in overeenstemming met arti
kel 14, § l, 3°, a, bepaalt dat in de ven
nootschappen andere dan op aandelen 
die de rechtspersoonlijkheid bezitten 
iedere vennoot afzonderlijk belastbaar 
is uit hoofde van de sommen die hem 
worden verleend of toegekend, hetzij in 
de bedrijfsbelasting, wanneer het wer
kende vennoten geldt, hetzij in de mobi
liiinbelasting, in de overige gevallen, de 
aan de werkende vennoot in geval van 
gedeeltelijke verdeling van het maat
schappelijk vermogen uitgekeerde sam
men bedrijfsinkomsten zijn van deze 
werkende vennoot in de maat, bepaald 
bij artikel 15, § 2, waarin de uitkering 
van de activa leidt tot die van winsten 
van de vennootschap, welke de verdeling 
doet uitschijnen en welke aan deze ven
noot worden toegekend ; 

Overwegende dat dergelijke bedrijfs
inkomsten, ingevolge artikel 42, § l, 
belastbaar zijn in de aanvullende per
soDele belasting waaraan de rechtheb
bende onderworpen is ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

7 maart 1967. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Busin. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HH. Baltus (van 
de balie bij het Hof van beroep te Brus
sel) en Van Leynseele. 

2e KAMER.- 7 maart 1967. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE. - DI
REOTE BELASTINGEN. - EINDBESLIS

SING VAN DE DIREOTEUR DER BELAS
TINGEN DIE AAN EEN VENNOOT VAN 

EEN PERSONENVENNOOTSOHAP DE ONT
HEFFING VERLEENT VAN EEN AANSLAG 
IN DE AANVULLENDE PERSONELE BE
LASTING, GEGROND OP EEN ALS EEN 
INKOMEN UIT EEN RoEREND KAPITAAL 
BESOHOUWD BESTANDDEEL. - 0NT-
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HEFFING VERLEEND ZONDER BEPERKING 
NOOH VOORBEliOUD. - NIEUWE AAN
SLAG IN DEZELFDE BELASTING, GE
GROND OP HETZELFDE ALS EEN BE

DRIJFSINKOMEN BESOHOUWD BESTAND
DEEL. - BESLISSING VAN DE DIREO
TEUR DIE DEZE AANSLAG VERHINDERT. 

W anneer een eindbeslissing van de di?·ec
teur de1• belastingen aan een we1'kencl 
vennoot van een pm·sonenvennootschap 
cle onthetfing ve1·leent van een aanslag 
in cle aanmtllencle pe1·sonele belasting 
gegToncl op een als een inkomen uit een 
1·oerend lcapitaal beschouwd bestanclcleel 
en deze onthetfing zoncle1· bepe1·king noch 
voo1'behoucl wo1'dt ve1'leencl, staat het 
1'echte1·lijlc gewijsde van de einclbeslissing 
van de cliTecte~w de vestiging van een 
niettwe aanslag in dezelfcle belasting, 
geg1·oncl op hetzelfde als een bed1-ij fs
inkomen beschouwd bestanclcleel, in de 
weg (1). (Gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 
art. 74bis.) 

(VERNIERS, T. BELGISOHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 maart 1964 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel,. afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1350, 1351, 
1352 van het Burgerlijk Wetboek, 65 
van de wetten betre:ffende de inkomsten
belastingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, en, 
voor zoveel als no dig, 7 4 en 7 4bis van 
deze wetten, cloo1'clat, nate hebben vast
gesteld dat bij een definitieve beslissing 
van de directeur der belastingen van 
31 augustus 1956 het bedoeld batig 
vere:ffeningssaldo was verwijderd uit de 
belastbare grondslag van de aanvullende 
personele belasting gevestigd ten laste 
van eiser over het dienstjaar 1953, het 

(1) Cass,, 17 januari 1967, sup1·a, biz. 604. 
Raadpl. cass., 24 januari 1967, stlpra, biz. 634. 

Over het punt dat artikei 74bis van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de inkom
stenbeiastingen niet afwijkt van de regeis 
betreffende het rechterlijk gewijsde, raad
piege men cass., 8 maart 1966 (Bt1ll. en PAsiC., 
1966, I, 886) en noot 1, biz. 887, en cass., 
14 februari 1967, supm, biz. 750. Over het 

bestreden arrest evenwel beslist dat eiser 
ten onrechte het gezag van die beslissing 
inroept om zich ertegen te verzetten dat 
het hof van beroep een over hetzelfde 
dienstjaar en op dezelfde belastbare 
grondslag gevestigde subsidiaire aan
slag in dezelfde belasting geldig zou ver
klaren en deze uitspraak verantwoordt 
op grond « dat die beslissing (de defini
tieve beslissing van 31 augustus 1956) 
niet vermeldt waarom het bedoelde be
standdeel uit de belastbare grondslag 
werd verwijderd; dat het mogelijk maar 
geenszins bewezen is dat de directeur 
heeft gesteld dat hetgeen in de mobili€m
belasting aangeslagen is overeenkomstig 
artikel 15, § 2, dat wil zeggen door een 
bij de wet geschapen fictie, niet aan de 
aanvullende personele belasting onder
worpen was, daar het Hof van cassatie 
die zienswijze had gehuldigd; dat, hoe 
dan ook, de beslissing van 31 augustus 
1956 over de belastbaarheid van het 
bedoeld bestanddeel slechts heeft kunnen · 
uitspraak doen in het destijds toegepaste 
juridische raam, dit wil zeggen, de arti
kelen 41 en 39 van de gecoordineerde 
wetten ; dat het aan die beslissing toege
kende gezag niet belet dat ditzelfde be
standdeel wordt aangeslagen op een an
dere wettelijke grondslag, namelijk, zoals 
ten deze, de artikelen 42 en 39 van de 
gecoordineerde wetten; dat het wel gaat 
om dezelfde stof, de eerste maal echter 
beschouwd als belastbaar in de aan
vullende personele belasting op grond 
van haar aanslag in de mobilienbelasting, 
terwijl ze thans aan de aanvullende per
sonele belasting onderworpen is op grond 
van haar aanslag in de bedrijfsbelasting; 
dat aldus de vernietiging van de eerste 
aanslag bij de beslissing van 31 augustus 
1956, op grond van het gewijsde, de 
vaststelling niet kan beletten van de 
aanslag in de aanvullende personele be
lasting, artikel 045651 "• te1·wijl de be
slissing van de directeur van de belastin
gen, uitspraak doende op een regelmatige 
reclamatie van de belastingplichtige, be
kleed is met het gezag van het gewijsde 
en de belastbare grondslag en het bedrag 
van de belasting waaromtrent zij werd 

punt dat de directeur der directe beiastingen, 
die kennis neemt van een regeimatige recia
matie, de onderscheiden bestanddeien van 
de aansiag dient te herzien, raadpiege men 
onder meer cass., 18 oktober 1960 (Bull. en 
PAsiC., 1961, I, 179), 25 januari 1963 (ibid., 
1963, I, 1013) en 17 mei 1966 (ibid., 1966, I, 
1178). 
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gewezen definitief vaststelt, waaruit volgt 
dat, in strijd met wat het arrest beslist, 
het gezag van de · definitieve beslissing 
van de directeur van 31 augustus 1956 
belette dat de ontlaste belasting, zelfs 
in een ander juridisch raam, ten laste 
van eiser opnieuw zou worden geves
tigd : 

Overwegende dat eiser werkend ven
noot was in de cooperatieve vennootschap 
« IJzer-Natie" waaraan hij op 31 mei 
1952 zijn aandeel overdroeg ; 

Overwegende dat de administratis, op 
het batig vereffeningssaldo dat aan eiser 
werd toegekend ten gevolge van die over
dracht, de genoemde vennootschap aan
sloeg in de mobilienbelasting en in de 
nationale crisisbelasting en eiser in de 
aanvullende personele belasting ; 

Dat de directeur der belastingen, op 
reclamatie van de vennootschap en van 
eiser, bij beslissingen van 8 mei en 8 au
gustus 1956 en 31 januari 1957, de recla
matie van de vennootschap verwierp en 
bij beslissing van 31 augustus 1956, die 
verschillend is van de inzake de vennoot
schap gewezen beslissingen en hiernaar 
niet verwijst, aan eiser zonder beperking 
of voorbehoud ontheffing van de aan
vullende personele belasting verleende ; 

Dat, na beroep van de vennootschap 
tegen de haar betreffende beslissingen, 
het hof van beroep de te haren laste 
gevestigde aanslagen vernietigde, maar, 
onder voorbehoud van een verandering 
van de bedragen, de subsidiaire aansla
gen in de bedrijfsbelasting en in de aan
vullende personele belasting geldig ver
klaarde die ten laste van eiser waren 
gevestigd bij navordering van rechten 
over het dienstjaar 1953; 

Overwegende dat de definitieve beslis
sing van de directeur van de belastingen 
waarbij aan eiser, zonder beperking of 
voorbehoud, ontheffing van de aanvul
lende personele belasting werd verleend, 
de administratis verbood een subsidiaire 
aanslag in genoemde belasting op grond 
van artikel 7 4bis van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen op hetzelfde belastbaar bestand
deel te vestigen ; 

Dat het arrest derhalve die aanslag 
niet kon geldig verklaren ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond besta t tot onderzoek van de an
dere middel n, die geen ruimere cassatie 
kunnen meebrengen, vernietigt het be
streden arrest, in zover het de subsidiaire 
aanslag over bet dienstjaar 1960, navor-

dering van 1953, artikel 045651, in de 
aanvullende personele belasting geldig 
en uitvoerbaar verklaart; beveelt dat 
van het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

7 maart 1967. - 2e kamer. - Voor
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1·, H. Busin. - Geli]lcluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Baltus (van 
de balie bij het Hof van beroep te Brus
sel) en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 9 maart 1967. 

1° OORLOG. - WEERSTANDSGROEPE
RINGEN. - DOOR DE WEERSTANDS
GROEPERINGEN AANGEGANE VERBIN
TENISSEN.- AANVRAGEN OM VERGOE
DING GEDAAN DOOR DE WEERSTANDS
GROEPERINGEN OF HUN SCHULDEISERS. 
- AANVRAGEN NIET ONDERWORPEN 
AAN DE VOORAFG.A,ANDE ERKENNING 
VAN DE GROEPERINGEN ALS GEWA
PENDE WEERSTANDSGROEPERINGEN. 

2° VERJARING. - BuRGERLI.JKE zA
KEN.- SCHULDVORDERING TEGEN DE 
ST.A,AT. - VI.JF.JARIGE VER.JARING. -
VooRWAARDEN \'EREIST OM DE TOE
PASSING ERVAN TE BELETTEN. - AAN
VRAAG GEADRESSEERD TOT DE BE
VOEGDE ADMINISTRATIEVE OVERHEID. 

1° De clam· de weerstandsg1·oepe1·ingen of 
hun schulcleisers geclane aanvTagen om 
ve1•goecling wm·en niet oncle1'W01'pen aan 
de voo1·ajgaancle e1·kenning van cleze. 
g1·oepe1·ingen als gewapencle wee1'stancls
g1·oepe1·ingen (1). (Besluitwet van 
19 september 1945, art. 1 en 3; wet van 
31 mei 1948, art. 1, 3 en 4.) 

2° De toepassing van de vijfjm·ige verjm·ing 
van de schuldvorderingen tegen de Staat, 
ingestelcl bij m·tikel 34 van de wet van 
15 mei 1846 op de Rijlcscomptabiliteit, 
wonlt belet en de cle1·tigja1·ige verjaring 

(1) Yerg. cass., 27 oktober 1947 (Arr. Verbr., 
1947, biz. 332) en 6 februari 1953 (ibid., 1953, 
biz. 387) en noot 1. 
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is toepasselijk, onde1· mee1· wannee1· de 
sch~tldvo1·de1·ing binnen de bij clit a1·tikel 
bepaalde te1·mijn het voonveTp lteeft ~tit
gemaakt van' een aanvraag tot cle be
voegde aclministratieve ove1·heid ge1·icht 
met in voo1·komend geval oveTlegging van 
bew~jsstukken (1). (Wet van 15 mei 
1846, art. 35.) 

(BELGISCHE STAAT, JVIINISTER 
VAN FINANCIEN, T. CHANTEUX.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 februari 1965 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 3 van de besluitwet van 19 septem
ber 1945 betreffende de door weerstands
groeperingen aangegane verplichtingen, 
1, 3 en 4 van de wet van 31 mei 1948 tot 
vaststelling van een einddatum voor het 
indienen van de aanvragen om vergoeding 
wegens opeisingen gedaan door Belgische 
troepen, 1 van het besluit van de Regent 
van 1 juni 1949 waarbij het leger op 
vredesvoet wordt teruggebracht, 34 en 
35 van de wet van 15 mei 1846 op de 
Rijkscomptabiliteit, doo1·clat het bestre
den arrest beslist dat de rechtsvordering 
welke verweerder heeft ingesteld op 
grond van artikel 3 van de besluitwet 
van 19 september 1945 niet verjaard 
was omdat verweerder in 1948 en 1949, 
en dit v66r 15 december 1949, ten minste 
uitdrukkelijk de wens had te kennen 
gegeven dat zijn rekening zou worden 
vereffend, zijn groepering erkend, de 
financiele toestand van zijn groep gere
geld, de geldschieters terugbetaald en 
ten slotte zijn persoonlijke rechten had 
doen gelden, dat de Staat deze aanvragen 
niet als waardeloos had beschouwd daar 
hij, bij brief van 3 juli 1950, verweerder 
had verwittigd dat een dossier op zijn 
naam was aangelegd, dat de bij artikel 34 
van de wet van 15 mei 1846 ingestelde 
vijfjarige verjaring wordt belet wanneer, 
binnen een termijn van vijf jaar met 
ingang van de handeling of van het feit 
waaruit de schuld van de Staat ontstaat, 

(1) Cass., 31 maart 1955 (A1'1', Verb1·., 1955, 
blz. 656) en de conclusie van de heer procu
reur-generaal Hayoit de Termicourt (Rec. 
de jto·. d1·oit adm. et clu Conseil d'Etat, 1955, 
blz. 225); 14 juni 1962 (Bull. en PAsrc., 1962, 

tot de Staat een aanvraag om betaling 
wordt gericht met in voorkornend geval 
overlegging van de bewijsstukken en dat 
evemnin van de genoemde vijfjarige 
verjaring sprake zijn kan wanneer de 
Staat zijn schuld of het rechtsprincipe 
erkent krachtens hetwelk tegen hem op 
een schuldvordering aanspraak wordt 
gemaakt, en omdat de op de wet van 
15 mei 1846 gestecmde verjaring alleen 
de in de Staatsbegroting opgenomen 
schuldvordering betreft en zulks ten 
deze niet het geval was, hoewel eiser bij 
zijn conclusie in hoger beroep had doen 
gelden dat op het ogenblik waarop ver
weerder zijn rekeningen aan de Staat 
voorlegde, de hoedanigheid van gewa
pend weerstander van verweerder en van 
zijn groep, volstrekte voorwaarde opdat 
de Staat de schulden van de groep voor 
zijn rekening zou nemen, nog niet vast
stand, dat Chanteux slechts op 25 oktober 
1949 als weerstander werd erkend en de 
beslissing slechts op 30 december 1949 
werd ondertekend, dat geen aanvraag 
op grondslag van artikel 3 van de besluit
wet van 19 september 1945 kon worden 
ingediend v66r die erkenning, dat de 
dienst voor vereffening van de weer
standsgroeperingen op 3 juli 1950 het 
initiatief nam ambtshalve dossiers aan 
te leggen ten voordele van alle eventuele 
schuldeisers van de groepering « Lion 
Belge >> en aan verweerder schreef dat 
hij verzocht werd een regelmatige aan
vraag in te dienen 1naar dat verweerder 
gedurende meer dan vijf jaar hieraan 
geen gevolg gaf, tenvijl, ee1·ste onde1·cleel, 
de bij artikel 34 van de wet van 15 mei 
1846 ingestelde vijfjarige verjaring toe
passelijk is op alle schuldvorderingen op 
de Staat, zelfs op die welke niet in de 
begroting werden opgenomen ; tweede 
ondenleel, het feit dat de Staat zijn schuld 
of het rechtsprincipe erkent krachtens 
hetwelk tegen hem op een schuldvorde
ring aanspraak wordt gemaakt niet een 
van de in artikel 35 van de wet van 
15 mei 1846 bedoelde omstandigheden is 
die tot gevolg hebben dat de bepalingen 
van het voorafgaand artikel niet kunnen 
worden toegepast ; de1·de oncle1·deel, uit 
de hierboven ingeroepen bepalingen van 
de besluitwet van 19 september 1945, van 
de wet van 31 mei 1948 en van het besluit 
van de Regent van 1 juni 1949 volgt dat 

I, 1164); men raadplege cass., 5 september 
1958 (A1·r. Vm·b1·., 1959, blz. 9); 20 december 
1963 (Bull. en PASIC., 1964, I, 422) en 15 ja
nuari 1965 (ibid., 1965, I, 475). 
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verweerder zijn aanvraag om vergoeding 
had moeten indienen, enerzijds, na de 
erkenning van zijn groep als gewapende 
weerstandsgroepering en, anderzijds, het
zij v66r 15 december 1949, hetzij later 
binnen een redelijke termijn, rekening 
gehouden met de overmacht welke ver
weerder eventueel overeenkomstig arti
kel 3 van de wet van 31 mei 1948 kon 
doen gelden, en te1•wijl de vaststellingen 
van het arrest het niet mogelijk maken 
te weten of verweerder binnen de bier
hoven bepaalde termijn een regelmatige 
aanvraag heeft ingediend of na te gaan 
of de rechtsvordering van verweerder 
niet viel onder toepassing van de bij 

- artikel 34 van de wet van I5 mei I846 
ingestelde verjaring en van die bij arti
kel 1 van de wet van 3I mei 1948 inge
steld, waaruit volgt dat de motivering 
van het arrest ontoereikend is en niet 
aan de vereisten van artikel 97 van de 
Grondwet voldoet : 

Overwegende dat uit de in het middel 
vermelde wetsbepalingen niet blijkt dat 
de door de weerstandsgroeperingen of 
door hun schuldeisers ingediende aan
vragen om vergoeding onderworpen wa
ren aan de voorafgaande erkenning van. 
de genoemde groeperingen als gewapende 
weerstandsgroeperingen ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder deswege bekritiseerd te worden, 
dat verweerder in 1948 en I949 aan eiser 
zijn wil heeft te kennen gegeven om 
'' zijn rekening te zien vereffenen " en om 
" zijn rechten te doen gelden " en dat het 
niet wordt betwist dat de groepering 
waarvan verweerder deel uitmaakte bij 
beslissing van 25 oktober 1949 of:ficieel 
als gewapende weerstandsgroepering werd 
erkend; 

Overwegende dat het arrest uit die 
gegevens wettelijk heeft lnmnen afleiden, 
enerzijds, dat de aanvraag om vergoe
ding, gegrond op artikel 3 van de besluit
wet van 19 september I945, door eiser 
bij de bevoegde overheid werd ingediend 
v66r I5 december 1949, dit is binnen de 
bij de artikelen I en 4 van de wet van 
3I mei I948 bepaalde termijn, ander
zijds, dat deze aanvraag, ingediend bin
nen de termijn van vijf jaar met ingang 
van de handeling of van het feit waaruit 
de schuld van de Staat is ontstaan, de bij 
artikel 34 van de \Vet van I5 mei I846 
ingestelde verjaring heeft belet, wat 
noodzakelijkerwijs insluit dat de verja
ring van het gemeen recht en derhalve 
artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt toegepast; 

Dat de bestreden beslissing aldus wet-

telijk is verantwoord, welke ook de 
waarde is van de door de eerste twee 
onderdelen van het middel bekritiseerde 
motivering ; 

W aaruit volgt dat het derde onderdeel 
van het middel niet gegrond is en de 
eerste twee onderdelen ervan van belang 
ontbloot zijn en derhalve niet-ontvanke
lijk zijn; 

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

9 maart I967. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Moriame, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Va
lentin. Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, HR. Bayart en Faures. 

I e KAMER. - 9 maart 1967, 

ID PENSIOENEN.- PENSIOENEN VOOR 

ZELFSTANDIGEN.- INVORDElUNG VAN 
DE KRACHTENS DE WETTEN VAN 30 JUNI 
1956 EN 28 MAART I960 VERSCHUL
DIGDE BIJDRAGEN.- BrJ DE WET VAN 

I2 AP.RIL 1965 INGESTELDE VIJFJARIGE 
VERJARING. - UrTGANGSPUNT EN TOE
PASSINGSSFEER VAN DEZE VERJARING. 

2D VERJARING. - BURGERLIJKE ZA
KEN.- PENSIOENEN DER ZELFSTANDI
GEN. - !NVORDERING VAN DE KRACH

TENS DE WETTEN VAN 30 JUNI I956 
EN 28 MAART 1960 VERSCHULDIGDE 

BIJDRAGEN. - BrJ DE WET VAN 
12 APRIL I965 INGESTELDE VIJFJARIGE 
VERJARING. - UrTGANG8PUNT EN TOE
PASSINGSSFEER VAN DEZE VERJARING. 

3° PENSIOENEN. - PENSIOENEN VOOR 
ZELFSTANDIGEN. - BIJ DE \VET VAN 
12 APRIL 1965 INGESTELDE VIJFJARIGE 

VERJARING. - STUITING VAN DE VER
JARING.- ToEPASSING VAN DE REGELS 
VAN HET GEMEEN RECHT. 

4° VERJARING. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - PENSIOENEN VOOR ZELFSTAN
DIGEN. - BIJ DE Vi'ET VAN 12 APRIL 
I965 INGESTELDE VIJFJARIGE VERJA
RING. - STUITING VAN DE VERJARING. 
- ToEPAssiNG VAN DE REGELS VAN 

HET GEJ\'IEEN RECHT. 

1o en 2° De vij!J'a1·ige ve1jaring van de 
invordm·ing van de bij cl?·agen versch~tl
cligcl krachtens cle wetten van 30 juni 
1956 en 28 mam·t 1960 betrefjencle het 
oucle?·domspensioen cler zelfstandigen, 
ingestelcl bij de wet van 12 april 1965, 
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gaat in op de 1e januari volgend op het 
jaar waa?'V001' de bijdragen zijn verschul
digd en is toepasselijlc op alle schu.ld
vorderingen, behalve op die wellce op de 
datum van haar inwm·Jcingt1·eding het 
voorwerp hebben uitgemaalct van beslis
singen waa1·tegen geen gewoon rechts
middel of voo1·ziening in cassatie mee1· 
openstaat. (Wet van 12 april 1965, 
art. 1 en 2.) 

3° en 4° De wetgeving bet1·efjende het ouder
domspensioen voo1· zelfstandigen bevat 
geen enlcele bepaling betretfende de stui
ting van de ve1jaring van de invorde1·ing 
der bijdmgen; weshalve zijn de 1·egels 
van het gemeen 1'echt waa1·aan de stuiting 
van de ve1·nietigende ve1ja1·ing is onder
W01'pen, toepasselijlc op de vijf.ja1•ige 
verjaring van de inv01·de1·ing van de 
Jcmchtens de wetten van 30 juni 1956 
en 28 maa1·t 1960 ve1·schuldigcle bijdra
gen, ingesteld bij de wet van 12 april 
1965 (1). (Wet van 30 jnni 1956, 
art. 8; wet van 28 maart 1960, art. 56; 
wet van 12 april 1965, art. 1.) 

