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Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring) : 

Overwegende dat de beslissing het in 
het middel overgenomen verweer ver
werpt op grond " dat de gewone moraal 
in zaken een bediende verbiedt aan een 
concm·rent bekend te maken hetgeen 
vertrouwelijk moet blijven, inzonderheid 
wanneer hij dit te weten is gekomen dank 
zij het vertrouwen dat de vroegere werk
gever in hem heeft gesteld; dat de ge
daagde vennootschap in hoger beroep 
(thans verweerster) terecht de voor haar 
onderneming schadelijke indiscretie, het 
rechtstreeks of onrechtstreeks overbren
gen naar de concurrentie van de in haar 
dienst verworven kennis, ondervinding 
en bedrevenheid mocht vrezen ; dat de 
gedaagde vennootschap in hoger beroep, 
om zich te wapenen tegen deze risicols 
dus gerechtigd was haar volkomen recht
matige belangen te verdedigen door eiser 
in hoger beroep te verbieden bij een con
currerende onderneming in dienst te 
treden binnen de reeds vermelde per
ken ... »; 

Overwegende dat die overwegingen 
volstaan om het verwerpen van het ver
weer van eiser wettelijk te verantwoor
den; 

Overwegende dat het middel niet ont
vankelijk is wegens het ontbreken van 
belang; 

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

1 juni 1967.- 1e kamer.- Voo1·zitte1·, 
H. Valentin, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Verslaggeve?', Baron Richard. 
- Gelijkl1ticlencle concl~tsie, H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Fally 
en Ansiaux. 

Op dezelfde dag zijn twee andere 
arresten in dezelfde zin gewezen op voor
zieningen gericht tegen de beslissingen 
welke op dezelfde dag door dezelfde 
rechtbank werden gewezen, inzake Lam
mens en Berman tegen dezelfde verweer
ster. 

1e KAMER.- 2 juni 1967. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID 

UIT RET GEBREK AAN ANTWOORD OP 
EEN CONCLUSIE WAARBIJ DE GEGROND
REID VAN EEN EIS OM VERGOEDING 
WORDT BETWIST.- RECRTER DIE DEZE 
EIS NIET TOEWIJST. - NIET ONTVAN
KELIJK MIDDEL. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE.- BILLIJKE VERGOEDING.
BEGRIP. 

3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - VERGOEDING DIE DE 
WAARDE VAN RET GOED VERTEGEN
WOORDIGT OP DE DAG VAN RET DECLA
RATIEF VONNIS BEDOELD BIJ ARTIKEL 7 
VAN DE WET VAN 17 APRIL 1835. -
VERlVIINDERING NA RET DECLARATIEF 
VONNIS VAN DE WERKELIJKE KOOP
KRACRT VAN DE WETTELIJKE MUNT.
VERMINDERING DIE DE RECRTER NIET 
TOELAAT RET BEDRAG VAN DE VER· 
GOEDING TE VERMEERDEREN, 

1° Is niet ontvanlcelijlc, wegens het ontb1·e
lcen van belang, het miclclel clat afgeleicl 
is uit het geb1·elc aan antwoonl op een 
conclusie waa1·bij eise?' de gegronclheicl 
van een cloo1• de tegenpartij ingestelcle 
eis om vergoecling betwistte, als cleze eis 
door de 1·echte1' niet is toegewezen ( 1). 

2° De billijke ve1·goecling die lcrachtens 
a1·tilcel 1 i van de G1·onclwet en de wet 
van 17 ap1·il 1835 op de onteigening ten 
algemenen nutte aan de onteigencle client 
te worden toegelcencl, is de vergoecling 
die ove1·eenstemt met de waa1·de van het 
onteigencl goecl op de clag van het clecla
ratief vonnis, becloelcl bij a1·tilcel 7 van 
beaoelde wet, en bij de vaststelling van 
deze ve1·goecling client de rechte1· de munt 
aan haa1· wettelijlce waanle te berelce-
nen (2). ' 

3° De ve1·goecling die de waa1·de van het 
onteigencle goed ve1·tegenwo01·cligt op de 
dag van het declaratief vonnis, becloeld 
b~j artilcel 7 van de wet van 17 ap1·il 
1835 op de onteigening ten algemenen 
nutte, Jean cloo1' de 1·echte1' niet wo1·clen 
ve1·mee1·dercl ten gevolge van een ve1·min
cle1'ing, na het decla1·atief vonnis, van de 
werlcelijlce lcoopkmcht van de wettelijlce 
munt (3). 

(1) Raadpi. cass., 16 maart 1961 (Bull. 
en PAsiC.; 1961, I, 778). 

(2) en (3) Cass., 21 oktober 1966, sup1·a, 
biz. 242 en noot 5, biz. 243 ; raadpl. tevens 
cass., 16 februari 1951, antwoord op het derde 
middei (Bttll, en PAsiC., 1951, I, 394). 
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(STAD HASSELT, T. MATTHYS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 december 1965 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen II, 97 van 
de Grondwet, 19 van de besluitwet van 
2 december 1946 betreffende de stede
bouw en 464 van het W etboek van bur
gerlijke rechtsvordering, cloonlat het be
streden arrest aan verweerder een ontei
geningsvergoeding voor een canadabe
planting toekent en deze beslissing ste1mt 
op de overweging dat eiseres het bewijs 
van het feit dat de bedoelde bornen in 
een verboden tijdstip geplant werden, 
te laat aangeboden had, te1·wi}l, ee1'8te 
onclenleel, het arrest aldus de mogelijk
heid aamleemt dat de bomeJl van de 
canadabeplanting in feite geplant werden 
op een datmn na 26 november 1955, die 
als gevolg had dat, volgens artikel 19 
van de bosluitwet van 2 december 1946, 
verweerder geen recht had op een ont
eigeningsvergoeding uit hoofde van ge
zegde beplanting, en het arrest bijgevolg 
een onteigeningsvergoeding toekent zon
der wettelijk vast te stellen dat verweer
der er recht op had, en aldus artikel II 
van de Grondwet schendt; tweecle oncler
cleel, zo de eerste rechter beslist had dat 
eiseres de last had te bewijzen dat de 
canadabeplanting gedaan werd in een 
verboden tijdstip en vastgesteld had dat 
zij dit bewijs niet bijbracht, eiseres ge
zegd bewijs in hoger beroep aanbood, 
en het aanbieden van het bewijs van een 
reeds in eerste aanleg ingeroepen feit 
geen nieuwe eis is doch eenvoudig een 
nieuw middel dat in tweede aanleg mag 
ingeroepen worden, zodat het arrest, 
door het aanbod van bewijs als te laat 
gedaan af te wijzen, artikel 464 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
schendt ; clenle onclenleel, het arrest alles
zins niet regelmatig gemotiveerd is daar 
het geenszins vaststelt op grond van 
welke wetsbepalingen of feitelijke om
standigheid het aanbod van bewijs te 
laat gedaan zou zijn, en uit de motivering 
van het arrest niet kan opgemaakt wor
den of de rechter heeft willen beslissen 
dat het bewijsaanbod te laat werd gedaan 
omdat het voor de eerste maal in hoger 
beroep werd gedaan of omdat een trou
wens niet gepreciseerde tekst van de 
wetten inzake onteigening een dergelijk 

bewijsaanbod in de gegeven omstandig
heden als te laat gedaan zou aanzien, 
zodat deze dubbelzinnigheid het Hof in 
de onmogelijkheid stelt zijn controle over 
de wettelijkheid van de bestreden be
slissing uit te oefenen en met het gebrek 
aan de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering gelijkstaat : 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
erop wijst dat " ten aanzien van de cana
dabeplanting de eerste rechter de ver
goeding oordeellmndig toegekend heeft, 
bij gebrek aan deugdelijk bewijs door 
gei'ntinleerde (thans eiseres) dat deze 
bomen in een verboden tijdstip geplant 
werden "; 

Dat de beslissing van de eerste rechter, 
waarnaar het arrest verwijst, hierop 
steunt dat eiseres die verweerder verwijt 
een reglementair verbod te hebben mis
kend " die overtreding moet bewijzen, 
hetgeen zij niet doet "; 

Overwegende derhalve dat het arrest 
geenszins de mogelijkheid aanneemt dat 
de canadabomen pas na 26 novenlber 
1955 geplant werden, maar overweegt 
dat een strafbaar feit, hetwelk niet be
wezen is, als niet gepleegd moet be
schouwd word en ; 

Overwegende, anderzijds, dat het ar
rest, door eraan toe te voegen dat het 
thans door eiseres aangeboden bewijs te 
laat komt, dit bewijsaanbod niet ver
werpt als een nieuwe voor het eerst in 
hoger beroep ingestelde eis of op grond 
van enige wetsbepaling inzake onteige
ning krachtens welke zulk bewijsaanbod 
als te laat gedaan moet verklaard wor
den; dat uit de samenhang van de tekst 
van het arrest blijkt dat het hof van 
beroep van oordeel was dat door een 
slechts in september 1965 getroffen 
onderzoeks1naatregelniet 1neer kon ~wor
den bewezen dat de canadabomen niet 
v66r 26 november 1955 worden geplant; 

Dat geen van de onderdelen van het 
middel kan worden aangenomen; 

Over het tvveede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, cloonlat het bestreden arrest 
de aan verweerder toekomende onteige
ningsvergoedingen op 2.417.338 frank 
bepaald heeft, zonder de conclusie van 
eiseres te beantwoorden in zover zij 
staande hield : I 0 « dat de eerste rechter 
volledig ten onrechte de steunclers en 
de boomkorven aan eiseres aanrekent 
wanneer het vaststaat dat verweerder 
deze weggenmnen heeft of heeft laten 
wegnemen », 2o << dat de vergoedingen 
voor de grachteiken en afschutting ruim 
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overdreven zijn daar zij grotendeels geen 
eigendom zijn van verweerder "• te1·wijl, 
ee1•ste ondm·deel, om regelmatig gemoti
veerd te zijn de vonnissen en arresten 
al de door de partijen in regelmatig 
neergelegde conclusies ingeroepen mid
delen en excepties moeten beantwoor
den ; tweecle onde1'!1eel, althans uit de 
bewoordingen van het arrest onmogelijk 
kan nitgemaakt worden of de rechter 
in feite heeft willen beslissen dat het 
onjuist is dat verweerder de steunders 
en de bomn.korven, die de eerste rechter 
aan eiseres aangerekend had, weggeno
men had of had laten wegnemen, dan wel 
of hij in rechte heeft willen beslissen dat, 
zelfs indien dit juist was, de waarde van 
deze stennders en boomkorven toch in 
de aan verweerder toekom.ende onteige
ningsvergoeding diende begrepen te wor
den, en eveneens onmogelijk kan uitge
maakt worden of de rechter in feite heeft 
willen beslissen dat het onjuist is dat de 
bedoelde grachteiken en afschutting gro
tendeels geen eigendom waren van ver
weerder, dan wel ofhij heeft willen beslis
sen dat, zelfs indien dit juist was, de door 
de eerste rechter toegekende vergoedin
gen voor de grachteiken en afschutting 
niet overdreven waren, en deze onduide
lijkheid 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 noch uit het arrest 
noch uit enig stuk waarop het Hof acht 
vermag te slaan blijkt dat de rechter 
enige vergoeding wegens cc steunders of 
boomkorven " toekent ; 

Dat het midde1 derhalve dienaan
gaande zonder belang en dienvolgens niet 
ontvanke1ijk is ; 

Overwegende dat het arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, wegens 
" grachteiken en afschutting » een ver
goeding toekent van 22.000 frank; 

Overwegende dat geen enkele be
schouwing van het arrest betrekking 
heeft op het al dan niet voor vergoeding 
in aanmerking komen of op de waarde 
van die grachteiken of afschutting ; 

Dat het middel dienvolgens, in zover 
het de vergoeding voor grachteiken en 
afschutting betreft, gegrond is ; 

Over het vierde middel, afge1eid uit 
de schending van de artikelen 11 en 97 
van de Grondwet, doo1·dat het bestreden 
arrest, na eraan herinnerd te hebben 
dat de datmn die in aanmerking dient 

te worden genomen voor het vaststellen 
van de verkoopwaarde van de onteigende 
goederen 5 mei 1959 was, datum van 
het vonnis dat de pleegvormen vervuld 
verklaart, en na vastgesteld te hebben 
dat de verkoopwaarde op dat ogenblik 
2.345.517 frank bedroeg, beslist dat ver
weerder recht heeft op een bijzondere 
aanvullende vergoeding van 71.821 frank 
uit hoofde van schade veroorzaakt door 
de schommelingen van de nationale 
mlmt, zoals b1ijkt uit de officiele publi
caties van het index-cijfer tussen 1959 
en 1965, te1·wijl, ee1'ste onde1·deel, de door 
artikel 11 van de Grondwet bedoelde 
« billijke >> vergoeding berekend moet 
worden op grond van de werkelijke 
waarde van het onteigende goed op de 
datmn van de onteigening, het arrest 
een vergoeding toekent die boger is dan 
de waarde die het onteigend goed had op 
de dag van de onteigening en een schade 
die het gevolg is, niet van de onteigening 
doch van de economische conjunctuur, 
niet diende hersteld te worden (schending 
van artikel ll van de Grondwet); tweede 
ondenleel, het arrest niet wettelijk kon 
beslissen, enerzijds, dat de verkoop
waarde van de onteigende goederen be
paald client te worden op de datum van 
het vonnis dat de p1eegvormen van de 
onteigeningsprocedlu'e vervuld verklaart, 
zijnde 5 mei 1959, en, anderzijds, dat 
een supplementaire vergoeding diende te 
worden toegekend voor schade die het 
gevolg was van gebeurtenissen die zich 
na het declaratief vom1.is voorgedaan 
hadden, het arrest aldus tegenstrijdig 
voorkomt en deze tegenstrijdigheid met 
het gebrek aan de door artike1 97 van 
de Grondwet vereiste motivering gelijk
staat : 

Overwegende dat uit de artikelen 7 
tot ll van de wet van 17 april 1835 
volgt dat de door de onteigening aan 
de onteigende berokkende schade moet 
worden geraamd op de dag waarop het 
door artikel 7 bedoelde declaratief vonnis 
is gewezen; 

Dat derhalve de schadeloosstelling 
welke met deze raming overeenstemt de 
billijke vergoeding is ; 

Overwegende dat het arrest de waarde 
van het onteigende goed op de dag van 
bedoe1d declaratief vonnis, en dienvol
gens het beloop van de som welke op 
die dag de billijke vergoeding vertegen
woordigt, op 2.345.517 frank vastste1t; 

Overwegende dat, hoewel de wettelijke 
waarde van de Belgische munt tussen 
de dag van het vonnis dat de pleegvor-
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men vervuld verklaart en de dag waarop 
het arrest de aan de onteigende toeko
mende vergoeding bepaalt, niet werd 
gewijzigd, het arrest niettemli1., wegens 
een feitelijke vermmdermg van de koop
kracht die de Belgische frank sedert de 
dag van het declaratief vonnis zou heb
ben ondergaan, boven voormelde som 
een "verhoging >> toekent van 71.821 fr.; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
een schade vergoedt, namelijk het door 
de feitelijke vermmdering van de lwop
kracht van de munt ontstane nadeel, 
welke het gevolg is niet van de onteige
ning doch van latere ontstmie econo
Inische omstandigheden, en dus aan de 
onteigende een vergoeding toekent die 
hoger is dan de waarde die het onteigende 
goed op de dag van de onteigening had ; 

Overwegende dat ingevolge artikel II 
van de Grondwet en de wet van I7 april 
I835 de billijke onteigeningsvergoeding 
overeenstemt 1net de waarde welke het 
onteigende goed op de dag van het decla
ratief vonnis had en de rechter, bij de 
bepalli1.g van die waarde, de munt tegen 
haar wettelijke waarde moet aanrekenen ; 

Overwegende dat het middel gegrond 
lS; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het derde middel, dat tot geen 
uitgebreidere vernietiging kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest, doch 
aileen ill zover het een vergoeding toe
kent van 22.000 frank uit hoofde van 
grachteiken en afschutting en van 
7l.82I frank uit hoofde van schade ver
oorzaakt door schommelmgen van de 
koopkracht van de nationale munt ver
meerderd met de interesten, en in zover 
het eiseres veroordeelt in de kosten van 
hoger beroep ; verwerpt de voorzienmg 
voor het overige ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt elk van de par
tijen in de helft van de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

2 jtmi I967.- Ie kamer.- Voo1·zitter, 
H. Belpaire, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Vet•slaggever, H. de Vreese. -
Gelijkluiclencle conclusie, H. R. Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleite1·, H. Struye. 

I e KAMER. - 2 juni 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. -BURGERLIJKE ZAKEN. 
- PARTIJ DIE EEN OP EEN KOOP GE
GRONDE REORTSVORDERING REEFT IN
GESTELD.- PARTIJ DIE BIJ OONOLUSIE 
BETOOGT D:AT DE VERWERENDE PARTIJ 
NIET MAG BEWEREN DAT RET Ol\1: EEN 
INBETALINGGEVING GING, Ol\1:DAT DEZE 
NIETIG ZOU ZIJN.- ARREST DAT VAST
STELT DAT RET GESORIL BETREFFENDE 
DE GELDIGREID VAN DE INBETALING
GEVING BUITEN DE GRENZEN VAN DE 
RECHTSVORDERINc+ VALT. - PASSEND 
ANTWOORD. 

N aclat cle cttmtor van een gefa'illeenle 
vennootschap een 1'echtsvorclering had 
ingesteld tot betaling van goederen 
welke door de vennootschap werden ver
kocht, en bij conclusie gesteld had dat 
cle kope1· cle betaling niet mocht ontwijken 
cloo1· te beweren clat de vennootschap 
goecle1·en in betaling had gegeven tot 
voldoening van een schidd van een denle 
tegenove1· de koper, cle?·gelijke inbetcding
geving nietig zijncle omclat zij v1·eemcl 
is acm het maatschappelijk cloel, geeft 
op cleze conclusie een passencl antwoonl 
het an·est clat eensdeels vctststelt clat cle 
beweenle verkoop een gesi?mdeenle ve?'
lcoop is en anclercleels e1·op wijst clctt het 
geschil bet1•efjencle cle geldigheicl van de 
d001' de CIWat01' opgeW01'pen inbetaling
geving bititen de grenzen valt vcm een 
rechtsv01·dering die enlcel op een !coop 
is geg1·ond. 

(Mr HEILPORN, ALS CURATOR VAN RET 
FAILLISSElliENT VAN DE NAAMLOZE 
VENNOOTSCRAP << UNIVERSAL BOIS >>, 
T. VALVEKENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 januari I966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doorclat het bestreden arrest 
eiser, handelende als curator van het 
faillissement van de naamloze vennoot
schap " Universal Bois >>, zijn vordering 
ontzegt welke tot veroordeling strekte 
van verweerder tot betalmg van een 
hoofdsom van I86.997 frank, bedrag van 
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verscheidene facturen betreffende leve
ranties van hout die aan verweerder 
gedaan werden door de genoemde ven
nootschap, op de gronden dat door het 
hof van beroep << ••• wel moet vastgesteld 
worden dat de facturatie van de hout
soorten niet overeenstemt met de juri
dische werkelijkheid gewild door par
tijen, welke slechts een schijnverkoop 
was en neerkwam op een inbetalingge
ving door « Universal Bois », zijnde een 
al dan niet belanghebbende derde, die, 
zonder te genieten van enige wettelijke, 
noch blijkbaar zelfs van enige conven
tionele subrogatie, overeenkomstig arti
kel 1236 van het Burgerlijk Wetboek 
ondubbelzinnig en stellig handelde in 
naam en tot kwijting van de schuldenaar 
« Fortior ll », terwijl, eerste onderdeel, het 
arrest geen antwoord verstrekt op de 
conclusie van eiser qualitate qua, waarbij 
deze deed gelden « dat bovendien, door 
dit te doen (dit wil zeggen door te betalen 
voor een derde), de vennootschap « Uni
versal Bois ll, thans failliet verklaard, 
zou overgegaan zijn tot vrijgevigheden, 
vrijgevigheden die uit de bedrijvigheid 
van een naamloze vennootschap uitge
sloten zijn ... ; dat de vennootschap « Uni
versal Bois )) dus noch de bevoegdheid 
noch de macht had om als derde te beta
len bij toepassing van artikel1236 van 
het Burgerlijk W etboek », zodat het 
arrest niet regelmatig met redenen om
kleed is ; tweede onderdeel, in zoverre het 
arrest impliciet het middel van eiser 
zou hebben afgewezen dat afgeleid was 
uit de afwezigheid van bevoegdheid en 
macht van de vennootschap «Universal 
Bois l> om als derde te betalen bij toepas
sing van artikel 1236 van het Burgerlijk 
W etboek, het in het midden laat of het 
dat middel heeft afgewezen omdat, in 
strijd met de stalling van eiser, de beta
ling welke de genoemde vennootschap 
voor rekening van de derde zou hebben 
gedaan geenszins een vrijgevigheid uit
maakte, ofwel omdat, hoewel zij inder
daad als een vrijgevigheid viel te be
schouwen, zij niettemin niet uitgesloten 
was uit de bedrijvigheid, de bevoegdheid 
en de· macht van de genoemde vennoot
schap, zodat de motivering van het arrest 
dubbelzinnig zou zijn; derde onderdeel, 
het arrest geen . antwoord verstrekt op 
de conclusie van eiser qualitate qua waar
bij deze deed gel den « .. . dat het voor
werp van de naamloze vennootschap 
« Universal Bois ll haar niet toeliet de 
schulden van de vennootschap « Fortior l> 
te betalen ... ; dat de vennootschap 
«Universal Bois)) dus noch de bevoegd-

heid noch de macht had om als derde te 
betalen bij toepassing van artikel 1236 
van het Burgerlijk Wetboek ll, zodat het 
arrest niet voldoet aan de bij artikel 97 
van de Grondwet gestelde vormverplich
ting ; vierde onderdeel, in zoverre het 
arrest impliciet het middel van eiser zou 
hebben afgewezen dat afgeleid was uit 
de afwezigheid van bevoegdheid en 
macht van de vennootschap << Universal 
Bois l> om als derde te betalen bij toe
passing van artikel 1236 van het Bur
gerlijk W etboek, het in het midden laat 
of het dat-middel heeft afgewezen omdat 
het voorwerp van de genoemde vennoot
schap haar toeliet de schulden van de 
vei:mootschap « Fortior >> te betalen . of
wei, integendeel, omdat, hoewel het voor
werp van de vennootschap « Universal 
Bois >> haar niet toeliet de schulden van 
een andere vennootschap te betalen, de 
door de eerstgenoemde vennootschap 
gedane betaling niettemin. geldig was, 
zodat de motivering van het arrest dub
belzimlig zou zijn en het toetsen van de 
wettigheid van het dispositief ervan on
mogelijk : 