,(RIJKSDIENST VOOR DE PENSIOENEN 
DER ZELFSTANDIGEN, T. COLLARD.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 oktober 1965 in hager be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Hoei ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 2219, 2242, 2244 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1 en 2 van de wet van 12 april 
1965 tot regeling der verjaring inzake 
bijdragen der pensioenen der zelfstan
digen, doo1·dat het bestreden vonnis be
slist. dat de rechtsvordering van eiser 
tegen verweerder tot betaling van de bij
dragen, interest en geldboeten voor de 
jaren 1956 tot 1959 door. verjaring is 
vervallen krachtens de wet van 12 april 
1965 en derhalve eiser zijn rechtsvorde
ring ontzegt op grond dat deze wet een 
algemene draagwijdte heeft, vermits zij 
luidens artikel 2 van toepassing is op alle 
rechtsvorderingen en zij slechts een uit-

(1) Men raadplege de uiteenzettingen van 
het wetsvoorstel en de verslagen van de com
missies van de middenstand bij de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Senaat, Be
scheiden van de Kamer, 1964-1965, nr 938-1 
en 938-2, en van de Senaat, 1964-1965, nr 319 ; 
meh vergelijke cass., 15 mei 1964, redenen 
(Bttll. en PAsiC., 1964, I, 984) en noot 1. 

0ASSATIE, 1967. - 28 

zondering vermeldt die hier niet kan 
worden toegepast, te1·wijl, zoals eiser in 
zijn regelmatig voor de rechter in feite
lijke aanleg genomen conclusie deed 
gelden, de bij artikel 1 van de wet van 
12 april 1965 ingestelde vijfjarige ver
jaring werd gestuit door het exploot van 
rechtsingang dat eiser aan verweerder 
op 16 november 1963 heeft betekend, 
de verjaring dus eerst op 16 november 
1958 is knnnen beginnen te lopen en, 
vermits het begin van de verjaring, over
eenkomstig artikel 1 van de wet van 
12 april 1965, dagtekent van de 1 e ja
nuari die volgt op het jaar waarvoor de 
bijdragen zijn verschuldigd, de bijdragen, 
interest en geldboeten voor de jaren 1958 
en 1959 niet door verjaring zijn verval
len : 

Overwegende dat uit het vonnis en uit 
de regelmatig aan het Hof overgelegde 
stukken blijkt: a) dat de rechtsvordering 
van eiser, die bij exploot van 16 november 
1963 werd ingesteld, strekt tot betaling, 
door verweerder, van de bijdragen met 
hnn toebehoren, betreffende de jaren 1956 
tot 1959, die verschuldigd zijn (( krach
tens de wetten van'.30 juni 1956 en van 
28 maart 1960 betreffende het ouderdoms
pensioen der zelfstandigen »; b) dat ver
weerder voor de eerste rechter tegen de 
rechtsvordering de driejarige verjaring, 
ingesteld bij artikel 8, lid 3, van de wet 
van 30 jnni 1956, heeft ingeroepen ; c) dat 
in hoger beroep eiser, toen gedaagde, 
zijn aanspraken heeft beperkt tot de 
bedragen die voor de jaren 1958 en 1959 
waren verschuldigd, op grond « dat sinds 
de inleidende dagvaarding en het beroe
pen vonnis een nieuwe wet op 12 april 
1965 is tot stand gekomen waarbij met 
terugwerking een vijfjarige verjaring 
wordt ingesteld », en « dat aileen de 
bijdragen voor 1956 en 1957 aan de ver
jaring onderhevig kunnen zijn, aangezien 
de inleidende dagvaarding van 16 no
vember 1963 dagtekent »; 

Overwegende dat het vonnis de Rijks
dienst voor de pensioenen der zelfstan
digen zijn aldus beperkte eis ontzegt, 
op grand dat de wet van 12 april 1965 
« een garis algemene draagwijdte heeft, 
vermits zij in artikel 2 duidelijk bepaalt 
dat zij van toepassing is op alle rechts-

Sinds 1 juli 1963 wordt het rust- en over
levingspensioen voor zelfstandigen beheerst 
door de wet van 31 augustus 1963 (art. 76). 
Deze wet bevat evenmin een bepaling betref
fende de in artikel 17 voorziene stuiting van 
de vijfjarige verjaring van de invordering van 
de bijdragen. 



- 866 

vorderingen, en zij slechts een uitzonde
ring vermeldt die hier niet kan worden 
toegepast ,, en dat de rechtsvordering 
tot doel heeft de bijdragen te vorderen 
die vanaf 1 januari 1965 door verjaring 
zijn vervailen, krachtens de wet van 
12 april 1965 " ; 

Overwegende dat deze wet in artikel 1 
bepaalt dat de vordering van de bijdra
gen, verschuldigd krachtens de wetten 
van 30 jcmi 1956 en 28 maart 1960, ver
jaart na vijf jaar te rekenen vanaf de 
1 e januari die volgt op het jaar waarvoor 
zij verschuldigd zijn, en in artikel 2 dat 
deze wet van toepassing is op aile rechts
vorderingen, behalve op die welke, op 
de datum van haar inwerkingtreding, 
het voorwerp hebben uitgemaakt van 
beslissingen waartegen geen gewone 
rechtsmiddelen meer kcmnen worden 
aangewend of die niet meer vatbaar zijn 
voor voorziening in cassatie ; 

Overwegende enerzijds dat de voor
noemde wet op de rechtsvordering van 
eiser toepasselijk is aangezien, op de 
datum van het vonnis, deze rechtsvorde
ring niet het voorwerp had uitgemaakt 
van een beslissing waartegen geen ge
woon rechtsmiddel of geen voorziening 
in cassatie meer openstond ; 

Overwegende anderzijds dat de wet
geving op het ouderdomspensioen der 
zelfstandigen geen enkele bepaling be
treffende de stuiting van de verjaring 
van de vordering der bijdragen bevat, 
zodat het gemeen recht waaraan de stui
ting van de vernietigende verjaring is 
onderworpen, op de rechtsvordering van 
eiser moet worden toegepast ; 

Waaruit volgt dat het vonnis, door de 
verwerping van deze rechtsvordering te 
verantwoorden zoals het zulks doet, aile 
in het middel aangeduide wetsbepalingen, 
met uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet, schendt ; 

Dat dit middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zover dit het hager 
beroep van verweerder ontvankelijk heeft 
verklaard; 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 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik, 
rechtdoende in hager beroep. 

9 maart 1967. - 1e kamer. Voor-
zitter en Ve1·slaggever, H. Moriame, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal. - Pleite?', H. Ansiaux. 

16 KAMER.- 10 maart 1967. 

1° BORGTOCHT. - ONTSLAG VAN DE 
BORG BIJ TOEPASSING VAN ARTI
KEL 2037 VAN RET BURGERLIJK WET
BOER. - VOORWAARDE. 

2° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - GEDING IN CASSATIE. -
VRIJWILLIGE TUSSENKOl\'I:ST. - BE
LA,NC+. - BEGRIP. 

1° Opdat, bij toepassing van w·tikel 2037 
van het Bu1·gerlijk T'Vetboek, de bm·g 
ontslagen is, is het nodig dat hij door 
toecloen van cle schuldeiser niet mee?' in 
de 1'echten, hypotheken en voorrechten 
van die schuldeisM' kan treden (1). 

2° vVannee?' een pa1·tij, die doo?' Ve?'Wee?·der 
in cassatie gedagvaard was om zich 
hoofdelijk met een ande1•e pa1·tij te ho1•en 
veroordelen, dam· de feitem·echte?' buiten 
de zaak is gesteld, heeft zij geen belang 
e1·bij om voor het H of tussen te komen 
ten eincle het a?'?'est, dat 1dtspraak zal 
doen op de voo1·ziening van de pa1·tij, 
die door de feitem·echte?' we1·d ve?'OO?'
deeld, tegen venveerder, voo1· haa?' bin
dend te lwren verklaren. 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « BIERIMPORT 
LUYTEN l> EN GEORGES LUYTEN, 
T. NA.A.MLOZE VENNOOTSCHAP « LA 
SEMI l> EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
<<BRASSERIE CAULIER l>.) 

ARREST. 

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

I. W at de voorziening van eiseres be
treft : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 2037 van het Burgerlijk Wetboek, 
doo1·dat het bestreden arrest eiseres ver
oordeelt tot het betalen aan de verweer
sters van de schuld van Mejuffer Van 
Beumen, voor wie eiseres zich borg had 
gesteld, en het middel verwerpt waardoor 
eiseres liet gelden dat zij door de schuld 
van de verweerster niet meer in het 

(1) DE PAGE, d. VI, ur 983; raadpl. cass., 
24 februari 1967, sup1·a, blz. 809. 
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voorrecht van de verweerster op de in 
pand gegeven handelszaak kon treden, 
om de reden, onder meer, dat ten deze 
artikel 2037 van het Burgerlijk Wetboek 
niet toepasselijk was, daar er geen wer
kelijke, voortdurende en abnormale nala
tigheid van de schuldeiser had bestaan, 
dat de aangestelde curator al het moge
lijke had gedaan ten einde de gezegde 
handelszaak in de beste voorwaarden te 
kunnen overlaten en dat de waarde van 
de handelszaak door het faillissement van 
de hoofdschuldenares en door de sluiting 
van het handelshuis aanzienlijk gedaald 
was, te1·wijl eiseres haar voormeld ver
weermiddel in conclusie nader gepreci
seerd had door te la.ten gelden dat de 
eerste rechter ten onrechte had aange
voerd dat de curator tot driemaal toe 
gepoogd had de handelszaak te gelde te 
maken, daar de curator bij ontstentenis 
van verzoek of aanmaning vanwege de 
verweersters er op geen enkel ogenblik 
op bedacht was de handelszaak, waarvan 
de huurceel een essentieel element uit
maakte, te verkopen, daar de curator 
enkel gepoogd had de inboedel, welke 
zijns inziens de handelszaak uitmaakte, 
aan de man te brengen, en daar de han
delszaak opgehouden had te bestaan 
wegens vrijwillig beiiindigen van de 
huurceel, en te?·wijl noch de hager aan
gehaalde beschouwingen, noch enige 
andere beschouwing van het arrest een 
voldoend antwoord uitmaken op het 
aldus gepreciseerde middel van eiseres, 
daar gezegde beschouwingen niet toelaten 
te weten in hoever de pogingen van de 
curator niet alleen de verkoop van de 
inboedel maar ook het overdragen van 
de huurceel als voorwerp hadden gehad 
en in welke mate dienvolgens de ver
wijten, door eiseres tegen verweerster 
gericht, in feite gegrond zijn, zodat het 
arrest artikel 97 van de Grondwet 
schendt : 

Overwegende dat eiseres het in het 
middel aangehaalde verweer in conclusie 
aanvoerde tot staving van haar stelling 
luidens welke de verweersters de handels
zaak van de hoofdschuldenaar hadden 
moeten in beslag nemen en te hunnen 
profijte verwezenlijken, terwijl ze inte
gendeel de curator de vrije hand hebben 
gelaten, zodat de handelszaak (clienteel, 
mobilair en recht op huur) door de schul
dige nalatigheid van de verweerders is 
teloorgegaan ; 

Overwegende dat het arrest ten deze 
beslist dat het wegvallen of verminderen 
van het voorrecht op de handelszaak te 
wijten is, niet aan de verweersters, maar 

aan het faillissement van de hoofdschul
denaar, « waardoor de vorderingen van 
de verweersters op de in pand gegeven 
handelszaak geblokkeerd werden » ; dat 
inderdaad de curator, die zowel voor de 
geprivilegieerde als voor de chirografaire 
schuldeisers zorg moet dragen, onmid
dellijk de procedure van verzet zou heb
ben ingesteld, des te meer daar van het 
begin af de rang van het voorrecht be
twist was ; dat, indien de verweersters 
hadden gehandeld zoals door eiseres voor
gesteld, zulks een verspilling van kosten 
zou hebben betekend; 

Overwegende dat het arrest hiermede 
bedoelt dat alle vorderingen van de ver
weersters op de in pand gegeven handels
zaak, ook die betreffende de overdracht 
van de huurceel, door het faillissement, 
en buiten elk toedoen van de verweer
sters, praktisch waren geblokkeerd ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
zijn beslissing lui dens welke het wegvallen 
of verminderen van het voorrecht op de 
handelszaak niet aan het toedoen van de 
verweersters te wijten is en eiseres dien
volgens, bij ontstentenis van de door 
artikel 2037 van het Burgerlijk Wetboek 
gestelde voorwaarde, als borg niet ont
slagen is, wettelijk rechtvaardigt ; 

Overwegende dat de rechter dienvol
gens niet gehouden was de conclusie te 
beantwoorden waarbij eiseres aanvoerde 
dat de pogingen van de curator om de 
handelszaak te gelde te maken enkel de 
inboedel doch niet de huurceel betroffen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

II. Wat de eis van Herman Luyten, 
vrijwillig tussenkomende partij, betreft : 

Overwegende dat de eis ertoe strekt 
het te wijzen arrest voor deze partij 
bindend te horen verklaren ; 

Overwegende dat eiser, die door het 
bestreden arrest buiten de zaak werd 
gesteld, er geen belang bij heeft dat zijn 
eis ingewilligd wordt ; dat deze derhalve 
niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en de eis tot bindendverklaring van 
het arrest ; veroordeelt eiseres in de kos
ten van haar voorziening en partij Her
man Luyten in de kosten van haar tussen
komst. 

10 maart 1967.- 1e kamer.- Voor
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. de Vreese. - Geli}k· 
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luidende conclusie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Bayart en Ansiaux. 

1e KAMER.- 10 maart 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- VERZOEK OM EEN AANVULLENDE 
ONDERZOEKSMAATREGEL. - ARREST 
DAT DE REDEN OPGEEFT WAAROM DEZE 
MAATREGEL . NUTTELOOS IS. - MET 

REDENEN OMKLEDE VERWERPING. 

V erwe1·pt bij een met 1·eclenen omklede 
beslissing het verzoek om een deslcun
digenonde?·zoek, het a1Test dat de ?'eclen 
opgeeft waa1·om deze onde?·zoelcsmaatregel 
nutteloos is (1). 

(L. EN A. VERHAEGHE, T. BELGISOHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 juni 1965 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 48-3, 51, 58 en 73 van het Wetboek 
der met het zegel gelijkgestelde taksen, 
doordat, nu de eisers, in hun conclusie 
voor het hof van beroep genomen, stelden 
dat de verkopen van vlees, waarvoor 
verweerder de door voormeld artikel 51 
bepaalde factuurtaxe opvorderde, van 
deze taxe ontheven waren overeenkom
stig voormeld artikel 58, daar het ging 
om contante verkopen in de openbare 
verkoopzaal van het slachthuis te G~nt, 
en daarbij betwistten dat hun brutowmst 
10 t. h. bedroeg, het arrest deze middelen 
van de eisers verwerpt en beslist dat 
de eisers het bewijs niet leveren van de 
aanwezigheid van de voorwaarden van 
ontheffing, zoals vereist door de voor
noemde artikelen 48-3 en 73, en doo1·dat, 
in zover de eisers aanboden het vereiste 
bewijs te leveren door een deskundig 
onderzoek, waarbij zou worden nagegaan 

(1) Cass., 11 mei 1964 (Bt~ll. en PAsrc., 
1964, I, 959), 

ofhet door de eisers als contant ter markt 
aangegeven bedrag normaal was, tegen
over het bedrag door hen gestort op de 
kantoren van de Kredietbank en van de 
Generale Bankmaatschappij, in specien, 
gedurende de kwestieuze jaren, en welke 
de praktijk was betre:ffende de contante 
verkopen op de markt te Gent, meer 
bepaald betre:ffende ~e v~rkopen van ~~ 
eisers aan slagers-w1nkehers, en waarbiJ 
advies zou worden gegeven over de 
vraag of de aangegeven contante verko
pen norm.aal aanvaardbaar w:~ren naar 
hun kwantiteit en welke werkehJke bruto
winst door de eisers werd gemaakt, het 
arrest beslist dat er geen reden bestaat 
om een deskundige aan te stellen, zonder 
deze beslissing op enige motive~ing. te 
steunen, terwijl dit gebrek aan mot~vermg 
een schending uitmaakt van art1kel 97 
van de Grondwet : 

Overwegende dat de eisers in h~n 
conclusie voor het hof van beroep, m 
ondergeschikte orde, om de aanstelling 
van een deskundige verzocht hadden met 
de opdracht " na te gaan of het door hen 
als contant ter markt ontvangen aange
geven bedrag normaal is, tegenover het 
bedrag door hen gestort op de kantoren 
van de '' Kredietbank " en van de « Gene
rale Bankmaatschappij "• in specien, 
gedurende de kwestieuze jaren, na te 
gaan welke de praktijk is betre:ffende 
de contante verkopen op de markt te 
Gent, meer bepaald betre:ffende de. ver
kopen van de eisers aan slagers-w-.mke
liers, na te gaan of de aangegeven con
tante verkopen (dus zonder factuur) nor
maal aanvaardbaar zijn naar hun kwan
titeit, advies te geven nopens de werke
lijke brutowinst do~~ de eisers g~~aakt "• 
ten einde te beWIJzen, enerziJds, dat 
geen factuurtaxe verschuldigd was, ver
mits het ging om verkopen met gereed 
geld op foren e~ markten W!1:)1rbij geen 
factuur vereist IS, en, anderziJdS, dat de 
brutowinst geen 10 t. h. maar 5 t. h. 
beliep; 

Overwegende, enerzijds, dat het ar~est 
erop wijst dat uit de door de « Krechet
bank " en de " Generale Bankmaat
schappij >> verschafte inlichtingen bleek 
dat het totaal bedrag van de gedane 
stortingen "merkelijk lager ligt >> dan 
het totaal bedrag van de uitgereikte 
herkomstattesten en dat « er niet uit 
voortvloeit dat het om contante beta
lingen zou gaan betreffende marktver
kopen die op dezelfde dag hadden plaats-
gehad >>; • 

Dat, anderzijds, het arrest beshst _d~t 
de brutowinst van 10 t. h. als een muu-
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mum wordt beschouwd en « onder het 
peil ligt van het percent aangenomen 
in de forfaitaire grondslagen voor het 
berekenen van de brutowinst vastgesteld 
in overleg tussen het Bestuur der directe 
belastingen en de betrokken bedrijfs
groeperingen van vleesgrossiers "; 

Dat de rechter aldus de redenen op
geeft waarom het gevorderd deskundig 
onderzoek nutteloos was ; dat het middel 
dienvolgens feitelijke grondslag mist ; 

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

10 maart 1967.- 1e kamer.- Voo1'
zitte?', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1'slaggeve1', H. Delahaye. - Gelijle
luidende conclusie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleite1's, 
HH. Bayart en Van Leynseele. 

2e KAMER.- 13 maart 1967. 

DIENSTPLICHT. - WIJZIGING VAN 
RET VOORWERP OF VAN DE OORZAAK 
VAN DE AANVRAAG.- VoORWAARDEN. 

De dienstplichtige lean voo1' de militie-
1'echtscolleges in ellee stand van de zaalc 
het voo?'We1'p of de oo?·zaalc van zijn aan
vmag wijzigen, voo1· zove1· de voo1· de 
nieuwe aanV?·aag vastgestelde voo?·wam·
den 1'eeds ve1'vuld wa1'en op het ogenblilc 
van de om·sp?·onlcelijlce aanvmag; het 
bewijs van het bestaan van deze voo?'
~vaa1'den lean evenwel uit late1·e gegevens 
blijleen (1). (Dienstplichtwetten, geco
ordineerd op 30 april 1962, art. 20, 
§ 4.) 

(HERMANS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 22 november 1966 door 
de hoge militieraad gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van artikel12, § 1, 2°, van de dienst
plichtwetten gecoi:irdineerd op 30 april 
1962, doo1'dat de bestreden beslissing de 

(1) Cass., 2 mei 1966 (Bttll. en PAsiC., 1966, 
I, 1102); raadpl. cass., 27 februari 1967, 
Sttp?·a, blz. 818. 

aanvraag tot vrijlating van eiser ver
werpt om de reden dat deze laatste ten 
tijde van zijn oorspronkelijke aanvraag 
van 25 januari 1966 niet te werk gesteld 
was in de mijn, te1·wijl deze interpretatie 
van de wet strijdig is met het inzicht 
van de wetgever die, bij het uitvaardigen 
van artikel 20, § 4, van gezegde wett.en, 
een soepelere toepassing van de militie
wetgeving beoogd heeft, en derhalve 
bedoeld heeft dat de aanvraag niet alleen 
ten tijde van haar 'formulering, maar 
eveneens ten tijde van haar onderzoek 
zou beoordeeld worden, en te1'wijl eiser 
ten tijde van de wijziging van zijn aan
vraag tot vrijlating op 22 november 1966 
aan de voorwaarden van artikel 12, § 1, 
2°, van voornoemde wetten voldeed : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt dat eiser ter zitting uit
drukkelijk verklaart zijn oorspronkelijke 
aanvraag, gesteund op artikel 10, § 2, 
1°, bij toepassing van artikel 20, § 4, te 
wijzigen in een aanvraag om vrijlating 
op grand van artikel 12, § 1, 2o; 

Overwegende dat artikel 12, § 1, 2°, 
van bedoelde wetten bepaalt : « kan 
worden vrijgelaten .. . de ingeschrevene 
die wegens zijn leeftijd geen recht meer 
heeft op de eerste vijf uitstellen en die, 
bij het indienen van zijn aanvraag, sedert 
ten minste twee jaar de voorwaarden 
gesteld in artikel 10, § 1, 3°, vervult "; 
dat anderzijds, artikel 20, § 4, van ge
zegde wetten bepaalt : « In elke stand 
van de zaak kan de dienstplichtige v66r 
de militiecolleges het voorwerp van zijn 
aanvraag wijzigen of een reden door een 
andere vervangen " ; 

Overwegende dat indien mag aange
nomen worden dat de wetgever, bij het 
uitvaardigen van artikel 20, § 4, een 
soepelere toepassing van de militiewetten 
beoogd heeft, men daaruit niet mag afiei
den dat dit artikel de bepaling van arti
kel12, § 1, 2°, zou gewijzigd hebben; dat, 
bij gebrek aan afwijkende bepaling, de 
verklaring van 22 november 1966 waarbij 
eiser het voorwerp van zijn oorspronke
lijke aanvraag wijzigde, overeenkomstig 
de bepaling van artikel 12, § I, 2°, dient 
beoordeeld met inachtneming van de 
toestand die bestond bij het indienen 
van zijn aanvraag van 25 januari 1966; 

Overwegende derhalve dat de bestre
den beslissing, door te verklaren : « dat 
betrokkene in januari 1966, op het ogen
blik van zijn aanvraag, niet in de onder
grand werkzaam was, maar integendeel 
dat hij gewoon zijn studies van technisch 
ingenieur voortzette " en « dat hij dus 
niet aan de bij artikel 12, § 1, 2°, gestelde 
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toepassingsvoorwaarde voldoet », deze 
laatste wetsbepaling niet schendt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

I3 maart I967.- 28 kamer.- Voo1'
zitter, H. Louveaux, raadsheer · waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 13 rnaart 1967. 

CASSATIEMIDDELEN. DIENST-
PLIOHT. - MIDDEL GERIOHT TEGEN 
EEN OP VERWIJZING NA CASSATIE 
GEWEZEN ARREST. - MIDDEL DAT 
SLECHTS KRITIEK UITBRENGT TEGEN 
DE RECHTSLEER WAAROP DE VERNIE
TIGING STEUNT EN WELKE DOOR HET 
RECHTSCOLLEGE OP VERWTJZING IS GE
HULDIGD. - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

Is niet ontvankelij lc het midclel dat gericht 
is tegen een op ve1·wijzing na cassatie 
gewezen beslissing, wannee1· het enlcel 
kritiek ~titb1·engt tegen cle 1'echtsleM' waa1'
op de vernietiging steunt en die cloo1· het 
1'echtscollege op ve1·wijzing is gehul
digd (I). (Wet van 7 juli I865, art. I, 
lid 2.) 

(MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
T. VERSCHROEVEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing door de hoge militieraad ge
wezen op 20 september I966; 

Gelet op het arrest van verwijzing 
door het Hof gewezen op 20 jtmi I966 (2) ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van artikelen IO, § 3, en 20, 
§ 3, van de dienstplichtwetten gecoi.irdi
neerd op 30 april I962, cloorclat de bestre
den beslissing de op I3 december I965 

(1) Cass., 4 mei 1964 (Bull. en PAsiC., 1964, 
I, 935); raadpl. cass., 22 februari 1966 (ihid., 
1966, I, 811). 

{2) B1Jll. en PAsrc., 1966, I, 1332. 

door verweerder ingediende aanvraag 
strekkende tot het bekomen van een 
uitstel van dienst op grond van voor
noemde wetsbepalingen ontvankelijk 
heeft verklaard, terwijl verweerder reeds 
in januari I965 een aanvraag strekkende 
tot hetzelfde doel had ingediend en der
halve de toepassingsvoorwaarde van arti
kel 20, § 3, ten deze niet vervuld was : 

Overwegende clat het middel slechts 
kritiek uitbrengt tegen de leer waarop 
de door het arrest van 20 juni I966 uit
gesproken vernietiging steunt en die door 
het op verwijzing uitspraak doende 
rechtscollege in de bestreden beslissing 
gehuldigd werd ; 

Dat het middel krachtens artikel I, 
lid 2, van de wet van 7 juli 1865 niet 
ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikelen IO, § 3, en 20, 
§ 3, van de dienstplichtwetten gecoi.irdi
neerd op 30 april 1962, cloordat de bestre
den beslissing aan verweerder een uitstel 
van dienst toekent op grand van voor
melde wetsbepalingen, terwijl verweerder 
in zijn memorie van 29 maart I966 toe
geeft dat hij in januari I965 enkel theore
tisch was ingeschreven voor een verder 
studiejaar (te Leuven) doch daarvan 
feitelijk de dagcursussen niet volgde en 
artikel IO, § 3, voornoemd uitdrukkelijk 
het regelmatig volgen van volledige dag
cursussen als voorwaarde stelt en deze 
voorwaarde, overeenkomstig artikel 10, 
§ 3, van dezelfde wetten, ten deze in 
januari 1965 moest vervuld zijn : 

Overwegende dat de memorie van 
29 maart I966, waarop het middel steunt, 
voor andere rechters wercl ingediend dan 
cleze die de bestreden beslissing hebben 
uitgesproken ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

13 maart 1967.- 28 kamer.- Voo1·
zitte1· en Ve1·slaggeve1·, H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlchticlencle conr-lusie, H. Charles, ad
vocaat-generaal. 

28 KAMER.- 13 rnaart 1967. 

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- HOF VAN BEROEP DAT DE DOOR DE 
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CORRECTIONELE RECHTBANK UITGE· 
SPROKEN STRAF VERZWAART. - VER· 
EISTE EENP ARIGHEID VAN STEMMEN. -

ARREST DAT ENKEL MELDING MAAKT 
VAN ARTIKEL 140 VAN DE WET VAN 
18 JUNI 1869, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 2 
VAN DE WET VAN 4 SEPTEMBER 1891. 
- 0NVOLDOENDE VERMELDING. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF· 
ZAKEN. - 0ASSATIE, OP DE VOORZIE· 
NING VAN DE BEKLAAGDE, VAN DE BE· 
SLISSING OP DE STRAFVORDERING. -
BRENGT DE VERNIETIGING MEDE VAN 
DE NIET-DEFINITIEVE BESLISSING, GE· 
WEZEN OP DE VORDERING VAN DE 

BURGERLIJKE PARTIJ, NIETTEGEN· 
STAANDE DE TEGEN DEZE BESLISSING 
GERIOHTE VOORZIENING ONONTVANKE· 
LIJK IS, ZELFS IN GEVAL VAN AFSTAND 
VAN DEZE VOORZIENING. 

1° Ret hof van beroep, waarbij aanhangig 
is het hoge1• be1·oep van het openbam· 
ministe1·ie tegen een vonnis· van de cm·
rectionele 1·echtbank, lean de doo1• de 
ee1·ste 1·echte1· uitgesptolcen sttaf slechts 
ve1·zwa1·en zo het met eenpatigheid van 
stemmen uitsp1·aalc doet en deze een
patigheid in zijn beslissing vaststelt; 
de enkele ve1·melding van a1·tikel 140 
van de wet van 18 jtmi 1869, gewijzigd 
bij a1·tilcel 2 van de wet van 4 septembe1· 
1891, volstaat niet ( 1). (Wet van 4 sep · 
tember 1891, art. 2.) 

2° De ve1•nietiging, op de vootziening van 
de belclaagde, van de beslissing op de 
stmjvonle1·ing b1·engt de vernietiging 
mede van de niet-definitieve beslissing 
gewezen op de vo1·de1·ing van de burger
lijlce partij, die het gevolg e1·van is, alhoe
wel de tegen de tweede beslissing inge
stelde vootziening thans niet ontvankelijk 
is, en al heeft de beklaagde van deze V001'· 
ziening afstand gedaan (2). 

(GAGELMANS, T. JANSSENS 
EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 november 1966 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Cass., 23 december 1957 (Bull. en PA· 
SIC., 1958, I, 443); raadpl. cass., 2 oktober 
1961 (ibid., 1962, I, 136). 

(2) Cass., 2 mei 1966 (Bttll. en PASIC., 1966, 
I, 1110); 5 december 1966, s1tp1·a, blz. 444. 

I. Ten aanzien van de voorziening van 
Gagehnans : 

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

1° tegen Janssens 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
is om zich te voorzien tegen de beslissing 
welke een medebeklaagde vrijspreekt; 

2o tegen eiser : 
Over het middel afgeleid uit de scherr

ding van de artikelen 140 van de wet 
van 18 juni 1869 over de gerechtelijke 
organisatie, gewijzigd door artikel 2 van 
de wet van 4 september 1891, 418, 419 
en 420 van het Strafwetboek, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, dom·dat het bestreden 
arrest, rechtdoende op strafgebied, het 
vonnis a quo bevestigd heeft « onder de 
enkele wijziging dat de hoofdgevangenis
straf van een maand opgelegd aan be
klaagde Gagelmans verhoogd wordt op 
drie maanden "• zonder vast te stellen dat 
deze beslissing genomen werd met een
parigheid van stemmen, tetwijl deze een
parigheid van stem1nen van de· rechters 
in hoger beroep om de door de correc
tionele rechtbank opgelegde straf te ver
zwaren in hun arrest uitdrukkelijk moest 
vermeld worden (artikel 140 van de wet 
van 18 jcmi 1869 gewijzigd door artikel 2 
van de wet van 4 september 1891); dat 
deze formaliteit van substantiele aard is 
en haar ver~u~m de nietigheid meesleept 
van de beshssmg over de strafvordering 
en, bijgevolg, van deze over de burger
lijke rechtsvorderingen die er het gevolg 
van zijn : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om de door de eerste rechter toegepaste 
straf te verzwaren, op de reden steunt 
<< dat een te milde toepassing der strafwet 
werd g;edaan "' « om die redenen ... gezien 
... art1kel 140 van de wet van 18 juni 
1869, gewijzigd door artikel 2 van de 
wet van 4 september 1891 ... >>; 

Overwegende dat, in de gevallen waar 
zij op~eleg;d is, de verplichting om bij 
eenpanghe1d van stemmen te beslissen, 
een substantiele formaliteit uitmaakt 
waarvan de naleving door de rechter 
moet vastgesteld worden ; 

Overwegende dat de enkele vermelding 
van artikel 140 van de wet van 18 juni 
1869, gewijzigd door artikel 2 van de 
wet van 4 september 1891, niet kan be
schouwd worden als de vaststelling vari 
het nakomen van deze wetsbepaling ; 

Dat het middel gegrond is ; 
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B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vorderingen ingesteld 

1° tegen eiser : 

Overwegende dat eiser afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening in zover 
zij gericht was tegen de niet definitieve 
beslissing over de door Anna Van Meche
len tegen hem ingestelde burgerlijke vor
dering; 

Maar overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing gewezen over de pu
blieke vordering de vernietiging van 
voormelde beslissing en van de beslis
singen over de andere tegen eiser inge
stelde burgerlijke vorderingen welke het 
gevolg ervan zijn, medebrengt ; 

2° door eiser tegen de Assurantie van 
de Belgische Boerenbond : 

Overwegende dat eiser geen middel 
inroept; 

II. Ten aanzien van de voorzieningen 
van de consorten Fryters en Schepen
donck, burgerlijke partijen : 

Overwegende dat die voorzieningen 
beperkt zijn tot de beslissing over de 
door die burgerlijke partijen ingestelde 
vorderingen tegen ,T anssens, naamloze 
vennootschap << Minerve " en naamloze 
vennootschap « Assurantie van de Bel
giselle Boerenbond "• rechtstreeks ge
daagden; 

Overwegende dat de eisers zich ertoe 
bepalen in hun verzoekschrift te verkla
ren dat zij zich in ondergeschikte orde 
tegen voormelde partijen voorzien voor 
zover de voorziening van Gagelmans niet 
zou verworpen worden ; 

Dat zij geen middelen inroepen ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening van Gagelmans in 
zover zij gericht is tegen de beslissing 
over de tegen hem door Anna Van Meche
len ingestelde burgerlijke vordering; ver
nietigt het bestreden arrest, doch enkel 
in zover het uitspraak doet over de tegen 
Gagelmans ingestelde publieke vordering, 
over de tegen Gagelmans ingestelde bur
gerlijke vorderingen en over de kosten 
van voormelde publieke en burgerlijke 
vorderingen ; verwerpt de voorziening 
van Gagelmans voor het overige ; ver
werpt de voorzieningen van de consorten 
Fryters en Schapendonck ; beveelt dat 
melding van dit arrest zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt Gagel-

mans tot een vierde en de consorten 
Fryters-Schapendonck tot negen tienden 
van de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Gent. 

13 maart 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Wauters. - Gelijkluiaende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Dassesse. 

2e KAMER.- 13 maart 1967. 

HERHALING. - VERZWARENDE OM
STANDIGHEID. 0NWETTELIJK IN 
ACHT GENOMEN. - VoORWAARDEN 
VEREIST OPDAT DEZE ONWETTELIJK
HEID DE VERNIETIGING VAN DE VER
OORDELING MEDEBRENGT. 

De ve1·zwmende omstandigheia van her
haling, welke onwettelijk door de 1'echte1· 
wor·dt in acht genomen, br·engt de ve1·
nietiging van de verooraelende beslissing 
slechts mede, zo de uitgesproken stmf 
die welke de wet voor een eer·ste misd1·ij f 
vaststelt ovm·schrijdt of zo ~tit een vast
stelling van de beslissing blij let aat het 
omwille van de het·haling is dat de 1·echter 
de hoeg1·ootheid van de stmf !weft vastge
steld (1). (Wetb. van strafv., art. 411 
en 414.) 

(VAN LIERDE, T. VAN HAVER 
EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
:wrest, op 28 november 1966 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het eerste en het derde mid del, af
geleid, het eer·ste, uit de onregelmatigheid 
van de procedure en de miskenning van 

(1) Oass., 6 juli 1953 (Bull. en PAsrc., 1953, 
I, 885) en 25 oktober 1965 (ibid., 1966, I, 
262); verg. cass., 22 maart 1965 (ibid., 1965, 
I, 777). 
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de regelen van het bewijs, doo1·dat het 
bestreden arrest aanneemt dat eiser zich 
in staat van wettelijke herhaling be
vindt, te~·wijl het regelmatig bewijs van 
een vroegere veroordeling van eiser in 
het dossier van de procedure ontbreekt, 
het derde, uit de schending van artikel 56 
van het Strafwetboek, doo?'dat, in strijd 
met de vermelding van de dagvaarding 
van eiser v66r de correctionele rechtbank, 
eiser geen straf ondergaan heeft in 1962, 
doch in 1959 en 1960 tot juli 1960, datum 
waarop hij in vrijheid werd gesteld, te?'
wijl de feiten wegens welke hij thans 
veroordeeld werd dagtekenen van 11 ok
tober 1965, hetzij meer dan vijf jaar na 
het ondergaan van de vroegere straf, 
zodat hij zich niet in staat van wette
lijke herhaling bevindt : 

Overwegende, enerzijds, dat de door 
het bestreden arrest uitgesproken straf 
die welke door de wet voor een eerste 
misdrijf bepaald wordt niet overschrijdt; 
dat, anderzijds, het arrest geen vast
stelling inhoudt waaruit blijkt dat het 
wegens de herhaling is dat de rechter 
het bedrag van de straf heeft bepaald ; 

Dat hieruit volgt dat, zelfs waren de 
middelen gegrond, de straf niettemin wet
telijk gerechtvaardigd zou blijven; 

Dat de middelen niet ontvankelijk 
zijn; 

(Het overige zonde1' belang.) 

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

13 maart 1967. - ze kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'slaggeve1', 
H. Wauters. - Gelijklttidende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 13 maart 1967. 

OASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. - HoF VAN ASSISEN. - VooR
ZIENING TEGEN HET VEROORDELEND 
ARREST. - MIDDEL DAT EEN NIETIG
HEID AANVOERT DIE ENKEL HET VOOR
ONDERZOEK BETREFT. - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

Is niet ontvankelijk tot staving van de voo?'
ziening tegen een doo1· het hof van as
sisen gewezen veroordelend an·est het 

middel dat een enkel op het voo?·onde?'
zoek bet1·ekking hebbende nietigheid aan
voe~·t (1). (Wetb. van strafv., art. 408.) 

(DE DECKER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van assisen van de 
provincie Antwerpen op 16 december 
1966 gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 43 en 44 van het 
W etboek van strafvordering, doonlat het 
bestreden arrest steunt op het electro
encefalografisch onderzoek gedaan door 
iemand die daartoe niet door de onder
zoeksrechter was aangesteld en daartoe 
niet de wettelijke eed had afgelegd, en 
anderzijds het Hof van assisen van 
Antwerpen steunt bij zijn veroordeling 
op het verslag van iemand die op 11 ok
tober 1965 onder de wettelijk voorziene 
eed een welbepaalde opdracht, te weten 
het uitvoeren van een electroencefalo
grafisch onderzoek, aanvaardde en, on
clanks de afgelegde eed, deze opdracht 
niet heeft uitgevoerd, erger nog, zijn 
verslag en de bijbehorende diagram
men aan de onderzoeksrechter als zijn 
persoonlijk werk heeft, medegedeeld, te?'
wijl de opdracht door de onderzoeks
rechter gegeven en door de eedafleggende 
geneesheer aanvaard, een persoonlijk 
karakter had en als houdende een onder
zoek en/of een besluit niet mocht worden 
gedelegeerd, minstens niet zonder kennis
geving van deze delegatie, en anderzijds 
een volledig encefalografisch onderzoek, 
dat precies het bijzonder voorwerp uit
maakt van een tweede, afzonderlijke 
aan een bepaalde deskundige gegeven 
opdracht, niet integraal, zonder de in 
het Wetboek van strafvordering voor
ziene formaliteiten en meer bepaald de 
eedaflegging, door een derde mag worden 
uitgevoerd : 

Overwegende dat de aangevoerde nie
tigheid enkel het vooronderzoek betreft ; 
dat eiser zich niet voorzien heeft tegen 
het arrest van verwijzing van de kamer 
van inbeschuldigingstelling, zodat het 
middel niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de substantiiile 

(1) Oass., 21 mei 1962 (Bull. en PAsTC., 1962, 
I, 1073}; raadpl. cass., 14 november 1966, 
(ibid., 1966, I, 344). 
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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. 

13 maart 1967. - 2e kamer. - Voor
zittm·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Rallemans. - Gelijlcluiclencle conclu
sie, H. Charles, advocaat-generaal. -
Pleiter, H. L. Delwaide (van de balie 
te Antwerpen). 

2e KAMER.- 14 maart 1967. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VA,N DE BELASTBARE GROND
SLAG BIJ VERGELIJKING MET DE NOR
MALE INKOMSTEN VAN SOORTGELIJKE 
BELASTINGPLIORTIGEN. - DOOR DE 

BELASTINGSCRULDIGE VOORGELEGDE 
BOEKROUDING. - BEWIJSKRACRTIG 
BESTANDDEEL. - SOEVEREINE BEOOR
DELING DOOR DE FEITENRECRTER. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN. - 0NDUIDELIJK MID
DEL. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 
BELASTINGEN. - MID DEL DAT STELT 
DAT EEN IN CONCLUSIE AANGEVOERD 
VERWEERMIDDEL NIET IS BEANTWOORD. 
-IN RET MIDDEL A,ANGERAALDE PAS
SUS KOJ\1T IN DEZE CONCLUSIE NIET 
VOOR. - MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG l\UST. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
DIRECTE BELASTINGEN. - STUKKEN 
DIE ElSER BUITEN DE GESTELDE VOR
MEN EN TERMIJN REEFT OVERGELEGD. 
- STUKKEN VREEMD AAN DE ONT
VANKELIJKREID VAN DE VOORZIENING. 
- STUKKEN WAAROP RET HoF GEEN 
ACHT SLAAT. 

1° Het hof van be1•oep dat uitspmak cloet 
over wettelijkheid van een bij verge
lijking met de n01·male winsten van 

(1) Cass., 8 december 1964 (Bttll. en PASIC., 
1965, I, 358); raadpl. cass., 16 februari 1965 
(ibid., 1965, I, 614). 

(2) Cass., 15 september 1964 (Bull. en 
PAsrc., 1965, I, 52); 17 januari 1966 (ibid., 
1966, I, 636). 

een soo1·tgelijke belastingplichtige geves
tigde aanslag beoorcleelt soeverein in feite 
of de door de belastingschuldige over
gelegde boekhouding voldoende waar
bo?'gen van juistheicl biedt en als bewijs
krachtig client te wo1·den beschouwcl ( 1). 
( Gecoordineerde wet ten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 28.) 

2° Is niet ontvankelij k het middel waarvan 
cle onclttidelij lcheicl hr>t oncleJ·zoelc ervan 
onmogelijk maakt (2). 

3° Mist feitelijlce g1'0ndslag het miclclel clat 
stelt dat een in conclusie aangevoe1·d 
ve?'Weermicldel niet is beantwo01·cl, als 
cle in het miclclel aangehaalcle passus 
in cleze conclusie niet voo1·komt (3). 

4° Inzake cli1·ecte belastingen slaat het 
Hof van cassatie geen acht op stulclcen 
welke vreemcl zijn aan cle ontvanlcelijlc
heicl van cle voo?·ziening of andere stuk
lcen tenzij cle akten van afstancl, van 
geclingshe1·vatting of van pleitve?·gun
ningen, wellce eise?' niet in cle vormen 
en binnen cle te1·mijn gestelcl bij arti
lcel 14 van cle wet van 6 september 1895, 
vervangen clo01· a1·tilcel 1 van cle wet van 
23 juli 1953, heeft neergelegcl ( 4). 

(TUERLINCKX-ADRIAENS, T. BELGISCRE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET ROF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 maart 1965 door het Rof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 28, eerste lid, en 55 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoordineerd bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, do01·clat 
het bestreden arrest er zich toe beperkt 
de grieven van de administratie over te 
nemen, grieven die slechts betrekking 
hebben op de vorm van de boekhouding 
en niet op de waarachtigheid en de ge
trouwe weergave van de beroepsactivi
teit, zonder vast te stellen dat de over
genomen feiten werkelijk de geloofwaar
digheid aantasten en aan de boekhouding 

(3) Cass., 7 juni 1966 (Bttll. en PAsrc., 1966, 
I, 1281) ; raadpl. cass., 24 oktober 1966, supra, 
blz. 250. 

(4) Cass., 12 januari 1960 (Bull. en PAsrc., 
1960, I, 534) ; raadpl. cass., 17 maart 1964 
(ibid., 1964, I, 770) en 16 november 1960 
(ibid., 1961, I, 282). 
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haar bewijskracht ontnemen, en zonder 
te antwoorden op de opmerkingen waar
bij eiser deed gelden dat zijn boekhouding 
bewijskrachtig was en van die aard dat 
zij de gause activiteit van zijn handel 
getrouw weergaf, en zonder er dienvolgens 
de gepaste gevolgtrekkingen uit af te 
leiden voor het vaststellen van de belast
bare winst, te1·wijl eiser zijn volledige 
boekhouding aan de contro]e van het hof 
van beroep heeft onderworpen, uit het 
arrest blijkt dat het onderzoek van de 
stukken geen resultaat heeft opgeleverd 
dat een oordeel toelaat over de valsheid, 
de onbetrouwbaarheid of de ongeloof
waardigheid van de neergelegde stukken 
en het arrest de redenen niet vermeldt 
welke het hof van beroep tot het afwijzen 
van dit onderzoek hebben gebracht : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser " geen regelmatige boekhouding 
houdt en evenmin bewijskrachtige be
scheiden bezit ; dat de aankoopfacturen 
niet in chronologische volgorde inge
schreven werden, dat niet voor alle druk
werk facturen werden opgemaakt, losse 
bladen in het factuurboek voorkomen en 
uittreksels uit de postcheckrekening ont
breken " en dat << de neergelegde stukken 
onvolledig zijn en derhalve geen vol
doende waarborg bieden "; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
de feiten preciseert waaruit het gemis 
aan bewijskracht van de boekhouding 
wettelijk en zonder schending van de in 
het middel ingeroepen wetsbepalingen 
is kunnen afgeleid worden ; 

Overwegende dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 28 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, geco6rclineerd bij het besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, en 97 van 
de Grondwet, doo1·dat het arrest zich 
ermede vergenoegt de oorspronkelijk 
aangegeven omdeling tussen de drie ver
schillende soorten activiteiten in dezelfde 
tak van het drukkersambacht toepasse
lijk te maken op het resultaat van een 
vergelijkingsprocedure die de basis van 
de aankopen grondig heeft gewijzigd, 
zonder te antwoorden op de opmerkingen 
waarbij eiser deed gelden dat de verge
lijking geen controleerbare, waarachtige 
en dienvolgens wettelijk verantwoorde 
gevolgtrekkingen over deze omdeling kon 
opleveren, terwijl het arrest, bij gebrek 
aan controle van de vergelijkingspunten, 
de globaal voorgestelde basis van de 
directoriale beslissing overneemt en het 
uiteindelijk beclrijfsresultaat bevestigt 

doch niet vaststelt dat de vergelijkings
punten inlichtingen verschaffen over de 
betwiste omdelingen tussen de drie tak
ken van de bedrijvigheid van eiser, te1'
wijl een oordeelkundige controle van de 
vergelijkingspunten het hof van beroep 
in de mogelijkheid zou hebben gesteld 
de omdeling te vestigen op vaststaande 
elementen, geput uit de boekhouding, 
en die de verhouding van iedere activi
teit tot het geheel zouden hebben kunnen 
bepalen, tenvijl ook de door artikel 28 
voorgeschreven vergelijking het mogelijk 
zou hebben gemaakt ei:m. winstpercentage 
op ieder deel van de activiteit en dien
volgens een aangepast en verantwoord 
winstpercentage en de totale winst vast 
te stellen : 

Overwegende dat het arrest, zonder 
schending van de in het middel aan
gehaalde wetsbepalingen, heeft kunnen 
beslissen dat eiser gebonden is door de 
door hem zelf aangegeven omdeling van 
het aangekochte papier onder zijn drie 
bedrijfstakken als uitgever van een adver
tentieblad, als drukker en als vvinkelier, 
en dat de ter griffie neergelegde stukken 
niet van die aard zijn dat zij die omde
ling zouden wijzigen; 

Overwegende dat, in zover het middel 
het arrest verwijt << de vergelijkings
punten " niet te hehben gecontroleerd, 
die het volgens eiser moesten mogelijk 
maken de omdeling tussen zijn drie 
bedrijfstakken te vestigen, uit geen enkel 
stuk waarop het Hof acht vermag te 
slaan kan worden uitgemaakt welke ver
gelijkingspunten eiser bedoelt, zodat de 
grief hij gebrek aan duidelijkheid niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
blijkt dat eiser in conclusie voor het hof 
van beroep heeft doen gelden dat de 
<< vergelijkingsprocedure " geen contro
leerbare, waarachtige en dienvolgens wet
telijk verantwoorde gevolgtrekkingen 
over de omdeling kon opleveren ; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 26 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, geeoor
dineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, do~1·dat het arrest 
zich ermede vergenoegt vast te stellen 
dat de medewerking van een van de km
deren op de in de sociale wetgeving voor
ziene loonlijsten niet voorkomt, terwijl 
het de waarachtigheid van deze mede
werking niet betwist : 
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Overwegende dat het arrest, door vast 
te stellen dat « van de werkelijke mede
werking van de dochter van eiser in het 
bedrijf geen bewijs voorhanden is "• de 
waarachtigheid van deze medewerking 
verwerpt; 

Overwegende dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op stukken die, vreemd zijnde aan 
de ontvankelijkheid van de voorziening, 
op 11 september 1965, hetzij meer dan 
negentig vrije dagen na de kennisgeving 
van het arrest aan de partijen op 24 maart 
1965, en derhalve buiten de termijn ge
steld door artikel 14 van de wet ven 
6 september 1895, vervangen door arti
kel 1 van de wet van 23 juli 1953, ter 
griffie van het Hof van cassatie, werden 
neergelegd, verwerpt de voorziening ; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

14 maart 1967. - 2e kamer.- Voo?'
zitte?·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. de Vreese. - Gelijkluidende 
conclztsie, H. Charles, advocaat-generaal. 