Overwegende dat eiser het arrest ver
wijt zijn conclusie niet of althans niet 
passend te hebben beantwoord, waarbij 
hij opwierp dat de vennootschap « Uni
versal Bois >>, indien zij schulden van 
de vennootschap « Fortior >> betaald had, 
daardoor tot giften zou zijn overgegaan 
die uit de bedrijvigheid van een naam
loze vennootschap uitgesloten zijn, en 
dat zij noch de bevoegdheid noch de 
macht had om als derde, bij toepassing 
van artikel 1236 van het Burgerlijk 
W etboek, de schuld van de vennootschap 
« Fortior » te betalen ; 

·overwegende dat het hof van beroep, 
recht doende op de door eiser ingestelde 
vordering tot betaling van de door de 
.vennootschap «Universal Bois l> aan ver
weerder gedane houtleveringen, oordeelt 
dat de door eiser aangevoerde verkoop 
een schijnverkoop is en dat het in werke
lijkheid om een inbetalinggeving gaat 
door « Universal Bois >>, tot delging van 
een schuld van « Fortior >> tegenover ver
weerder, eerstgenoemde vennootschap 
opgericht zijnde geweest, volgens de 
gegevens van een strafonderzoek, _met 
het hoofddoel om de leveranciers van 
de tweede « in slaap te wiegen >> ; dat 
het eraan toevoegt dat verweerder te 
goeder trouw contracteerde en dat het 
hof niet te onderzoeken heeft of de han
delingen van« Universal Bois l> voor haar 
schuldeisers nadelige onregelmatigheden 
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uitmaken en ten aanzien van de artike
len 445 tot en met 448 van het Wetboek 
van koophandel als ongeldig kunnen 
beschouwd worden, ,daar de eis niet op 
deze wetsbepalingen steunt ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
daardoor op passende wijze het door 
eiser ingeroepen middel beantwoordt, 
hetwelk de onbevoegdheid van de ven
nootschap «Universal Bois'' opwierp om 
tot . « vrijgevigheden " of betaling tot 
kwijting van een derde over te gaan ; 

Dat de vier onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest erop 
wijst, enerzijds, dat (( noch de materiali
teit der leveringen, noch hun confor
miteit met de bestelling, noch de bedra
geli als dusdanig betwist worden "' en, 
anderzijds, dat door (( het hof ... wel moet 
vastgesteld worden dat de factu:ratie 
van de houtsoorten niet overeenstemt 
met de jU:ridische werkelijkheid gewild 
door partijen, welke slechts een scliijn
verkoop was en neerkwam op een inbeta
linggeving door (( Universal Bois "• ziji:tde 
een al dan niet belanghebbende derde, 
die, zonder te genieten van enige wette
lijke, nocli blijkbaar zelfs van enige con
ventionele subrogatie, overeenkomstig 
artikel1236 van liet Bu:rgerlijk Wetboek, 
ondub belzinnig en stellig handel de in 
naam en tot kwijting van de scliuldenaar 
((Fortior "• terwijl het tegenstrijdig is 
enerzijds te beslissen dat de tussen par
tijen gesloten ju:ridisclie verricliting in 
werkelijkheid een inbetalinggeving en 
niet een verkoop uitmaakt, en anderzijds, 
erop te wijzen dat de materialiteit van 
de leveringen en hun conformiteit met 
de bestelling niet betwist worden, het
geen natuu:rlijk inhoudt dat er eeri ver
koop heeft plaatsgeliad, zodat liet arrest 
niet regelmatig met redenen ornkleed is : 

Overwegende dat er geen strijdiglieid 
in gelegen is, enerzijds, vast te stellen 
dat er g~en betwisting bestaat omtrent 
de m.ate1•ialiteit van de leveringen, hun 
overeenstemming met de bestelling en 
de bedragen (( als dusdanig l> welke zij 
vertegenwoordigen, en, anderzijds, te 
oordelen dat (( de factu:ratie van de hout-

(1) Cass., 29 januari 1953 (Bull. en PAsro., 
1953, I, 415) en de in de noot gegeven ver
wijzingen; 6 juni 1958 (Arr. V erbr., 1958, 
blz. 798); 12 januari 1967, sup1•a, blz. 568. 

soorten niet overeenstemt met de juri
disclie werkelijkheid gewild door par
tijen "• welke, onder de schijn van een 
verkoop, de inbetalinggeving door (( Uni
versal Bois " van de bestelde goederen 
liebben beoogd tot delging van de scliuld 
van de vennootscliap ((Fortior" tegen
over verweerder ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

2 juni 1967.- 1e kamer.- Voorzitte1·, 
H; Belpaire, raadslieer waarnemend voor
zitter. - Verslaggever, H. Rutsaert. -
Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit 
de · Termicourt, procu:reu:r-generaal. 
Pleiters, HH. Simont en·Van Ryn. 

1e KAMER.- 2 juni 1967. 

1° VERZEKERINGEN. - LANDVER
ZEKERINGEN. - WET VAN 11 JUNI 
1874, ARTIREL 16. - GROVE SOHULD 
VAN DE VERZEKERDE. - BEGRIP. 

2° VERZEKERINGEN. - LANDVER
ZEKERINGEN.- VRIJ'STELLING. VAN DE 
VERZEKERAAR BIJ' EEN OPZETTELIJ'KE 
DAAD OF EEN GROVE SOHULD VAN DE 
VERZEKERDE. - BEPALING VAN OPEN
BARE ORDE. 

1° In artikel 16 van de wet van 11. juni 
1874 op de verzekm·ingen, betekl!nen de 
woorden (( grove schuld van de verze
kerde " (( schuld van de verzekerde die 
gelijkstaat met een opzettelijke daad" (1), 

2o Artikel 16 van rle wet van 11 juni 1874 
op de verzekeringen, kTachtens hetwelk 
geen verlies of .scharle, veToorzaakt doo1' 
de opzettelijke daad of door de met een 
opzettelijke daad gelijkstaande gTove 
sohulrl van rle verzekerrle, ten laste van 
de verzekeraar komt, is een bepaling 
die de openbare orde aanbelangt, waar
van rlientengevolge in de · overeenkomst 
niet kan worden afgeweken (2). 

(2) MoNETTE, DE VILLE en ANDRE, Traite 
des assurances terrestres, nr• 291 en 294; 
Les Novelles, Droit commercial, d. V, Traite 
general des assurances terrestres, nr 947; 
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(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « DE VERE· 
NIGDE PROVINOIEN ))' T. EOKELMANS.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 16 van de 
wet van 11 juni 187 4 op de verzekeringen, 
6 en 1133 van het Bmgerlijk Wetboek en, 
voor zoveel als nodig, 97 van de Grand
wet, doo1·dat het bestreden arrest, bij 
gedeeltelijke bevestiging van het beroe
pen vonnis, de tegeneis van verweerder 
gegrond verklaart en dienvolgens eiseres 
veroordeelt tot betaling van 34.500 frank, 
met de vergoedende en de gerechtelijke 
interesten, en in de helft van de kosten 
van beide aanleggen, op grand hiervan 
« dat de omnimnpolis die partijen bindt 
in haar afdeling D, bij afwijking van de 
bepaling van artikel 16 van de wet op 
de verzekeringen, op limitatieve wijze 
de gevallen opsomt waarvoor geen 
schadedekking voorzien wordt en dat de 
zware fout van de verzekerde daarin niet 
voorkomt; dat de tegeneis gegrond is ))' 
te1·wijl artikel 16 van de wet van 11 juni 
1874 op de verzekeringen van openbare 
orde is, zodat de verzekeraar het voordeel 
ervan niet anticipatief kan verzaken en 
de gevallen van uitsluiting door de polis 
voorzien dus nooit als beperkend ktmnen 
worden beschouwd, zodat het arrest, 
door te beslissen op grand van de aan
gehaalde reden en zonder te betwisten 
dat de schade tot betaling waarvan het 
eiseres veroordeelt, veroorzaakt werd 
door de grove schuld van de verzekerde, 
thans verweerder, de in het middel aan
geduide wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de schade tot vergoeding waarvan 
eiseres wordt veroordeeld veroorzaakt 
werd door een grove schuld in de zin 
van artikel 16 van de wet van 11 jtmi 
1874, hierin bestaande dat de verzeke
ringsnemer, zonder kennelijk dronken te 

LALoux, Traite des asstt1'a?Wes te1'1'est1·es en 
d1·oit belge, ur 168. 

Omtrent de vraag of het de lege ferenda 
niet verkieslijk zou zijn de grove schuld door 
de verzekering te dekken, raadpl. VAN RYN 
en HEENEN, P1·incipes de d1·oit commercial, 
d. IV, ur 2416; JANSSENS·BRIGODE, «La 1 

zijn, door overmatig drankverbruik, be
wust het risico op abnormale wijze heeft 
verzwaard; 

Overwegende dat zowel uit de termen 
als uit de voorbereidende werken van 
voormeld artikel 16 blijkt dat de wet
gever, op het gebied van verzekering, 
alleen de met een opzettelijke daad gelijk 
te stellen schuld als grove schuld heeft 
beschouwd; 

Overwegende dat de regel van voor
meld artikel 16, luidens welke generlei 
verlies of schade, veroorzaakt door een 
opzettelijke daad of door een met derge
lijke daad gelijk te stellen grove schuld 
van de verzekerde, ten laste komt van 
de verzekeraar, de openbare orde aan
belangt; 

Overwegende dat de partijen dien
volgens niet geldig kunnen bedingen dat 
zulke grove sclmld van de verzekerings
nemer ten laste zal zijn van de verzeke
raar; 

Overwegende dat het arrest, door aan 
te nemen dat partijen wettelijk hebben 
kuunen bedingen dat de door voormeld 
artikel 16 bedoelde grove schuld nit de 
schadedekking niet is uitgesloten, de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de vernietiging moet 

worden uitgebreid tot de beslissing waar
bij het arrest oordeelt dat de door ver
weerder begane fout de grove schuld 
uitmaakt die door artikel 16 van de wet 
op de verzekeringen is bedoeld en dat 
die fout in noodzakelijk oorzakelijk ver
band staat met de schade ; 

Overwegende dat deze beslissing im
mers, vermits zij eiseres niet grieft en 
verweerder slechts kan grieven indien 
het bestreden dispositief wordt vernie
tigd, vanwege geen enkele van de voor 
het Hof staande partijen het voorwerp 
kon zijn van een ontvankelijke voorzie
ning ; dat zij derhalve, ten aanzien van 
de uitgestrektheid van de cassatie, een 
dispositief is dat niet onderscheiden is 
van het vernietigde dispositief; 

faute grave et !'assurance de responsabilite », 
Revtte generaTe cles ass1wances et des respon
sabilites, 1942, nl' 3756, hoofdst. IV, evena!s 
de noot in Jow·nal des t!·ibwwttx, 1950, 
biz. 193; Voorontwerp van de wet op cle ver· 
zekeringen, opgeste!d door cle Konink!ijke 
Co=issaris, de H. Van Dievoet, artikel 6. 
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Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede en het derde middel, 
die tot geen uitgebreidere vernietigil>g 
kunnen leiden, vernietigt het bestreden 
arrest in zover het recht doet over de 
tegeneis van verweerder en over de kos
ten ; beveelt dat meldmg van dit arrest 
zal ·worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissmg ; ver
oordeelt verweerder in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

2 j1.mi 1967.- 18 kamer.- Voorzitte1', 
H. Belpaire, raadsheer waarnemend voor
zitter. - Vm·slaggever, H. de Vreese. -
Gel~jklniclencle conclnsie, H. R. Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleiter, H. Van Ryn. 

2 8 KAMER.- 5 juni 1967. 

VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING. - 0PSCRORTING VAN DE 
VEROORDELING. VERZOEK DAT 
STREKT TOT RET BEKOMEN VAN DIE 
OPSORORTING. - VERWERPING VAN 
RET VERZOEK DOOR DE EERSTE REOR
TER. - BEKLAAGDE DIE ZIJN VER
ZOEK VOOR RET HOF VAN BEROEP 
NIET HEEFT RERNIEUWD, - HoF 
VAN BEROEP NIET VERPLIORT ZIOH 
OVER DIT PUNT BIJZONDER UIT TE 
SPREKEN. 

Daar de wet van 29 jnni 1964· betreffende 
de opsch01'ting, het uitstel en cle p1•obatie 
aan cle 1'echtm· geen enkele verplichting 
oplegt, doch hem het vm·mogen toekent 
de opscho1·ting te bevelen zo de cloor de 
wet bepaalcle vooJ·waanlen ve1·vnlcl zijn, 
is het hof van beroep niet verplicht zich 
over clit punt bijzonde1• uit te sprelcen 
wannee1· geen ve1·zoek clienaangaancle 
aan het hof van be1•oep wenl geTicht (1), 
zelfs indien een ve1·zoek bij de ee1·ste 
1'echte1· we1·d ingecliend en dom· hem ver
W01'pen. (Wet van 29 juni 1964, art. 3.) 

(1) Raadpl. cass., 20 maart 1967, supra, 
blz. 898, 

(DE WITTE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 mei 1965 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 3 van de wet van 29 juni 
1964, doo1·dat het bestreden arrest het 
beroepen vo~mis bevestigt hetwelk beslist 
had dat er geen bijzondere noch grondige 
redenen voorhanden waren om een op
schorting van de uitspraak van veroor
deling te bevelen, zoals door eiser ver
zocht werd, zonder te zeggen of door het 
hof van beroep ke~mis werd genomen 
van dit verzoek van eiser of onderzocht 
werd of eiser zich in de voorwaarde be
vond om van de opschorting van de 
uitspraak van veroordeling te genieten, 
wat ten deze wel het geval was : 

Overwegende, ener2:ijds, dat uit geen 
stuk van de rechtspleging blijkt dat eiser 
zijn verzoek om van de opschortil>g van 
de uitspraak van veroordeling te genie
ten, voor het hof van beroep hernieuwd 
heeft en dat hij over dit punt gecon
cludeerd heeft ; 

Dat het hof van beroep niet verplicht 
was zich over dit punt bijzonder uit te 
spreken; 

Overwegende, anderzijds, dat de wet 
van 29 juni 1964 betreffende de opschor
ting, het uitstel en de probatie aan de 
rechter geen verplichtmg oplegt, doch 
hem het vermogen toekent, zo de door 
de wet bepaalde voorwaarden vervuld 
zijn, de opschorting te bevelen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantiele of op straffe van nie
tigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

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

5 j1.mi 1967.- 28 kamer.- Voo1·zitte1', 
H. Louveaux, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Wauters. 
- Gelijkluidencle conclusie, H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. De
meester (van de balie bij het Hof van 
beroep te Gent). 
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2e KAMER. - 5 juni 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - MEMORIE 
VAN EISER. - NEERLEGGING TER 
GRIFFIE NA RET VERSTRIJKEN VAN DE 
BIJ ARTIKEL 53, LID 2, VAN RET BE· 
SLUIT VAN I5 MAART I8I5 GESTELDE 
TERMIJN. - MEMORIE NIET ONTVAN · 
KELIJK. 

Is niet ontvankelijk de memm·ie neeTgelegd 
tm· g?·itfie van het Hof, tot staving van 
een cassatievoo1·ziening in stTafzaken, 
na het verst1·ijken van de termijn, gesteld 
bij a1•tikel 53, lid 2, van het besluit van 
15 maw·t 1815, gewijzigd bij artilcel 6, 
§ 1, van de wet van 20 juni 1953 (I). 

(BLOEYAERT EN AMEYE, T. SEYS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op I oktober 1965 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Kortrijk ; 

I. W at de voorziening van eiseres be
treft : 

Overwegende dat eiseres bij de ver
klaring van voorziening geen middel 
heeft doen geld en; 

Overwegende dat zij, gelet op artikel 6, 
§ I, van de wet van 20 jJ?li .I953 tot 
wijziging van de rechtsplegmg m cassa
tie, haar mmnorie niet meer kon indienen, 
nadat twee maanden waren verstreken 
sedert de dag waarop de zaak door de 
griffier op de algemene rol werd ge
bracht; 

Overwegende dat nu de zaak op I4 ok
tober I965 op de algemene rol was ge
bracht, de memorie ten laatste op I4 de
cember I965 ter griffie van het Hof 
moest neergelegd worden, w~jl .de ter
mijn welke op I5 oktober mgmg ten 
deze geen vrije termijn is en wordt bere
kend van de zoveelste tot de dag v66r 
de zoveelste ; zodat de memorie die op 
I5 december I965 op de griffie toekwam 
te laat werd neergelegd ; 

En overwegende dat de substantiele 

(1) Cass., 7 november 1966, supra, biz. 326; 
raadpl. cass., 22 mei 1967, supra, biz. 1132. 

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

II. W at de voorziening van eiser be
treft : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op bet Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de voorziening van deze bur
gerlijk aansprakelijke partij betekend 
werd aan de partijen tegen wie zij ge
richt is; dat de voorziening derhalve 
niet ontvankelijk is; 

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

5 juni I967.- 28 kamer.- Voo1·zitter 
en VeTslaggeve1·, H. Louveaux, raadsheer 
waarnemend voorzitter.- Gelijlcluidende 
conr;lusie, H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 juni 1967. 

I 0 GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - BEKLAAGDEN VERVOLGD WE
GENS VERSOHILLENDE FEITEN.- VER
OORDELING VAN DE ENE EN VRIJ· 
SPRAAK VAN DE ANDERE. - VEROOR
DELING VAN DE EERSTE IN ALLE KOS
TEN VAN DE STRAFVORDERING. -
VooRWAARDE. 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - VEROORDEELDE APPELLANT. 
- 0PENBAAR MINISTERIE DAT HOGER 
BEROEP INSTELT TEGEN EEN VRIJGE
SPROKEN MEDEBEKLAAGDE.- BEVES
TIGING DOOR DE REOHTER IN HOGEa 
BEROEP. - VEROORDELING VAN DE 
VEROORDEELDE IN ALLE KOSTEN IN 
HOGER BEROEP.- ONWETTELIJKHEID. 

I o H' annem· twee belclaagden ve1·volgd 
weTden wegens verschillende feiten, en 
de ene veroo1·deeld wordt en de ande1·e 
m·ij gesproken, lean de rechter alle lcosten 
van de st?·afvm·dering enlcel ten laste 
van de vm·oo1•deelde leggen mits vast te 
stellen dat alle lcosten door het door 
hem gepleegde misdTijf ve1'001'Zaalct we?'
den (2). (Wetb. van strafv., art. I62 
en I94.) 

(2) Cass., 22 mei 1967, sup1·a, biz.1128. 
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2° lVanneer een ve1·aa?·deelde hager be1·oep 
instelt en het openbaar ministe1·ie in 
hoge1· be1·oep kamt tegen een v?'ijgespro
Jcen medebelclaagde moeten de Jcasten 
van het hager be1·aep van het openbaa1· 
ministe1·ie tegen deze laatste, in geval 
van bevestiging van de v?'ijspraak, ten 
laste van de Staat bliJ'ven ( 1). (Wet van 
1 juni 1849, art. 3.) 