Pleite1·s, HH. Clerens (van de balie 
bij het Hof van beroep te Brussel) en 
Van Leynseele. 

2e KAMER. - 14 maart 1967. 

BEvVIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. 
- DIREOTE BELASTINGEN. - BE-
SLISSING VAN DE DIREOTEUR DER 
BELASTINGEN. - UrTLEGGING booR 
RET HOF VAN BEROEP.- MET DETER
MEN VAN DE BESLISSING ONVERENIG
BARE UITLEGGING.- MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRAOHT VAN DEZE AKTE. 

De bewijslc?·acht van de akten W01'dt mis
kend doo1· het arrest dat aan de beslissing 
van de di?·ecteuT cle1' cli1·ecte belastingen 
een met de te1·men van cleze akte onvere
nigbaTe ~titlegging geeft (1). (Burgeri. 
Wetb., art. 1319.) 

(BELGISOHE STAAT, J\UNISTER 
VAN FINANOI]JN, T. VERSTRAETE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 5 mei 1964 (Bull. en PAsro., 1964, 
I, 949), 

arrest, op 28 oktober 1964 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 en 112 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, doo1·clat het hof van 
beroep verklaart dat de bedragen van 
132.226 frank en 71.946 frank, alhoewel 
ze voor de clienstjaren 1960 en 1961 in 
de beslissing van de directeur van 15 mei 
1963 als door verweerder « niet aange
geven ontvangsten voor familiedrulr
werk " gerubriceerd worden, feitelijk als 
winsten belast worden ; dat zij immers 
boven de aangegeven winsten, die het 
verschil uitmaken tussen de ontvangsten 
en de onkosten, met inbegrip van de 
kosten voor aankoop van papier, bere
kend worden op 500 t. h. van de kostprijs 
van het papier voor het familiedrukwerk 
en dat zulks duidelijk blijkt uit de stuk
ken 46, 53, 56, 13, 45 en 57 van het dos
sier, te1·wijl nit die stukken integendeel 
blijkt dat de administratis slechts een 
brutowinst van 400 t. h. overeenstem
mende met een ontvangst van 500 t. h. 
betreffende het familiedrukwerk heeft 
aangenomen : 

Overwegende dat het arrest de winsten 
herberekent die opgebracht werden door 
het zogenaamde familiedrukwerk om de 
reden dat de betwiste bed:ragen van 
132.226 frank en 71.946 frank, alhoewel 
zij voor de dienstjaren 1960 en 1961 in 
de beslissing van de directeur als << niet 
aangegeven ontvangsten " gerubriceerd 
worden, feitelijk als winsten belast wor
den; 

Overwegende dat het arrest zijn be
slissing grondt op de vaststelling dat de 
bedoelde bedragen << immers boven de 
aangegeven winsten, die het verschil 
uitmaken tussen de ontvangsten en de 
onkosten, met inbegrip van de kosten 
voor aankoop van papier, berekend wor
den op 500 t. h. van de kostprijs van het 
papier voor · familiedrukwerk "• zoals 
<< duidelijk blijkt uit het bericht van wij
ziging (stuk 46) waar een brutowinst
marge van 577 t. h. weerhouden werd, 
uit het verslag van de verificateur 
(stuk 53), uit de nota (stuk 56) en het 
verslag (stuk 13) waarbij de brutowinst 
op 500 t. h. van de kostprijs van het 
papier gebracht werd, rekening hou
dende met het vergelijkingsplm.t 38.120 
(stuk 45), alsmede uit de taxatie 
(stuk 57)"; 

Overwegende, eensdeels, dat bedoelde 
stukken van het dossier impliceren dat 
niet de brutowinst, zoals het verkeer
delijk door het arrest wordt verklaard, 
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maar wel de ontvangsten bepaald werden 
op 500 t. h. van de aankoop- of kostprijs, 
hetgeen overeenstemt met een bruto
winst van 400 t. h. ; 

Overwegende, anderdeels, dat de bere
kening van de directeur impliceert dat de 
betwiste bedragen geenszins voor hun 
integraal bedrag als winsten belast wor
den, maar dat de eruit voortvloeiende 
brutowinst slechts bepaald wordt na 
aftrek van de totale aankopen, waarin 
begTepen zijn de aankopen die betrek
king hebben op de niet aangegeven ont
vangsten; 

Overwegende dat hieruit volgt dat het 
arrest van vorenvennelde stukken, en 
meteen van de beslissing van de direc
teur, een interpretatie gegeven heeft die 
met de bewoordingen ervan onverenig
baar is, en bijgevolg de bewijskracht van 
deze akten miskend heeft ; 

Overwegende dat het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het de winst op het 
zogenaamd familiedrukwerk verwezen
lijkt herberekent en dienvolgens de be
lastbare basissen voor de dienstjaren 1960 
en 1961 herleidt tot respectievelijk 
364.568 frank en 309.021 frank en in 
zover het uitspraak doet over de kosten ; 
beveelt dat melding van het thans ge
wezen arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

14 maart 1967.- 2e kamer. - Voo?'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve~·
slaggeve?", Ridder de Schaetzen.- Gelijlc
luidende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele. 

1e KAMER. -16 maart 1967. 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- LAND
PACHT. - 0NTVANKELIJKHEID VAN 

(1) en (2) Repertoi1·e p1·atique du droit belge, 
Complement, d. I, vo Bail a fm·me, nr 249. 

Hetzelfde gold wat betreft de voorafgaande 
poging tot verzoening voorgeschreven bij het 
vroeger artikel 48 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering (cass., 27 februari 
1908, Bull. en PAsrc., 1908, I, 116; cass. fr., 
6 december 1892, Dalloz, 1893, I, 478). 

ELKE RECHTSVORDERING ONDERGE· 
SCHIKT AAN EEN VOORAFGAAND VER
ZOEK VAN EISER OM DE VERWEERDER 
TOT VERZOENING OP TE ROEPEN. -
ARTIKEL 59 VAN RET WETBOEK VAN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
BEPALING DIE NIET VAN OPENBARE 
ORDE IS. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER
LIJKE ZAKEN.- VERWEERDER IN EEN 
RECHTSVORDERING INZAKE PACHT DIE 
VOOR RET HOF STELDE DAT DE RECHTS
VORDERING NIET ONTVANKELIJK WAS, 
DAAR DE ZAAK ZONDER VOORAFGAANDE 
POGING TOT VERZOENING WERD BE
RECHT.- VERWEERDER DIE ZIJN VER
"\VEER VOOR DE FEITENRECHTER HEEFT 
VOORGEDRAGEN, ZONDER DEZE GROND 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OP TE 
WERPEN, - N lET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

3° HUUR VAN GOEDEREN. -LAND
PACHT. - BEDINGEN VAN DE PACHT 
DIE ALS NIET BESTAANDE WORDEN BE
SCHOUWD DOOR ARTIKEL 1764 VAN RET 
BURGERLIJK WETBOEK. GEBIE
DENDE BEPALING DOCH NIET VAN 
OPENBARE ORDE. - GEVOLG. 

1° De bepaling van artilcel 59 dat door 
de wet van 7 juli i 951. in het W etboelc 
van burgm·liJ'lce ?"echtsv01'de?·ing is inge
voe1·d, volgens wellce geen ?'echtsvordering 
inzalce pacht ontvanlcelij lc is zo de eise1· 
niet voo?·af een ve1·zoelc tot de rechte?" 
heeft gm·icht ten einde de toelcomstige 
verwee?·de?' op te roepen, is geen bepaling 
die de openbare o1·de malct (1). 

2° De ve?·wee1·de1· in een 1'echtsvorde1·ing 
inzalce pacht is niet ontvanlcelij 1c om 
voor het Hof te bewe1·en, dat de vorde1'ing 
niet ontvanlcel~jlc was bij geb?·elce van 
de voorajgaande paging tot ve1·zoening 
voorzien in m-tilcel 59 van het vV etboelc 
van bu1·ge1'lijlce 1'echtsvordering, als hij 
voo?" de feitem·echte?· zijn verwee?' heeft 
voo1·gedragen zonde1· deze grand van 
niet-ontvanlcelijlcheid te hebben opge
wo?·pen (2). 

Wat de rechtspleging tot verzoening voor 
de werkrechtersraad betreft leert men daaren
tegen over bet algemeen dat zij de open
bare orde raakt (CAPART, Tmite des conseils 
de p1·ud'hommes, nr 133 ; Repertoire pmtique 
du droit belge, v° Conseils de p1·ud'hommes, 
nr 258; Novelles, Droit social, d. II, V 0 Les 
ju1·idictions du tmvail, nr 225). Dit volgt hieruit 
dat de poging tot verzoening gedaan wordt 
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3° Artikel 1764ter van het Bu?·ged~jlc 
Wetboek, volgens hetwelk de bedingen 
van een pacht die aan de pachte1· sommige 
lasten oplegt als niet bestaande wo1·den 
beschouwd, is een gebiedende bepaling, 
maar geen bepaling die de openba1·e o1·de 
?'aalct. H ie1· vloeit uit vom·t dat de pachter 
die verTichtingen ~titvoer·t overeenlcom
stig deze beclingen, gelclig mag er·van 
afzien een ber·oep te doen, wat deze ver
richtingen betr·eft, op de nietigheid van 
dit beding (I). 

(BARON DE SOHAETZEN DE SOHAETZENHOF 

EN LITISOONSORTEN, T. DELYE EN LITIS
OONSORTEN.), 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
vonnissen, op 9 januari 1963 en 17 fe
bruari 1965 in hoger beroep door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Hoei 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 59 van het vVet-

door het verzoeningsbureau en niet door een 
raadkamer en dat buiten het geval voorzien 
in artikel 54, lid 4, van de wet van 9 juli 1926, 
aangevuld bij cleze van 12 juli 1960, het 
verzoeningsbureau de zaken waarvoor geen 
verzoening tot stand kwam naar de bevoegde 
kamer verwijst ; bovenclien verbiedt artikel 55 
van de wet van 9 juli 1926 uitclrukkelijk de 
verwijzing naa.r de bevoegcle learner van een 
zaak die niet voorafgaanclelijk bij het ver
zoeningsbureau wercl voorgebracht. 

(1) De wetgever heeft in de artikelen van 
het Burgerlijk Wetboek betreffencle de pacht 
geen eenvormige terminologie gebruikt. Eens 
gebruikt hij de uitdrukking " elke hiermee 
strijdige overeenkomst is nietig" (art. 1775, 
lid 8) of" niettegenstaande elke andersluidencle 
overeenkomst" (art. 1774, § 2, IV; 1774, § 3, 
2°, licl2 ; 1775, licl1), terwijl hij vercler gebruik 
maakt van de uitdrukking " voor niet be
staande gehouclen »(art. 1764ter en 1773), of 
ook nog van de uitdrukking " elke met de 
voorschriften strij clige bepaling is zoncler 
waarcle " (art. 1778, § 1, laatste lid). In de 
voorbereidende werken van cleze wetten vindt 
men echter geen enkel gegeven dat het moge
lijk maakt te geloven dat de wetgever bij deze 
onclerscheiclen uitdrukkingen aan de nietig
heid van de overeenkomst of van het beding 
een verschillende betekenis heeft willen ver
lenen. In aile gevallen was het zijn bedoeling 

hoek van burgerlijke rechtsvordering 
toegevoegd bij artikel 19, § 2, van de 
wet van 7 juli 1951 houdende wijziging 
van de wetgeving betreffende de land
pacht, doonlat de bestreden vonnissen 
de rechtsvordering van de verweerders 
tegen de eisers in beginsel ontvangen, het 
vonnis van 9 januari 1963 doordat het 
een deskundigenonderzoek beveelt om de 
normale pachtprijs vast te stellen, en 
het vonnis van 17 febrnari 1965 doordat 
het verldaart dat kunnen teruggevorderd 
worden, enerzijds de bedragen die de 
verweerders voor belastingen en verze
keringen gestort hebben, en anderzijds 
de bedragen die boven de bij de wet 
toegelaten pachtprijs gestort zijn voor 
de op 15 maart 1959 en later vervallen 
pachten, ter·w~jl de eisers niet tot verzoe
ning zijn opgeroepen ; geen rechtsvorde
ring inzake pacht ontvankelijk is indien 
de eisende partij niet vooraf een schrifte
lijk of mondeling verzoek tot de rechter 
heeft gericht ten einde de andere partij 
tot verzoening te doen oproepen ; deze 
voorafgaande poging tot verzoening de 
openbare orde raakt en de rechter der
halve, bij niet-vervulling van deze for
maliteit,, verplicht is de rechtsvordering 

aan de wetsbepalingen waarvan hij verbood 
bij overeenkomst af te wijken een gebieclencl 
karakter te geven en clientengevolge aan het 
voorafgaand afzien van een beroep op de 
nietigheicl aile uitwerking te ontzeggen. 

Macht echter een partij geheel of ten dele 
een heeling van een overeenkomst uitvoeren 
en hierbij het gebiedend karakter v;an de wet 
miskennen, impliceert dit toch op zichzelf niet 
dat zij ervan afziet wat de uitvoering betreft 
een beroep te cloen op de nietigheicl van het 
heeling ; deze uitvoering client tevens te ge
schieden met de voile kennis van het rccht 
waarvan afgezien wordt. Beslist men, zoals het 
tweecle bestreclen vonnis, clat een afzien van 
clit recht nooit gevolgen kan hebben, clan geeft 
men aan de nietigheicl een betekenis die de 
wetgever er nooit heeft willen aan toekennen. 
(Men raaclplege omtrent deze onderscheiden 
punten : cass., 9 december 1948, An·. Vm·b1·., 
1948, blz. 615; 14 januari 1954, ibid., 1954, 
blz. 329 ; 22 april 1955, ibid., 1955, blz. 696 ; 
6 december 1956, ibid., 1956, blz. 294 en de 
conclusie van het openbaar ministerie; zie 
tevens 14 april 1967 ; GoURDET en Cr.osoN, 
Le bail a fm·me, nr 3bis; DE PMm, Comple
ment, d. IV, blz. 439 en 440; BAETEMAN, 
noot onder cass., 6 december 1956, in Revue 
critique de j~wispntdence belge, 1960, biz. 158 
en volg.). R. H. 
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ambtshalve niet-ontvankelijk te verkla
ren : 

Overwegende dat de bepaling van arti
kel 59, lid 1, van het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering, waarnaar het 
middel verwijst, de openbare orde niet 
raakt; 

Overwegende dat uit geen enkel proces
stuk blijkt dat de eisers voor de rechter 
een exceptie van niet-ontvankelijkheid 
op grand van de ontstentenis van een 
voorafgaande paging tot verzoening heb
ben opgeworpen ; 

Overwegende dat het middel, derhalve, 
niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 1764ter van het 
Burgerlijk Wetboek, toegevoegd bij arti
kel6 van de wet van 7 juli 1951 houdende 
wijziging van de wetgeving betreffende 
de landpacht, doo?·dat het bestreden von
nis van 17 februari 1965 voor recht zegt 
dat de bedragen door de verweerders aan 
de eisers betaald voor belastingen en ver
zekeringen kunnen worden teruggevor
derd, op grand dat de wetsbepalingen 
betreffende de pacht weliswaar moeten 
worden ondergebracht bij de gebods
bepalingen tot bescherming van private 
belangen, waarvan de overtreding slechts 
een betrekkelijke nietigheid meebrengt, 
die de beschermde persoon kan dekken 
door vrijwillige nakoming van de door 
nietigheid aangetaste verbintenis, maar 
dat het anders is wanneer de wetsbepa
ling sommige bedingen als niet bestaande 
of zonder gevolg beschouwt en dat in 
dergelijk geval deze laatste bedingen een
voudig ongedaan moeten worden ge
maakt, tenvijl de wetsbepalingen be
treffende de pacht een dergelijk onder
scheid tussen de sancties op de ermee 
strijdige bedingen niet insluiten; de be
palingen van de pachtwet die sommige 
bedingen als niet bestaande of zonder 
gevolg beschouwen, eveneens slechts een 
betrekkelijke nietigheid stellen, en zulks 
inzonderheid het geval is met de bepaling 
luidens welke voor niet bestaande worden 
gehouden de bedingen waarbij de pachter 
verplicht wordt tot het dragen van belas
tingen of andere lasten die door de ver
pachter verschuldigd zijn, zodat de 
pachter de nietigheid van zodanige be
dingen kan dekken door de erin vervatte 
verbintenis met kennis van zaken na te 
komen : 

Overwegende dat de eis waarop de 
bestreden beslissing uitspraak gedaan 
heeft, betrekking heeft op de teruggave 
van belastingen en verzekeringspremies 

die de verweerders aan de eisers betaald 
hebben; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 1764ter van het Burgerlijk Wetboek 
toegevoegd bij artikel 6 van de wet van 
7 juli 1951 houdende wijziging van de 
wetgeving betreffende de landpacht, in 
beginsel voor niet bestaande worden ge
houden alle bedingen waarbij de pachter 
verplicht wordt tot het dragen van belas
tingen, taksen of onverschillig welke an
dere lasten die door de verpachter ver
schuldigd zijn, hetzij krachtens de wet, 
hetzij krachtens overeenkomsten door 
hem met derden aangegaan ; 

Overwegende dat het vonnis, om de eis 
in te willigen, uitsluitend de reden aan
voert dat er inzake pacht een onderscheid 
moet worden gemaakt tussen de bepa
lingen van de wet van 7 juli 1951 naar 
luid waarvan sommige overeenkomsten 
die in strijd zijn met de wet « nietig » 
worden verklaard, en de bepalingen van 
dezelfde wet naar luid waarvan sommige 
bedingen of afstanden « voor niet be
staande worden gehouden » ; dat, volgens 
het vonnis, wanneer de door de wet voor
geschreven sanctie in de nietigheid be
staat, de persoon, die de wet wil bescher
men, « van zich te beroepen op die nietig
heid kan afzien "; dat daarentegen wan
neer een beding voor niet bestaande 
wordt gehouden, « het eenvoudig onge
daan moet worden gemaakt >> ; 

Overwegende dat dit onderscheid wille
keurig is; 

Dat de wet van 7 juli 1951 weliswaar 
verschillende formules gebruikt om de 
sancties te bepalen die de opvolging van 
haar voorschriften moeten verzekeren, 
maar dat blijkens de parlementaire voor
bereiding en het door de wetgever nage
streefde doel deze sancties, ongeacht de 
bewoordingen gebruikt in de wet van 
7 juli 1951, van gelijke aard zijn; dat 
de bepalingen waar bij ze vastgesteld 
worden, slechts private belangen be
schermen ; dat alle gebiedend zijn, :rp.aar 
geen enkele de openbare orde raakt ; 

Overwegende dat, door te beslissen dat 
het beding van de pacht betreffende de 
belastingen en de lasten met betrekking 
tot het gehuurde goed strijdig is met de 
openbare orde en dat derhalve de ver
weerders nooit konden afzien van een 
beroep op de sanctie die in artikel1764ter 
van het Burgerlijk Wetboek ingevoerd is, 
het vonnis aan deze wetsbepaling een 
betekenis en een draagwijdte toekent die 
ze niet heeft ; 

Dat het middel gegrond is ; 
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Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis van 17 februari 1965 in zover 
het beslist dat de belastingen en de ver
zekeringspremies die de verweerders aan 
de eisers betaald hebben, kunnen worden 
teruggevorderd ; verwerpt voor het ove
rige de voorziening, in zover ze gericht 
wordt tegen het bedoelde vonnis, en 
verwerpt ze in zover ze gericht is tegen 
het vonnis van 3 januari 1963; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt iedere 
partij in de helft van de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Luik, recht
doende in hoger beroep. 

16 maart 1967. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Polet.- Gelijkluidende 
conclusie, H. R. Hayoit de Termicom·t, 
procureur-generaal. - Pleite1·, H. Philips. 

18 KAMER.- 16 maart 1967. 

lD HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE 
ZAKEN. - EERSTE REOHTER DIE TEN 
GRONDE UITSPRAAK DOET EN ZIJN 
REOHTSMAOHT HEEFT UITGEPUT. 
0NTVANKELIJK HOGER BEROEP.- 0M
VANG VAN DE DEVOLUTIEVE KRACHT 
ERVAN. 

2D HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE 
ZAKEN.- EERSTE REOHTER DIE OVER 
DE GRO= VAN DE ZAAK UITSPRAAK 
DOET EN ZIJN REOHTSMAOHT HEEFT 
UITGEPUT. - VERPLIOHTING VOOR DE 
REOHTER IN HOGER BEROEP, DIE DOOR 
EEN ONTVANKELIJK HOGER BEROEP 
VAN DE ZAAK KENNIS KRIJGT, HET GE
SOHIL TE BESLEOHTEN. - VERPLIOH
TING NIET ONDERWORPEN AAN DE 
VOORWAARDE DAT DE BESLISSING VAN 
DE EERSTE REOHTER NIET NIETIG IS 
TEN GEVOLGE VAN DE NIET·INAOHTNE-

(1) Cass., 13 mei 1966 (Bttll. en PAsro., 1966, 
I, 1161). 

(2) Over het punt dat de rechtbank van 
koophandel op een uit het faillissement voort
vloeiend geschil, slechts uitspraak mag doen 
nadat zij bet door de rechter-commissaris op
gemaakte verslag heeft gehoord (art. 463 van 
het Wetb~ek van koophandel), raadplege men 

MING VAN EEN SUBSTANTTELE OF OP 
STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGE
SOHREVEN VORJ\'IVOORSOHRIFT. 

3D FAILLISSEMENT. - Ers TOT NIE
TIGVERKLARING VAN EEN AKTE OP 
GROND VAN ARTIKEL 446 VAN HET WET
BOER VAN KOOPHANDEL. - VASTSTEL
LING DOOR DE REOHTER DIE DE EIS 
AANVAARDT, DAT HIJ VAN ZIJN BEOOR
DELINGSREOHT HEEFT GEBRUIK GE
MAAKT. - VoRJVI VAN DEZE VASTSTEL
LING. 

1 D In btwge1·lijke zalcen en in zalcen van 
lcoophandel, wanneer de eet·ste nchtM' ten 
g1·onde ·uitspmak heeft gedaan en zijn 
1·echtsmacht !weft uitgeput, moet de ?'ech
ter in hoge1' beroep, die van de zaalc ken
nis k1·ij gt doo1· een ?'egelmatig hager 
be1·oep, het geschil beslechten (1). (Wetb. 
van burg. rechtsv., art. 472; wet van 
25 maart 1876, art. 17.) 

2D Op de 1·egel volgens wellce, in btwge?'lijke 
zalcen en in zalcen van koophandel, de 
1'echte1· in ho ge1· bemep, die lcennis k1'ij gt 
van een ontvcmlcelijk hager beroep tegen 
de beslissing, waa1·bij de ee1·ste 1·echter 
ten g1·oncle uitsp?"aak heeft gedaan en 
zijn rechtsmacht !weft uitgeput, wonlt 
geen ttitzondering gemaalct wannee?' de 
beslissing van de eerste 1·echte1' nietig 
is om reden van de niet-inachtneming 
van een sttbstantiele of op strafje van 
nietigheid voorgesclweven vo?'mvoor
scMift (2). 

3D De ?'echtet' die lcennis kTijgt van een 
eis tot ve1'nietiging van een hande
ling op grand van m·tikel 446, dat in 
het T•Vetboelc van lcoophandel do01· de 
wet van 18 april 1851 op het faillisse
ment is ingevoenl, en de ve1'nietiging ttit
sp?·eelct do01· e1·op te wijzen, eensdeels, 
dat de ve1·nietiging aan zijn beoonleling 
is oveTgelaten en, ande1·deels, dat de 
bij evengemeld cwtilcel 4.46 vastgestelde 
voo1·waanlen z#n ve1·enigd, stelt vast dat 
h~j de vernietiging ttitsp1'eelct met ge
bruikmalcing van zijn beoordelings-
1'echt (3). 

cass., 6 maart 1890 (Bttll. en PAsiC., 1890, 
I, 104). 

(3) Over het punt dat de vernietiging van 
een handeling, op grorid van artikel 446 van 
het Wetboek van koophandel aan de beoor
deling van de rechtbank van koophandel is 
overgelaten en dientengevolge niet verplich
tend is, raadplege men FREDERIOQ, d. VII, 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << BELGIAN 

SHELL COMPANY "• T. BERTOUILLE, 
CURATOR VAN HET FAILLISSEMENT VAN 
WAUTERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 mei 1965 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 442, lid 1, 
446, 463, 504 van boek III van het Wet
hoek van koophandel, 195 van de wet 
van 18 juni 1869 op de rechterlijke orga
nisatie, 111, 443, 456, 472 en 473 van het 
W etboek van burgerlijke rechtsvordering, 
doo1·dat de rechter in hager beroep over 
het hem voorgelegde geschil ten grande 
heeft geoordeeld, en, het beroepen vonnis 
verbeterend, het huurcontract, dat in de 
loop van de verdachte periode is tot 
stand gekomen tussen gefailleerde en 
eiseres, heeft nietig verklaard, tm·wijl de 
rechter-commissaris van het faillissen1.ent 
niet was gehoord in het bij artikel 463 
van het Wetboek van koophandel voor
geschreven verslag en evenn.lln had deel
genomen aan de beraadslaging van de 
beslissing van de eerste rechter, en de 
door die bepaling terwille van een goede 
rechtsbedeling voorgeschreven formali
teit aan de debatten voor de eerste rech
ter moet voorafgaan, zodat deze wordt 
voorgelicht over de verschillende geschil
punten en over de in verband hiermee 
zijnde moeilijkheden, aan de beoordeling 
van het gerecht van beroep een beslissing 
wordt voorgelegd welke door een naar de 
vereiste van de wet ingelichte rechter 
werd gewezen, en aldus wordt bijgedra
gen tot de voorlichting van de rechter 
in hager beroep zelf, en dientengevolge 
het hof van beroep geen uitspraak ten 
grande kon doen, maar na het beroepen 
vonnis, zelfs ambtshalve, te hebben teniet 
gedaan, de zaak naar een anders samen
gesteld gerecht van eerste aanleg had 
moeten verwijzen : 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
dat door het bestreden arrest is teniet 
gedaan, de rechtsvordering van verweer
der ontvankelijk en niet gegrond had 
verklaard; 

nr 133; PERCEROU en DESSERTAUX, Faillites, 
banqueroutes et liqttidations fudiciai?•es, d. I, 
nr 666bis; cass., 9 juli 1953 (Bull. en PAsrc., 

1953, I, 908) ; cass. fr., 28 juli 1897 (Dalloz, 
1898, I, 115) en 2 januari 1935 (Si?·ey, 1935, 
I, 69). 

Dat, door aldus uitspraak te doen ten 
grbnde, de rechtbank van eerste aanleg, 
rechtdoende in handelszaken, zelfs al had 
zij artikel 463 van het Wetboek van koop
handel geschonden, de grens van haar 
rechtsmacht had bereikt zodat de zaak 
haar was onttrokken ; 

Overwegende dat ten gevolge van het 
hoger beroep dat regelmatig tegen deze 
beslissing was ingesteld, de gehele zaak 
naar het hof van beroep was overge
bracht en derhalve alleen dit hof bevoegd 
was om over het geschil te beslissen ; 

Overwegende dat het arrest het onder
zoek van de zaak niet, zonder de artike
len 17 van de wet van 25 maart 1876 en 
472 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering te schenden, naar de 
eerste rechter zou hebben kunnen ver
wijzen, zoals door het middel wordt 
aangevoerd ; 

Overwegende dat het middel naar 
recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 446 van 
boek III van het Wetboek van koo:&
handel en 97 van de Grondwet, doo1·dat 
het bestreden arrest, na enerzijds te heb
ben gesteld dat de vernietiging van de 
bij artikel 446 van het \Vetboek van 
koophandel bepaalde handelingen aan 
de beoordeling van de rechter was gelaten 
en onderworpen was aan de dubbele 
voorwaarde dat de schuldeiser de staat 
van ophouding van de betalingen van 
verweerder kende en dat de handeling 
aan de massa nadeel had berokkend, en 
anderzijds te hebben vastgesteld dat in 
het onderhavige geval die voorwaarden 
vervuld waren, beslist « dat uit al het 
voorgaande volgt dat de rechtsvordering 
gegrond is " en dientengevolge het huur
contract nietig verklaart dat gedurende 
de verdachte periode is tot stand geko
men tussen gefaiHeerde en eiseres, terwijl 
wanneer de wetgever bepaalt dat de 
betaling door de schuldenaar gedaan 
wegens vervallen schulden of de hande
lingen onder bezwarende titel door hem 
verricht gedurende de verdachte periode, 
kunnen worden vernietigd, indien zij, 
vanwege degenen die met hem hebben 
gehandeld, geschied zijn met kennis van 

Over het punt dat de vaststelling dat de 
rechter gebruik heeft gemaakt van zijn beoor
delingsbevoegdheid impliciet kan zijn, raad
plege men de noten 1 en 2 onder cass. fr., 
26 juli 1897 (Dall., 1901, I, 29) en de aange
haalde verwijzingen. 
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de ophouding van de betalingen en een 
nadeel aan de massa hebben berokkend, 
hij naar luid van artikel 446 van het 
Wetboek van koophandel aan de rechter 
de bevoegdheid heeft willen laten om 
ze naar gelang van de omstandigheden te 
vernietigen of te handhaven en uit de 
gronden van het arrest althans niet on
dubbelzinnig blijkt dat in het onder
havige geval de rechter in hager beroep 
van de hem door de wet toegekende 
bevoegdheid heeft gebruik gemaakt en 
niet, met schending ervan en niettegen
staande het door hem gestelde beginsel, 
heeft overwogen dat hij verplicht was 
het bedoelde huurcontract nietig t.e ver
klaren zodra hij had vastgesteld dat het 
tot stand was gekomen op een tijdstip 
waarop eiseres kennis droeg van de op
houding van de betalingen van haar 
schuldenaar en dat het een nadeel aan 
de massa had berokkend : 

Overwegende dat het arrest erop wijst, 
enerzijds, dat de vernietiging van de bij 
artikel 446 van het Wetboek van koop
handel bedoelde handelingen « aan de 
oooordeling van de rechter is gelaten )) 
en, anderzijds, dat de bij voormeld arti
kel gestelde voorwaarden om het huur
contract tussen eiseres en de gefailleerde, 
hier vertegenwoordigd door verweerder, 
te vernietigen, in feite vervuld zijn ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
door die ondubbelzinnige redenen vast
stelt dat het de vernietiging van het 
huurcontract uitspreekt met gebruik
making van zijn beoordelingsbevoegd
heid; 

Overwegende dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

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

16 maart 1967. - Ie kamer.- Voo1·
zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, Baron Richard. - Gel~jk
luidende conclusie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleite1·, 
H. VanRyn. 

re KAMER. -16 maart 1967. 

lD BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - RECHTER DIE BESLIST DAT 
EEN VORDERING TOT SCHADEVERGOE
DING IN BEGINSEL GEGROND IS, VOOR 
EEN BESTANDDEEL VAN DE SCHADE 

EEN VERGOEDING TOEKENT EN VOOR 
HET OVERIGE EEN ONDERZOEKSMAAT
REGEL BEVEELT. - RECHTER DIE IM
PLICIET BESLIST DAT DE VORDERING 
TOT ZIJN BEVOEGDHEID BEHOORT. 

2D RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING 
WAARBIJ DE RECHTER ZICH BEVOEGD 
VERKLAART. - BESLISSING WAARTE
GEN GEEN HOGER BEROEP IS INGESTELD 
BiNNEN DE WETTELIJKE TERMIJNEN, -
BESLISSING DIE IN KRACHT VAN GE
WIJSDE IS GEGAAN, ZELFS ZO DE RECH
TER « RATIONE l\'lATERIAE )) ONBEVOEGD 
WAS. 

3D HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VREDERECHTER DIE EEN 
VONNIS HEEFT GEWEZEN WAARBIJ HIJ 
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART EN NA
DIEN EEN VONNIS OVER DE ZAAK TEN 
GRONDE. - HoGER BEROEP DAT AL
LEEN GERICHT IS TEGEN DIT LAATSTE 
VONNIS. - RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG DIE GEEN TOEPASSING MAG 
MAKEN VAN ARTIKEL 473, LID 3, VAN 
HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. 

l D vV annee1· de rechter beslist clat een vor
dering tot vm·goeding van een schade 
in beginsel gegrond is, een vergoeding 
toekent wegens een bestancldeel van 
de schade en voor het ove1•ige een des
kundigenonde?'Zoek beveelt, beslist hij 
impliciet clock noodzakelijk dat de V01'
de?·ing tot zijn bevoegdheid behoort (l). 

2D In bu1•ge1'lijke betwiste zaken, heeft een 
beslissing waarbij de rechte1· zich bevoegd 
ve1·klaa1·t en waa1·tegen geen hager beroep 
binnen de wettelijke termijnen wm·dt 
ingesteld onhm·1·oepelijk tussen de pa1'
t~jen het gezag van het rechte1·l~jk ge
wijsde, zelfs wanneer de 1'echte?' ratione 
materiae onbevoegd was (2). 

3D A1·tilcel 473, lid 3, van het Wetboek 
van bu1·gerlijlce ?'echtsvordering, naar 
luid wam·van de 1'echtbanlc van em·ste 
aanleg, 1'echtdoende in hoge1' beroep, 
~•itsp1·aalc doet over de zaak ten g1'0nde, 
wanneer zij oordeelt dat het geschil tot 

(1) Raadpl. cass., 2 december 1965 (Bull. 
en P.Asrc., 1966, I, 430) en noot. 

(2) Oass., 1 maart 1965 (Bull. en PAsiC., 
1965, I, 665) en noot 1. 

Over het punt dat de vrederechter ten deze 
ratione mate1'iae onbevoegd was, raadpl. cass., 
31 maart 1966 I Bull. en PAsrc., 1966, I, 991). 
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haa1· bevoegdheid behoo1"de, is v1·eemd 
aan het geval waa1·in de ee?·ste ?"echte?' 
opeenvolgens uitsp1"eelct een vonnis, 
waa1"bij hij zich bevoegd ve?·lclaa?·t, en 
een vonnis dat ove1• de g1•ond van de 
zaalc ~titspmalc doet, en wam·in het hoge1· 
be1•oep, waa1·van de ?'echtbanlc van ee1·ste 
aanleg lcennis lc1·ij gt, slechts tegen het 
tweede vonnis is ge1·icht. 

~NAAMLOZE VENNOOTSOHAP VAN VERZE

KERINGEN <C LA ROYALE BELGE "' T. PA
SOHAEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 december 1965 in hoger 
beroep door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1101, ll08, ll34, 
1317, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1351 
van het Burgerlijk Wetboek, 9 van de 
wet van 25 maart 1876 houdende titel I 
van het voorafgaande boek van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering, 
82bis, 443, 456, 459, 4 70 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, welke 
artikelen respectievelijk gewijzigd zijn 
bij de artikelen 5 en 22 van het koninklijk 
besluit nr 300 van 30 maart 1936, 451, 
452, 453, 454, 457, 458, 462, 464, 465, 
466, 472, 473 van het vVetboek van bur
gerlijke rechtsvordering, wellr artikel 473 
aangevuld is bij artikel 13 van de wet 
van 15 maart 1932, en 97 van de Grand
wet, doo?·dat, na eerst te hebben vastge
steld dat " de oorspronkelijke rechts
vordering van gedaagde in hoger beroep 
(thans verweerder) er, naar luid van de 
akte van rechtsingang van 9 maart 1961, 
toe strekte vergoeding te bekomen voor 
de schadelijke gevolgen van een op 
10 maart 1958 te Lubudi (ex-Belgisch 
Kongo) overkomen arbeidsongeval dat 
gedaagde in hoger beroep heeft getro:ffen 
... "' vervolgens " dat de eerste rechter 
bij vonnis van 9 mei 1961 ... vaststelde 
dat de betwistingen van de verweersters 
(de huidige eiseres, benevens de naamloze 
vennootschap " Ciments du Katanga " 
die niet meer in het geding is) omtrent 
het bestaan van het arbeidsongeval dat 
eiser (thans verweerder) op 10 maart 1958 
heeft getro:ffen, niet tijdig waren opge
worpen en niet in aanmerking konden 
worden genomen, dat tot nu toe aileen 
de tijdelijke voiledige arbeidsongeschikt
heid gedurende dertien dagen bewezen 
was en de verweersters (waaronder de 

huidige eiseres) veroordeelde om eiser 
(thans verweerder) te vergoeden op 
grondslag van de wet betreffende de 
arbeidsongevailen wegens een tijdelijke 
ongeschiktheid van dertien dagen; dat 
hij een dokter als deskundige aanstelde 
met opdracht te zeggen of het letsel 
waarover eiser klaagt het gevolg is van 
het arbeidsongeval dat hem op 10 maart 
1958 is overkomen ... >>, verder, "dat op 
14 februari 1964 het vonnis werd gewezen 
waarvan de rechter in hoger beroep aileen 
moet kennis nemen ... ; dat het vonnis 
de huidige eiseres in hoger beroep (thans 
eiseres) alleen veroordeelde tot betaling 
van de wettelijke vergoedingen op grond 
van de in het verslag vermelde onge
schiktheden en met inachtneming van 
een basisloon van 152.913 frank ... "' 
ten slotte, dat " het hoger beroep van de 
arbeidsongevallenverzekeraar (te weten 
de huidige eiseres) alleen tegen het vonnis 
van 14 februari 1964 wordt gericht, dat 
voor de rechtbank dus een beroep is ge
bracht hetwelk door een van beide oor
spronkelijke verweersters is ingesteld . •· 
terwijl het hoger beroep niet wordt ge
richt tegen het tussenvonnis van 9 mei 
1961 hetwelk nochtans had beslist dat 
het in het onderhavig geval om een 
arbeidsongeval ging >>, het bestreden von
nis " vaststelt dat de eerste rechter onbe
voegd was wegens het voorwerp van het 
geschil en dat artikel 473, lid 3, van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
moet worden toegepast " en uitspraak 
doet over de feitelijke toedracht van de 
zaak op grond " dat het in de alde van 
rechtsingang gevorderd bedrag 10.000 fr. 
te hoven gaat en dat het geschil betrek
king heeft op een in Kongo overkomen 
arbeidsongeval waarvan de vergoeding 
gereglementeerd i.'l bij het Kongolees 
decreet van 20 december 1945; dat arti
kel 24 van de Belgische wetten betref
fende de vergoeding der schade voort
spruitende uit arbeidsongevallen bepaalt 
dat wanneer het ongeval in den vreemde 
is overko1nen de vrederechter niet be
voegd is en dat zijn betrekkelijke rechts
macht wordt bepaald als inzake roerende 
goederen en het slechts toepasselijk is 
op de rechtsvorderingen tot betaling van 
vergoedingen " die krachtens deze wet 
>> zijn verschuldigd "' dit wil zeggen 
krachtens de wet van 24 december 1903 ; 
dat derhalve aileen de rechtbank van 
eerste aanleg bevoegd was en artikel 473, 
lid 3, van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering moet worden toegepast, 
aangezien de voorwaarden tot toepassing 
van zijn bepalingen in het onderhavige 
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geval vervuld zijn ,, terwijl het vonnis 
van de vrederechter van het 2e kanton 
te Brussel van 9 mei 1961 heeft beslist 
dat, in strijd met de steiling van eiseres, 
verweerder wel degelijk op 10 maart 1958 
een arbeidsongeval was overkomen en 
eiseres heeft veroordeeld om verwecrder 
te vergoeden op grond van de wet 
betreffende de arbeidsongevailen wegens 
een tijdelijke ongeschiktheid gedurende 
dertien dagen, zodat het stilzwijgcnd 
maar zeker heeft beslist dat de eerste 
rechter wegens het voorwerp van het 
geschil bevoegd was om kennis te nmnen 
van het door de dagvaarding van 9 1naart 
1961 aangebracht geschil en tertV1jl tegen 
dit vonnis van 9 mei 1961 geen hoger 
beroep werd ingesteld, waaruit volgt dat 
wanneer het bestreden vonnis beslist 
dat de eerste rechter onbevoegd is en 
de rechtbank van eerste aanleg, recht
doende in hoger beroep, als rechtscollege 
van eerste aanleg bevoegd is en het ver
volgens met toepassing van artikel 473, 
lid 3, van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering uitspraak doet over de 
feitelijke toedracht van de zaak, het de 
bewijslaacht miskent van de akte van 
hoger beroep van 25 mei 1964 waarbij 
aileen het hoger beroep tegen het vonnis 
van 14 februari 1964 bij de rechtbank 
werd aanhangig gemaakt, alsook de 
bewijskracht van de in naam van de 
partijen regelmatig in hoger beroep ge
nomen conclusies (schending van de in 
het middel aangeduide artikelen 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek) en de overbrengende werking 
van het hoger beroep miskent door kennis 
te nemen van een geschil dat door de 
akte van hoger beroep niet bij de recht
bank was aangebracht (schending van 
aile in het middel aangeduide bepalingen 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, alsook van artikel 9 van de 
wet van 25 maart 1876), het onwettelijk 
tussen partijen een betwisting doet ont
staan die tussen hen niet bestond en door 
hun conclusies werd uitgesloten (scherr
ding van alle in het middel aangeduide 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
met uitzondering van de artikelen 1349 
tot 1351), het gezag van het rechterlijk 
gewijsde miskent dat aan het vonnis van 
9 mei 1961 wordt toegekend (schending 
van de artikelen 1349 tot 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek) en ten slotte arti
kel 473 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering verkeerdelijk en onwette
lijk toepast : 

Overwegende dat het vonnis op 9 mei 
1961 door de vrederechter op tegenspraak 

gewezen eiseres veroordeelt om verweer
der te vergoeden wegens een tijdelijke 
voiledige arbeidsongeschiktheid die voort
spruit uit een arbeidsongeval en voor het 
overige van de schade een deskundigen
onderzoek beveelt ; 

Dat het vonnis dat dezelfde rechter, 
na neerlegging van het deskundigen
verslag, op 14 februari 1964 heeft gewezen 
eiseres veroordeelt om de vergoedingen 
betreffende de overige ongeschiktheden 
te betalen die verweerder tengevolge van 
het ongeval heeft geleden ; 

Dat aileen tegen dit laatste vonnis 
hoger beroep werd ingesteld ; 

Overwegende dat het bedrag van de 
eis meer dan 25.000 frank bedraagt (1); 

Overwegende dat op het ogenblik 
waarop de zaak voor de rechter in hoger 
beroep werd gebracht, er definitief was 
gevonnist op een stilzwijgende maar ze
kere wijze dat de vrederechter bevoegd 
was om van de eis kennis te nemen ; 

Dat de rechtbank van eerste aanleg 
over het hoger beroep slechts uitspraak 
kon doen door rekening te houden met 
de in laacht van gewijsde gegane be
schikkingen van het eerste vonnis; 

Dat door te verklaren dat de vrede
rechter wegens het voorwerp van het 
geschil onbevoegd was om kennis te ne
men van het geschil, de rechtbank van 
eerste aanleg de bewijslaacht van de 
akte van hoger beroep miskent en het 
gezag van het door het vonnis van 9 mei 
1961 definitief gewijsde schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat de vernietiging 

van die beslissing van het vonnis de 
vernietiging meebrengt van de beslissing 
over de zaak ten gronde ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; gelet op 
de wet van 20 maart 1948, veroordeelt 
eiseres in de kosten ; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg 
te Nijvel, rechtdoende in hoger beroep. 

16 maart 1967.- 1e kamer.- Voor
zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Legros.- Gelijlcluidende 
conclusie, E;. R. Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal.- Pleiter, H. Simont. 

(1) Uit deze vaststelling van het arrest 
blijkt dat het rniddel van de voorziening voor 
eiseres niet van belang ontbloot was (raadpl. 
cass., 17 november 1966, sttp1'a, blz. 376, en 
noot 3.) 
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1 e KAMER. - 17 maart 1967. 

1° VERZEKERINGEN.- LA.NDVERZE
KERINGEN. - VERZEKERA,AR VAN DE 
BURGERRECHTELIJKE A,ANSPRAKELIJK
HEID DIE AAN DE GETROFFENE DE DOOR 
ZIJN VERZEKERDE VEROORZAAKTE 
SCHADE BETAALD HEEFT.- WET VAN 
11 JUNI 1874, ARTIKEL 22. - INDE
PLAATSSTELLING VAN DE VERZEKERAAR. 

20 VERZEKERINGEN.- LANDVERZE
KERINGEN. -WET VAN 11 JUNI 1874, 
ARTIKEL 22. - !NDEPLAA,TSSTELLING 
VAN DE VERZEKERAAR, DIE DE SCHADE 
HEEFT BETAALD, IN ALLE RECHTEN 
VAN DE VERZEKERDE. - GRENS VAN 
DEZE INDEPLAATSSTELLING. 

3° INDEPLAATSSTELLING. - DA
DERs VAN EEN WANBEDRIJF VEROOR
DEELD TOT SCHADEVERGOEDING JE
GENS DE GETROFFENE. - VERZEKE
RAAR V A,N DE BURGERRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN DER 
DADERS DIE DEZE VEROORDELING UIT
VOERT. - VERZEKERAAR DIE VERVOL
GENS JEGENS DE MEDEDADERS DE 
SUBROGATOIRE VORDERING INSTELT TOT 
BETALING VAN DE BIJDRAGE WAARTOE 
ZIJ ZIJN VEROORDEELD. - VERZEKE
RAAR DIE DE « ACTIO JUDICATI >> IN
STELT WELKE DE GETROFFENE TOE
BEHOORDE TEGEN DE DADERS VAN HET 
MISDRIJF. 

4° VERJARING. - BURGERLIJKE ZA
KEN. - « ACTIO JUDICATI » INGESTELD 
DOOR DE VERZEKERA,AR VAN DE BUR
GERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
TOT BETALING VAN DE BIJDRAGE WAAR
TOE DE li'IEDEDADERS VAN DE SCHADE 
ZIJN VEROORDEELD. - DERTIGJARIGE 
VERJARING. 