(WOLFS EN OORTHOUTS, T. KLUTH, 
POLAVDER EN MURAWSKI.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 8 februari 1966 door de Cor
rectionele Rechtbank te Tongeren in 
hoger beroep gewezen ; 

I. vVat betreft de voorzieningen van 
Josephina Wolfs, verdachte, en van 
Pierre Corthouts, bcrrgerlijk aansprake
lijke partij : 

A. Wat de voorziening van Corthonts 
betreft : 

Overwegende dat het niet blijkt nit 
de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan dat de voorziening betekend 
werd aan het openbaar ministerie en 
aan de burgerlijke partijen Polavder 
en zijn echtgenote Murawski, tegen wie 
deze voorziening gericht is ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

B. W at de voorziening van Wolfs be
treft : 

1. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen over de publieke 
vordering gewezen : 

a) tegen eiseres : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
nit de schending van de artikelen 50 
van het Strafwetboek, 162 en 194 van 
het vVetboek van strafvordering en 3 
van de wet van 1 j"Lmi 1849 over de her
ziening van de tarieven van gerechts
kosten in strafzaken : 

Overwegende, enerzijds, dat het von
nis, bij bevestiging van de beroepen be
slissing, eiseres veroordeelt in al de kosten 

(1) Cass., 22 mei 1967, supm, biz. 1128. 

van de strafvordering, daarin begrepen 
die welke gedaan werden om eerste ver
weerder, medeverdachte, die wegens 
andere misdrijven vervolgd en vrijge
sproken werd, in de zaak op te roepen, 
en die veroordeling uitspreekt zonder 
vast te stellen dat al de kosten veroor
zaakt werden door de ten laste van eiseres 
bewezen verklaarde misdrijven ; 

Overwegende, anderzijds, dat eerste 
verweerder door de politierechter vrij · 
gesproken werd en dat, op het hager be
roep van het openbaar ministerie, deze 
vrijspraak bij het vonnis bevestigd werd; 
dat de kosten van het hoger beroep, ten 
opzichte van de de:finitief vrijgesproken 
medebeklaagde, niet ten laste van eiseres 
lumnen gelegd worden ; dat het vonnis 
derhalve, door eiseres in het geheel van 
de kosten van de strafvordering in hager 
beroep te veroordelen, artikel 3 van de 
wet van 1 j"Lmi 1849 geschonden heeft ; 

Overwegende dat ingevolge de vernie
tiging van de veroordeling van de ver
dachte in de kosten van de strafvorde
ring, de beslissing welke de burgerlijk 
aansprakelijke partij in die kosten veroor
deelt geen red en van bestaan meer heeft; 

En overwegende voor het overige, wat 
betreft de ten laste van eiseres uitge
sproken veroordeling, dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgescbre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
.is; 

b) tegen Kluth, medeverdachte : 

Overwegende dat eiseres niet bevoegd 
is om zich tegen die beslissing te voorzien ; 
dat de voorziening niet ontvankelijk is ; 

2. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
vordering van Polavder en zijn echt
genote Murawski : 

Overwegende dat, bij bevestiging van 
het vonnis waartegen hager beroep, het 
bestreden vonnis, dat geen uitspraak 
doet over een betwisting nopens de be
voegdheid, zich ertoe beperkt een pro
visie toe te kennen en een desk"Lmdig 
onderzoek te bevelen; dat zulke beslis
sing geen eindbeslissing uitmaakt in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek 
van strafvordering; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

II. W at betreft de voorziening van 
Pierre Corthouts in zijn hoedanigheid 
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van burgerlijke partij aangesteld tegen 
Arnold Kluth : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet 3 en 4 van de voorafgaande titel 
van' het Wetboek van strafvordering, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 27-1 van het koninklijk besluit van 
30 april 1963, doonlat bij bevestiging v~!l 
het vonnis waartegen beroep en na Vl'lJ
spraak van verweerder Kluth, d~ recht
bank zich bij het bestreden vonms onbe
voegd verklaart om uitspraak te doen o;rer 
eisers vordering tot schadevergoedmg 
tegen verweerder, zo~d~~ zijn conclusie te 
beantwoorden waarblJ hlJ deed gelden dat, 
gelet op de positie van het voertuig be
stuurd door Wolfs, dat bijna ingedraaid 
was toen het ongeval zich voordeed, ver
weerder een onvoorzichtigheid had be
gaan door zijn snelheid niet te regelen 
volgens de aldus ontstane toestand : 

Overwegende, enerzijds, dat het be
streden vonnis, dat uitdrukkelijk naar 
de redenen van het beroepen vonnis ver
wijst en dit vo~nis. geheel bevestigt, be
slist dat de betwhtmgen ten laste gelegd 
van verweerder, onder 1neer het feit 
zijn snellwid niet ger~geld te . hebben 
zoals vereist cpdat d1e snelh8ld geen 
ongevallen zou kunnen veroorzaken en 
om in alle omstandigheden te ktmnen 
stoppen voor ee~l hindernis d~~ kon wor
den voorzien, 1uet bewezen ZlJn ; 

Overwegende, anderzijds, wat de ver
antwoordelijkheid voor de feiten betreft, 
dat het bestreden vonnis beslist dat deze 
voll~dig ten laste client gelegd van Wolf~, 
echtgenote van eiser ; dat het vonms 
overweegt dat verweerder Kluth geen 
fout heeft begaan bij « zijn inhaalm~
neuver reeds aangevat ... op het ogenblik 
dat eerste beklaagde (Wolfs) hem de 
weg afsneed >> ; dat dit maneuver door 
verweerder uitgevoerd werd op « een 
rechte weg met zeer verspreide bebou
wing , ; dat Wolfs << uiterst rechts heeft 
gereden tot op zeer korte afstand van 
de aansluiting om dan pas, en dus laat
tijdig, haar richtingsverandering kei_t
baar te maken en dat aldus Wolfs d1e 
de verplichting had tijdig alle voor_zorgs
maatregelen te nemen . . . tot!lal m ge
breke is gebleven met de volled1ge verant
woordelijkheid hieraan verbonden "; 

Overwegende dat die redenen impli
ciet doch stellig aannemen dat verw~er
der verrast werd door een onvoorzlen
bare hindernis en aldus passend de door 
het middel aangevoerde conclusie beant
woorden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het uit
spraak doet over de kosten van de pu
blieke vordering ; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; beveelt dat 
melding van dit arrest op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing zal 
worden gemaakt; veroordeelt de eisers 
in de drie vierden van de kosten en laat 
het overige ten laste van de Staat ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Recht bank te Hasselt, zete
lende in hoger beroep. 

5 juni 1967.- 2e kamer.--'- Voo1·zitte1·, 
H. Louveaux, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1'slaggeve1·, H. Perrichon. 
- Gelijlclniclencle conclnsie, H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite1', H. Van 
Leynseele. 

2e KAMER. - 5 juni 1967. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. CoRRECTioNELE 
RECHTBANK, - GETUIGE DIE VER
KLAARD HEEFT VAN ZIJN BURGERLIJKE 
RECHTEN TE ZIJN ONTZET. - 0NTZET
TING DIE NIET BLIJKT UIT DE STUKKEN 
VAN DE RECHTSPLEGING. - GETUIGE 
DIE ONDER EDE IS GEHOORD.- '\VET
TELIJKHEID , 

De C01'1'ectionele 1'echtbanlc ve1'lwo1·t wette
lij lc een getnige die ten minste vij ftien 
jaa1' oncl is, wannem· nit geen element 
blijlct dat die getnige ontzet t~as van ~~.et 
Techt om in 1·echte te getn~gen ; Z1Jn 
lmttere ve1'lclaring te1· te1·echtzitting dat 
hij nit zijn bnTge?'1'echten ontzet was 
volstaat dienaangaancle niet ( 1). 

(VAN HAUWAERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 17 september 1962 (Bttll. 
en PAsrc., 1963, I, 65); 12 september 1966 
en 22 mei 1967, sttpra, blz. 54 en 1133. 
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vonnis, op 23 jlmi 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Gent ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 31 van het Strafwetboek 
en uit de nietigheid van de procedure in 
eerste aanleg, overgenomen door de 
rechter in hoger beroep, doonlat de ge
namnde Van Houcke voor de politie
rechter onder eed als getuige werd ge
hoord, en de veroordeling op zijn getui
genverklaring is gesteund, daar deze 
getuigenverklaring niet uitdrukkelijk uit 
de debatten werd verworpen, tenvijl die 
getuige, ingevolge een correctionele ver
oordeling tot gevangenisstraf, uit de 
rechten bedoeld bij artikel 31 van het 
Strafwetboek werd oiltzet, en derhalve 
niet onder eed mocht worden gehoord : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de zitting door de politierechtbank 
gehouclen op 3 februari 1966 vaststelt 
dat genaamde Van Houcke onder eed 
als getuige werd verhoord en dat deze 
getuige, op vraag van de verdediging, 
verklaard heeft " ik ben vijf jaar ontzet 
uit rnijn burgerrechten " ; 

Overwegende dat zulke verklaring niet 
volstaat om vast te stellen dat die ge
tuige op dit ogenblik wettelijk ontzet 
was van het recht om in rechte te getui
gen; dat de ontzetting, waarop het mid
del steunt, overigens niet blijkt uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

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

5 juni 1967.- 2e kamer.- Voo1·zitte1', 
H. Louveaux, raadsheer waarnmnend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1', H. Perrichon. 
- Gelijklnidende conclnsie, H. Krings, 
advocaat-generaal. - Pleite1', H. Baert 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Gent). 

28 KAMER.- 5 juni 1967. 

1° VOEDINGSWAREN.- VERVALSING 
VAN VOOR DE VOEDING BESTEMDE WA-

REN EN DRANKEN.- VLEES. - OVER· 
TREDING VAN ARTIKEL 500 VAN RET 
STRAFWETBOEK EN NIET VAN DE BEPA
LINGEN VAN DE WET VAN 5 SEPTEJVIBER 
1952 BETREFFENDE DE VLEESKEURING 
EN DE VLEESHANDEL. - WETTELIJK
HEID, 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELENDE BESLISSING WAARBIJ 
RET MISDRIJF IN DE BEWOORDINGEN 
VAN DE WET WORDT GEKWALIFIOEERD. 
- GEEN OONOLUSIE. - REGELMATIG 
li'[ET REDENEN 0li'[KLEDE BESLISSING, 

1° De ve1'valsing van voo1' de voeding be
stemde wa1·en en d1·anken, namelijk 
vlees, valt onde1· de toepassing van a1·ti
kel 500 van het Stmfwetboek waa1'bij 
de ve1'valsing zelf stmfbaa1' wm·dt ge
steld, en niet onde1· de toepassing van 
de bepalingen van de wet van 5 septembe1• 
1952 en van het besluit van 23 maa1·t 
1961, genomen te1· ~titvoe1·ing van deze 
wet, die tot cloel hebben de vleeshandel 
te 1'eglernente1'en en de ve1'valsing te 
voo1'kornen. 

2o Bij geb1·ek aan conclnsie, ornkleedt 
de 1·echte1' 1·egelmat1:g met 1·edenen de 
beslissing van veroonleling, dom· de 
bestanddelen van het misd1·ij f in de 
bewoonlingen van cle wet vast te stPl
len (1). 

(VAN HOVE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 december 1966 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid hie1•nit 
dat het bestreden arrest beslist dat het 
koninklijk besluit van 23 maart 1961, 
betreffende de bereiding van vlees, niet 
tot doel heeft en wettelijk niet tot ge
volg kan hebben de toedracht van arti
kel 500 van het Strafwetboek te beper
ken, doch integendeel de versterking 
nastreeft van de doeltreffendheid van 
dit artikel door bedrog en vervalsing 
moeilijker te maken, en dat artikel 4 
van dit besluit overigens uitdrukkelijk 
de toepassing van de straffen voorzien 
in het Strafwetboek voorbehoudt, tenvijl, 

(1) Cass., 16 januari 1967, su.pra, biz. 595. 
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ee?'ste ondenleel, de betichting ten on
rechte op artikel 500 van het Strafwet
boek gesteund is, daar, op het ogenblik 
van de feiten, er een speciale wetgeving 
bestond, namelijk de wet van 5 september 
1952 betreffende de vleeskeuring en de 
vleeshandel en het koninklijk besluit van 
23 rnaart 1961 betreffende de bereiding 
van vlees, die de voorrang had boven het 
artikel 500 van het Strafwetboek ; tweede 
ondm·deel, zelfs indien de speciale wet
geving artikel 500 van het Strafwetboek 
niet primeerde, dit artikel dan nog, ten 
deze, geen toepassing vindt, daar het 
niet be·wezen is dat eiser de hoedanigheid 
van de hamn1en opzettelijk en met 
bedrieglijk inzicht had gewijzigd en ver
slecht : 

vV at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 500 _van het 
Strafwetboek de vervalsing zelve beteu
gelt, terwijl de wet van 5 september 
1952 tot doel heeft, benevens de regle
mentering van de handel in vleeswaren, 
de vervalsing te voorkomen ; 

Dat, nu artikel 500 van het Strafwet
boek een gans ander voorwerp heeft dan 
de wet van 5 september 1952, er geen 
spraak kan zijn van voorrang van de 
speciale wet op de algemene, zodat arti
kel 500 van het Strafwetboek aileen toe
passelijk is ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del niet kan aangenomen worden ; 

vVat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, bij gebrek aan con
clusie van eiser betreffende de afwezig
heid in zijnen hoofde van bedrieglijk in
zicht, het arrest, dat vaststelt dat de 
in de termen van de wet gekwalificeerde 
feiten ten laste van eiser bewezen zijn, 
niet gehouden was de bestanddelen te 
bepa.len waaruit het het bestaan van het 
bedrieglijk inzicht in hoofde van eiser 
afieidt; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel niet kan aangenomen worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 2, lid 2, van het 
Strafwetboek, dooTdat het arrest over
weegt dat artikel 20 van de wet van 
15 april 1965 geenszins tot gevolg heeft 
het koninklijk besluit van 23 maart 1961 
te doen vervallen, en dat artikel 2 van 
het Strafwetboek dan ook ten deze zonder 
toepassing is, teTwijl voormeld besluit 
door gezegde wet was afgeschaft ge
worden en deze mildering van de straf-

wet, bij toepassing van artikel 2 van het 
Strafwetboek, ten goede van eiser moest 
komen: 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na, op grond van de in het eerste middel 
aangehaalde motieven van het arrest, 
vastgesteld te hebben dat de kwestie te 
weten of het koninklijk besluit van 
23 maart 1961 al dan niet in voege was 
op het ogenblik van de feiten, niet die
nend is ten deze, slechts « ten overvloede » 
de in het middel aangehaalde overwegin
gen van het arrest toevoegt ; 

Overwegende dat het middel, dat 
overvloedige motieven kritiseert, bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk is ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel. 97 van de Grond
wet: 

. Overwegende ~at het middel niet pre
mseert welke eiS, verweer of exceptie 
onbeantwoord werd gelaten ; dat het 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
<;J.at de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

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

5 juni 1967.- 2e kamer.- Voo1·zitte1', 
H. Louveaux, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggeve1', H. Gerniers. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Krings, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 juni 1967, 

BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN.
STRAFZAKEN.- WAARDE VAN DE GE
TUIGENISSEN. - SOEVEREINE BEOOR
DELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

In stmfzaken, beom·deelt de 1'echte1• in feite 
en derhalve soevm·ein de waarde van de 
ve1·lcla1·ingen van cle get~tigen, mits hij 
cle bewoonlingen ervan niet miskent (1). 

(1) Cass., 23 januari 1967, supm, biz. 618. 
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(DE WITTE, T. GHYSENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 september 1966 in hoger 
beroep door de Correctionele Rechtbank 
te Dendermonde gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de tegen 
Arthur Ghysens ingestelde strafvorde
ring : 

Overwegende dat eiser, bmgerlijke 
partij, slechts een voorziening tegen die 
beslissing mag instellen in zover hij in 
de kosten van de publieke vordering zou 
veroordeeld zijn ; 

Overwegende dat het vmmis, zelfs 
niet gedeeltelijk, die kosten ten laste 
van eiser legt ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de door 
eiser tegen Ghysens ingestelde burger
lijke vordering ; 

Over de twee middelen samen, het 
eerste, afgeleid uit de schending van de 
bewijskracht van de akten, cloonlat de 
rechtbank, mn verdachte Ghysens vrij 
te sprekeri van de telastlegging van in
brenk op artikel 25-2, a, b en cl, van de 
vVegcode, aanneemt dat hij tijdig naar 
links is gezwenkt, terwijl integendeel 
vaststaat dat, volgens het plan en de 
getuigenissen van Lucie Van den Steen, 
Jos Van den Steen en Louis Van Campen
hout, zowel bij het vooronderzoek als 
onder eed ter terechtzitting, Ghysens 
rechts was blijven rijden; het tweecle, 
afgeleid uit de schending van artikel 97 
van de Grondwet, doonlat de rechtbank 
beslist dat er voor de bmgerlijke partij 
geen gevaar bestond rechts voort te rij
den, te1·wijl integendeel vaststaat, volgens 
de vaststellingen van de verbalisanten 
over de plaats ingenomen door de wagen 
van verdachte op de baan, dat die rij
wijze totaal onmogelijk was en onver
mijdelijk een ernstige botsing ten gevolge 
zou hebben gehad : 

Overwegende dat de rechter, in straf
zaken, wanneer de wet geen bepaald 
bewijsmiddel vereist, de waarde van de 
getuigenissen en verklaringen in feite, 
en derhalve soeverein, beoordeelt, zo hij 
de termen ervan niet miskent ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
op de verklaringen van Orner Meyst 
steunt; 

Overwegende enerzijds dat de rechter, 
door meer waarde te hechten aan de ver
klaringen van een getuige dan aan die 
van andere getuigen, hierdoor de bewijs
kracht van deze getuigenissen niet mis
kent; 

Overwegende anderzijds dat de rechter 
de feitelijke elementen van de zaak soe
verein beoordeelt ; 

Dat de middelen niet ontvankelijk 
zijn; 

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

5 jcmi 1967.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. Louveaux, raadsheer waarne1nend 
voorzitter. - Verslaggeve7', H. Halle
mans. Gelijkluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 6 juni 1967. 

I 0 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- DIREOTE BELASTINGEN.- BEWIJS· 
KRACHT VAN DE AKTEN. - 0VEREEN
KOMST.- UITLEGGING DOOR DE REOH· 
TER. -MET DE BEWOORDINGEN VAN 
DE OVEREENKOMST ONVERENIGBARE 
UITLEGGING. - SOHENDING VAN DE 
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTE WELKE 
DE OVEREENKOJI'[ST VASTSTELT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSLASTEN EN 
UITGAVEN. - DOOR EEN NAAJ\iLOZE 
VENNOOTSOHAP GEDANE UITGA VEN OM 
DE VOORDELEN VAN EEN REEDS VER· 
WEZENLIJKTE KAPITAALSVERHOC+ING TE 
BEHOUDEN. - UITGAVEN DIE PRINOI
PIEEL EEN BEDRIJFSKARAKTER HEB· 
BEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSLASTEN EN 
UITGAVEN, DIE PRINOIPIEEL EEN BE· 
DRIJFSKARAKTER HEBBEN. - BESLIS
SING WELKE DEZE UITGA VEN ALS 
ONAFTREKBAAR VAN DE BRUTO-INKOM
STEN BESOHOUWT. - VoORWAARDE 
VAN WETTELIJKHEID. 

4° RECHTBANKEN. - DIREOTE BE· 
LASTINGEN. - REOHTER DIE OVER 
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SO:MlVIIGE GESOHILPUNTEN DEFINITIEF 

UITSPRAAK HEEFT GEDAAN. - REOH· 
TER DIE OVER DEZELFDE GESOHILPUN· 
TEN OPNIEUW UITSPRAAK DOET. 

0NWETTELIJKHEID. 

5o RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
DIREOTE BELASTINGEN. - ARREST DAT 
OVER SO:M:MIGE GESOHILPUNTEN DEFI· 
NITIEF UITSPRAAK DOET. - LATER 
ARREST DAT OVER DEZELFDE GESOHIL· 
PUNTEN OPNIEUW UITSPRAAK DOET.
SOHENDING VAN HET DOOR HET EERSTE 

ARREST GEWIJSDE. 

1 o De bewijslemcht van de alete wellee een 
ove1·eenleornst vaststelt wordt geschonden 
cloo1• het a1·rest dat van deze alete een 
met de bewoordingen ervan onverenig
ba1·e tt·itlegging geeft (1). (Burgeri. 
Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.) 

2o De door een naarnloze vennootschap 
gedane uitgaven orn de voonlelen van een 
1·eeds ve1·wezenlij lete leapitaalsvedw ging 
te behmtden zijn p1•incipieel noodzalee
lij le vom· het veTle1·ij ge1~ en het behoud van 
haa1• becb·ijfsinleornsten en lctmnen clien
tengevolge als dusdanig van haaT b1·uto
inleornsten ajt1·elebm·e becb·ijfs~titgaven 
1titrnalcen (2). (Gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 26.) 

30 H' annee1• cloo1· een belastingschttldige 
geclane ttitgaven p1·incipieel een beclTijfs
learaleter hebben, lean de rechte1· niet 
wettelijle weige1·en deze ~titgaven als af · 
t1·elebaa1· van de bruto-inleornsten van 
cleze belastingschulclige te beschouwen, 
tenzij hij de Tedenen opgeeft waarom 
zij in clit bepaald geval niet nooclzaleelij le 
zijn vom· het ve1·lc1·ij gen en het behmtcl 
van cle becb·ijfsinleornsten (3). (Grand
wet, art. 97.) 

4o Bij toepassing van cle 1'egel, oncle1' rnee1· 
gehulcligcl doo1• cle aTtileelen 116, 122, 
136 en 470 van het TYetboele van buTge1'· 
lijlee 1'echtsvoTcle1·ing, zijn cle geschil
punten waa1·ove1' cle 1·echte1' clefinitief uit
spTaalc heeft geclaan aan die 1·echter 
ontt1·oleleen en clientengevolge rnag die 
1'echte1' niet opnieuw ove1· clezelfcle geschil
p~mten 1titspmale cloen ( 4). 

{1) Cass., 7 februari 1967, supra, biz. 712; 
raaclpl. cass., 12 juni 1962 (ibid., 1962, I, 
1165). 

{2) en {3) Raaclpl. cass., 15 en 22 maart 
1966 {Bttll, en PASIC., 1966, I, 913 en 945). 

5° Het hof van bemep clat, in zaleen van 
cli1·ecte belastingen, bij een ee1·ste a1·rest 
ove1' bepaalcle geschilpunten clefinitief 
uitspmale heeft geclaan lean, zoncle1' 
schencling van het cloo1• clit a1'1'est ge • 
w~jscle, niet rneer opnieuw, bij een 
volgencl mTest, ove1• cliezelfcle geschil
punten uitspmale cloen (5). (Burgeri. 
Wetb., art. 1350 en 1351.) 

(NAA:MLOZE VENNOOTSOHAP « SOCIETE FI· 
NANCIERE POUR EXPLOITATIONS I:M:MO· 
BILIERES" [SOFEXI:M], T. BELGISCHE 

STAAT, :MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten op 30 maart en 28 juni 1965 
gewezen door het Hof van beroep te 
Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk W etboek en 26 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij hetbesluit van de Regent 
van 15 januari 1948, cloo1•clat het bestre
den arrest van 30 maart 1965 de con
clusie van eiseres verwerpt, die liet gelden 
dat het afsluiten van de overeenkomst 
van 19 januari 1957 haar toegelaten had 
een hucrrovereenkomst te bekomen voor 
de voornaamste bioscoopzaal die zij 
uitbaatte en dat, bijgevolg, de door deze 
overeenkomst veroorzaakte uitgaven, te 
weten de sommen betaald aan Jean Lum
merzheim, aftrekbare bedrijfslasten wa
ren, en beslist dat de sommen waarvan 
sprake het karakter niet hebben van af
trekbare bedrijfslasten, en die beslissing 
rechtvaardigt door de overwegingen « dat 
de afstand van het geding in zake ver
huring van de cinemazaal Capitole even
min van die aard was dat hij de inkom
sten van rekwestrante kon be'invloeden, 
vermits deze verhuring volledig buiten 

{4) en {5) GARSONNET en 0EZAR-BRU, 

Tmite de p1'ooedtt1'e civile, 4• uitg., cl. III, 
nrs 700 tot 702; Rep. p1·at. dr. belge, v 0 Jttge
ments et a1'1'ets, nrs 525 tot 527. 