1° De verzekema1· van de burge?'1'echtelij lee 
aanspmkelijkheid, die, ter uitvoe1·ing 
van de overeenkomst waardoo1• h~j jegens 
zijn ve1·zeke1·de is gebonden, aan de 
get1'0 tfene de doo1' hem ve?'OOTZaakte 
schade betaalt, lweft, in de zin van a?·ti
leel 22 van de wet van 11 juni 187 4, de 
schade betaalcl en is dientengevolge bij 
toepassing van cleze wetsbepaling gesub-

(1) Oass., 22 november en 6 december 1965 
(Bttll. en PAsiC., 1966, I, 384 en 443). 

(2) Oass., 6 december 1965 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 443). 

(3) Raadpl. cass., 26 oktober 1944 en de 

1'ogee1•d in alle 1·echten van cle veTze
kerde jegens cle clerde, uit hoofde van 
cleze schade (1). 

2° De bij m·tileel 22 van cle wet van 11 juni 
187 4 vastgestelde indeplaatsstelling ten 
voo1·clele van de ve1'zeke1•am· die cle clooT 
de ve1·zeke1·ing gedekte schade heeft be
taald, lweft tot gevolg dat aan de ve?·ze
kema1', tot beloop van deze ve1·goeding, de 
schuldv01·cle1'ing zelve van de ve1·zeket·cle 
jegens de de1·de aanspmkelijlce, met al 
haa1· bestanddelen en toebehoTen, w01·dt 
ove1·gedmgen (2). 

3 ° vV annee1' een ?'echteTlij lee beslissing de 
aan de get1·o[Jene van een ongeval ve1'
schuldigde ve1·goeding en de bijdTage 
van elke dade1· van de schade lweft vast
gesteld, oefent de ve1•zelce1'aa1' van de 
bu1·ge1'1'echtel~j lee aanspmlcelij lcheid van 
een deze1' clade1·s, die de getTotfene lweft 
veTgoed en die van de mecledade1·s enlcel 
het gedeelte van de ve1·goeding vo1·de1·t dat 
deze beslissing te hunnen laste lweft 
gelegd, tegen hen de actio judicati uit, 
geg1·ond op deze beslissing, en niet de uit 
een misd1'ijf voo1·tspTuitende buTgeTlijlce 
1'echtsv01'de1·ing (3). 

4° De actio judicati wellce de ve1·zekema1' 
van de bu1'ge1'1'echtelijlee aanspmleelijlc
heid, die aan de getTo tfene het beclmg van 
de veToO?·deling heeft betaald, tegen de 
mecledade1·s van het ongeval ttitoefent 
is niet onde1'W01'pen aan de in de aTtilce
len 21 en volgende van de wet van 17 ap1'il 
1878 bepaalde vooTscMiften, doch wel 
aan de bij aTtikel 2262 van het Bu1'geT
lijk W etboek bepaalde de1•tigja1·ige ve1'
jaTing. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «LA BRA· 
BAN<;JONNE », T. SOUVERYNS EN LITIS
CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 oktober 1965 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen ; 

Over het middBl afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 22 van de wet van 
17 april1878 bevattende de voorafgaande 

conclusie van de heer Hayoit de Termicourt, 
alsdan advocaat-generaal (At'1', Verb1·., 1945, 
blz. 18); 10 mei 1957 (ibid., 1957, blz. 758) 
en noot GEVERS in Revue crit. ju1·. belge, 1958, 
blz. 5. 
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titel van het Wetboek van strafvordering, 
1251, 3°, 2262 van het Burgerlijk Wet
hoek, 22 van de wet van 11 juni 1874 op 
de verzekeringen en 97 van de Grond
wet, doonlat het bestreden arrest, na 
vastgesteld te hebben dat in 1951, bij 
rechterlijke beslissingen die in kracht 
van gewijsde zijn gegaan, beslist werd 
dat de genaamde Mares (of Marres) en 
de voor hem burgerlijk aansprakelijke 
weduwe Dony enerzijds, en Marie Gilis
sen, op dat ogenblik echtgenote Souve
ryns, anderzijds, solidair voor de aan de 
weduwe Nassen, moeder van het minder
jarig slachtoffer, ingevolge een verkeers
ongeval berokkende schade moesten 
instaan, doch onderling respectievelijk 
voor de drie vijfde en de twee vijfde, en 
dat omwille van de door de strafrechter 
uitgesproken hoofdelijkheid, eiseres, als 
verzekeraarster van de weduwe Dony, 
ertoe verplicht werd het volledig aan de 
benadeelde toekomend bedrag te kwijten, 
beslist dat de vordering door eiseres inge
steld tegen de verweerders, erfgenan-:ten 
van Marie Gilissen, weduwe Souveryns, 
vervallen was door verjaring, om de reden 
dat de grondslag van deze vordering 
terugslaat op een wanbech·ijf, namelijk 
slagen en verwondingen, door Mares en 
door wijlen Gilissen gepleegd en dat de 
duur van die vordering beperkt wordt 
door artikel 22 van de wet van 17 april 
1878, tenvijl, eerste ondenleel, nit de vast
stellingen van het arrest en uit de stuk
ken van de procedure blijkt dat de vor
dering van eiseres geen burgerlijke vor
dering was, gestaafd op een wanbedrijf, 
doch een actio J~tdicati, gestaafd op rech
terlijke beslissingen die Gilissen vroeger 
veroordeeld hadden aan het slachtoffer 
van het wanbedrijf schadevergoeding te 
betalen en de onderlinge aansprakelijk
heid tussen Gilissen en de weduwe Dony, 
verzekerde van eiseres, verdeeld hadden 
in de verhouding van twee vijfde en 
drie vijfde, tm·wijl de bij artikel 22 van 
de wet van 17 april 1878 bepaalde korte 
verjaring niet van toepassing is op een 
actio J~tdicati, waarop toepasselijk is de 
dertigjarige verjaring die bij artikel 2262 
van het Eurgerlijk Wetboek bepaald 
wordt, terwijl het vaststaat dat de vorde
ring ingesteld werd in 1963, wanneer de 
rechterlijke beslissingen nopens de aan
sprakelijkheden op strafgebied en nopens 
de burgerlijke aansprakelijkheid van 
Gilissen op 22 jtmi 1950 en 18 april 1951 
gewezen werden, zodat de vordering niet 
door verjaring vervallen was; tweede 
onclerdeel, volgens artikel 22 van de wet 
van 11 juni 1874 op de verzekeringen, de 

verzekeraar die de schade betaald heeft 
gesubrogeerd is in al de rechten van de 
verzekerde tegen de derden uit hoofde 
van deze schade, te1·wijl het arrest, na 
vastgesteld te hebben dat de door eiseres 
gedane betaling deze in de plaats gesteld 
had van haar verzekerde, ten onrechte 
beslist dat, aangezien eiseres in uitvoe
ring van het verzekeringscontract haar 
eigen schuld gekweten had, geen samen
smelting van de beide schulden (de 
schuld van de verzekerde en de schuld 
van de verzekeraar) mogelijk was en dat 
alleszins de eigenschappen van de ene 
niet op de andere kunnen overgaan, ter
wijl de door gezegd artikel 22 bepaalde 
subrogatie in al de rechten van de ver
zekerde noodzakelijkerwijze insluit dat 
de verzekeraar dezelfde rechten bezit als 
de verzekerde, zonder enige beperking 
wat de duur van de verjaring betreft ; 
de1·de onclercleel, het bovendien tegen
strijdig is enerzijds aan te nemen dat 
« de gedane betaling eiseres in de plaats 
stelt van haar verzekerde >> en anderzijds 
te beslissen dat eiseres « slechts haar eigen 
schuld kwijt en geenszins deze door haar 
verzekerde opgelopen >> en dat « de eigen
schappen die de schuld van de verze
kerde kenmerken niet overslaan op deze 
waartoe de verzekeraar verplicht is ))' en 
deze strijdigheid in de motivering met het 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering gelijk
staat : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 22 van de wet van 11 jnni 1874 op 
de verzekeringen, de verzekeraar die de 
schade betaald heeft in al de rechten 
treedt van de verzekerde tegenover der
den uit hoofde van die schade ; 

Overwegende dat de toepassing van 
die wetsbepaling niet kan geweerd wor
den op grond van de verklaring dat 
de verzeke:taar, die de schade betaalt, 
zijn eigen schuld betaalt ; dat het doel 
van gemeld artikel 22 immers is het ver
haal van de yerzekeraar 1nogelijk te rna
ken; 

Overwegende, dienvolgens, dat de ver
zekeraar van de burgerlijke aansprake
lijkheid die, tot uitvoering van het con
tract dat hij met de verzekerde heeft 
aangegaan, de benadeelde vergoedt voor 
de door deze opgelopen schade, « de 
schade betaald heeft >> in de zin van arti
kel 22 van de wet van 11 jtmi 1874 en 
derhalve krachtens die wetsbepaling in 
al de rechten treedt van de verzekerde 
tegenover derden uit hoofde van die 
schade; 
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Overwegende dat de indeplaatsstelling 
van de verzekeraar die de door de ver
zekering gedekte schade betaald heeft, 
tot uitwerking heeft dat, tot beioop van 
de betaalde vergoeding, aan de verzeke
raar de schuldvordering zelf van de ver
zekerde tegen de derde aansprakelijke 
persoon, met al haar bestanddelen en 
toebehoren, wordt overgedragen ; 

Overwegende dat ten deze de rechter
lijke beslissingen van 22 juni 1950 en 
van 18 april 1951 de aan de benadeelde 
verschuldigde vergoedingen alsook de 
bijdrage van elke van de daders in die 
vergoedingen bepaald hadden ; dat wijl 
eiseres er zich toe beperkt van de ver
weerders de terugbetaling te vorderen 
van dat gedeelte van de vergoeding dat 
door die beslissingen ten laste van hun 
rechtsvoorganger ·was gelegd, zij tegen 
hen de actio judicati op grond van be
doelde beslissingen uitoefent en geenszins 
de burgerlijke vordering die uit een mis
drijf volgt ; dat de actio judicati aan de 
verjaringen bepaald bij de artikelen 21 
en volgende van de wet van 17 april1878 
niet onderworpen is ; 

Overwegende, derhalve, dat het arrest 
niet wettelijk heeft kunnen beslissen dat 
het verhaal van eiseres tegen de recht
hebbenden van de persoon die tot het 
verwekken van de schade had bijgedra
gen en waarvan de veroordeling vast
stand, aan de verjaring in strafzaken 
onderworpen was om de reden dat de 
grondslag van dit verhaal terugslaat op 
een wanbedrijf; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
de verweerders in de kosten ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te Brus
sel. 

17 maart 1967.- 1e kamer.- Voo?'
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve?·slaggeve?', H. Neveu.
Gelijkluidende conclttsie, H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleite?'s, HH. Struye 
en VanRyn. 

(1) DE PAGE, d. I, 3e uitg., biz. 719, nr 572; 
J. RoNsE, .Alg. P1·. Rechtsv., yo Verloving; 
A. WEILL, Re1J. civ., yo P1·ontesse de nw1·iage, 
nrs 6 en 43 ; H. en L. MAZEAUD, Rev. t?·im. 
d1•, civil, 1938, nrs 6, biz. 459, en 1955, nr 3, 
biz. 496 ; MARTY en RAYNAUD, d. I, biz. 552, 

1e KAMER. -17 maart 1967. 

1° HUWELIJK. - HUWELIJKSBELOFTE. 
- GEEN CONTRACTUELE VERBINTENIS. 
- VERBREKING. - AANSPRAKELIJK-
HEID BUITEN 0\'EREENKOMST.- FOUT. 
- VERBREKING DIE OP ZICHZELF GEEN 
FOUT IS. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - DUBBELZINNIGE REDENEN. 
- NIET REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

1° V e?'mits een huwelijksbelofte geen con
t?'actuele verbintenis doet ontstaan, aan
gezien de toekomstige echtgenoten tot op 
het ogenblik van het huwelijk v?'ij moeten 
blijven om al clan niet hun toestemming 
te geven, geeft de ve?'b?·eking van cle1·ge
lijke belofte op zichzelf geen aanleiding 
tot schaclevergoecling, VM'goecling die 
slechts lean wo1·clen ve1'leencl zo de om
stancligheclen van de ve?'b?·eking een fout 
implice1·en ( 1). 

2° Is niet 1·egelmatig met 1·eclenen omkleed 
het a1·1·est clat in het onzeke?'e laat of 
de 1'echte1' heeft willen \peslissen in 1·echte 
dat de huwelijlcsbelofte een contmctuele 
ve1·bintenis cloet ontstaan en clat de 
verb1·elcing eTvan, wannee?' de veTloofcle 
zwange1· is, nooclzakelijk een ve?'plichting 
tot schacleve1·goeding doet ontstaan, clan 
wel of hij in feite !weft willen beslissen 
dat, mt de vM·loofde de zwangeTschap 
heeft ve?'OO?'Zaalct en een huwelijlcsbelofte 
deed, de ve1'b1·elcing in de omstancligheden 
van de zaak een belecligend lcaTalcte1' 
!weft en clus foutief is (2). 

(v ... D ... B ... , T. N ... ) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 december 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 

nr 398 en noten. Men Yergelijke cass. fr., 
16 maart 1955 (Dalloz, 1955, biz. 324) ; JossE
RAND, d. I, nr 744; Dall. hebd., Ohron., 1927, 
biz. 31. 

(2) Oass., 27 september 1966, sttp1·a, biz. 128. 
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tegen verweerster als oorspronkelijke eise
res in de rechtsvordering ingesteld, in 
eigen naam en als moeder-voogdes van 
het minderjarig erkend natuurlijk kind 
Patricia, op grond van de artikelen 340b 
en 340c van het Burgerlijk W ethoek : 

Overwegende dat nu, enerzijds, het 
heroepen vonnis genoemde rechtsvorde
ringen heeft afgewezen en eiser aileen 
ervan in boger heroep is gekomen in zover 
het uitspraak heeft gedaan over de rechts
vordering door verweerster ingesteld op 
grond van artikel1382 van het Burgerlijk 
Wethoek wegens verhreking van huwe
lijkshelofte en, anderzijds, het hestreden 
arrest ten nadele van eiser geen veroor
deling op grand van de artikelen 340b 
en 340c van hetzelfde wethoek heeft 
uitgesproken, de voorziening niet ont
vankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen verweerster, oorspronkelijke eiseres 
in de rechtsvordering ingesteld op grond 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 180, ll01, 
1382 van het Burgerlijk Wethoek en 97 
van de Grondwet, cloonlat, na in feite 
vastgesteld te hebhen dat tussen eiser 
en verweerster « een huwelijksbelofte ge
daan werd " en dat deze helofte door 
eiser verhroken werd, na het vonnis van 
de eerste rechter hevestigd te hehhen, 
onder meer in zoverre het heslist had dat 
het hewijs niet ten genoege van rechte 
hijgehracht werd van de feiten die het 
geregeld plaatshehhen van gemeenschap 
tussen partijen tijdens de wettelijke pe
riods van hevruchting en de algemene 
hekendheid van die gemeenschap zouden 
aangetoond hehhen, en dienvolgens he
slist te hehhen dat de rechtsvorderingen 
door verweerster tegen eiser ingesteld, 
op grand van de artikelen 340b en 340c 
van het Burgerlijk Wethoek tot onder
houdsgeld voor gezegd kind en tot haar 
eigen onderhoud gedurende vier weken 
na de hevailing, niet gegrond waren, en 
verweerster ervan afgewezen te hehhen, 
en na impliciet vastgesteld te hehhen dat, 
zoals uit de conclusies van de partijen 
duidelijk blijkt, verweerster tegen dit 
vonnis geen hager heroep aangetekend 
had, het hestreden arrest heslist had dat 
<< het verhreken van de huwelijkshelofte 
wanneer ge1ntimeerde zwanger was uiter
aard een zware verantwoordelijkheid in
sluit en heledigend voorkomt hij gehrek 
aan ernstige redenen », en dientengevolge 

eiser veroordeelt aan verweerster een 
schadevergoeding te hetalen, zulks op 
grand van artikel1382 van het Burgerlijk 
Wethoek, te1·w~jl, ee1·ste onclercleel, het 
verhreken van een huwelijkshelofte, zelfs 
om « niet ernstige redenen », nooit op 
zichzelf een fout kan uitmaken in de zin 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, terwijl de rechter dus niet te oor
delen had of het motief van de verhre
king, door eiser, van de huwelijkshelofte 
al of niet ernstig en als dusdanig gerecht
vaardigd was, te1·wijl, volgens artikel 180 
van het Bnrgerlijk Wethoek, de huwe
lijkstoestemming voiledig moet vrij hlij
ven tot aan het huwelijk en hijgevolg 
elk van de verloofden het recht heeft de 
helofte te verhreken, te1·wijl het arrest, 
hetwelk de veroordeling van eiser tot 
schadevergoeding enkel en aileen staaft 
op het verhreken, zonder ernstige reden, 
van de aangegane huwelijkshelofte, aldus 
ten laste van eiser een fout legt die, vol
gens artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wethoek, geen fout uitmaken kan, en 
niet wettelijk gemotiveerd is overeen
komstig artikel 97 van de Grondwet ; 
tweecle onclercleel, de verhreking van een 
huwelijkshelofte slechts dan aanleiding 
kan geven tot toepassing van artikel1382 
van het Burgerlijk Wetboek wanneer de 
omstandigheden waarin of de wijze 
waarop zij gedaan werd van die aard zijn 
dat zij beledigend en schadelijk waren, 
te1·w~jl het arrest in gehreke hlijft de om
standigheden waarin of de wijze waarop 
de verhreking plaatshad te vermelden 
en als elementen van een fout te hestem
pelen, te1·w~jl het Hof in de onmogelijk
heid gesteld is na te gaan of de veroor
deling tot schadevergoeding wettelijk 
gestaafd werd op omstandigheden die, 
ongeacht het recht van eiser de huwelijks
helofte te verhreken, van heledigende en 
schadelijke aard waren, te1·wijl deze on
duidelijkheid in de motivering van het 
arrest met het gehrek aan de door arti
kel 97 van de Grondwet vereiste moti
vering gelijkstaat ; clercle onclenleel, moest 
het arrest in deze zin geillterpreteerd 
worden dat, volgens de rechter, het ver
hreken van de huwelijkshelofte foutief 
was om de reden dat verweerster zwanger 
was, de rechter het principe van de afwe
zigheid van contractuele verplichtingen 
in hoofde van de verloofden zou geschon
den hehhen, alsmede van hun voiledig 
en onheperkt recht de huwelijkshelofte 
te verhreken, zelfs indien de verloofde 
zwanger is, te1·w~jl het arrest aldus aan 
de huwelijkshelofte het karakter van een 
overeenkomst in de zin van artikel 1101 
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van het Burgerlijk Wetboek zou toe
geschreven hebben en dit artikel zou 
geschonden hebben; vierde onderdeel, 
het arrest alleszins, door gewag te maken 
van de zwangerschap van verweerster, 
de vraag onzeker laat of deze laatste, 
volgens de rechter, zwanger was van eiser 
of van een ander man, te1•wijl, moest de 
rechter hebben willen iVaststellen dat 
verweerster zwanger was van eiser, zijn 
beslissing dienaangaande strijdig zou 
zijn met het over dit punt door hem be
vestigd beroepen vonnis, waarbij beslist 
werd dat de rechtsvorderingen door ver
weerster tegen eiser ingesteld op grond 
van de artikelen 340b en 340c ongegrond 
waren omdat het bewijs niet bijgebracht 
werd van feiten die het geregeld plaats
hebben van gemeenschap tussen par
tijen tijdens de wettelijke periode van 
bevruchting zouden aantonen, , terwijl, 
moest integendeel de rechter hebben wil
len vaststellen dat verweerster zwanger 
was of dat het alleszins mogelijk was dat 
zij zwanger was van een andere dan eiser, 
het strijdig zou zijn te beslissen dat de 
verbreking van de huwelijksbelofte niet 
door een ernstige reden gerechtvaardigd 
was, terwijl alleszins de onduidelijkheid 
van het arrest over dit punt het Hof in 
de onmogelijkheid stelt zijn controle uit 
te oefenen over de wettelijkheid van de 
bestreden beslissing en met het gebrek 
aan de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering gelijkstaat : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben geconstateerd dat eiser een huwe
lijksbelofte aan verweerster gedaan heeft 
en dat hij deze verbroken heeft, beslist 
dat het verbreken van die belofte wan
neer verweerster zwanger was uiteraard 
een zware verantwoordelijkheid insluit 
en beledigend voorkomt bij gebrek aan 
ernstige redenen ; 

Overwegende dat een huwelijksbelofte 
geen contractuele verbintenis doet ont
staan en dat de aanstaande echtgenoten 
tot op het ogenblik van het huwelijk 
vrij moeten blijven al dan niet toe te 
stemmen; 

Dat de verbreking van de huwelijks
belofte uit zichzelf alleen geen aanleiding 
geeft tot schadevergoeding; dat deze 
slechts kan worden toegekend indien in 
de omstandigheden van de verbreking 
een fout schuilt ; 

Overwegende dat het arrest in het 
onzekere laat of het in rechte heeft willen 
beslissen dat de huwelijksbelofte contrac
tueel bindend is en de verbreking ervan, 
wanneer de verloofde zwanger is, nood
zakelijk een verplichting tot schadever-

goeding doet ontstaan, dan wel of het 
in feite heeft willen beslissen dat, nu 
eiser de zwangerschap veroorzaakte en 
hij een huwelijksbelofte deed, de verbre
king in de omstandigheden van de zaak 
een beledigend karakter had en dus fou
tief was; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning in zover ze gericht is tegen ver
weerster als oorspronkelijke eiseres in de 
rechtsvorderingen ingesteld, in eigen 
naam en als moeder-voogdes, op grond 
van de artikelen 340b en 340c van het 
Burgerlijk W etboek ; vernietigt het be
streden arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beshssing ; veroordeelt 
verweerster in de drie vierde en eiser in 
een vierde van de kosten ; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Gent. 

17 maart 1967.- 1• kamer.- Voor
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Neveu.
Gelijkluidende conclusie, H. Krings, advo
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. Struye 
en DeBruyn. 

]e KAMER.- 18 maart 1967. 

INKOMSTENBELASTINGEN. - RA
MING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG. - VERGELIJKING MET DE NOR
MALE WINSTEN VAN SOORTGELIJKE 
ONDERNEMINGEN. - BEGRIP. 

A rtikel 28 van de gecoo1·dinee1·de wetten 
van 15 janua1·i 1948 bet1·etfende de 
inlcomstenbelastingen voo1·ziet de ve1·ge
lijking met de n01·male winsten van soort
gelipce onde1·nemingen en niet noodzake
lijlc met die van in identieke omstandig
heden uitgebate onclememingen ( l). 

(DIBBAUT, T. BELGISCHE S'l'AAT, 
MINISTER VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF. - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 februari 1965 gewezen door 

(1) Cass., 5 april 1960 (Bt<ll. en PAsrc., 
1960, I, 913); 15 september 1964 (ibid., 1965, 
I, 52); 30 maart 1965 (ibid., 1965, I, 809) 
en 16 november 1965 (ibid., 1966, I, 350). 

I-

I 
' 
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het Hof van beroep te Brussel, uitspraak 
doende als rechtscollege na verwijzing; 

Gelet op het arrest, op 17 december 
1963 door het Hof gewezen (1); 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 28 en 55 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd 
bij besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk 
Wetboek, doo1·dat het bestreden arrest 
beslist dat weliswaar kan aangenomen 
worden dat eiser, die op de markten 
bater verkoopt, tegen lagere prijzen ver
koopt dan de melkventers die op hun 
melkronde aan particulieren verkopen, 
maar dat deze lagere winstmarge gecom
penseerd wordt door het feit dat eiser, 
die in het groat aankoopt, lagere aan
koopprijzen betaalt dan de melkventers, 
wat op twee frank per kilogram mag wor
den geraamd, daar eiser zelf twee frank 
winst per kilogram aangeeft voor zijn 
eigen verkopen in het groat, te1·wijl, ook 
al is de aankoopprijs van eiser twee frank 
lager en al heeft hij deze winstmarge v66r 
op de melkventers waarmede hij verge
leken wordt, het dan nog niet is uitge
maakt dat de lagere winstmarge waarmee 
eiser op de markten verkoopt (niet in het 
groat) slechts twee frank zou bedragen, 
en dat dus de lagere aankoopprijs het 
verschil in verkoopprijs zou compenseren, 
en het arrest geen enkel vast feit aanhaalt 
waaruit zou blijken dat deze lagere ver
koopprijs van eiser op de markten, in 
vergelijking met de melkventers, door 
het verschil in aankoopprijs zou gecom
penseerd zijn en deze gegevens niet blij
ken uit de vergelijkingspunten, zodat de 
enige logische oplossing ware geweest dat, 
eenmaal vastgesteld zijnde dat de melk
venters inderdaad tegen hogere prijzen 
verkopen dan eiser, de similariteit ofwel 
het ter zake dienend zijn van de verge
lijkingspunten, gezien alle voorhanden 
zijnde inlichtingen, werd afgewezen, in 
plaats van een innerlijk tegenstrijdige 
motivering aan te nemen : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
staande hield : 1° dat de aangevoerde 
vergelijkingspunten uiterst summier wa
ren en dat zodoende de administratie te 
kort schoot in de op haar rustende bewijs
last, 2° dat de vergelijkingspunten niet 
similair waren, minstens niet ter zake 
dienend, omdat het ging om melkventers 
die uitsluitend boter aan particulieren 

(1) Bull. en PASIO., 1964, I, 411. 

verkochten, wanneer eiser hoofdzakelijk 
op de markten verkoopt ; 

Overwegende dat het arrest die eerste 
opwerping impliciet maar zeker verwerpt 
door de vergelijkingsplmten als bewijs te 
aanvaarden ; 

Overwegende dat, wat de tweede op
werping betreft, client te worden aan
gestipt dat opdat er similariteit zou be
staan, het niet vereist is dat de bedrijven 
in identieke omstandigheden geexploi
teerd worden ; 

Dat het arrest, zonder schending noch 
van artikel 97 van de Grondwet wegens 
tegenstrijdige motivering, noch van de 
artikelen 131·7 tot 1324 van hetBurgerlijk 
W etboek wegens miskenning van de 
bewijskracht van de vergelijkingsfiches, 
de artikelen 28 en 55 van de gecoi:irdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen wettelijk heeft kunnen toe
passen, niettegenstaande de als verge
lijking genomen punten melkventers 
betreffen die uitsluitend boter aan parti
culieren verkopen, wanneer eiser hoofd
zakelijk deze waar op de marlden ver
koopt; 

Overwegende dat eiser ten slotte het 
arrest bestrijdt in zover het beslist dat, 
zelfs indien men aanneemt dat hij tegen 
lagere prijzen verkoopt dan de melk
venters, die lagere verkoopprijzen gecom
penseerd worden door het feit dat hij 
zijn aankopen doet in het groot tegen 
lagere prijzen dan de melkventers; dat, 
volgens hem, uit geen enkel vast gegeven 
het vermoeden kan afgeleid worden dat 
de winst voortvloeiende uit die lagere 
aankoopprijzen het verschil compenseert 
tussen de hogere winst welke de melk
venters kunnen verwezenlijken bij de 
verkopen aan particulieren, en de lagere 
winst welke hij zelf verwezenlijkt bij de 
verkopen op de markten ; 

Dat het middel dienaangaande opkomt 
tegen een soevereine beoordeling van de 
rechter; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

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

18 maart 1967.- 1e kamer.- Voor
zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1•slaggeve1', H. Gerniers. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Colard, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van 
Leynseele. 
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2e KAMER. - 20 maart 1967. 

ro VALS GETUIGENIS. - BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - VERLEIDING VAN 
GETUIGE. ~ BEGRIP. 

20 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - MID DEL GERICHT TEGEN 
DE BESLISSING GEWEZEN OP DE STRAF· 
VORDERING EN TEGEN DE BESLIS· 
SING GEWEZEN OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - BESLISSINGEN 
DIE WETTELIJK GERECHTVAARDIGD 
BLIJVEN ZELFS AL IS HET MIDDEL 
GEGROND. NIET ONTVANKELIJK 

MID DEL. 

go BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BE
KLAAGDE DIE FElTEN AANVOERT TOT 
BETWISTING VAN HET BESTA.AN VAN 
EEN BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF. 
- BESLISSING WAARBIJ WORDT VAST· 
GESTELD DAT DIT BESTANDDEEL BEWE· 
ZEN IS EN DAT IN DE BEWERING VAN 
DE BEKLAAGDE GEEN GELOOFWAARDIG 
GEGEVEN VOORKOMT. - BESLISSING 
DIE AAN DE GETUIGE GEEN BEWIJS 

OPLEGT. 

1 o Is schuldig aan ve1'leiding van getuige 
hij die aan het vals getuigenis deel
neemt do01· het om op het even welke 
wijze te ve1·oo1·zaken (1). (Strafwetb., 
art. 228.) 

2° Is niet ontvankelijk het middel dat 
ge1·icht is tegen de beslissing gewezen 
over de strajvo1·dering en tegen de beslis
sing gewezen ove1• de bu1·ge1'lijlce 1'echts
vonlering, als de stmf en de burge1·l~jlce 
ve1·oonleling wettelijk gerechtvaardigd 
blijven zelfs al was het middel ge
(J1'ond (2). 

go vVanneer de beklaagde feiten aanhaalt 
tot betwisting van het bestaan van een 
bestanddeel van het misd1·ij f miskent 
de 1·echte1·, die beslist dat dit bestanddeel 
van het misd1·~j f bewezen is en clat in 
de bewe1·ing van cle beklaagcle geen ge
loofwam·clig gegeven voo1·lcomt, geenszins 
de wetsbepalingen betretfencle cle bewijs
last in stmfzaken (3). 

(1) Cass., 21 februari 1955 (Bull. en PAsrc., 
1955, I, 670). 

(2) Cass., 8 december 1965 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 481) en 9 januari 1967, supm, biz. 555. 

(3) Verg. cass., 24 mei 1965 (Bull. en PAsrc,, 

(DEJOLLIER, T. LAMBERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op go juni 1966 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 22g van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 
cloo1·dat het bestreden arrest de veroor
deling van eiser wegens verleiding van 
getuigen hierop steunt dat hij " tussen
gekomen is om het geheugen van de 
getuigen op te frissen » en dat hij " schrif
telijke verklaringen heeft ingegeven, doen 
overschrijven of opmaken », terwijl de 
door eiser voor het hof van beroep neer
gelegde conclusie uitdrukkelijk vermeldde 
dat " geen enkele getuige ooit beweerd 
heeft dat Dejollier hem aangezet had om 
een valse verklaring af te leggen en een 
feit waarvan de onjuistheid hem bekend 
was, te bevestigen, maar dat hij hen 
slechts gevraagd heeft hem herinneringen 
op te roepen en nauwkeurig te vermelden 
en te bevestigen wat zij, evenals hij, als 
de weergave van de werkelijkheid be
schouwden » : 

Overwegende dat het arrest de veroor
deling van eiser wegens overtreding van 
artikel 223 van het Strafwetboek niet op 
de in het middel overgenomen feiten 
grondt; 

Overwegende dat het verklaart dat 
eiser aan de getuigen met wie hij contact 
opgenomen had, " gezegd had dat de 
door hem als alibi aangevoerde feiten wel 
degelijk hadden plaatsgehad op de datum 
die hij hun opgaf " en dat eiser " er wel 
op rekende dat de kameraadschap en het 
vertrouwen in hem de leemten zouden 
aanvullen van een noodzakelijk vaag 
geheugen, dat onzeker was omtrent de 
datum van de onbelangrijke feiten waar
aan hij herinnerde ; dat hij zich niet ver
gist heeft » ; dat de getuigen, " aan de 
schriftelijke ondertekende verklaringen 
gebonden, uitdrukkelijk verklaard heb
ben dat ze op die bepaalde dag op dat 
bepaalde uur Dejollier aileen hadden 
gezien, terwijl aangevoerd werd dat hij 
zich op dat ogenblik op een bepaalde 
plaats bevond, verschillend van die welke 

1965, I, 1027) en wat betreft een door be· 
klaagde aangevoerde rechtvaardigingsgrond, 
cass., 11 mei 1964 (ibid., 1964, I, 972) en 
10 oktober 1966, supra, biz. 187. 
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zij vermeld hebben, en dat hij in gezel
sehap was van Agnes L. "• en dat " ze 
de waarheid willens en wetens verdraaid 
hebben om Dejollier te behagen "; dat 
eiser " een werkelijke kuiperij begaan 
heeft om de openbaring van de waarheid 
te hinderen door de getuigen binnen het 
kader en aan de inhoud van hun sehrif
telijke verklaringen te binden " ; 

Overwegende dat het arrest aldus ener
zijds de feitelijke gegevens aanduidt 
waarop het zijn beslissingen grondt en 
implieiet afwijzend besehikt op het ver
weer, door eiser afgeleid nit het feit 
aangevoerd in de eonelusie die in het 
middel vermeld is, en anderzijds de 
sehuldigverklaring van eiser wettelijk 
rechtvaardigt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de sehending van artikel 97 van de Grond
wet wegens ontoereikendheid of tegen
strijdigheid van red.enen, clo01·dat het 
arrest, om de beklaagde sehuldig te ver
klaren aan verleiding van getuigen, een 
vermoeden aanvoert, hieruit geput " dat 
hem op zijn verzoek sommige van de 
bedoelde schriftelijke verklaringen wor
den afgegeven zelfs v66r de reehtstreekse 
getuigenverhoren, alvorens dus bekend 
was hetgeen de door Lambert gedag
vaarde getuigen zouden zeggen "• tenvijl 
het arrest erkent dat de beklaagde reeds 
vanaf 24 maart 1962 door de " medede
ling van Agnes L. " op de hoogte was 
gebracht " van de conclusie van de 
echtgenoot en van deals bewijs aangebo
den feiten "• welke volgens het arrest 
" ongewoon nauwkeurige inlichtingen ver
strekten betreffende de omstandigheden 
van tijd en plaats waarin ze, volgens hem, 
geschied waren " : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is vast te stellen enerzijds dat eiser vanaf 
24 mei 1962 op de hoogte was van de 
zeer nauwkeurige feiten die verweerder 
aanbood te bewijzen en anderzijds dat 
aan eiser, op zijn verzoek, sehriftelijke 
verklaringen worden afgegeven, zelfs 
alvorens te weten wat de door verweerder 
gedagvaarde getuigen zouden zeggen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 223 van het 
Strafwetboek, cloonlat het arrest tegen 
de beklaagde het feit bewezen verklaart 
dat " hij in het geval van zekere Mo
net (die geen beklaagde was) het eerste 

ontwerp van de schriftelijke verklaring 
opgesteld had "• en de beklaagde veroor
deelt wegens verleiding van de genoemde 
getuige Monet evenals van de getuige 
Donnay, terwijl van deze laatsten een 
beschikking van buitenvervolging ver
leend is, zodat de valsheid van hun ge
tuigenissen niet bewezen is : 

Overwegende dat eiser enerzijds ver
oordeeld is tot een enkele straf wegens 
verleiding van zeven getuigen ; dat, zelfs 
in de onderstelling dat het arrest de feiten 
betreffende de getuigen Monet en Donnay 
tegen eiser niet had kunnen laten gelden, 
de uitgesproken straf toch wettelijk 
verantwoord zou blijven door de feiten 
van verleiding van de vijf andere getui
gen; 

Dat het middel, in zover het gericht 
wordt tegen de beslissing op de straf
vordering, niet ontvankelijk is wegens 
het ontbreken van belang ; 

Overwegende dat eiser anderzijds ver
oordeeld is om aan de verweerder, burger
lijke partij, een frank als schadevergoe
ding te betalen, alsook in de kosten van 
beide gedingen ; 

Overwegende dat deze veroordeling 
wettelijk verantwoord is door de feiten 
van verleiding van vijf andere getuigen ; 

Dat het middel, in zover het gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger
lijke vordering, niet ontvankelijk is we
gens het ontbreken van belang; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet wegens ontoereikendheid van rede
nen, clooTclat, om de valsheid te bewijzen 
van de getuigenissen die het voorwerp 
zijn van de zogezegde verleiding, het 
arrest hierop ste1.mt dat " zulke uiterst 
nauwkeurige inlichtingen betreffende da
gen en uren over reeds lang voorbije 
feiten die voor hen geen bijzondere be
tekenis hadden, van het eerste ogenblik 
af ongeloo:flijk waren "• en dat de' agen
da's of nota's die het hun mogelijk haddon 
gemaakt deze inlichtingen te verstrekken, 
door hen niet konden getoond worden 
gedurende het onderzoek of << geen waar
borg van authenticiteit of oprechtheid " 
boden, waarbij l~et arrest uit het oog 
verliest dat, hoewel de bedoelde getuigen 
van de verstrekte inlichtingen geen 
schriftelijke rechtvaardiging haddon kun
nen geven die aan het hof van beroep 
voldoende bewijskrachtig scheen, deze 
nmemotechnische elementen voor de 
getuigen zelf, die aan hun echtheid noch 
aan hun oprechtheid konden twijfelen, 
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voldoende punten waren waarnaar ze 
zich konden richten om hun door Dejol
lier " opgefrist " geheugen te preciseren, 
zodat het aldus gemotiveerde arrest de 
bewijslast omkeert en aan de getuigen 
het bewijs oplegt van de oprechtheid 
van hun getuigenissen, te1·wijl de beschul
diging de onoprechtheid ervan moet be
wijzen : 

Overwegende dat, blijkens de redenen 
overgenomen in het antwoord op het 
eerste middel, het arrest de valsheid 
vaststelt van de verklaringen van de 
getuigen wier verleiding aan eiser ten 
laste was gelegd, onder meer wegens de 
<< ongelooflijk " nauwkeurige inlichtingen 
die ze gegeven hadden betreffende de 
dagen en uren waarop ze eiser vergezeld, 
ontmoet of aileen gezien hadden ; 

Overwegende dat het arrest, in zijn 
onderzoek van de uitleggingen die ze
kere onder hen betreffende die nauwkeu
rige inlichtingen gegeven hebben, erop 
wijst dat « zekere getuigen hun verklarin
gen geloofwaardig maakten of wilden rna
ken door zich erop te beroepen dat ze het 
feit in een agenda opgetekend hadden ; 
dat ze die agenda niet hebben kunnen 
overleggen ofwel die overgelegde agenda 
in het geval van Melotte geen waarborg 
van echtheid of oprechtheid oplevert, 
evenmin als de bedoelde optekeningen, 
die trouwens volstrekt onnauwkeurig zijn 
wat de uren betreft >> ; 

Dat het arrest aldus, verre van de last 
van het bewijs van de juistheid en de 
oprechtheid van de verklaringen van 
deze getuigen aan deze laatsten of aan 
eiser op te leggen, zich ertoe beperkt het 
door hen aangevoerde verweer van de 
hand te wijzen en daarbij vast te stellen 
dat in dit verweer geen enkel geloof
waardig gegeven voorkomt ; 

Dat het middel op een onjuiste uitleg
ging van het arrest berust en dus feite
lijke grondslag mist ; 

Over hot vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet wegens ontstentenis of tegenstrijdig
heid van red en en, doo1·dat : 1° het arrest 
hierop steunt dat "de stukken van dok
ter Rombouts de uren waarop Dejollier 
bij deze geneesheer is geweest niet op
geven met een nauwkeurigheid die door
slaggevend zou zijn ,, en daarbij niet 
antwoordt op de conclusie van de be
klaagde die deed gelden " dat de burger
lijke partij tevergeefs tegenwerpt dat de 
fiches het uur niet vermelden waarop 
Dejollier aanwezig was, en hierbij uit 
het oog verliest dat dokter Rombouts 

in zijn verklaring erop gewezen heeft dat 
Dejollier " altijd >> bij hem kwam na zijn 
kantooruren, dit is na 17 uur, en dat de 
fysiotherapeutische behandelingen nor
maal van een halfuur tot anderhalf uur, 
zelfs tot twee uren duurden >> ; 2o het 
arrest eveneens aanvoert dat de aante
keningen in de agenda van de getuige 
Melotte « volstrekt onnauwkeurig waren 
betreffende de uren >>, zonder acht te 
slaan op de conclusie van de beklaagde 
die eraan herinnerde " dat de getuige 
Melotte altijd beweert dat Dejollier op 
13 december 1961 bij hem te Velaine
sur-Sambre is aangekomen, kort nadat 
hijzelf thuis gekomen was van zijn werk, 
rond 17 u. 15 of 17 u. 20, en dat hij gedu
rende het strafrechtelijk onderzoek 
staande gehouden heeft dat het in elk 
geval v66r 18 uur was>>, en anderzijds 
« dat Melotte eveneens bevestigt dat 
Dejollier op 21 december 1961 bij hem 
is teruggekomen, weer na 17 uur >> : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
beweerde dat er geen grond was om a 
priori geloof te hechten aan de getuigen 
die door verweerder gedagvaard en tij
dens het rechtstreekse getuigenverhoor 
gehoord zijn, onder meer op grond dat 
sommige van hun verklaringen tegen
gesproken Werden door de niet verdachte 
documenten van dokter Rombouts en 
door diens verklaring; 

Overwegende dat, na de redenen ver
meld te hebben waarom het beslist dat 
de verklaring van zekere tijdens het te
genverhoor gehoorde getuigen de waar
heid genoeg vervalste om een invloed 
uit te oefenen op de beoordeling van de 
zaak door de burgerlijke rechter, het 
arrest stelt dat het derhalve overbodig 
is bij het rechtstreeks getcrigenverhoor 
langer te verwijlen ; 

Dat het arrest aldus passend antwoordt 
op de conclusie van eiser die de fiches 
en de verklaring van dokter Rombouts 
slechts aanvoerde om de onjuistheid van 
twee van die getuigenissen te bewijzen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de antwoorden 
op het eerste en het vierde middel blijkt 
dat het hof van beroep het verwerpen 
van eisers conclusie betreffende de juist
heid van de verklaringen van de getuige 
Melotte gemotiveerd heeft door de on
waarschijnlijkheid vast te stellen van de 
dagen en uren die door deze getuige 
opgegeven zijn en door de optekeningen 
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in zijn agenda niet bevestigd zijn, in 
strijd met wat hij beweerde; 

Dat beide onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

En overwegende dat, wat de beslissing 
op de strafvordering betreft, de substan
tiiile of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

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

20 maart 1967. - 26 kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggever, H. De Bersaques. - Gelijlc
luidende conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HH. Kerkhofs, 
Devijver en Faures (de eerste twee van 
de balie te Namen). 

28 KAMER. - 20 maart 1967, 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZIOR 
IN CASSATIE KAN VOORZIEN.- STRAF
ZAKEN. - BESLISSING VA,N ONBE
VOEGDHEID OM KENNIS TE NEMEN VAN 
DE ST:RAFVORDERING INGESTELD BIJ 
:RECHTSTREEKSE DA,GVAARDING VAN DE 
P:ROCU:REUR DES KONINGS EN TOT VER
WIJZING VAN DE PROCEDU:RE NAAR DE 
PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET ROF 
VAN BEROEP. - VOORZIENING VAN 
BEKLA,AGDE NIET ONTV ANKELIJK. 

ls niet ontvanlcelijlc bij gebrelce van belang 
cle voo1·ziening doo1· cle belclaagcle inge· 
stelcl tegen het a1•rest van het hof van be-
1'0ep clat beslist clat cle COJ'J'ectionele recht
banlc onbevoegcl was om lcennis te nemen 
van cle bij rechtst1·eelcse clagvaanling van 
de p1·octweur cles K.onings ingestelcle 
st1·ajvonlering en cle p1·ocecltwe nacw het 
hof van beroep verwijst o1n te wonlen 
behanclelcl als naaJ' J'echt. 

(OTS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 septmnber I966 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat wegens het ontbreken 

van belang niet ontvankelijk is de voor
ziening door eiser, beklaagde, ingesteld 
tegen de beslissing waarbij het hof van 
beroep de correctionele rechtbank onbe
voegd verklaart om kennis te nemen van 
de strafvordering bij rechtstreekse dag
vaarding van het openbaar rninisterie 
ingesteld tegen bedoelde eiser en de pro
cedure betreffende deze verdachte naar 
de. procm•eur-generaal verwijst om te 
worden behandeld als naar recht ; 

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

20 maart I967.- 26 kamer.- Voo1'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1', H. de Waersegger. - Gelijlc
lt~iclencle conclttsie, H. Delange, advocaat
generaal. 

28 KAMER.- 20 maart 1967. 

IO CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
STRA,FZAKEN.- VERSCHRIJVING IN DE 
BESTREDEN BESLISSING. - BEVOEGD
HEID VAN RET HoF OF OM ZE TE VER
BETEREN. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - VERGISSING IN DE 
AANDUIDING VAN DE WET DIE EEN 
STRAF STELT OP RET TEN LASTE VAN 
BEKLAAGDE GELEGDE FEIT. - WETTE
LIJ"KE STRAF.- GEEN NIETIGHEID. 

I o H et H of he eft, te1· beo01·cleling van een 
cassatiemicldel, cle bevoegdheicl om een 
ve1·scJw~jving in de bestreclen beslissing, 
die cluiclelij 7c uit cle contelcst e1;van bl~i let, 
te verbete1·en (I). 

2o De vergissing in cle aancluicling van cle 
wet die een stmf stelt op het ten laste 
van belclctagde gelegde feit leiclt niet tot 
cle nietigve1·lclaring van de beslissing, 
zo de uitgesp1·olcen stmf dezelfcle is als 
die wellce door cle wet vastgestelcl 
WOJ'clt (2). (Wetb. van strafv., art. 4ll 
en 4I4.) 

(1) Cass., 13 april 1964 (Bull. en PAsrc., 
1964, I, 870); 16 januari :1967, sttp1'a, biz. 593. 