Omtrent het feit clat cle schending van een 
cloor sommige wetsbepalingen gehulcligcle 
regel tot een cassatievoorziening aanleicling 
kan geven, raaclpl. cass., 12 december 1960 
{Bttll. en PABIC., 1961, I, 400) en 17 januari 
1966 {ibid., 1966, I, 633). 
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de transactie van 19 januari 1957 ligt; 
dat i=ers de huur van de Capitole 
het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
afzonderlijke huurovereenkomst van 
29 januari 1957, waarvan de huurprijs 
en de lasten als bedrijfsuitgaven van de 
vennootschap aangenomen werden ; dat, 
overigens, de in de overeenkomst van 
19 januari 1957 bedongen << redevance 
viagere '' geen verband kan houden met 
de verhuring van de cinema Capitole, ver
mits bedoelde vergoeding berekend werd 
op allerhande ontvangsten van de ven
nootschap behaald zelfs in andere zalen 
dan de Capitole en in zalen die door haar 
aan derden afgestaan of in gebruik gege
ven werden, of voortkomende van partici
paties in andere ondernemingen of ven
nootschappen; dater, derhalve, geen aan
leiding is om te onderzoeken of, zoals door 
rekwestrante beweerd wordt, al de ge
dane betalingen samen, met name de 
huurprijs en het recht van ingang voor
zien in de overeenkomst van 29 januari 
1957 en de« redevance viagere "voorzien 
in de overeenkomst van 19 januari I957, 
een normale hu"LIT niet zouden over
treffen ,, te1·wijl de overeenkomst van 
I9 januari I957 namelijk vermeldde a) in 
haar artikel 4 : « .J can Lummerzheim 
renonce a tons les droits pouvant decouler 
porn· lui des termes du bail du 28 sep
tembre I942 "' relatif a l'i=euble sis 
a Gand, 3-4, place du Comte de Flandre, 
pris en location par la societe anonyme 
Sofexim en vertu du meme bail et dans 
lequel .Jean Lummerzheim apparaissait a 
la fois co=e copreneur et co=e bene
ficiaire du droit au bail en cas de carence 
de Sofexim ou a defaut de cette derniere ,,, 
b) in haar artikel 5 : « Le renouvellement 
de ce bail pour un terme de neuf ans, 
prenant cours le 1er octobre 1951, ayant 
ete accorde a la societe anonyme Sofexim, 
agissant seule, par jugement du juge 
de paix du I er canton de Gand, du 
28 janvier I955, confirme par jugement 
de la 2e chambre civile du Trib"Lmal 
de premiere instance de Gand du IO juin 
I955, .Jean Lummerzheirn declare avoir 
pris connaissance de ces decisions de 
justice et y acquiescer >>, c) in haar arti
kel 5bis : «.Jean Lmnmerzheim s'engage 
a sous-louer exclusivement a la societe 
anonyme Sofexim, l'immeuble du Capi
tole, place du Comte de Flandre, 3-4, a 
Gand, et ce po"LIT un terme et aux clauses 
et conditions arretes entre parties dans 
un acte transactionnel distinct visant 
specialement cet objet "' d) in haar arti
kel 6 : « La societe anonyme Sofexim 
prend acte des renonciations, acquiesce-

ments et promesse de bail qui precedent 
et les accepte >>, waaruit volgt dat, door 
te bevestigen dat de overeenkmnst van 
I9 januari I957 « vreemd '' is aan de 
huurovereenkomst van de cinema Capi
tole, het bestreden arrest aan deze over
eenkomst een draagwijdte gegeven heeft 
die onverenigbaar is met de termen ervan 
en aldus de bewijskracht, welke er aan 
verbonden is, geschonden heeft (scherr
ding voornamelijk van de artikelen I319, 
1320 en I322 van het Burgerlijk Wet
bock), en te1·wijl uit de omstandigheden 
a) dat de sommen betaald krachtens de 
overeenkomst, onafhankelijk waren van 
de hu"LITprijs en van de lasten bedongen 
in de hum·overeenkomst, b) dat die som
men berekend werden in verhouding tot 
bepaalde ontvangsten van de eisende 
vennootschap, niet kon afgeleid worden 
dat die sonnnen niet de aard van bedrijfs
lasten hadden, vermits, namelijk, indien 
de betaling van die sommen onontbeer
lijk was - zoals eiseres het beweerde -
tot het bekomen van de hum·overeen
komst voor het onroerend goed waarin 
haar beroepsbedrijvigheid uitgeoefend 
werd, het ging om een uitgave die nood
zakelijk was tot het uitoefenen van haar 
bedrijf en, bijgevolg, welke ook de wijze 
van berekening ervan was, aftrekbaar 
als bedrijfslast, waaruit volgt dat, noch 
door de overwegingen die voorafgaan, 
noch door zijn andere overwegingen, 
het bestreden arrest op wettelijke wijze 
de verwerping van de aanspraken van 
eiseres gerechtvaardigd heeft (schending 
voornamelijk van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 26 van de gecoordineerde 
wetten) : 

Wat beide onderdelen betreft : 
Overwegende dat het bestreden arrest 

van 30 maart 1965 geweigerd heeft als 
een aftrekbare bedrijfslast te beschouwen 
de so=en die aan Lummerzheirn als 
lijfrente (« redevance viagere >>) werden 
uitbetaald ter uitvoering van de over
eenkomst van 19 januari 1957, in zover 
die overeenkomst op de huur slaat van 
de cinema Capitole en de afstand voor
ziet door laatstgenoemde van zijn vor
deringen in zake vernietiging van een 
kapitaalsverhoging en inzake InuiT van 
de cinema Capitole ; 

Overwegende dat bedoelde overeen
komst van I9 januari 1957, waarvan 
de artikelen 4, 5 en 6 in het middel wer
den overgenomen, bepaalt I 0 dat Ltm1.
merzheim afstand doet van de rechten 
die voor hem konden voortvloeien uit 
de huurovereenkomst van 28 september 
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1942, waarin hij als medehuurder en 
eventuele gerechtigde yoorkwam, 2° dat 
hij afziet van de eisen en grieven uiteen
gezet in zijn dagvaardi~1gen van 25 mei 
1955 en 23 juli 1955, 3° dat hij berust 
in de rechterlijke beslissingen van 28 ja
nuari 1955 en 10 juni 1955, waarbij een 
huurverlenging van negen jaar aan de 
naamloze vennootschap Sofexim wordt 
toegestaan en 4° dat hij zich tot onder
verhuring van het ouroerend goed van 
de Capitole te Gent, uitsluitend aan de 
naamloze vennootschap Sofexim, ver
bindt, voor een termijn en onder de voor
waarden die in een afzonderlijke akte 
tussen partijen zullen bepaald worden; 

Overwegende dat in dezelfde overeen
komst de naamloze vennootschap So
fexim akte neemt van de afstanden, 
berustingen en belofte van onderverhu
ring, die aanvaardt en zich tot betaling 
van een lijfrente aan Lummerzheim ver
bindt bij wijze van " compensatoire, 
transactionele en forfaitaire >> regeling ; 

Overwegende dat uit die clausules van 
de overeenkomst van 19 januari 1957 
duidelijk blijkt dat de verbintenis van 
betaling van een lijfrente aan Lummerz
heim haar oorzaak en haar reden van be
staan vindt, onder meer, in de afstand 
vanwege Lmmnerzheim van de rechten 
die voor hem konden voortvloeien nit 
de originele huurovereenkomst en van 
het geding inzake verhuring van de 
cinemazaal Capitole evenals in de belofte 
door laatstgenoemde aangegaan het on
roerend goed van de « Capitole >> aan 
eiseres te onderverhuren ; 

Dat de omstandigheid dat, in uitvoe
ring van de belofte van onderverhuring, 
een hu·urovereenkomst op 29 januari 1957 
met bepaling van huurprijs en lasten 
opgesteld werd en de omstandigheid dat 
de berekening van de lijfrente op grond 
tevens van andere ontvangsten dan die 
van de cinemazaal Capitole geschiedde 
niet tot gevolg hadden de oorzaak en 
de reden van bestaan van de lijfrente 
te wijzigen, en het hof van beroep ervan 
niet konden ontslaan te ·onderzoeken in 
hoever de afstand van het geding inzake 
verhuring en de verbintenis te onder
verhuren, de oorzaak waren van de ver
bintenis een lijfrente te betalen ; 

Overwegende dat het arrest van 
30 maart 1965, door te beslissen dat de 
verhuring van de cinemazaal Capitole 
volledig buiten de transactie van 19 ja
nuari 1957 lag en dat de in de overeen
komst van 19 januari 1957 bedongen 
" redevance viagere >> geen verband kon 
houden met de verhuring van de cinema 
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Capitole, de bewijskracht van de a.lde 
van 19 januari 1957 miskend heeft; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het vijfde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 26 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, geco6rdi
neerd bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, doo1·dat, bij verwerping 
van de conclusie van eiseres, die had doen 
gelden dat het afsluiten van de overeen
komst van 19 januari 1957 haar toege
laten had de afstand te bekomen van 
een tegen haar gerichte eis tot vernieti
ging van een kapitaalsverhoging, welke 
zij beslist en verwezenlijkt had, en dat, 
bijgevolg, de door die overeenkomst ver
oorzaakte kosten, te weten de sommen 
betaald aan Jean Lmnmerzheim, aftrek
bare bedrijfslasten waren, het bestreden 
arrest van 30 maart 1965, daarin beves
tigd door het bestreden arrest van 
28 juni 1965, beslist dat de kwestieuze 
sommen niet het karakter hebben van 
aftrekbare bedrijfslasten en deze beslis
sing rechtvaardigt door de overweging 
« dat de afstand van het geding inzake 
vernietiging van kapitaalsverhoging niet 
van die aard was dat hij de inkomsten 
van rekwestrant kon bei:nvloeden ; dat 
het meesterschap van de ene of van de 
andere groep in de vennootschap voor 
deze laatste onverschillig was, daar mag 
aangenomen worden dat zowel de ene 
als de andere groep het verwezenlijken 
van inkomsten zou Jlagestreefd hebben ))' 
tenvijl de rechter de conclusie van eiseres 
niet beantwoord heeft, die liet gelden, 
nopens de eis tot nietigheid van de 
kapitaalsverhoging, « dat, zeker, deze 
eis niet van die aard zou zijn geweest 
dat hij de inkomsten van verzoekster 
kon bei:nvloeden, indien hij slechts tot 
gevolg zou gehad hebben de aanwezige 
meesterschappen te wijzigen; dat die eis, 
nochtans, indien hij zijn beloop gekregen 
had, tot eerste gevolg zou gehad hebben 
de vennootschap te beroven van een 
kapitaal van een miljoen frank, onder
schreven op 16 december 1952, op die 
dag afgelost ten belope van 200.000 frank, 
en volstort op 31 december 1954 (zie 
en vergelijk de balansen 1952-1953-1954, 
regelmatig gepubliceerd in de bijlagen 
van het Belgisch Staatsblad); dat de 
maatschappij in de onmogelijkheid zou 
verkeerd hebben dit bedrag terug te 
betalen, bedrag dat, zoals de bijlagen 
van de balans van 1954 het aantonen, 
onmiddellijk gei:nvesteerd werd in de 
cinemascope-uitrusting van de z.alen 
Capitale en Select ... ; dat het geenszins 
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bewezen is dat de vennoot-intekenaar 
zou aanvaard hebben de ingeschreven 
son1 ter beschikking van de maatschappij 
te laten, ingeval van vernietiging van de 
kapitaalsverhoging en, zoals het hof van, 
beroep het laat verstaan, indien hij niet 
het m.eesterschap zou hebben gehad, of, in 
ieder geval, slechts een betwiste meerder
heid zou hebben gehad; dat de eis tot ver
nietiging van de kapitaalsverhoging dus 
ernstig de likwiditeiten van de eisende 
maatschappij in gevaar bracht en hier
door haar bestaan zelf; dat die eis, in ie
der geval, haar van een belangrijk ge
deelte van haar bedrijfsmiddelen moest 
beroven " (schending namelijk. van arti
kel 97 van de Grondwet), en te1·wijl de 
som1nen welke een naamloze vennoot
schap hetaalt om een kapitaalsverhoging 
te verwezenlijken of definitief te maken 
- kapitaalsverhoging die haar de midde
len noodwendig tot haar bedrijvigheid 
verschaft - in noodzakelijk verband 
staan met de uithating en dat zij, dus, 
aftrekbare hedrijfslasten zijn, in strijd 
met wat het hestreden arrest heslist 
(schending namelijk van artikel 26 van 
de gecoiirdineerde wetten) : 

Overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof overgelegde stukken, onder 
meer uit de conclusie van eiseres, hlijkt 
dat zij steeds heeft staande gehouden 
dat de vernietiging van de kapitaalsver
hoging ernstig de likwiditeiten van de 
vennootschap en daardoor het bestaan 
zelve van deze laatste in gevaar zou ge
bracht hehben, ten gevolge, onder meer, 
van de noodzakelijkheid waarin zij zich 
zou bevonden hebben de ter uitvoering 
van die verrichting gestorte sommen 
terug te betalen ; 

Overwegende dat de onkosten die door 
een naamloze vennootschap gedaan wor
den om de voordelen van een reeds ver
wezenlijkte verhoging van haar kapitaal 
te behouden, in principe, in noodzakelijk 
verband staan met het verwerven of het 
behouden van de bedrijfsinkomsten van 
de vennootschap ; 

Dat het dienvolgens aan het hof van 
heroep behoorde, om zijn beslissing dien
aangaande te verantwoorden, de redenen 
op te geven waarom het ten deze anders 
ging; 

Overwegende dat het desbetreffend 
~1iet volstond te verklaren, zoals het 
arrest van 30 maart 1965 het doet, dat 
de eventuele vernietiging van de kapi
taalsverhoging de inkomsten van eiseres 
niet kon bei'nvloeden omdat zowel de 
ene als de andere groep, hij het verwerven 
van het meesterschap in de vennoot-

schap, het verwezenlijken van inlwmsten 
zou hebben nagestreefd; 

Dat immers het bedrag van de winsten, 
zowel in het ene als in het andere geval, 
normaal door het hierboven aangehaalde 
feit moest hei'nvloed worden; 

Dat het middel dienvolgens gegrond 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 116, 122, 
136 en 470 van het Wetboek van bur
gerlijke rechtsvordering, 1350 en 1351 
van het Burgerlijk Wetboek, 66 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, gecoiirdineerd door het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, ll van 
de wet van 6 september 1895 betreffende 
de fiscale aanslagen inzake directe belas
tingen, 278 en 286 van het vVetboek der 
inkomstenbelastingen, en van de door 
deze bepalingen gehuldigde princiepen, 
cloonlat, nadat het bestreden arrest 
van 30 maart 1965 beslist had dat het 
bedrijfskarakter van de uitgaven aan 
eiseres veroorzaakt door de overee.nkomst 
van 19 januari 1957 niet kon afgeleid 
worden uit het feit dat die overeenkomst 
aan eiseres een recht op de huurovereen
komst verleend had en de verzaking aan 
een eis tot vernietiging van een kapitaals
verhoging tot gevolg had, het bestreden 
arrest van 28 juni 1965 dezelfde beslissing 
overneemt en er aanvullende overwegin
gen aan toe voegt, te1·wijl door de uit
spraak van het arrest van 30 maart 1965 
de betwisting nopens die punten niet 
meer aanhangig was voor het hof van 
beroep, derwijze dat, op 28 jt'W 1965, 
dit hof zijn vroegere beslissing niet meer 
mocht aanvullen, waaruit volgt dat het 
bestreden arrest van 28 juni 1965 onwet
tig en nietig is in zover het beslist over 
de voornomnde ptmten, die reeds be
slecht werden door het arrest van 
30 maart 1965 

Overwegende dat het hof van beroep, 
bij arrest van 30 maart 1965, beslist 
heeft dat « de afstand van het geding 
in zake vernietiging van kapitaalsverho
ging " en « de afstand van het geding in 
zake verhuring van de cinemazaal Oapi
tole '' niet van die aard waren dat zij 
de inkomsten van de naamloze vennoot
schap « Sofexim " konden be!nvloeden, 
dat de in de overeenkomst van 19 januari 
1957 bedongen «rente viagere" geen 
verband kon houden met de verhuring 
van de cinema Oapitole en dat er der
lmlve geen reden was om « te onderzoe
ken of al de gedane betalingen samen, 
met name de huurprijs en het recht van 
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ingang voorzien in de overeenkomst v~n 
29 januari 1957 en de « redevance Vla
gere " voorzien in de overeenkomst v~n 
19 januari 1957 een normale huur met 
zouden overtreffen » ; 

Overwegende dat het a:rr~st :van 
28 juni 1965 dienvolgens met1g dwnt 
te worden verklaard in zover het opnieuw 
uitspraak doet ove1~ _de vra_ag die op 
30 maart 1965 defimt1ef beshst was ge
worden, namelijk dat de lasten voor 
Sofexim verbonden aan de afstand door 
Lummerzheim van het geding inzake 
verhuring van de cinemazaal Capitole e!l 
inzake vernietiging van de vroegere kapl
taalsverhoging alsook aan de in de over
eenkomst van 19 januari 1957 bepaalde 
belofte van onderverhuring van bedoelde 
cinemazaal aan de naamloze venrioot
schap Sofexim geen aftrekbare bedrijfs
uitgaven uitmaakten ; 

Overwegende dat de zaak, bij het ar
rest van 30 maart 1965, naar een latere 
terechtzitting verwezen werd enkel om 
aan de partijen toe te laten te conclu
deren omtrent de vraag of « de a~sta10d 
(door Lummerzheim) van het ge~mg m 
zake aansteiling van een voorlop1ge be
heerder van die aard geweest was dat 
hij aan rekwestrante (naamloze vennoot
schap Sofexim) kan toelaten inkomsten 
te verkrijgen of te behouden » ; 

Dat het middel dienvolgens gegrond 
is ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 7 ':"an _de wet 
van 20 april 1810 op de mr~chtmg _der 
rechterlijke orde en het belCld der JUS
titie, doonlat het bestreden arrest van 
28 juni 1965 uitgesproken werd op een 
terechtzitting van het hof van beroep 
waar namelijk zetelden de heer voor
zitter Carnewal en de heer raadsheer 
Struye de Swielande, die niet aanwezig 
waren op aile terechtzittingen waarop 
de zaak onderzocht werd, en namelijk 
op de terechtzittingen van 19 januari, 
27 januari, 2 maart en 30 maart. 1965, 
waarop de lezing van de conclus1e van 
partijen, de pleidooien, het ge':"ei_t va:n 
het advies van het openbaar m1mster1e 
en de uitspraak van het voorbereidend 
arrest plaatsvonden, teTwijl d~ ar~esten, 
uitgesproken door rechters d1e met op 
al de terechtzittingen van de zaak aan
wezig waren, nietig zijn : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het tweede middel blijkt dat het hof 
van beroep, bij het arrest van 30 maart 
1965, definitief uitspraak _gedaan had 
over de verschillende geschllpunten, be-

halve de vraag die op de afstand van het 
geding inzake aanstelling van een voor
lopige beheerder betrekking had ; 

Overwegende dat er dienvolgens geen 
aanleiding bestaat tot onderzoek van 
dit middel, dat door eiseres aileen voor
gesteld wordt voor zover aan het arrest 
van 30 maart 1965 met betrekking tot 
eerstvermelde geschilpunten, het karak
ter van voorbereidend arrest zou toege
kend worden ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 26 van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, geco
ordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, doot·dat, daar waar 
het de conclusie van eiseres verwierp, 
die liet gelden dat het afsluiten van de 
overeenkomst van 19 januari 1957 haar 
toegelaten had een huurovereenkomst te 
bekomen voor de voornaamste zaal die 
zij uitbaatte, en dat, bijgevolg, ~e door 
die overeenkomst veroorzaakte u1tgaven 
- te weten de sommen betaald aan 
Jean Lummerzheim - aftrekbare be
drijfslasten waren, het bestreden arrest 
van 28 juni 1965 erkent « dat de afstand 
van de rechten die voor Jean Lum
merzheim voortvloeiden uit het huur
contract van 28 september 1942 de berus
ting in de gerechtelijke uitspraak over 
de verlenging van dit huurcontract tot 
1 oktober 1960, alsmede de belofte van 
onderverbm·ing van de cinemazaal Capi
tole aan rekwestrante, de medeoorzaak 
zijn geweest van de ten voordele van Jean 
Lummerzheim bedongen prestaties '' en 
« dat deze bedingen ten voordele van de 
rekwestrante gedaan werden met het oog 
op de verdere uitbatingsmogelijkheid van 
deze handelsgelegenheid ''• maar nochtans 
beslist dat die sommen niet de aard heb
ben van aftrekbare bedrijfslasten, en zijn 
beslissing rechtvaardigt door de over
wegingen « dat nochtans de tussengeko
men afzonderlijke huurovereenlwmst van 
29 januari 1957 al de lasten bedingt welke 
aan deze verhm·ing verbonden zijn; dat 
aileen deze laatste dienen in aanmerking 
genomen te worden als dienstig voor de 
voortzetting dezer uitbating, en als 
bedrijfslasten kunnen in aanmerking ge
nomen worden ; dat de opdrijving van 
de bestaande huurprijs tot 500.000 frank 
een normale verhoging van de aftrekbare 
lasten heeft bewerkt, en dater geen aan
leiding bestaat om aan te nem~n da~ 
de in de overeerikomst van 19 Januan 
1957 bedongen vergoedingen een bijko
mend deel ervan zouden vertegenwoor-
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digen " en « dat op dezelfde datum van 
29 januari 1957 door Jean Lummerzheim 
afstand gedaan werd van zijn aandelen 
Sofexim aan zijn twee kinderen mits 
waarborg van uitvoering der verplich
tingen Sofexim tegenover Jean Lmn
merzheim; dat daarin de werkelijke oor
zaak te vinden is van deze verplichtingen 
Sofexim ,, tenvijl het tegenstrijdig is, 
enerzijds te erkennen dat de belofte van 
onderverhur:ing van de cineniazaal Capi
tole de medeoorzaak was van de be
twiste prestaties, en dat de betaling 
ervan gedaan werd met het oog op de 
verdere uitbatingsmogelijkheid en, ander
zijds, terzelfdertijd te bevestigen dat de 
huurlasten voortspruitende uit de huur
overeenkomst van 29 januari 1957, voor 
eiseres, de algeheelheid uitmaakten van 
de lasten door haar gedragen voor die 
verhuring en dat ze aileen noodzakelijk 
waren voor de verdere uitbating (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet), 
en te1'wijl het eveneens tegenstrijdig is, 
enerzijds te erkennen dat de belofte van 
verhuring van de zaal << Capitole ll de 
1nedeoorzaak was van de betwiste pres
taties, en anderzijds te bevestigen dat 
de enige oorzaak van die prestaties de 
afstand is, door Jean Lummerzheim, van 
zijn aandelen Sofexim (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), en te1·wijl 
geen enkel van de vaststellingen van het 
bestreden arrest wettelijk de verwerping 
rechtvaardigt van de aanspraken van 
eiseres ; dat, namelijk, de omstandigheid 
dat de betaalde sommen onafhankelijk 
waren van de huurprijs en van de lasten 
vastgelegd in de huurovereenkomst, ie
dere gepastheid mist ; dat, integendeel, 
nit de vaststelling dat de verzaking van 
Jean Lummerzheim aan de rechten op 
het huurcontract, de berusting in de 
gerechtelijke beslissingen en de huur
belofte, de 1T1edeoorzaak waren van de 
tegenover hem aangegane verplichtingen, 
en dat die verplichtingen aangegaan wer
den om de verdere uitbatingsmogelijk
heid te vrijwaren, de rechter moest aflei
den dat bewuste prestaties wel degelijk 
aftrekbare bedrijfsuitgaven uitmaakten 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 26 van de gecoordineerde 
wetten) : 