(2) Cass., 24 oktober 1966, sttpra, biz. 257. 
Men vergeiijke voor het gevai waarin de 

aangeduicle wetsbepaling die is weike de 
toegepaste straf bepaait, cass., 6 februari 
1961 (Bttll. en PAsrc., 1961, I, 604). 
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(DESIER EN N.A,TION.A,LE MAATSOHAPPIJ 
VAN BUURTSPOORWEGEN, T. BAUDOUX.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 oktober 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Charleroi; 

I. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissingen op de rechts
vorderingen die door het openbaar mi
nisterie tegen de eisers zijn ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikeleri 163 en 195 van het 
Wetboek van strafvordering, gewijzigd 
bij het enige artikel van de wet van 2 ja
nuari 1924, 9 en 97 van de Grondwet, 
doonlat het bestreden vonnis de eerste ei
ser tot een geldboete van 25 frank veroor
deeld heeft om onopzettelijk slagen en 
verwondingen te hebben toegebracht en, 
in samenhang daarmee, om, als bestuur
der van een wagen van de buurtspoor
wegen, niet vertraagd te hebben of zelfs 
zijn wagen niet tot stilstand te hebben 
gebracht op een belemmerde weg, en de 
tweede eiser burgerrechtelijk aansprake
lijk heeft verklaard voor deze veroorde
ling, zonder nochtans onder de toegepaste 
wetsbepalingen te vermelden artikel 10, 
lid 4, van het koninklijk besluit van 
24 mei 1913, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 22 november 1932, dat de 
bestanddelen van het tegen de eerste 
eiser bewezen geachte samenhangende 
misdrijf opgeeft, noch artikel 22 van 
hetzelfde koninklijk besluit van 24 mei 
1913, gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van 6 juli 1936, dat de straf op dit mis
drijf bepaalt, zodat de veroordeling van 
de eisers niet regelmatig gemotiveerd is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eiser tot een enkele straf van 25 frank 
geldboete veroordeeld heeft wegens de 
volgende telastleggingen : ~1 ° om door 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, 
maar zonder het oogmerk om de per
soon van een ander aan te randen, onop
zettelijk slagen of verwondingen te heb
ben toegebracht aan Marcel Baudoux ; 
2° om, als bestuurder van een wagen van 
de buurtspoorwegen, niet vertraagd te 
hebben of zelfs zijn wagen niet tot stil
stand te hebben gebracht op een belem
merde weg, welk tweede misdrijf het 
gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg, 
oorzaak van de verwondingen, oplevert ; 

Overwegende dat het vonnis ten ge-

volge van een verschrijving die duidelijk 
nit de contekst ervan blijkt, artikel 10, 
lid 4, van het koninklijk besluit van 
30 mei 1913 aanhaalt als bepaling waarin 
de bestanddelen. van het tweede misdrijf 
opgegeven worden, terwijl het klaar
blijkelijk gaat om artikel 10, lid 4, van 
het koninklijk besluit van 24 mei 1913, 
aangezien het vonnis erop wijst dat de 
aangehaalde bepaling "gewijzigd is bij 
het koninklijk besluit van 22 november 
1932)); 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
artikel 420 van het Strafwetboek ver
meldt waarin een straf bepaald wordt ; 

Overwegende dat de eriige straf die 
tegen eiser is uitgesproken wegens de 
twee bewezen geachte misdrijven die is 
welke kan worden toegepast op grond 
van artikel 22 van het koninklijk besluit 
van 24 mei 1913 zoals gewijzigd bij arti
kel 1 van het koninklijk besluit van 
6 juli 1936; 

Dat die vergissing in de vermelding 
van de toegepaste wetstekst, naar luid 
van de artikelen 411 en 414 van het Wet
hoek van strafvordering, geen grond tot 
cassatie kan zijn ; 

Dat het middel dus niet kan worden 
aangenomen ; 

En overwegende, met betrekking tot 
de beslissing op de strafvordering die 
tegen eiser is ingesteld, dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden 
nageleefd en dat de beslissing geen 
onwettelijkheid inhoudt waarop, op de 
cassatievoorziening van eiser, zou kun
nen gewezen worden ; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering die tegen de eisers 
door de burgerlijke partij Baudoux is 
ingesteld : 

Overwegende dat Mr Jose Dubois, ad
vocaat, houder van de stukken, bij een 
verklaring van 4 januari 1967 ter griffie 
van de Correctionele Rechtbank te Char
leroi, voor en namens de eisers afstand 
heeft gedaan van de op 10 oktober 1966 
ingestelde voorziening, in zover ze ge
richt wordt tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening van de eisers, in zover 
ze gericht wordt tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering ; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; veroordeelt 
de eisers in de kosten. 
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20 maart 1967. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1·, H. De Bersaques. - Gelijk
luidende conclttsie, H. Delange, advocaat
generaal. - Pleiter, H. DeBruyn. 

2e KAMER. - 20 maart 1967. 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE REOHTSVORDERING. - BESLIS
SING WAARBIJ AAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ SLEOHTS EEN DEEL VAN HAAR 
EIS WORDT TOEGEWEZEN. - BESLIS
SING BIJ VERSTEK TEN OPZIOHTE V.A,N 
DEZE PARTIJ. - VoORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BURGERLIJKE 
P ARTIJ VOOR RET VERSTRIJKEN VAN 
DE VERZETSTERJ\UJN.- 0NONTVANKE
LIJKHEID. 

W anneer een bij verstek gewezen beslissing 
ten opzichte van de burge1·lijke pa1·tij 
voor verzet van harentwege vatbam· is, 
omdat zij haa?' enkel een deel van haar 
eis toewijst, is de tegen de bu1·gerlijke 
partij tijdens de verzetstermijn aangete
kende voorziening niet ontvankelij k ( 1). 
(Wetb. van strafv., art. 413; wet van 
9 maart 1908, art. 3.) 

(THOMAS, T. D'HAESE 
EN ANDERE BURGERLIJKE PARTIJEN,) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 oktober 1966 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

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

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

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen die tegen eiser 
ingesteld zijn door de verweerders, de 
naamloze vennootschap " Societe beige 
radio-electrique" (S.B.R.), Emile Depret, 

(1) Cass., 6 februari 1967, sttpra, blz. 706, 

de naamloze vennootschap " Kalorik » 
in vereffening, de naamloze vennoot
schap " Etablissements Vanden Borre » 
en Andre Oorbion, en in zover de voor
ziening gericht wordt tegen het beschik
kend gedeelte waarbij eiser veroordeeld 
wordt in de kosten van het hager beroep 
jegens de burgerlijke partij D'Haese : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

III. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op het overige 
van de burgerlijke rechtsvordering die 
door de verweerder .Joseph D'Haese tegen 
eiser is ingesteld : 

Overwegende dat deze beslissing bij 
verstek is gewezen ten opzichte van ver
weerder wiens eis niet geheel is ingewil
ligd; 

Overwegende dat de gewone termijn 
van verzet niet verstreken was, toen eiser 
zijn voorziening ingesteld heeft ; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is ; 

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

20 maart 1967. - 2e kamer. - Voor
zitte?·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Trousse. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 maart 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN- STRAFZAKEN.- Bu:a
GERLIJKE REOHTSVORDERING. - 00N
OLUSIE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
WAARBIJ OM EEN BEWIJS TE LEVEREN 
VAN RET MISDRIJF RET GETUIGENIS 
VAN EEN DOOR DE EERSTE REOHTER 
GEHOORDE GETUIGE WORDT INGEROE
PEN. - VASTSTELLING DOOR DE REOH
TER IN HOGER BEROEP DAT UIT RET 
TER ZITTING GEDANE ONDERZOEK 
BLIJKT DAT DE TELASTLEGGING NIET 
BEWEZEN IS. - PASSEND ANTWOORD. 

Beantwoordt passend de conclusie van de 
burgerlijke pm·tij die zich ertoe bepe1·kt 
het getuigenis van een door de eerste 
1·echter gehoo1·d getuige in te roepen om 
het bewijs te leve1·en van het ten laste 
van beklaagde gelegde misdrijf, de vast
stelling doo1· de rechter in hager beroep 
dat uit het ter terechtzitting gedane onder-
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zoek blijlct clat cle telastlegging niet be
wezen is, aangezien e1· een twijfel bleef 
bestaan clie cle belclaagcle ten goecle moet 
lcomen (1). (Grondwet, art. 97.) 

(VAN DEN BUSSCHE EN BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN VERKEERSWE
ZEN, T. PIRE.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 september 1966 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Hoei ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van artikelen 97 van de Grondwet, 
cloonlat het bestreden vonnis bij hervo:i'
ming van het beroepen vonnis verweerder 
vrijspreekt en de rechtbank onbevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de 
burgerlijke rechtsvorderingen, op grand 
« dat uit het onderzoek voor de rechtbank 
volgt dat de telastleggingen tegen Jacques 
Pire niet bewezen zijn gebleven ; dat er 
immers een twijfel blijft bestaan die de 
beklaagde ten goede moet komen "• zon
der te antwoorden op de conclusie van de 
eerste eiser waarbij hij aandacht vroeg 
voor het getuigenis van Michel Hubaut, 
die op de terechtzitting van de politie
rechtbank gehoord werd en aldae.r ver
klaarde - welke verklaring in het zit
tingsblad is opgenomen - dat eiser 
rechts hield en geraakt werd door het 
voertuig bestuurd door verweerder die 
naar rechts uitgeweken was : 

Overwegende dat, op grand van de 
in het middel overgenomen redenen, de 
rechter bij zijn beoordeling van de gege
vens der zaak beslist dat deze gegevens 
en bijgevolg het in de conclusie van de 
eerste eiser ingeroepen getuigenis geen 
loldoende bewijs leveren van de ten 
laste van verweerder gelegde misdrijven ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt elke eiser in de kosten 
van zijn voorziening. 

20 maart 1967. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeve1', H. Trousse. - Gelijkluiclencle 
conclttsie, H. Delange, advocaat-generaal. 

(1) Haadpl. cass., 16 november 1959 (Bull. 
en PAsrc., 1960, I, 325) en 16 mei 1966 (ibid., 
1966, I, 1167). 

0ASSA'l'IE, 1967. - 29 

2e KAl\fER. - 20 rnaart 1967. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VERKEERS
ONGEVAL.- 0NBRUIKBAAR GEWORDEN 
VOERTUIG VAN RET SLACHTOFFER. -
VERGOEDING WEGENS ONBRUIKBAAR
HEID. - 0MVANG VAN DE SCHADE. 

Het slachtofje1· van een veTkem·songeval 
mag van cle aanspmlcelijke clacler van 
clit ongeval een ve1·goecling vonle1·en uit 
hoofcle van cle onb1'ttilcbaa1·heicl van zijn 
vom·tuig geclu1·encle cle tijcl clie noclig is 
om cle schacle op tegensp1·aak vast te 
stellen en om cle he1·stellingen uit te 
voe1·en; cle abno1·male cltttt1' van cleze 
onbruilcbam·heicl is een bestanclcleel van 
cle schacle van het slcwhtofjer wannee1· 
die clttU1' aan cle clacle1· van het ongeval 
te wijten is. ' 

(DEHAM, T. FRIGO.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 oktober 1966 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi, rechtdoende 
over de burgerlijke belangen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315 tot 1340 en 
1382 van het Burgerlijk Wetboek en uit 
de miskenning van de bewijskracht van 
de alcten, cloorclat het bestreden vonnis 
aan verweerder een vergoeding wegens 
onbruikbaarheid van 12.900 frank ver
leent voor de 86 dagen dat het door 
ongeval beschadigde voertuig buiten 
gebruik gesteld is en daarbij steunt 
op het proces-verbaal van het deskun
digenonderzoek opgesteld door de des
kundige Basso uit Marcinelle, te1·wijl dit 
proces-verbaal het bewijs levert dat de 
gewone voor de herstelling van het be
schadigde voertuig noodzakelijke wacht
tijd op 15 februari 1965 verstreken was 
en het vom1.is, door een vergoeding toe 
te kennen voor een langere wachttijd 
dan tot op die datum, de bewijskracht 
van het proces-verbaal van de desk1mdige 
Basso 1niskend heeft, en clooTclat het von
nis de duur van de onbruikbaarheid van 
het beschadigde voertuig op 86 dagen 
bepaalt, op grand dat verweerder met de 
herstelling van zijn voertuig gewecht 
heeft tot de dag waarop hij zeker was 
dat de voor he1n door zijn technische 
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raadsman gedane raming van de schade 
door eiser werd aanvaard, te1•wijl het in 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
vastgelegde vergoedingsbeginsel insluit 
dat de door een ongeval getroffene die 
door dit feit een schade heeft geleden, 
zoveel mogelijk de ernst ervan moet be
perken, met het gevolg dat de wachttijd 
vanaf de dag van het ongeval loopt tot 
de dag waarop de veroorzaakte schade 
en de nodige herstellingen vastgesteid 
worden, zonder dat dezc vaststelling 
noodzakelijk op tegenspraak moet ge
beuren : 

Overwegende dat het slachtoffer van 
een verkeersongeval dat veroorzaakt is 
door de schuld van een derde, een ver
goeding wegens het stilleggen van zijn 
onbruikbaar geworden voertuig kan vor
deren gedurende de tijd die nodig is om 
de schade op tegenspraak vast te stellen 
en mn de herstellingen uit te voeren ; 

Dat de ongewone duur van die buiten
gebruikstellmg een bestanddeel is van de 
schade van het slachtoffer wanneer de 
dum· aan de dader van het ongeval te 
wijten is; 

Overwegende dat in het onderhavig 
geval de eerste rechter, >viens redenen 
door het bestreden vonnis overgenomen 
worden, vaststelt dat geen op tegenspraak 
gemaakt proces-verbaal van de schade 
IS opgesteld en dat het langdurige stil
leggen van verweerders voertuig te wijten 
is geweest aan de onenigheid tussen de 
deskundigen, daar de door eiser aange
stelde deskundige beweerde dat het voer
tuig als waardeloos 1noest beschouwd 
worden en dat zijn waarde v66r het onge
val geen 5.000 frank overschreed, terwijl 
de door verweerder aangestelde deskml
dige Basso daarentegen meende dat het 
voertuig hersteld kon worden en de her
stellingskosten schatte op 7.810 frank en 
de duur ervan op vijf dagen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
er in zijn eigen motivering op wijst dat 
eiser het verslag van de deskm1dige Basso 
van 15 februari 1965 ten onrechte betwist 
heeft aangezien hij zich er tenslotte bij 
aangesloten heeft, doch eerst gedurende 
de loop van het geding ; dat eiser het 
voorstel dat verweerder hem ingevolge 
dit verslag had gedaan om een beroep te 
doen op een derde-scheidsrechter, even
eens verworpen heeft en dat verweerder 
zijn voertuig eerst liet herstellen toen hij 
zeker was dat eiser het niet eens was over 
het schadebedrag ; 

Overwegende enerzijds dat uit deze 
redenen blijkt dat het bestreden vonnis 
zijn beslissing, waarbij de dum· van de 

onbruikbaarheid van het beschadigde 
voertuig op 86 dagen bepaald wordt. 
niet grondt op het verslag van de des. 
kundige Basso van 15 februari 1965; 

Overwegende anderzijds dat de rechter 
in feitelijke aanleg, in de stand van de 
hier boven overgenomen vaststellingen, 
wettelijk heeft kunnen beslissen dat de 
dum· van de onbruikbaarheid van het 
voertuig gedurende de periode tussen de 
datum van het verslag van de deskundige 
Basso en die van de herstelling, niet 
verlengd werd door verweerder en aan 
eiser te wijten was; 

Dat het middel niet kan worden aau
genmnen; 

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

20 maart 1967. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - VeT
slaggevM·, H. de Waersegger. - Gelijk
luiclencle conclttsie, H. Delange, aclvocaat
generaal. - PleiteTs, HH. De Rijcke en 
Mayence (van de balie te Charleroi). 

2e KAlVIER. - 20 rnaart 1967. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BESOHIKKING VAN OORREOTIONALISE
RING. - VERWI.TZING NAAR DE IN DE 
« NEVENSTAANDE >l VORDERING VAN DE 
PROOUREUR DES KONINGS AANGEDUIDE 
VERZAOHTENDE OJ\'[STANDIGHEDEN. -
0NDUBBELZINNIGE VASTSTELLING VAN 
HET BESTAAN VAN DEZE VERZAOHTENDE 
OJ\1STANDIGHEDEN, ZELFS ZO DE BIJ 
HET DOSSIER GEVOEGDE VORDERING 
NIET NEYENS DE BESOHIKKING IS cm
KLASSEERD. 

2° VEROORDELING M.ET UITSTEL 
EN OPSCHORTING VAN DE VER
OORDELING. - 0PSOHORTING VAN 
DE UITSPRAAK DOOR DE BEKLAAGDE 
TER TEREOHTZITTING VAN HET VONNIS
GEREOHT GEVORDERD. - 0PENBAAR 
J\'liNISTERIE DAT REEDS OVER DE ZAAK 
TEN GRONDE GEVORDERD HEEFT. -
GEEN VERPLIOHTING HET OPENBAAR 
lVIINISTERIE OPNIEUW TE HOREN lVIET 
BETREKKING TOT DEZE IVIAATREGEL. 

3° RED EN EN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRA.FZAKEN.
CONOLUSIE VAN DE BEKLAAGDE DIE 
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VERZOEKT OM DE OPSOHORTING VAN DE 
U!TSPRAAK VAN DE VEROORDELING. -
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 
TO'l' EEN STRAF. - lli'IPLIOIETE VER
WERPING VAN DE OONOLUSIE. 

1° T~Va1~nee1' een beschikking tot c01'1"ectiona
l~se1"~ng naar de in cle « nevenstaande " 
vonle1·inf( van de p1'0ctt1"eU1' des Konings 
aang~.du~de Ve1'ZO:?htende omstancligheden 
ve1'W~Jst, stelt Z~J aldtts ondubbelzinnig 
het bestaan van deze verzachtende om
s~ancligheden vast, zelfs al is de vo1·de-
1·~ng, gevoegcl bij het dossie1· dat aan cle 
1'aadkarne1· wenl ove1·gelegd, niet nevens 
de beschiklcing geklasseenl. 

2° H1cmnee1· beklaagde te1• te1·echtzitting van 
het vonnisge1·echt en nadat het openbaa1· 
ministe1·ie ove1· de zaak ten grande heeft 
g~vonlerd, om de opschorting van cle 
tHtspmak van de ve1'oo1·deling ve1·zoekt, 
rnoet het openbaa1· ministe1·ie niet noocl
zakelijk opniet<w wonlen gehoord rnet 
betrekking tot deze rnaat1·egel. (Wet van 
29 jtmi 1964, art. 3.) 

3° Door de beklaagde tot een stmf te ve1'001'
delen beantwoonlt de rechter irnpliciet een 
conclttsie, waarb~j ve1·zocht wonlt om cle 
opschorting van cle ttitsp1·aalc de1· ve1·oo1·
deling ( 1). 

(SALVEMINI, SIGAL EN MODEL.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestredon 
arrest, op 24 november 1966 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel; 

Overwegende dat. de ~isers, beklaagden, 
verklaard hebben zwh m cassatie te voor
zien tegen al de strafrechtelijke en bur
gerlijke beslissingen van het bestreden 
arrest; 

Overwegende dat die voorzieningen 
nocl~tans slechts C:l:'tvankelijk zijn in zo
ver wdere e1ser ZIJll voorziening gericht 
heeft tegen de veroordelend_e beslissingen 
op de rechtsyordermgen dw tegen hem 
persoonlijk zijn ingesteld; 

. A. In zc;ver de ontvankelijke voorzie
nmgen gerwht worden tegen de beslissin
gen op de strafvorderingen : 

1° Op de voorziening van Salvemini 

Overwegende dat de substantiele of 

(1) Cass., 9 januari 1967, sup1·a, blz, 555, 

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

2° Op de voorzieningen van Sigal en 
Model : 

Over het eerste 1niddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 179 en 199 
van het Wetboek van strafvordering, 1 
en 2 van de wet van 4 oktober 1867 op 
de verzachtende omstandigheden, zoals 
zij gewijzigd is bij artikel 3 van de wet 
van 23 augustus 1919 en bij artikel1 van 
de wet van 19 maart 1956, doorclat het 
bestreden arrest, dat impliciet aanneemt 
dat de correctionele rechtbank bevoegd 
was om kennis te nemen van de zaak, de 
eisers veroordeelt wegens valsheid en 
gebruik van valse stukken, te1·wijl de 
beschikking van de raadkamer, die deze 
feiten bij de correctionele rechtbank aan
hangig had gem&akt, niet aanduidde 
welke de verzachtende omstandigheden 
waren betreffende die feiten en de correc
tionele rechtbank en, in hoger beroep, het 
hof van beroep o:o.bevoegd waren om er 
kennis van te nernen, de bedoelde be
schikking er zich immers toe beperkt 
naar de in de " bijgevoegde vordering " 
vermelde verzachtende omstandigheden 
te verwijzen en er geen enkele vordering 
op de keerzijde voorkomt of in die be
schikking opgenorPen is : 

Overwegende dttt uit de processtukken 
blijkt dat, nadat de onderzoeksrechter 
zijn onderzoek bad geeindigd en het 
dossier van het geding aan de procureur 
des Konings httd medegedeeld, deze 
laatste magistr&ttt bij zijn vordering 
van 17 mei 1965 regelmatig geeist heeft 
dat de verdachtell naar de correctionele 
rechtbank zoude:n worden verwezen we
gens de h1.m ten 1aste gelegde misdrijven 
van valsheid en gebruik van valse stuk
ken en voor iedere verdachte vermeldt 
welke verzachte:nde omstandigheden de 
toepassing van correctionele straffen 
schijnen te rechtvaardigen; 

Dat nit de vergelijking van die vorde
ring van 17 mei 1965 met de beschikking 
van de raadkamer van 13 september 1965 
waarbij de verwijzing van de verdachten 
naar de correctionele rechtbank beslist 
werd, ondubbelzinnig afgeleid moet wor
den dat de raad:kanwr, om de te hunnen 
laste gelegde misdrijven te correctionali
seren, de gronden van de bedoelde vor
dering met de eri:n vermelde verzachtende 
omstandigheden overgenomen heeft ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 190, 210, 
2ll en 234 van het Wetboek van straf
vordering1 cloonlat het bestreden arrest 
aan de eisers geweigerd heeft de uit
spraak van de veroordeling op te schor
ten, tenvijl, blijkens het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 20 oktober 1966 
van de 14e kamer van het Hof van beroep 
te Brussel, het openbaar ministerie geen 
vordering heeft ingesteld op de conclusie 
door de eisers genomen om bedoelde 
opschorting te bekomen, en althans noch 
uit het proces-verbaal der terechtzitting 
van het hof van beroep noch uit het be
streden arrest blijkt dat het openbaar 
ministerie zijn vordering op die conclusie 
heeft ingesteld : 

Overwegende dat enerzijds nit de be
woordingen zelf van artikel 3, lid 3, van 
de wet van 29 juni 1964 blijkt dat de 
opschorting van. de uitspraak der veroor
deling door het openbaar ministerie ge
vorderd of door de verdachte gevraagd 
kan worden, maar ook steeds mnbts
halve gelast kan worden door de onder
zoeks- of vonnisgerechten; 

Dat anderzijds, behoudens het in arti
kel 5, § 2, van deze wet omschreven geval 
waarin de vonnisgerechten op schrifte
lijke vordering van het openbaar minis
terie of op schriftelijk verzoek van de 
verdachte moeten beslissen of er in de 
raadkamer kennis moet worden genomen 
van de opschorting van de uitspraak der 
veroordeling, geen enkele wetsbepaling 
voorschrijft dat het openbaar ministerie 
door deze gcrechten speciaal gehoord 
moet worden over de toepassing van de 
opschortingsmaatregel, onder meer wan
neer deze, zoals in het onderhavig geval, 
door de verdachten in hun conclusie ge
vraagd wordt ; 

Dat hieruit moet afgeleid worden dat 
het hof van beroep de conclusie van de 
eisers waarbij de opschorting van de 
uitspraak der veroordeling gevraagd 
werd, wettelijk heeft kunnen verwerpen, 
zonder dat het openbaar ministerie spe
ciaal gehoord werd over dit verzoek ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, cloo1·clat het bestreden arrest aan de 
eisers geweigerd heeft de uitspraak van 
de veroordeling op te schorten, om de 
enkele reden dat er in de omstandig
heden van de zaak geen grond was om 
aan de eisers de gewone of de probatie
opschorting te verlenen, tenvijl deze over
weging niet kan worden beschouwd als 

een bij artikel 97 van de Grondwet ver
plicht gestelde motivering ; 

Overwegende dat op de conclusie van 
de eisers, die zich ertoe beperken sub
sidiair het " uitstel " van de uitspraak 
der veroordeling te vragen, het arrest 
passend geantwoord heeft met erop te 
wijzen " dat er in de omstandigheden van 
de zaak geen grond was om de opschor
ting van de uitspraak der veroordeling te 
verlenen " ; 

Dat het 1niddel niet kan worden aan
genOlnen; 

En ove{'wegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht genomen zijn en 
dat de beslissing geen onwettelijkheid in
houdt die, op de voorziening van de ei
sers, aanwezig kan worden geacht; 

B. In zover de voorzieningen gericht 
worden tegen de beslissing op de bm'ger
lijke rechtsvordering die tegen de eisers 
is ingesteld : 

Overwegende dat de eisers geen bij
zonder middel aanvoeren; 

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

20 maart 1967. - 2e kamer. - VooJ·
zitteJ·, H. van Beirs, voorzitter. - VeT
slaggeveJ", H. Perrichon. - Gel-ijkluiclencle 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- PleiteJ', H. Bayart. 

2e KAl\iER. - 20 maart 1967. 
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