Overwegende dat het middel gericht 
is tegen de beschikkingen van het arrest 
van 28 j1.mi 1965, in zover zij betrekking 
hebben op de afstand door Lummerzheim 
van het geding inzake verhm·ing en op 
de belofte van onderverhuring van de 
cinemazaal Capitole aan de naamloze 
vennootschap Sofexim ; 

Overwegende dat dit middel van belang 
ontbloot is geworden door de vernietiging 
van bovenbedoelde beschikkingen inge
volge de inwilliging van het tweede mid
del; 

Om die redenen, vernietigt het arrest 
van 30 maart 1965, in zover het beslist 
dat de afstand van het geding inzake 
verniet:iging van de kapitaalsverhoging en 
inzake verhuring van de cinemazaal 
Capitole en de aangegane verbintenis van 
onderverhuring van die cinemazaal niet 
van die aard waren dat zij de inkomsten 
van eiseres konden be'invloeden; vernie
tigt het arrest van 28 j1.mi 1965 in zover 
het het beroep van eiser ongegrond ver
klaart, deze laatste veroordeelt in de 
kosten en tevens in zover het uitspraak 
doet over het karakter van · aftrekbare 
bedrijfslast van de lasten die voor eiseres 
verbonden waren aan de afstand door 
Lmnmerzheim van het geding inzake 
verhuring van de cinemazaal Capitole 
en inzake vernietiging van de kapitaals
verhoging alsook aan de belofte van 
onderverhuring van bedoelde cinenmzaal 
aan eiseres ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat melding van het 
thans gewezen arrest zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissingen; veroordeelt ver
weerder in de kosten ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

6 j1.mi 1967.- 2e kamer.- Vom·zitter, 
H. van Beirs, voorzitter.- Vm·slaggever, 
H. Rutsaert. - Gelijkl1tidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleite1•s, HH. Baltus en Depret (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Van Leynseele. 

2e KA.MER. - 6 juni 1967, 

1° BEWIJS. - DIREOTE BELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE 

GRONDSLA.G BIJ VERGELIJKING l\iET 
SOORTGELIJKE BELA.STINGPLIOHTIGEN, 
- HOEDANIGHEID VAN BELASTING
PLIOHTIGE DOOR DE ADlVIINISTRATIE 
VASTGESTELD MET BEHULP VAN VER
lVIOEDENS.- ARREST WAARBIJ WORDT 
BESLIST DAT DE BELASTINGPLIOHTIGE 
GEEN TEGENBEWIJS LEVERT.- ARREST 
DAT DE LAST VAN HEr BEWIJS OM
KEERT, 
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2° COMMISSIELOON. - BEGRIP. -
VASTSTELLING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - DIRECTE BELAS
TINGEN. - MIDDEL IN CONCLUSIE 
AANGEVOERD, - ZONDER DOELTREF· 
FENDHEID OJVIWILLE VAN DE VAST
STELLINGEN VAN DE RECHTER. - GEEN 
VERPLICHTING HIEROP TE ANTWOOR· 
DEN. 

1° Keert ile bewijslast niet om het a1··rest, 
clat tot 1'echtvaa1·diging van de 1·aming 
van de inkomsten van een belasting
plichtige bij vergelijking met clie van 
soortgelijke belastingplichtigen, be
schmtwt ilat de hoedanigheid van de 
belastingplichtige dam· de administmtie 
is bepaald met belmlp van vermoedens 
en beslist dat de belastingplichtige geen 
tegenbewij s leve1·t ( 1). ( Gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 28.) 

2° 8telt 1·egelmatig vast en beslist wettelijk 
dat een persoon in de hoedanigheid van 
commissionair heeft gehandelcl, cle be
slissing die emp wijst dat deze pe1·soon 
belast was met de aankoop in zijn naam 
van een bepaalde hoeveelheiil koopwa1•en 
voor 1·ekening van lastgevers en met cle 
levering m·van in een bepaalde plaats 
mits een vastgestelde p1·ijs en een wel 
bepaalde winst. (Wet van 5 mei 1872, 
art. 12.) 

3° De 1'echte1· is niet vm·plicht te antwoonlen 
op een in een conclusie aangevoe1·cl mid
del, dat doelt1•efjendheid mist omwille 
van ile vaststellingen van zijn beslis
sing (2). 

(JONCKHEERE, T. BELGISCHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden. 
arrest, op 30 juni 1965 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 

(1) Raadpl. cass., 17 mei 1966 (Bttll. en 
PAsiC., 1966, I, 1180); 20 juni 1961 (ibid,, 
1961, I, 1164). 

Voor de toepassing van artikel 28 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de inkom-

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 28 en 55 van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, geco· 
ordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, cloordat het bestre
den arrest verklaart dat eiser een zelf
standige handelaar is die aankoopt en 
verkoopt in eigen naam, de administratie 
gerechtigd is zijn winst bij vergelijking 
met soortgelijke belastingplichtigen, 
zijnde gewone handelaars, te ramen en 
het eiser behoort te bewijzen dat hij 
geen gewoon handelaar is doch, zoals 
hij voorhoudt, slechts een tussenpersoon, 
tenvijl voormeld artikel 28 een wettelijk 
vermoeden instelt, dat leidt tot het niet 
gekende feit, met name de belastbare 
winst, op voorwaarde dat van een be
paald vaststaand feit vertrokken wordt, 
met name de gelijksoortigheid, waarvan 
het bewijs op de administratie rust, en 
deze gelijksoortigheid niet bewezen wordt 
door te beweren dat eiser een zelfstandige 
handelaar zou zijn die aankoopt en ver
koopt, en dat hijzelf zou moeten bewijzen 
dat hij geen gewoon handelaar doch 
slechts een tussenpersoon is : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser aankoopt en verkoopt in eigen 
naam, dat hij zelf zijn verkopen factu
reert, dat er op die facturen geen melding 
gemaakt wordt van commissielonen, dat 
eiser geen enkel contract, nota of afreke
ning overlegt waaruit zou blijken dat hij 
een tussenpersoon of een cmn1nissionair 
is in de handel van consumptieaardappe
len, en dat zijn onthouding enig geschrift 
betreffende de aankopen over te leggen 
een andere hoedanigheid dan die van 
commissionair doet vermoeden ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen dat, ten aanzien van die ver
moedens, eiser het bewijs dient bij te 
brengen dat hij geen gewoon handelaar 
maar slechts een tussenpersoon is, de 
bewijslast niet heeft omgekeerd, maar 
enkel te kennen heeft gegeven dat het 
eiser bel-wort het door de administratie 
door middel van vermoedens bijgebrachte 
bewijs door een afdoend tegenbewijs te 
bestrijden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

stenbelastingen kan de hoedanigheid van de 
belastingplichtige worden vastgesteld met 
behulp van vermoedens. Raadpl. cass., 29 mei 
1958 (A1·r. Verb1·., 1958, blz. 772). 

(2) Cass., 1 maart 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 843); 13 februari 1967, supm, blz. 742. 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 28, 55 van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, geco
ordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, en 1317 tot 1324 
van het Burgerlijk Wetboek, doo1·dat het 
bestreden arrest ten onrechte een dilem
ma stelt tussen een gewone aardappel
handelaar en een commissionair oftussen
persoon in de zin van commissionair, 
en verder besluit dat eiser geen commis
sionair of tussenpersoon in de zin van 
com1nissionair is, en dus een gewoon 
handelaar is, teTwijl eiser in zijn conclusie 
en nota voorhield dat hij geen gewone 
handelaar was en dus viel zowel buiten 
de categoric van de gewone handelaars 
als buiten de categoric van de commis
sionairs, zodat het arrest daarop geen 
adequaat antwoord heeft verstrekt 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 28 van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen) ofwel de bewijskracht van de 
conclusie en van de nota heeft miskend 
(schending van de artikelen 1317 tot 
1324 van het Bmgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
en ondertekende nota uitdrukkelijk en 
herhaaldelijk staande hield dat hij niet 
optreedt als een " gewone aardappel
handelaar " maar als een " tussenper
soon "• dat hij namelijk door zijn " op
drachtgevers " gelast wordt op eigen 
naam een bepaalde hoeveelheid aard
appelen te kopen en tegen een bepaalde 
prijs te leveren op een bepaalde plaats, 
en dat hij hierop een vaste winst geniet 
van 5 frank per honderd kilogram ; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
de bewijskracht van die conclusie en 
nota te miskennen, hieruit kon afieiden 
dat de aldus door eiser omschreven be
drijvigheid overeenstemdc met het begrip 
" commissie " ; dat het die conclusie en 
die nota passend beantwoordt door vast 
te stollen dat eiser het bewijs van zoda
nige bedrijvigheid niet heeft bijgebracht 
en dat de elementen van de zaak latcn 
blijken dat hij een gewoon handelaar is ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 28 en 55 van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, geco
ordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, doonlat het bestre
den arrest niet antwoordt op de opwer
ping vervat in de conclusie van eiser dat 

de administratie zelf van oordeel was 
dat eiser als een soort tussenpersoon op
trad, zoals blijkt uit haar beslissing van 
24 januari 1955, en uit niets blijkt, inte
gendeel, dat hij zijn manier van handel 
drijven zou gewijzigd hebben, tenvijl 
artikel 97 van de Grondwet voorschrijft 
te antwoorden op de opwerpingen in 
conclusies geformuleerd : 

Overwegende dat uit het arrest en uit 
de aan het Hof regelmatig overgelegde 
st1.1kken blijkt dat het hof van beroep 
zijn beslissing dat eiser een gewoon han
delaar en geen tussenpersoon is, op ele
menten steunt welke aan de dag zijn 
gekomen ingevolge een dubbcl admi
nistratief onderzoek gedaan met betrek
king tot de besproken dienstjaren; 

Overwegende derhalve dat het arrest 
geen. nader antwoord diende te verstrek
ken op het verweermiddel ontleend aan 
het feit dat de administratie, met be
trekking tot een vorig dienstjaar, eiser 
als een tussenpersoon had beschouwd ; 

Dat het middel feitelijke gronclslag 
mist; 

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

6 jcmi 1967.- 28 kamer.- Vom·zitte1·, 
H. van Beirs, voorzitter. - VeTslagge
ve1', H. Naulaerts. - Gelijkluidende con
chtsie, ·H. Paul Mabaux, advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, HH. Delafontaine (van 
de balie te Kortrijk) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 6 juni 1967. 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING.- BUITENLANDSE 
VENNOOTSCHAP DIE EEN INRICHTING 
REEFT IN BELGIE. - GEHEEL VAN 
VERRICHTINGEN VAN DE BELGISCHE 
ZETEL EN GEHEEL VAN VERRICHTINGEN 
VAN DE BUITENLANDSE ZETEL DIE ELK 
EEN ONDERSCHEIDEN FEITELIJKE AL· 

GEMEENHEID VORMEN. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - MEERWAAR· 
DEN. - BIJ ARTIKEL 27, § 2bis, VAN 
DE GECOORDINEERDE \''ETTEN BETREF
FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN BE
OOGDE VRJJSTELLING. BUITEN
LANDSE VENNOOTSCHAP DIE IN BELGIE 
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EEN INRICHTING HEEFT. 
SING. - VooRWAARDEN. 

ToEPAS-

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - MEERWAAR
DEN. - VRIJSTELLINGEN BEOOGD BIJ 
DE WET VAN 15 JULI 1959 TOT TIJDE
LIJKE WIJZIGING VAN HET AANSLAG
REGIME DER J\'IEERWAARDEN MET HET 
OOG OP HET BEVORDEREN VAN DE 
BELEGGINGEN.- BUITENLANDSE VEN
NOOTSCHAP DIE EEN INRICHTING IN 

BELGIE HEEFT. - ToEPASSING. -

VooRWAARDEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - MEERWAAR
DEN. - AANVULLENDE VRIJSTELLING 
BEPAALD BIJ ARTIKEL 2, § 2, VAN 
DE WET VAN 15 JULI 1959 TOT TIJDE
LIJKE WIJZIGING VAN HET AANSLAG· 

REGIME DER MEERW AARDEN MET HET 
OOG OP HET BEVORDEREN VAN DE 
BELEGGINGEN. - AANREKENING. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BnmRIJFSBELASTING. - VRIJSTELLIN
GEN VAN DE MEERWAARDEN BEDOELD 
BIJ DE WET VAN 15 JULI 1959 TOT 
TIJDELIJKE WIJZIGING VAN HET AAN
SLAGREGIME DER MEERW AARDEN MET 
HET OOG OP HET BEVORDEREN VAN 
DE BELEGGINGEN. -DATUM WAAROP 
DE VRIJSTELLINGEN ALS VERWEZEN

LIJKT WORDEN BESCHOUWD. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. 
- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
BEROEP ZELF, BINNEN DE GRENZEN VAN 
HET AANHANGIGE GESCHIL, DE AANSLAG 
TE BEOORDELEN. - BEVOEGDHEID 
VAN DIT HOF OM VAN AMBTSWEGE 
DE GEGEVENS AAN TE DUIDEN DIE 
DE VESTIGING VAN DE DOOR DE DIREC
TEUR GEHANDHAAFDE AANSLAG KUN
NEN VERANTWOORDEN. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. 
- HoF VAN BEROEP WAARBIJ AAN
HANGIG IS EEN EIS TOT VRIJSTELLING 
GEGROND OP ARTIKEL 27, § 2bis, VAN 
DE GECOORDINEERDE WETTEN BETREF· 

(1) Cass., 1 maart 1949 (Bttll. en PAsrc., 
1949, I, 174) en 22 oktober 1963 (ibid., 1964, 
I, 189); raadpl. cass., 11 oktober 1937 (ibid., 
1937, I, 272) en 6 oktober 1941 (ibid., 1941, 
I, 367). 

(2) Raadpl. het verslag aan de Koning 

FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN EN 
OP ARTIKEL 2, § 1 EN§ 2, VAN DE WET 
VAN 15 JULI 1959 TOT TIJDELIJKE WIJ
ZIGING VAN HET AANSLAGREGil\'i:E DER 

MEERWAARDEN MET HET OOG OP HET 
BEVORDEREN VAN DE BELEGGINGEN. 
- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
BEROEP NA TE GAAN OF DE GEVRAAGDE 
VRIJSTELLING GEWETTIGD IS NIET AL
LEEN IN PRINCIPE DOCH OOK ZOALS 
ZIJ GEVORDERD WORDT. 

1° V oar de toepassing van de 1·egels be
t1wtfende de vestiging van de bed1·ijjs
belasting en, onder meer van artikel 27, 
§ 2bis, van de gecoonlinee1•de wetten 
bet1·efjende de inkomstenbelastingen 
vo1'1nt het geheel van de doo1' de Belgische 
zetel van een buitenlandse vennootschap 
geboekte ve1·1·ichtingen, doo1· een fictie 
van de wet, een economische eenheid, 
namelijk de cloo1' deze imichting ge
vo1·mde jeitelijke algemeenheicl, tenviJl 
het geheel van cloo1• de buitenlanclse zetel 
van cleze vennootschap ttitgevoercle VB1'-
1'ichtingen een ancleTe feitelijlce alge
meenheicl V01'1nt die onde1·scheiden is van 
de eerste ( 1). ( Gecoordineerde wet ten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 27, § 2, 7°, § 2bis en § 4.) 

2° De vTijstelling van bepaalcle mee1•waar
den, bepaald b~i artikel 27, § 2bis, 
van de gecooTdinem·de wetten bet1·efjende 
de inkomstenbelastingen, is toepasseli.ilc 
op buitenlandse vennootschappen die in 
Belgiii een im·ichting hebben in zover 
deze in1·ichting, afzonclm·lijlc beschouwd, 
aan de bij deze wetsbepaling gestelcle 
voorwaarden volcloet (2). 

3° De vrijstelling van bepaalcle mee1'
wacwden, bepaald bij de wet van 15 juli 
1959 tot t~iclelijlce wijziging van het 
aanslag1•egime rle1· meenvaarden met 
het oog op het bev01·de1'en van de beleg
gingen, is toepasselijlc op de bttiten
landse vennootschappen die in Belgiii 
een im·ichting hebben in zove1· deze in-
1'ichting, afzonderlijlc beschouwd, volrloet 
aan de voo1·waa1·rlen gesteld bij m'tikel 2 
van bedoelde wet en bij artilcel 27, 
§ 2bis, van de gecoo1'dinee1·cle wetten 

dat aan het koninklijk besluit nr 277 van 
31 maart 1936 voorafgaat, in het bijzonder 
de commentaar van artikel 4 waarvan de 
bepalingen geleid hebben tot § 2bis van arti
kel 27 van de gecoiirdineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, 
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bett·efjenrle de inkomstenbelastingen, 
waarnam· rleze wet vet·wijst (1). 

4° De aanvullende m·ijstelling van de meer
waanle, bepaald bij at·tikel 2, § 2, van 
de wet van 15 juli 1959 tot tijclelijke 
wijziging van het aanslagregime der 
meenvam·den met het oog op het bevot·
det'M1 van de beleggingen, client pt·in
cipieel te worden aangeTekend op rle 
t•esttltaten van het belastbaat· tijdpet·k 
tijdens hetwelk de belegg'ing wonlt ge
daan; deze vrijstelling wonlt op de Tesul
taten van het belctstbaat· tijrlpet·k van de 
verwezenlijlcing van de meeTwam·cle 
slechts aanget·ekend zo de belegging ge
claan wenl tijdens dit tijdpet·lc of binnen 
de termijn van zes maanclen voot· het 
begin et·van (2J. (Wet van 15 juli 1959, 
art. 2, § 2, lid 2.) 

so N am· luicl van at·tilcel 3 van de wet van 
15 juli 1959 tot tijdelijlce wijziging van 
het aanslagt·egime det· meeTwaanlen met 
het oog op het bevm·deTen van de beleg
gingen wonlt de belegging geacht te zijn 
gedaan op de clatttm waa1'0p de belegcle 
elementen weTlcel~jlc in het bezit van de 
onclet·neming zijn gelcomen of het vom·
WM'P hebben uitgemaakt van een vol
maalcte vet·lcoop of aanneming (3). 

6° Het hof van beToep dat binnen de gt:en
zen van het geschil waa1·van het kennis 
neemt de wettelijlcheid en de geg?·ond
heirl van de aanslag moet beoonlelen, 
mag, zonde1· gebonden te zijn cloo1• 
de feitelij lee en j twidische gronrlen van 
de beslissing van de diTectett?' of clam· 
de conclusies van de pm·tijen, van ambts
wege alle gegevens opwe1·pen die van 
aa1·cl z~jn de vestiging van de aanslag 
en het clispositief van de beslissing van 
de directeut• te vemntwoonlen ( 4). (Ge
coordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 66.) 

7° Het hof van beroep, wam·bij aanhangig 
is een vraag om v1·ijstelling gegrond 
op artilcel 27, § 2bis, van de gecoi:h·di-

(1) Raadpl. de ontwikkeling van het wets
voorstel, de verslagen van de Commissie voor 
financien van de Senaat en het verslag van 
de Commissie voor financicn van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers, betreffende de 
wet van 15 jnli 1959, Parlementaire Stukken, 
Senaat, zitting 1957-1958, nr 107, blz. 1, en 
nr 345, blz. 3; Parlementaire Stukken, Kamer, 
zitting 1958-1959, nr 6-10, blz. 2, 4 en 10; 
Parlementaire Stukken, Senaat, zitting 1958-
1959, nr 303, .blz. 1 en 3. 

nee1·de wetten betrefjende de inlcomsten
belastingen en op m·tikel 2, § 1 en § 2, 
van de wet van 15 jttli 1959 tot tijdelijke 
wijziging van het aanslag1·egime der 
mee1·waanlen met het oog op het bevoJ'
det·en van de beleggingen, moet nagaan 
of de gevmagde belastingm·ijstelling ge
?'echtvaanligd is niet alleen in principe 
doch zoals zij gevo1·denl wo?'dt, onrle1· 
mee1· wat betreft het clienstjaa1· van de 
aan?'ekening. 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
OIEN, T. NAAJ\iLOZE VENNOOTSOHAP 
NAAR NEDERLANDS RECHT <C NEDER
LANDSE POETSDOEKENJVIAATSOHAPPIJ ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 februari 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 112 van 
de Grondwet, 27, § 2, 7°, en 2bis, van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoordineerd bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, 1 en 2 
van de wet van 15 juli 1959 tot tijdelijke 
wijziging van het aanslagregime der 
n10erwaarden met het oog op het bevor
deren van de beleggingen, doo1·clat het 
bestreden arrest beslist dat verweerster 
van de bedrijfsbelasting dient te worden 
vrijgesteld, in verband met de meer
waarde die zij ingevolge de verkoop van 
een te Aalst gelegen onroerend goed heeft 
verwezenlijkt, en deze beslissing steunt 
op het motief dat verweerster voldaan 
heeft aan de voorwaarden gesteld bij 
artikel 27, § 2bis, van de gecoordineerde 
wetten en bij voormelde wet van 15 juli 
1959, daar : a) de belastbaarheid van de 
meerwaarden welke het Belgisch bijhuis 
van een buitenlandse vennootschap aan-

(2) De vrijstelling van de andere meer
waarden, bepaald bij artikel 2, § 1, van deze 
wet van 15 juli 1959, wordt aangerekend op 
de resultaten van het belastbaar tijdperk 
tijdens.hetwelk de meerwaarden verwezenlijkt 
zijn. 

(3) Raadpl. de rechtvaardiging van het 
amendement dat aanleiding heeft gegeven tot 
bedoeld artikel 3, in Parlementaire Stukken, 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting 
1958-1959, nr 6-4. 

( 4) Cass., 18 oktober 1966, snpm, blz. 234. 
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belangen alleen voortspruit uit de toe
passing van de Belgische wet ; b) noch 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, noch voonnelde 
wet van 15 juli 1959 voorzien dat de 
buitenlandse vennootschappen van de 
beoogde vrijstelling zouden zijn uitge
sloten; c) het geheel van de door de 
Belgische inrichting geboekte verrichtin
gen een economische en fiscale entiteit 
vormt die niet met het eigen en afge
scheiden geheel van de buitenlandse zetel 
mag worden verward, zodat d8 in Belgie 
verwezenlijkte winsten evenmin met de 
maatschappelijke winsten mogen worden 
verward ; d) het bewezen is dat de ver
wezenlijkte meerwaarde in Belgie in 
bedrijfsimmobilien en outillering werd 
belegd; e) de boekhoudkundige beschei
den van de Belgische inrichting niet 
laten blijken dat er, tengevolge van de 
verwezenlijkte meerwaarde, aan de 
1noederinrichting een zekere winst werd 
overgedragen, waaruit winstverdeling of 
terugbetaling van kapitaal kon geschie
den; tm·wijl de bij artikel 27, § 2bis, van 
de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen en bij artikel 2 
van voormelde wet van 15 juli 1959 
gestelde vrijstellingsvoorwaarden door de 
belastingplichtige dienen te worden nage
leefd, wat impliceert dat, zo een lneer
waarde op bedrijfsimmobilien en -nit
rusting door een buitenlandse vennoot
schap in Belgie wordt verwezenlijkt, het 
bestaan van de vrijstellingsvoorwaarden 
moet blijken nit de ter maatschappelijke 
zetel van deze buitenlandse vennootschap 
gehouden geschriften en getroffen beslis
singen en niet kan worden afgeleid uit de 
vaststelling dat de boekhoudktmdige 
bescheiden van de Belgische inrichting 
niet laten blijken dat er ten gevolge van 
de verwezenlijkte meerwaarde een zekere 
winst aan de moederinrichting overge
dragen werd, waardoor winstverdeling 
of terugbetaling van kapitaal kon ge
schieden : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om de in het m.iddel overgenomen rede
nen, de stelling van de administratie 
verwerpt volgens welke de belasting
vrijdom in hoofde van een Belgisch 
filiaal van een buitenlandse vennootschap 
slechts kon toegestaan worden indien er 
ook in het hoofdhuis aan de voorwaarden 
van artikel 27, § 2bis, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen voldaan werd ; 

Overwegende dat het arrest er terecht 
op wijst, enerzijds, " dat nergens voorzien 
-vvordt door de wet van 15 juli 1959 of 

door de gecoordineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen dat de 
vreemde vennootschappen zouden uit
gesloten zijn van de vrijstellingen in 
kwestie » en, anderzijds, " dat het geheel 
van de door de Belgische inrichting ge
boekte verrichtingen een economische 
en fiscale eenheid vormt, die niet mag 
verward worden met het eigen en afge
scheiden geheel van de buitenlandse zetel, 
zodat de in Belgie verwezenlijkte winsten 
niet mogen verward worden met de 
maatschappelijke winst » ; 

Overwegende, inderdaad, enerzijds, dat 
artikel 4 van het koninklijk besluit van 
31 maart 1936, waarbij artikel 27 van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen met een § 2bis 
aangevuld werd, en de wet van 15 juli 
1959 tot tijdelijke wijziging van het 
aanslagregime der meerwaarden met het 
oog op het bevorderen van de beleggin
gen, onderscheidenlijk tot doel hebben 
de voortbrengingsmiddelen van de onder
naming gaaf te handhaven en de econo
mische expansie te bevorderen door het 
wederbeleggen in de onderneming en 
het handhaven in Belgie of Congo van 
verwezenlijkte meerwaarden; dat het 
nastreven van dergelijke doelen de toe
passing van de wet impliceert zowel op 
de Belgische inrichtingen van vreemde 
vennootschappen als op de inrichtingen 
van Belgische vennootschappen ; 

Overwegende, anderzijds, dat § 2bis 
van artikel 27 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen uitgelegd moet worden in het licht 
onder meer van de §§ 2, 7°, en 4 van het
zelfde artikel ; 

Dat uit de bepalingen van bedoelde 
paragrafen volgt dat, bij een wettelijke 
fictie, het geheel van de bij de Belgische 
inrichting geboekte verrichtingen een 
economische entiteit uitmaakt, te weten 
de feitelijke algemeenheid door die Bel
giselle zetel uitgemaakt, terwijl de door 
de buitenlandse zetel gedane verrich
tingen een eigen en onderscheiden feite
lijke algemeenheid uitmaken ; dat deze 
scheiding tussen de verrichtingen eigen 
aan iedere zetel tot gevolg heeft dat ieder 
van deze verrichtingen het karakter moet 
behouden dat haar gegeven werd door 
de boekhouding waarvan ze afhangt, 
zonder dat er vermenging zou kunnen 
ontstaan; 

Overwegende dat het arrest, derhalve, 
nit de soevereine vaststellingen dat de 
door het Belgische filiaal van verweerster 
verwezenlijkte meerwaarde " in Belgie in 
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bedrijfsimmobilien en outillering weder
belegd werd" en << dat de boekhoud
kundige bescheiden van de Belgische 
inrichting niet laten blijken dat er ten
gevolge van de verwezenlijkte meer
waarde een zekere winst aan de mneder
inrichting overgedragen werd, waaruit 
winstverdeling of terugbetaling kon ge
schieden "• zonder schending van de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
heeft lnmnen afleiden dat verweerster 
" aldus voldaan heeft aan de voorwaarden 
van de vrijstelling zoals bepaald in arti
kel 27, § 2bis, en aan die van de wet van 
15 juli 1959 ''; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97, 112 
van de Grondwet, 66, 67 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coi:irdineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 1 en 2, inzonderheid 
§ 2, van de wet van 15 jclli 1959 tot tijde
lijke wijziging van het aanslagregime 
der meerwaarden met het oog op het 
bevorderen van de beleggingen, doonlat 
het bestreden arrest, na vastgesteld te 
hebben dat, volgens de opgaven van de 
investeringen voorkomende in het admi
nistratief dossier, een eerste wederbeleg
ging van 2.688.577 frank '' gedurende 
het jaar 1960 "gedaan werd en" daarna "• 
dit is in de loop van het jaar 1961, nog 
twee wederbeleggingen van 1.854.996 fr. 
en 213.630 fr., hetzij samen 4.757.203 fr., 
beslist dat verweerster van de bedrijfs
belasting dient te worden vrijgesteld op 
de verwezenlijkte meerwaarde voor het 
dienstjaar 1961 en de herberekening, op 
deze grand, van de bestreden aanslag 
beveelt, tenvijl artikel 1 van voormelde 
wet van 15 juli 1959 het gedeelte van de 
meerwaarden, dat niet van de bedrijfs
belasting vrijgesteld is krachtens arti
kel 27, § 2bis, van de gecoi:irdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, slechts ten belope van vier vijfden 
vrijstelt, mits naleving door de belasting
plichtige van de in artikel 2, § 1, van de 
wet van 15 juli 1959 gestelde voorwaar
den, en luidens artikel 2, § 2, lid 2, van 
de wet van 15 juli 1959, de vrijstelling 
van het overige vijfde, voorzien bij lid 1 
van deze § 2, aangerekend wordt op de 
uitslagen van het belastbaar tijdperk 
tijdens hetwelk de belegging werd ge
daan : 

Overwegende dat, luidens artikel 2, 
§ 2, lid 2, van de wet van 15 juli 1959, 
de aanvullende vrijstelling van het bij 

de artikelen 1 en 2, § 2, lid 1, bedoeld 
vijfde aangerekend wordt op de uitslagen 
van het belastbaar tijdperk tijdens het
welk de belegging wordt gedaan, en die 
vrijstelling slechts op de uitslagen van 
het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk 
de meerwaarde werd verwezenlijkt aan
gerekend wordt zo de belegging gedaan 
wordt tijdens dit tijdperk of binnen de 
termijn van zes maanden v66r het begin 
ervan; 

Dat, luidens artikel 3 van voorm.elde 
wet, de belegging geacht wordt gedaan 
te zijn op de datum waarop de belegde 
elementen werkelijk in het bezit van de 
onderneming zijn gekomen of het voor
werp hebben uitgemaakt van een vol
maakte verkoop of aanneming ; 

Overwegende dat het arrest zonder 
nader te preciseren vaststelt dat de op
brengst van de verwezenlijking in be
drijfsimmobilien en -outillering weder
belegd werd gedurende het jaar 1960 
ten belope van 2.688.577 frank en " daar
na '' ten belope van 2.068.626 frank 
(1.854.996 frank + 213.630 frank) en 
dat het niet betwist werd dat de meer
waarde tijdens het jaar 1960 verwezen
lijkt werd, dit is in de loop van het 
belastbaar tijdperk gaande van 1 januari 
tot 31 december 1960; 

Dat het arrest derhalve niet, zonder 
schending van voormelde wetsbepalin
gen, kon beslissen dat verweerster voor 
het gehele bedrag van bedoelde meer
waarde client vrijgesteld te worden van 
de bedrijfsbelasting voor het dienstjaar 
1961 en dat de bestreden aanslag, zijnde 
de aanslag voor het dienstjaar 1961, op 
deze grand moest herberekend worden; 

Overwegende dat eiser weliswaar die 
betwisting v66r het hof van beroep niet 
heeft opgeworpen en zich erbij beperkt 
heeft in principe staande te houden dat 
de door verweerster gevorderde vrijstel
ling van bedrijfsbelasting niet kon toe
gestaan worden ; 

Overwegende echter dat het hof van 
beroep, gelast met het beroep van ver
weerster die dergelijke vrijstelling vor
derde voor het dienstjaar 1961, gelet 
op het karakter van openbare orde van 
de belastingwetten, tot plicht had, bi1men 
de grens van het aldus onderworpen ge
schil, de belastingschuld van die belas
tingplichtige te beoordelen en, zonder 
daarbij gebonden te zijn door de feite
lijke en juridische gronden van de be
slissing van de directeur of door de con
clusies van de partijen, te oordelen of de 
gevorderde belastingvrijstelling gerecht
vaardigd was niet aileen in principe d.och 
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zoals zij gevorderd werd ; dat het insge
lijks ertoe gehouden was, zonder aan de 
Staat iets toe te kennen hoven wat de 
beslissing van de directeur hem toekende, 
van ambtswege al de gegevens op te wer
pen van die aard dat zij een juiste en 
nauwkeurige vestiging van de aanslag 
konden verantwoorden; 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het beslist dat ver
weerster voor het gehele bedrag van de 
verwezenlijkte meerwaarde dient vrijge
steld te worden van de bedrijfsbelasting 
voor het dienstjaar 1961 en dat de bestre
den aanslag op deze grond dient te wor
den herberekend, het bij artikel 2, § 2, 
van de wet van 15 juli 1959 bedoeld 
vijfde erin begrepen; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat 
melding van het thans gewezen arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerster in de helft van de 
kosten, de wederhelft ten laste van eiser 
gelegd zijnde; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

6 jm'li 1967.- 2e kamer.- Voorzitter, 
H. van Beirs, voorzitter. - Verslagge
vm·, H. Wauters.- Gelijkl~tiaenae concl-tt· 
sie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Van Leynseele en van 
Bastelaer (laatstgenoemde van de balie 
bij het Hof van beroep te Brussel). 

1 e KAMER. - 8 juni 1967. 

1 o WETTEN EN BESL UITEN. - VER
DRAG TOT OPRICRTING VAN DE EuRO· 
PESE ECONOMISCRE GEMEENSCRAP. -
VERORDENINGEN VAN DE MINISTER· 
RAAD VAN DE GEMEENSCRAP. - VER· 
ORDENING Nr 17 VAN 6 FEBRUARI 1962. 
- «WET » IN DE ZIN VAN DE ARTIKE· 
LEN 17 VAN DE WET VAN 4 AUGUSTUS 
1832 EN 9 VAN DE WET VAN 25 FE· 
BRUARI 1925. 

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- VERDRAG TOT OPRICRTING VAN 
DE EUROPESE ECONOMISCRE GEMEEN • 
SCRAP, ARTIKEL 85. - VERORDENING 
Nr 17 VAN 6 FEBRUARI 1962 VAN DE 
MINISTERRAA'D VAN DE GEMEENSCRAP. 
- MEDEDINGINGSREGELING. - ARTI· 

KEL 85 VAN BEDOELD VERDRAG EN 
ARTIKEL 9 VAN DE VERORDENING Nr 17 
VAN 6 FEBRUARI 1962 VAN DE MINIS· 
TERRAAD VAN DE GEMEENSCRAP. -
0VEREENKOMST VERBODEN DOOR PARA· 
GRAAF 1 VAN ARTIKEL 85 VAN RET 
VERDRAG. - VERKLARING VAN «ON
TOEPASSELIJKREID » VAN DIT VERBOD. 
- UITSLUITENDE BEVOEGDREID VAN 
DE 00MMISSIE VAN DE GEMEENSCRAP. 

3° ONRECHTMATIGE MEDEDIN
GING. - VERDRAG TOT OPRICRTING 
VAN DE EuRoPESE EcoNOMISCRE GE
MEENSCRAP, ARTIKEL 85. - VERORDE· 
NING Nr 17 VAN 6 FEBRUARI 1962 VAN 
DE MINISTERRAAD VAN DE GEMEEN· 
SCRAP, ARTIKEL 9. - MEDEDINGINGS· 
REGELING. - 0VEREENKOMST VERBO· 
DEN DOOR PARAGRAAF 1 VAN ARTI· 
KEL 85 VAN RET VERDRAG.- VERKLA· 
RING VAN« ONTOEPASSELIJKREID »VAN 
DIT VERBOD. - UITSLUITENDE BE· 
VOEGDREID VAN DE COMMISSIE VAN 
DE GEMEENSCRAP. 

4° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- VERDRAG TOT OPRICRTING VAN 
DE EuROPESE EcoNOMISCRE GEMEEN. 
SCRAP, ARTIKEL 85. - VERORDENING 
Nr 17 VAN 6 FEBRUARI 1962 VAN DE 
MINISTERRAAD VAN DE GEMEENSCRAP. 
- CoMl\USSIE VAN DE GEMEENSCRAP 
DIE MOET BESLISSEN OF EEN OVEREEN • 
KOMST AL DAN NIET DOOR ARTIKEL 85, 
PARAGRAAF 1, VAN RET VERDRAG VER· 
BODEN IS EN, ZO JA, OF RET VERBOD 
KRACRTENS PARAGRAAF 3 VAN RET· 
ZELFDE ARTIKEL ONTOEPASSELIJK MOET 
VERKLAARD WORDEN. - BETWISTING 
TUSSEN DE PARTIJEN BIJ DE OVER· 
EENKOMST BETREFFENDE DE TOEPAS· 
SING VAN ARTIKEL 85, AANHANGIG BIJ 
EEN RECHTBANK VAN DE RECHTERLIJKE 
ORDE.- RECRTBANK DIE RET GEDING 
SCHORST Ol\'I TE WACRTEN OP DE BE· 
SLISSING VAN DE COMJ\'IISSIE. -WET· 
TELIJKREID. - VooRWAARDEN. 

5° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- VERDRAG TOT OPRICRTING VAN 
DE EuROPESE EcoNOMISCRE GEMEEN. 
SCRAP. - UITLEGGING VAN RET VER· 
DRAG OF VAN EEN AKTE, ZOALS EEN 
VERORDENING VAN DE MINISTERRAAD, 
GETROFFEN DOOR DE INSTELLINGEN 
VAN DE GEMEENSCRAP. - EEVOEGD· 
REID VAN RET HoF VAN JUSTITIE 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCRAPPEN. 
- ARTIKEL 177 VAN RET VERDRAG. 
- MID DEL DAT VOOR RET HoF VAN 
CASSATIE AFGELEID IS UIT DE SCREN • 
DING VAN DERGELIJKE VERORDENING. 
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VRAAGPUNT BETREFFENDE DE UIT
LEGGING. - BESTREDEN BESCHIKKEND 
GEDEELTE DAT WETTELIJK GERECHT
V AARDIGD IS DOOR EEN ANDERE REDEN 
DAN DIE WAAROP RET MIDDEL BETREK
KING HEEFT.- GEEN GROND TOT UIT
LEGGING VAN BEDOELDE VERORDENING 
EN DIENTENGEVOLGE TOT VERWIJZING 
NAAR RET HoF VAN JUSTITIE. 

6° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- VERDRAG TOT OPRICHTING VAN 
DE EuROPESE EcoNoMISCHE GEMEEN
scHAP. - UITLEGGING VAN RET VER
DRAG OF VAN EEN DOOR DE INSTEL
LINGEN VAN DE GEMEENSCHAP GE
TROFFEN AKTE. - ARTIKEL 177 VAN 
RET VERDRAG. - BEVOEGDHEID VAN 
RET HOF VAN JUSTITIE VAN DE Eu
ROPESE GEJYIEENSCHAPPEN. - HoF 
VAN CASSATIE DAT EEN BEPALING VAN 
RET VERDRAG OF VAN DERGELIJKE 
AKTE DIENT TOE TE PASSEN.- GEEN 
VRAAGPUNT BETREFFENDE DE UITLEG
GING. - GEEN VERWIJZING NAAR RET 
HoF VAN JUSTITIE. 

7° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- VERDRAG TOT OPRICHTING VAN 
DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEEN
SCRAP.- ARREST VAN RET HOF VAN 
JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEEN
SCHAPPEN DAT, BIJ TOEPASSING VAN 
ARTIKEL 177 VAN RET VERDRAG, EEN 
NORMATIEVE REGEL VAN RET VERDRAG 
OF VAN EEN DOOR DE INSTELLINGEN 
VAN DE GEMEENSCHAP GETROFFEN 
AKTE UITGELEGD HEEFT. - GROND 
OF BESCHIKKEND GEDEELTE VAN DIT 
ARREST IS GEEN <C WET ll IN DE ZIN 
VAN DE ARTIKELEN 17 VAN DE WET 
VAN 4 AUGUSTUS 1832 EN 9 VAN DE 
WET VAN 25 FEBRUARI 1925. 

8° WETTEN EN BESLUITEN.- VER
DRAG TOT OPRICHTING VAN DE EuRO
PESE EcoNoMISCHE GEJYIEENSCHAP.
ARREST VAN RET HoF VAN JUSTITIE 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
DAT, BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 177 
VAN RET VERDRAG, EEN NORMATIEVE 
REGEL VAN RET VERDRAG OF VAN EEN 
DOOR DE INSTELLINGEN VAN DE GE
JYIEENSCHAP GETROFFEN AKTE HEEFT 
UITGELEGD. - GROND OF BESCHIK
KEND GEDEELTE VAN DIT ARREST IS 
GEEN «WET ll IN DE ZIN VAN DE ARTI
KELEN 17 VAN DE WET VAN 4AUGUSTUS 
1832 EN 9 VAN DE WET VAN 25 FE
BRUARI 1925. 

9° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- VERDRAG TOT OPRICHTING VAN 

DE EUROPESE ECONOl\USCHE GEMEEN
SCRAP. MEDEDINGINGSREGELING. 

0VEREENKOMST DIE VERBODEN 
IS DOOR PARAGRAAF 1 VAN ARTIKEL 85 
VAN RET VERDRAG.- 0VEREENKOMST 
DIE VAN RECHTSWEGE NIETIG IS KRACH
TENS PARAGRAAF 2 VAN BEDOELD ARTI
KEL 85. - VERORDENING Nr 17 VAN 
6 FEBRUARI 1962 VAN DE MINISTER
RAAD VAN DE GEMEENSCHAP.- 0VER
EENKOMST DIE EVENWEL VOORLOPIG 
GELDIG IS ZOLANG DE BEVOEGDE AUTO
RITEITEN DE NIETIGHEID NIET HEBBEN 
VASTGESTELD EN DESGEVALLEND UIT
SPRAAK HEBBEN GEDAAN OVER DE 
TOEPASSING VAN PARAGRAAF 3 VAN 
ARTIKEL 85. 

10° ONRECHTMATIGE MEDEDIN
GING. - VERDRAG TOT OPRICHTING 
VAN DE EuRoPESE EcoNOJYIISCHE GE
MEENSCHAP. - MEDEDINGINGSREGE
LING. - 0VEREENKOMST DIE VER
BODEN IS DOOR PARAGRAAF 1 VAN 
ARTIKEL 85 VAN RET VERDRAG. -
VERORDENING Nr 17 VAN 6 FEBRUARI 
1962 VAN DE MINISTERRAAD VAN 
DE GEl\iEENSCHAP.- 0VEREENK0l\'I:ST 
DIE VAN RECHTSWEGE NIETIG IS KRACH
TENS PARAGRAAF 2 VAN BEDOELD 
ARTIKEL 85. - 0VEREENKOMST DIE 
EVENWEL VOORLOPIG GELDIG BLIJFT 
ZOLANG DE BEVOEGDE AUTORITEITEN 
DE NIETIGHEID NIET HEBBEN VAST
GESTELD EN DESGEVALLEND UITSPRAAK 
HEBBEN GEDAAN OVER DE TOEPASSING 
VAN PARAGRAAF 3 VAN ARTIKEL 85. 

ll 0 EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
- VERDRAG TOT OPRICHTING VAN 
DE EuROPESE EcoNOMISCHE GEMEEN
scHAP. MEDEDINGINGSREGELING, 
ARTIKEL 85. - VERORDENING Nr 17 
VAN 6 FEBRUARI 1962 VAN DE MINIS
TERRAAD VAN DE GEMEENSCHAP. -
VOORLOPIG GELDIGE 0\'EREENKOMST. 

- BEGRIP. 

12o ONRECHTMATIGE MEDEDIN
GING. - VERDRAG TOT OPRICHTING 
VAN DE EUROPESE EcoNOMISCHE Gl];
MEENSCHAP. - MEDEDINGINGS:EIEGE
LING. - VERDRAG, ARTIKEL 85. -
VERORDENING Nr 17 VAN 6 FEBRUARI 
1962 VAN DE MINISTE:EIRAAD VAN DE 
GEMEENSCHAP. - VoORLOPIG GELDIGE 
OVEREENKOl\'I:ST. - BEGRIP. 

1° De ve1·m·dening nr 17, van 6 feb?·~ta?'i 
1962, van de JVIiniste?Taacl van de Eu?·o
pese Economische Gemeenschap, opge
?'icht doo1· het VM'd?'ag clat te Rome op 
25 maart 1957 is onde?'tekend en goed-



- 1229 

gekeurd bij de wet van 2 decembe1• 1957, 
is een wet in de zin van de artikele.n 17 
van de wet van 4 augustus 1832 en 
9 van de wet van 25 februa1·i 1925; 
dientengevolge is ontvankelij k een middel 
dat tot staving van een voo1·ziening in 
cassatie afgeleid is ttit de schending van 
de bepalingen van deze ve1·ordening. 
(Impliciete oplossing.) 

2° en 3° Naar luid van a1·tikel 9, § 1, van 
de verordening nr 17, van 6 feb1·ua1·i 
1962, van de Ministermad van de Eu1·o
pese Economische Gemeenschap, is de 
Oommissie van deze Gemeenschap uit
sluitend bevoegd om, bij toepassing van 
pa1·agmaf 3 van a1·tikel 85 van het 
verd1·ag tot oprichting van deze Gemeen
schap, te beslissen dat het bij pamgmaf 1 
van hetzelfde artikel bedoeld verbod waar
doo1' een overeenkomst get1·offen wonlt 
desniettemin « ontoepasselijk » zal zijn. 

4° Als het verbod van een overeenkomst, 
dat voo1·tvloeit ttit m·tikel 85, paragmaf 1, 
van het verd1·ag tot opTichting van de 
Eu.1·opese Economische Gemeenschap in
ge1·oepen wonlt voo1· een 1•echtbank van 
de 1'echtm·lijke onle en deze vaststelt, 
eensdeels, dat de Oommissie van bedoelde 
Gemeenschap moet beslissen of deze over
eenlcomst al dan niet ve1·boden is k1·ach
tens deze bepaling van het ve1·d1·ag en, 
desgevallend, moet ve1·klm·en dat, op 
g1·ond van de bij pamgmaf 3 van het
zelfde aTtikel omsclweven omstandighe
den, het ve1·bod buiten toepassing zal 
blijven, en, andenleels, dat zij voomlsnog 
nog niet over gegevens beschilct waanloor 
zij met zekedwid lean oo1'delen dat de 
ove1·eenlcomst doo1' de Oommissie niet 
ve1·boden zal woTden verlclaanl, wordt 
doo1· deze rechtbank wettelijlc beslist dat 
de uitspmak ove1· de toepassing op be
doelde ove1·eenlcomst van paragraaf 1 van 
a1·tilcel 85 zal wMden opgeschort zolang 
de Gmnmiss1:e zelf geen uitspmalc zal 
hebben geclaan. 

5° Als een midclel dat tot staving van een 
voo1·ziening in cassatie afgeleid is uit 
de schending van een bepaling van een 
ve1'01'clening van de Ministe1·1·aad van 
de Etwopese Economische Gemeenschap 
en cloo1· dit micldel een vraagpunt be
treffende de uitlegging van bedoelde 
normatieve 1·egel opgewo1·pe1o wonlt, 
client het Hof van cassatie zich niet uit 
te sp1·eken ten aanzien van die schen
ding en deze uitlegging en is het dus 
lcmchtens m·tikel 17 7 van het V enlmg 
tot oprichting van de Eu1·opese Econo
mische Gemeenschap niet m·toe verplicht 

de · zaak aanhangig te maken bij het 
Hof van justitie van de Eu1·opese Ge
meenschappen, indien het het micldel ver
we1·pt op g1·ond dat het best1·eden be
schikkend gedeelte wettelijk ge1·echtvaa1·
digd is dom· ande1·e 1·edenen dan die 
waaTop het middel steunt. (Gedeeltelijk 
impliciete oplossing.) 

6° Als het Hof van cassatie toepassing 
client te maken van een bepaling van 
het Verdmg tot Qp1'ichting van de Ett1'o
pese Economische Gemeenschap of van 
een door de instellingen van de Gemeen
schap get1·offen alcte ·en deze bepaling, 
zoals m·tilcel 9, pamgmaf 1, van de 
vm·m·dening nr 17 van 6 jebruari 1962 
van de JJ1iniste1'1'aad van de Gemeen
schap, geen aanleicling geeft tot uit
legging, ve1·zoekt het Hof van cassatie 
het Hof van justitie van de Et~1·opese 
Gemeenschappen niet om uitspmak te 
doen, bij toepassing van a1·tilcel 177 van 
bedoeld ve1·dmg, over de uitlegging van 
becloelde bepaling. 

7° en 8° De g1•onden of de beschilclcencle 
gedeelten van een m·1·est gewezen doo1· 
het Hof van justitie van de Eu1·opese 
Gemeenschappen, 1·echtdoende bij toe
passing van artikel 177 van het Venlmg 
tot op1·ichting van de Etwopese Econo
mische Gemeenschap, zijn geen « wet " in 
de zin van de a1·tilcelen 17 van de wet 
van 4 augustus 1832 en 9 van de wet 
van 25 febrtta1'i 1925; een cassatie
rniddel afgeleid uit de schending van 
dergelijlce gTonden of beschilckende ge
deelten is dedwlve niet ontvankelijk. 

9° en 10° De overeenkomsten die bestaan 
bij het in werking t1·eden van de ve1·orde
ning nr 17, van 6 jeb1·ua1'i 1962, van 
de .Ministe1·mad van de Eu1·opese Ge
meenschap en die ve1•boden zijn lm·ach
tens de bepalingen van artilcel 85, pa1'a
graaf 1, van het verdmg tot op1·ichting 
van bedoelcle Gemeenschap doch die aan 
de Gomrnissie van de Gerneenschap zijn 
af!,ngerneld ove1·eenlcomstig m·tilcel 5, 
lid 1, van deze ve1'o1·dening, zijn voo1·lo
pig geldig zolang de bevoegde autm·i
teiten de nietigheid m·van niet hebben 
vastgesteld en desgevallend uitspmalc 
gedaan hebben over de toepassing op 
bedoelde overeenlcornsten van paragraaf 3 
van m·tikel 85. 

ll 0 en 12o De voorlopige gelcligheid van 
de ove1·eenkomsten die verboden zijn 
dom· artikel 85, paragmaf 1, van het 
V e1'd1•ag tot op1·ichting van cle Eu1·opese 
Econornische Gerneenschap doch die 
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aangemeld zijn aan de Oommissie van 
bedoelcle Gemeenschap, ove1·eenkomstig 
a1·tikel 5, lid 1, van de verordening nr 17 
van 6 februari 1962 van de Ministerraad 
van de Gemeenschap, sluit niet in dat de 
nationale 1'echte1·lijke instanties aan deze 
overeenkomsten dezelfde gevolgen moeten 
toekennen als aan geldig m·kende ove1'
eenkomsten. 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP IN VEREFFE
NING «CARRIERES DUFOUR" EN LITIS
OONSORTEN, T. NAAMLOZE VENNOOT
SOHAP IN VEREFFENING << ASSOCIATION 

GJi:NJJ:RALE DES FABRIOANTS BELGES DE 
CIJ\'IENT PORTLAND ARTIFIOIEL " EN 
LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 juni 1964 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ( 1) ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 85, leden 1, 
2, 3, en 86 van het verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeen
schap, goedgekeurd bij de wet van 2 de
cember 1957 (en, voor zoveel nodig, 
van artikel 1 van bedoelde wet) en 
97 van de Grondwet, doo1•dat het bestre
den arrest impliciet aanneemt dat de be
twiste overeenkomst van 10 maart 1936 
en de '' convention generale cimentiere " 
van 15 april 1948 bij artikel 85 van het 
verdrag zijn bedoeld, zonder nochtans 
vast te stellen dat in het onderhavig 
geval de voorwaarden vereist voor de 
toepassing van dit artikel 85 verenigd 
zijn, hoewel de eiseressen, in h1m con
clusie in hager beroep, deden gelden « dat 
niets laat vermoeden dat artikel 85, lid 1, 
op de overeenkomst van 1936 toepasse
lijk zou kunnen worden, die overeen
komst door de gedaagden in hager beroep 
aangemeld is « voor het geval zulks nodig 
zou blijken " met aanduiding van de 
redenen waarom artikel 85, lid 1, op de 
bedoelde overeenkomst niet toepasselijk 
is, een dergelijke aanmelding, volgens 
de verordeningen zelf, niet voor de be
langhebbenden insluit dat deze het be
staan erkennen van de in artikel 85, 
lid 1, bepaalde voorwaarden ... "' zodat 
de eiseressen aldus de toepassing op het 
onderhavig geval betwistten van al de 

(1) PAsrc., 1964, II, 129, 

voorwaarden vereist voor de toepassing 
van het in het middel vermelde artikel 85 
en van ieder van hen in 't bijzonder, 
te1·w~jl, wanneer het impliciet het voor
meld artikel 85 in het onderhavig geval 
toepasselijk verklaart, zonder nochtans 
vast te stellen dat de toepassingsvoor
waarden ervan verenigd zijn, en onder 
meer de voorwaarde dat de overeenkom
sten « de handel tussen lid-Staten ongtm
stig zouden kunnen be'i:nvloeden "' het ar
rest, em·ste oncle?·deel, niet passend ant
woordt op de in het middel overgenomen 
conclusie en derhalve niet regelmatig ge
motiveerd is (schending van de in het 
middel aangeduide bepalingen en inzon
derheid van artikel 97 van de Grondwet), 
tweede oncle1·deel, het toezicht op de wette
lijkheid van zijn impliciete beslissing arti
kel 85 van het verdrag op de bedoelde 
overeenkomsten toe te passen op zijn 
minst onmogelijk maakt en derhalve niet 
wettelijk gemotiveerd is (schending van 
de in het middel aangeduide bepalingen) : 

Overwegende dat de verweersters, ener
zijds, voor het hofvan beroep aanvoerden 
dat ze niet meer gehouden waren tot de 
betaling van de vergoedingen die in de 
bedoelde overeenkomsten bepaald zijn 
aangezien deze krachtens artikel 85, lid 1, 
van het verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap 
« verboden " waren, de Commissie van 
de gemeenschap thans gelast zijnde dit 
verbod vast te stellen, en dat de eiseressen 
anderzijds om de veroordeling tot het 
betalen van die vergoedingen verzochten, 
namelijk op grand dat de bedoelde over
eenkomsten door de Commissie van het 
verbod « vrijgesteld " konden worden en 
dat ze in elk geval voorlopig geldig wa
ren; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
op grand van artikel 9 van de verordening 
nr 17 van de Ministerraad van de Euro
pese Economische Gemeenschap en zon
der zijn mening te doen kennen betref
fende een aan het geschil te geven oplos
sing, beslist « dat de procedure moet wor
den geschorst, wat de grand aangaat, 
totdat de:finitieve beslissingen door de 
Commissie van de Europese Economische 
Gemeenschap genomen worden betref
fende de toepassing van artikel 85 van 
het verdrag van Rome " op de bedoelde 
overeenkomsten ; 

Overwegende dat, in strijd met de 
bewering van de eiseressen, het arrest 
aldus zelfs niet impliciet aanneemt dat 
deze overeenkomsten in artikel 85 van 
het verdrag bedoeld worden ; 

Dat het middel, dat van een onjuiste 
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uitlegging van de bestreden beslissing 
uitgaat, feitelijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 85, leden 1, 
2, 3, 86, 87 van het verdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeen
schap, goedgekeurd bij de wet van 2 de
cember 1957, 1 van de bedoelde wet, 
2 tot 7, 9, leden 1, 2, 3, van deverordening 
nr 17 over de toepassing van de artike
len 85 en 86 van het verdrag, 28 van de 
wet van 27 mei 1960 tot bescherming 
tegen het misbruik van economische 
machtspositie, en 97 van de Grondwet, 
dooTdat het bestreden arrest beslist « dat 
partijen het terecht eens zijn over het 
feit dat het hof geenszins bevoegd is om 
dit artikel 85 toe te passen; dat immers 
naar luid van de leden 1 en 2 van arti
kel 9 van de verordening nr 17 van de 
Raad van de Europese Economische 
Gemeenschap, vastgesteld bij toepassing 
van artikel 87 van het verdrag, « onver
" minderd het toezicht van het Hof van 
>> justitie de Connnissie van de Europese 
>> Economische Gemeenschap uitsluitend 
>> bevoegd is om de bepalingen van arti
>> kel 85, lid 1, van het verdrag, overeen
» komstig artikel 85, lid 3, buiten toepas
>> sing te verklaren >> en anderzijds ''de 
>> Connnissie bevoegd is artikel 85, lid 1, 
>> van het V erdrag toe te passen ... >> ; dat 
anderzijds zo, naar luid van lid 3 van 
het bedoelde artikel 9, « zolang de Com
>> missie geen procedure heeft ingeleid 
>> krachtens de artikelen 2, 3 of 6, blijven 
>> de autoriteiten van de lid-Staten be
>> voegd de bepalingen van artikel 85, 
>>lid 1, toe te passen >>, er nochtans op ge
wezen moet worden dat, in het onderha
vig geval, de procedure op 17 januari 1964 
ingesteld is in verband zowel met de over
eenkomst van 10 maart 1936 als met die 
van 15 april 1948, ingevolge de door par
tijen in die overeenkomsten, bij toepas
sing van artikel 5 van voormelde verorde
ning n' 17 gedane aanmeldingen; dat 
hieruit volgt dat alleen de Commissie van 
de Europese Economische Gemeenschap 
thans bevoegd is om recht te doen over 
de geldigheid van die overeenkomsten, 
met uitsluiting van de Belgische auto
riteiten, die trouwens niet de rechtscol
leges van de rechterlijke orde zijn, doch 
naar luid van artikel 28 van de wet van 
27 mei 1960 tot bescherming tegen het 
misbruik van economische machtspositie, 
de Raad voor economische geschillen >>, 
teTwijl, ee1·ste onderdeel, zo het eerste lid 
van artikel 9 van de verordening nr 17 
aan de commissie de uitsluitende be
voegdheid verleent om de bij artikel 85, 

lid 1, van het verdrag bedoelde verbods
bepalingen, overeenkomstig lid 3 van 
hetzelfde artikel 85 buiten toepassing te 
verklaren, het tweede lid van artikel 9 
van voormelde verordening daarentegen 
slechts bepaalt dat « de Commissie be
voegd is artikel 85, lid 1, en artikel 86 
van het verdrag toe te passen >>, zonder 
daarom aan de Commissie een uitslui
tende bevoegdheid op dat gebied te ver
lenen ; teTwijl de autoriteiten van de 
lid-Staten waarvan de bevoegdheid om 
de artikelen 85, lid 2, en 86 van het ver
drag toe te passen, naar luid van artikel 9, 
lid 3, van de verordening verdwijnt zodra 
de procedure door de commissie is inge
leid, uitsluitend de organen zijn die door 
de nationale wetgeving bijzonder belast 
zijn met de toepassing van de mededin
gingsregeling, namelijk, in Belgie, de com
missaris-verslaggever, de Raad voor eco
nomische geschillen en de Minister van 
economische zaken, die krachtens de wet 
van 27 mei 1960 optreden; terwijl de 
nationale rechterlijke instanties bijgevolg 
bevoegd blijven. om de artikelen 85, le
den 1 en 2, en 86 toe te passen zelfs 
wanneer de procedure door de commissie 
is· ingeleid, en het arrest derhalve, wan
neer het beslist « dat het hof geenszins 
bevoegd is om dit artikel 85 toe te pas
sen >>, de in het middel aangeduide bepa
lingen schendt ; en teTwijl, tweede ondet
deel, het arrest zichzelf tegenspreekt wan
neer het, enerzijds, beslist dat het hof 
geenszins bevoegd is om artikel 85 toe 
te passen en het, anderzijds, zijn beslis
sing de procedure te schorsen op dat 
zelfde artikel 85 grondt, zodat het arrest 
wegens die tegenstrijdigheid in zijn gran
den, minstens wegens dubbelzinnigheid, 
niet regelmatig gemotiveerd is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het hof van beroep 

vaststelt dat op het ogenblik dat het 
uitspraak doet de Commissie van de 
Europese Economische Gemeenschap 
moest beslissen of artikel 85, lid 1, van 
het verdrag al dan niet op de bedoelde 
overeenkomsten slaat en, zo ja, of al 
dan niet, overeenkomstig lid 3 van het
zelfde artikel, het verbod, waardoor ze 
zouden. getroffen zijn, niettemin buiten 
toepassmg zal worden verklaard ; 

Overwegende, enerzijds, dat uit het 
arrest blijkt dat het hof van beroep 
overweegt dat het thans niet over gege
vens beschikt ingevolge waarvan het met 
zekerheid kan achten dat artikel 85, 
lid 1, niet op die overeenkomsten zou 
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slaan, met het gevolg dat de verweersters 
deze zouden moeten nakmnen, en dien
volgens dat de commissie eventueel zou 
lnmnen vaststellen dat die overeenkom
sten krachtens artikel 85, lid 1, verboden 
zijn, zodat ze van rechtswege nietig zijn ; 

Overwegende, anderzijds, dat het hof 
van beroep bij toepassing van artikel 9, 
lid 1, van de verordening n" 17, niet 
bevoegd. was om vast te stellen dat de 
overeenkomsten, zelfs indien ze krachtens 
het bedoelde artikel 85 verboden waren, 
bij toepassing van lid 3 van hetzelfde 
artikel 85, zouden moeten of kunnen 
niet-verboden en dus geldig verklaard 
worden; 

Dat aldus, welke uitlegging ook gege
ven n1oet worden aan de woorden" auto
riteiten van de lidstaten >>, vermeld in 
artikel 9, lid 3, van de verordening nr 17, 
het bestreden beschikkende gedeelte, 
waarbij de schorsing bevolen wordt, 
wettelijk gerechtvaardigd is ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de in het middel aan
gehaalde gronden noch door dubbelzin
nigheid noch door tege11strijdigheid aan
getast zijn ; 

Dat de rechter, zonder zich tegen te 
spreken, enerzijds heeft kunnen verklaren 
dat hij niet bevoegd was om na te gaan 
of de bij artikel 85, lid 1, bepaalde ver
boden op de bedoelde overeenkomsten 
van toepassing waren en anderzijds de 
beslissing de procedure te schorsen heeft 
kwmen gronden op de bepalingen van 
artikel 9, leden 1 en 3, van de verordening 
van 6 februari 1962; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
soh ending van de artikelen 1134, 131 7, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 38, lid 2, van de wet van 
25 maart 1876 op de bevoegdheid, 426 
en 427 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, 327 van het Burgerlijk 
Wetboek, 371 en 447, lid 3, van het 
Strafwetboek, 16, lid 2, en 17 van het 
Wetboek van strafvordering, 9, inzonder
heid lid 3, van de verordening nr 17 over 
de toepassing van de artikelen 85 en 86 
van het verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, en 
97 van de Grondwet, doordat het bestre
den arrest zijn beslissing de procedure 
te schorsen hierop steunt " dat indien 
het voor de rechter onmogelijk is de eis 
die bij hem aanhangig is te doen beslech
ten voordat een oplossing gegeven is aan 

een prejudiciele vraag waarvan hij niet 
bevoegd is om kennis te nemen, die rech
ter niets anders kan doen dan de proce
dure te schorsen zolang de bevoegde 
rechter er geen oplossing aan gegeven 
heeft; dat dit beginsel, waarvan de Bel
giselle wetgever meermaals in bijzondere 
gevallen toepassing gedaan heeft, onder 
meer in de artikelen 38, lid 2, van de 
wet van 25 maart 1876 over de bevoegd
heid, 426 en 427 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, 327 van bet 
Burgerlijk Wetboek, 371 en 447, lid 3, 
van het Strafwetboek, 16, lid 2, en 17 
van het W etboek van strafvordering, 
algenleen is en trouwens maar een aspect 
van het fundamenteel en essentieel begin
sel is volgens hetwelk de rechter nauw
gezet moet vermijden recht te doen zo
lang hij al de voor het oplossen van het 
geschil noodzakelijke of zelfs slechts 
nuttige gegevens niet bezit die hem zou
den kw1nen bekend gmnaakt worden en 
onder meer wanneer hij meent, om een 
beter inzicht te kwmen krijgen, een 
onderzoeksmaatregel te moeten bevelen >>, 
terwijl, ee1·ste ondenleel, al de aldus in het 
arrest aangevoerde bepalingen van intern 
recht betrekking hebben op prejudiciele 
vragen van intern recht die voorgelegd 
worden aan de rechtbanken die geen 
volledige rechtsmacht hebben (artike
len 38, lid 2, van de wet van 25 maart 
1876, 426 en 427 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering) of aan de 
strafgerechten (artikelen 327 van het 
Burgerlijk Wetboek, 371 en 447, lid 3, 
van het Strafwetboek, 16, lid 2, en 17 
van het Wetboek van strafvordering), 
te1·wijl er nochtans geen prejudiciele 
vraag bestaat zonder tekst en het admi
nistratief karakter van de uitsluitende 
bevoegdheid, toegekend bij artikel 9 van 
de verordening nr 17 aan de Commissie 
van de Gemeenschap, voor het overige 
het begrip van prejudiciele vraag op 
zichzelf uitsluit, zodat het arrest, wan
neer het uit de in het middel vermelde 
teksten een zogezegd algemeen beginsel 
van de Belgische rechtsvordering haalt 
dat de schorsing in geval van prejudiciele 
vraag zou rechtvaardigen, de in het mid
del aangeduide bepalingen geschonden 
heeft ; tweede onderdeel, aangezien de 
titel bewijskracht heeft, het arrest de 
gedwongen temxitvoerlegging van de 
door de verweersters op 10 maart 1936 
aangegane overeenkomsten niet kon uit
stellen zonder miskenning : 1° van de 
bindende kracht van die overeenkom
sten (schending van de in bet middel aan
geduide bepalingen en inzonderheid van 
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artikelll34 van het Burgerlijk Wetboek) 
en 2° van de bewijskracht van die over
eenkomsten (schending van de in het 
middel aangeduide bepalingen en inzon
derheid van de artikelen 1317, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
bock) : 

W at bet eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op bet tweede middel volgt dat de gron
den die door het eerste onderdeel van 
het derde middel zijn bekritiseerd over
tollig zijn en dat dit onderdeel derhalve 
niet ontvankelijk is wegens bet ontbreken 
van belang; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
aangezien het de procedure mocht schor
sen, zoals blijkt uit het antwoord op het 
tweede middel, de aangeduide wetsbe
palingen niet heeft geschonden door deze 
schorsing te bevelen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over bet vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 85, leden 1, 
2 en 3, 86, 87 en 177 van bet verdrag tot 
oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet 
van 2 december 1957 (en, zo nodig, 
van artikel 1 van bedoelde wet), 2 tot 
7 en 9, leden 1, 2 en 3, van de verorde
ning nr 17 over de toepassing van de 
artikelen 85 en 86 van bet verdrag, 
van de door bet Hof van justitie te Lu
xemburg in zijn bij toepassing van bet 
voormelde artikel 177 van het Verdrag 
gewezen arrest nr 13/61 van 6 april 1962 
inzake Bosch tegen Van Ryn geformu
leerde normatieve regel, die wetskrachtig 
is, volgens welke regel de regelmatig aan
gemelde overeenkomsten voorlopig geldig 
zijn en derhalve voor een gedwongen 
tenuitvoerlegging vatbaar zijn totdat de 
Commissie beslist heeft, en van artikel 97 
van de Grondwet, doo1•dat het bestreden 
arrest, om in het onderhavig geval te 
beslissen de procedure betreffende het 
verzoek van de eiseressen te schorsen, 
hierop steunt « dat de gedaagden in 
hoger beroep de juridische onmogelijk
heid niet miskennen, waarin het hof zich 
bevindt, om recht te doen over de defini
tieve geldigheid van de overeenkomst van 
1936, maar beweren dat, daar zij en de 
eiseressen in boger beroep de bedoelde 
overeenkomst aangemeld hebben, deze 
voorlopig geldig is gebleven en voorlopig 

verder gevolg kan hebben; dat ze eruit 
afieiden dat de Rechtbank van !mop
handel te Doornik, waarnaar ze de zaak 
willen laten verwijzen om er ten gronde 
over te oordelen,• de eerste vijftien appel
lanten thans kan en moet veroordelen 
tot bet voorlopig nakomen van hlm ver
bintenissen; dat ze tot staving van die 
stelling het arrest aanvoeren dat door 
bet Hof van justitie van de Europese 
Gemeenschappen te Luxemburg op 6 april 
1962 gewezen is betreffende bet verzoek 
tot het geven va~l een prejudiciele be
slissing vervat, overeenkomstig arti
kel 177 van het Verdrag van Rome, in 
het arrest door het Gerechtshof te 's-Gra
venhage op 30 juni 1961 gewezen inzake 
de vennootschap « Kledingverkoopbedrijf 
De Gens en Uitdenbogerd " tegen de ven
nootschap naar Duits recht << Robert 
Bosch >> en de naamloze vennootschap 
« Maatschappij tot voortzetting van de 
zaken der Firma vVillem Van Rijn n, 
welk verzoek strekt tot het verkrijgen 
van een uitspraak van bet Hof van jus
titie over de vraag of bet door de ven
nootschap « Robert Bosch >>, gevestigd 
te Stuttgart, aan zijn afnemers opgelegde 
en bij contract aanvaarde verbod tot 
exporteren krachtens artikel 85, lid 2, 
van bet Europese Economische Gemeen
schap V erdrag nietig was voor zover het 
de export naar Nederland betreft >> ; dat 
bet Hof van justitie, rechtdoende uit
sluitend binnen de grenzen van de in 
het voormelde artikel 177 toegekende 
bevoegdheid, weliswaar geacht heeft « dat 
>> ten aanzien van de overeenkomsten en 
>> besluiten, bestaande bij bet in werking 
>> treden van die verordening (nr 17 van 
>> de Raad), de nietigheid van rechtswege 
>> niet intreedt op grond van het enkele 
>> feit dat zij onder de termen van arti
>> kel 85, eerste lid, zouden vallen; dat 
>> deze overeenkomsten en besluiten als 
>> geldig moeten worden beschouwd, wan
>> neer zij onder de omschrijving van 
>> artikel 5, tweede lid, van genoemde 
>> verordening vallen en dat zij als voor
>> lopig geldig zijn te beschouwen, wan
>> neer zij - hoewel niet onder de voor
>> noemde bepaling vallend - aan de 
>> Commissie zijn medegedeeld overeen
>> komstig bet bepaalde in artikel 5, 
>> eerste lid, der verordening ; dat deze 
>> geldigheid echter niet van definitieve 
>> aard is, daar de nietigheid van rechts
>> wege voorzien in artikel 85, tweede lid, 
>> intreedt zo vaak de autoriteiten der 
>> lid-Staten in de uitoefening van de hun 
>> bij artikel 88 van het verdrag toege
>> kende en bij artikel 9 van de verorde-
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'' ning gelaten bevoegdheid mot toepas" 
" sing van artikel 85, eerste lid, bepaalde 
" overeenkmnsten en besluiten verboden 
" verklaren ; dat daarenboven een weige
" ring van de Commissie artikel 85, derde 
" lid, toe te passen ten aanzien van de 
" in dat artikel bedoelde overeenkomsten 
" en besluiten hm1 nietigheid van reohts
" wege meebrengt vanaf het tijdstip van 
" het in werking treden van de verorde
" ning ; dat intussen het voorsohrift van 
"artikel 7 van de verordening de Com
" missie de mogelijkheid biedt om ook 
"wanneer zij de overeenkomst of het 
" besluit niet vatbaar aoht voor een vrij. 
" stelling als bedoeld bij artikel 85, derde 
" lid, het reohtsgevolg van het verbod 
" van artikel 85, dat is de nietigheid van 
" reohtswege, te beperken tot een be
" paalde periode, wanneer de bela}lg
" hebbenden bereid zijn deze overeen
" komsten en besluiten te beeindigen of 
" te wijzigen; dat nit deze bepaling van 
" de verordening 1noet worden begrepen 
" dat de nietigheicl van reohtswege niet 
" intreeclt ten aanzien van ,de aan de 
" Commissie meclegedeelde overeenkom
" sten en besluiten voordat de Commissie 
" zich heeft uitgesproken, clan wel de 
"autoriteiten der lid-Staten artikel 85 
"van toepassing hebben verklaard ,, en 
dat het hof in het beschikkende gedeelte 
van zijn arrest nit deze overwegingen 
heeft afgeleid clat « de overeenkomsten 
" en besluiten, welke vallen onder het 
" verbod van artikel 85, eerste lid, en 
"bestaan op het tijdstip van het in wer
" king treden der eerste verorclening 
" over de toepassing van de artikelen 85 
"en 86 van het verdrag, zijn mits tijclig 
" aangemeld overeenkomstig het be
" paalde in artikel 5 dier verordening 
" slechts als van rechtswege nietig te 
" beschouwen, wanneer en voor zover 
" de Commissie besluit dat zij niet voor 
" een beschikking als bedoeld in arti
" kel 85, dercle lid, en evenmin voor toe
" passing van artikel 7, eerste lid, van 
" de verorclening in aanmerking komen, 
" of wanneer de autoriteiten der lid
" Staten tot uitoefening der h1.m bij arti
" kel 88 van het V erdrag j1.mcto artikel 9 
" der verordening toegekencle bevoegcl
" heden besluiten " ; dat bijgevolg de 
heer Plaisant, hoogleraar aan de Uni
versiteit te Caen, die artikel 85 van 
het verdrag van Rome ontleedde, in
zonderheid in verband met dit verkla
rend arrest, in een door de gedaagden 
in hoger beroep bij hun dossier gevoegd 
advies, zeer logisch het besluit eruit heeft 
kunnen afieiden dat : I 0 een aangemelde 

afspraak voorlopig geldig is; 2° een aan
gemelcle en niet toegestane afspraak 
retroactief nietig is ; 3° een aangemelde 
en toegestane afspraak geldig is ; dat 
noohtans, hoewel de bij toepassing van 
artikel 5 van de verordening n r I 7 
aange1nelde overeenkomsten, wegens htm 
voorlopige geldigheicl, een zeker gevolg 
lnmnen hebben en hoewel, bij voor
beeld, de partijen die ze aangegaan 
hebben, ze verder 1nogen uitvoeren zon
der gevaar sancties op te lopen, al zij 
het ook op eigen risico, de onzekere aard 
van die geldigheid het de rechtbanken 
niet mogelijk maakt de partijen die der
gelijke overeenkomsten niet vrijwillig 
willen uitvoeren daartoe te dwingen "• 
te1·wijl de overeenkomsten bestaancle, 
zoals in het onderhavig geval, bij het in 
werking treden van de verordening nr 17, 
voorlopig geldig zijn vanaf het ogenblik 
dat ze aan de Commissie aangemeld zijn 
overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van 
de verordening nr 17, te1·wijl de eiseressen, 
wegens die voorlopige geldigheid van de 
overeenkomsten van 10 maart I936, de 
geldigheicl ervan voorlopig tot staving 
van hun verzoek konden aanvoeren, daar 
de verweersters de nietigheid ervan op 
grond van artikel 85 van het verclrag 
voorlopig niet konden tegenwerpen, der
wijze dat het hof van beroep voorlopig 
verplicht was, tot dat de Commissie be
slist heeft, de litigieuze overeenkomsten 
als geldig te beschouwen en bijgevolg 
de verzoeken gegrond te verklaren welke 
de eiseressen op de bedoelde overeenkom
sten grondden, zodat het arrest, toen 
het de procedure sohorste betreffencle die 
verzoeken, de gevolgen miskend heeft 
van de voorlopige geldigheid van de 
litigieuze overeenkomst en derhalve de 
in het middel aangeduide bepalingen ge
schonden heeft 

Overwegende dat een grond of een 
beschikkend gedeelte van een arrest clat 
door het Hof van justitie van de Euro
pese Gemeenschappen is gewezen geen 
<< wet " is in de zin van artikel I 7 van 
de wet van 4 augustus I832 en van arti
kel 9 van de wet van 25 februari 1925 ; 

Dat het middel, in zover het afgeleid 
is nit de schending <<van de door het 
Hof van justitie in zijn arrest nr 13/61 
van 6 april 1962 geformuleerde norma
tieve regel, die wetskrachtig is ,, derhalve 
niet ontvankelijk is ; 

In zover het middel de schending aan
voert van de artikelen 85, leden I, 2 en 3, 
86 van het verdrag tot oprichting van 
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de Europese Economische Gemeenschap, 
goedgekeurd bij de wet van 2 december 
1957, 2 tot 7, en 9 van de verordening 
nr 17 van de Ministerraad van de Ge
meenschap: 

Overwegende weliswaar dat uit deze 
bepalingen dient te worden afgeleid dat 
overeenk01nsten zoals die welke het voor
werp war en van het bij het hof van beroep 
aanhangige geschil en waarop artikel 85, 
leden 1 en 2, van het verdrag zou ktmnen 
worden toegepast, voorlopig geldig zijn 
zolang de bevoegde autoriteiten de nietig
heid ervan niet hebben vastgesteld en, 
desgevallend, omtrent de toepassing van 
artikel 85, lid 3, op de bedoelde overeen
komsten hebben uitspraak gedaan; 

Doch overwegende dat de bedoelde 
overeenkomsten, volgens de stelling van 
het arrest, voorlopig geldig zijn in de 
zin van de gemelde bepalingen; 

Dat, in strijd met wat het middel stelt, 
deze voorlopige geldigheid niet insluit 
dat de rechterlijke instanties ertoe ge
houden zijn aaR deze overeenkomsten 
dezelfde gevolgen toe te kennen als aan 
geldig erkende overeenkomsten ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

8 juni 1967.- 1e kamer.- Voo1·zitte1•, 
H. Bayot, eerste voorzitter. - Vm·slag
geve1", H. Legros. - Gel~jlcluidende con
clttsie (1), H. Duman, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Simont en Ansiaux. 

1 e KAMER. - 9 juni 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. -BURGERLIJKE ZAKEN. 
- BESLISSING WAARBIJ EEN EIS WORDT 
AFGEWEZEN ZONDER DAT EEN ANT
WOOED WORDT VERSTREKT OP EEN 
MIDDEL, "\VAAROP DEZE EIS IS GEGROND. 
- NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

(1) De conclusie van het openbaar ministe
rie is verschenen in J otwnal des Tribunaux van 
9 september 1967, kolommen 459 en volgende. 

Is niet met redenen omlcleed de beslissing, 
waarbij een eis wonlt afgewezen zonde1· 
dat een antwoonl wonlt verst1·elct op een 
middel, waa1·op deze eis is gegrond (2). 
(Grondwet, art. 97.) 

(NOELS EN DAUMERIE, T. NATIONALE 
MAATSCHAPPIJ VOOR KLEINE LAND
EIGENDOM EN COMITE TOT AANKOOP 
VAN ONROERENDE GOEDEREN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 februari 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk vVetboek, de 
miskenning van de bewijskracht van de 
conclusies door de eisers en door de ver
weerders genomen voor het Hof van 
beroep te Brussel, en de scl1ending van 
de artikelen ll en 97 van de Grondwet, 
doordat, na aangenomen of alleszins niet 
betwist te hebben dat, zoals de conclusie 
van de eisers het staande hield, de aan
gestelde deskundige de aan de eisers we
gens onteigening van een gedeelte van 
hun eigendom toekomende hoofdver
goeding (voor de grand) op 1.102.625 fr. 
bepaald had, gelet op de verkavelings
mogelijkheden volgens zekere door de 
bevoegde gemeentelijke overheden opge
maakte plannen die echter achteraf, dit 
wil zeggen na het neerleggen van het 
verslag van de deskundige, door nieuwe 
plannen van dezelfde overheden gewij
zigd werden, en zonder te ontkennen dat, 
zoals de conclusie van de eisers het uit
drukkelijk staande hield, volgens de 
plannen die bestonden op het ogenblik 
dat de deskundige zijn verslag neerlegde, 
cc een straat zou aangelegd worden tussen 
zekere stukken grand, zodat de over
blijvende goederen van de eisers langs 
openbare wegen zouden gelegen zijn ,, 
doch cc dat deze plannen op 20 september 
1963 door het gemeentebestuur van 
Tongerlo gewijzigd werden, met goed
keuring door de dienst van stedebouw 
op 30 september 1963, in die zin dat 
deze wegen thans afgeschaft zijn met het 
gevolg dat de overblijvende goederen ten 
zuiden gans ingesloten worden, dat aldus 
elke mogelijkheid van verkaveling in 
bouwgrond van de overblijvende hec-

(2) Cass., 13 april 1967, wpm, biz. 982. 
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taren, nochtans uitstekend gelegen, bijna 
uitgesloten is », het bestreden arrest de 
schatting van de deskundige, gebaseerd 
op de verkavelingsmogelijkheden die uit 
de eerste plannen bleken, eenvoudig aan
neemt, beslist dat de eisers geen recht 
hebben op de bijkomende vergoeding 
die door hen geeist werd voor de waarde
vermindering van hLn1 overblijvende 
gronden, ingevolge de nieuwe plannen 
en de verminderde verkavelingsmogelijk
heden, en deze beslissingen stennt hierop 
clat de eisers dan ook menen dat de ge
meente daardoor deze overblijvende 
gronden tegen een te lage prijs zou kun
nen onteigenen, weshalve zij van nu reeds 
vergoeding eisen voor de waa.rdevermin
dering ingevolge het nieuwe plan, dat de 
eisers in deze redenering niet kum1en 
gevolgd worden; dat inderdaad het aan
vaarden van de stelling van de eisers op 
dit punt er zou op neerkmnen rekening 
te houden met toekomstige, maar thans 
nog onzekere gevolgen van de onteige
ning, volgens welke :inen zieh beroept 
op een plan, op zeker ogenblik gunstig 
voor de eisers, waarvan nadien 1noest 
afgezien worden voor een nieuw op te 
maken plan, ditmaal ongunstiger voor 
de eisers, te1·wijl het arrest de eonclusie 
van de eiser niet beantwoordt in zoverre 
zij staande hield dat de nieuwe plannen 
wegen afsehaften, wat tot gevolg had 
dat de overblijvende goederen «ten zui
den gans ingesloten worden », en dat zij 
dus reeht hadden op een bijkomende 
onteigeningsvergoeding wegens waarde
vermindering van de overblijvende goe
deren, hoewel de reehterlijke beslissingen, 
om overeenkomstig artikel 97 van de 
Grondwet wettelijk gemotiveerd te zijn, 
al de door de partijen in regelmatig neer
gelegde eonclusies ingeroepen middelen en 
exeepties rnoeten beantwoorden : 

Overwegende dat de eisers in eonelusie 
voor het hof van beroep aanvoerden dat, 
terwijl de schatting van de deskundige 
rekening hield met de verkavelingsmoge
lijkheden spruitende uit de toen be
staande urbanisatieplannen van de ge
meente, welke het aanleggen voorzagen 
van een straat waardoor de overblijvende 
pereelen langs openbare wegen zouden 
gelegen zijn, deze plannen na de debatten 
voor de eerste rechter gewijzigd werden, 
met goedkeuring door de dienst voor 
stedebouw, in die zin dat die straat werd 
afgeschaft met het gevolg dat de over
blijvende percelen ten zuiden gans inge
sloten worden, zodat elke mogelijkheid 
van verkaveling in bouwgrond van de 

overblijvende hectaren bijna uitgesloten 
wordt, en het niet onmogelijk is dat de 
gemeente welke die overblijvende per
celen eveneens wenst aan te kopen voor 
het aanleggen van een ge1neentepark, 
zal pogen ze tegen een lage prijs te ont
eigenen; 

Overwegende dat de eisers, op grond 
van die beschouwingen, wegens de 
waardevermindering well{e de overblij
vende pereelen, ingevolge dit nieuw, 
voor de eisers minder gtmstig plan onder
gingen, een bijkomende vergoeding vor
derden; 

Overwegende dat het arrest, ten· deze, 
enkel besehouwt dat de stelling van de 
eisers « er zou op neerkomen rekening 
te houden met toekomstige, maar thans 
nog onzekere gevolgen van de onteige
ning, volgens welke men zich beroept op 
een plan, op zeker ogenblik gunstig voor 
appellanten, waarvan nadien m.oest afge
zien worden om. een nieuw op te maken 
plan, ongunstiger ditmaal voor appel
lanten "; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
geen passend antwoord verstrekt op de 
eonelusie van de eisers in zover zij aan
voert dat, ingevolge het nieuw m·bani
satieplan dat sedert de debatten voor 
de eerste rechter is tussengekomen en 
door de dienst voor stedebouw werd goed
gekeurd, en waardoor de verkavelings
mogelijkheden van de overblijvende per
celen aanzienlijk moeilijker worden, die 
overblijvende pereelen hie et mmo, ook 
afgezien van elke eventuele latere on
teigening, een waardevermindering on
dergaan waarvoor zij vergoeding vragen ; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, doo1·dat, na beslist te hebben dat 
« het overdreven zou voorkomen geen 
enkele vergoeding toe te staan voor de 
posten bomen, beplantingen en weder
afsluiting "' het bestreden arrest beslist 
dat de door de vrederechter toegestane 
en door de reehter in herziening bijge
treden vergoeding, reehtmatig voorkomt 
en client behouden te blijven, en dien
volgens een vergoeding van 1.000 frank 
voor « wederafsluiting (eementpalen en 
afsluitingsdraad) '' toestaat, hoewel de 
eisers in htm eonclusie staande gehouden 
hadden dat het niet volstond een bedrag 
toe te kennen voor het verlies van 
eementpalen en afsluitingsdraad, door 
de deskundige gesehat op 1.000 frank, 
maar dat daarenboven een vergoeding 
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diende toegekend te worden voor de we
derafsluiting die de eisers genoodzaakt 
zijn op te richten, nu htm overblijvende 
goederen niet meer rechtstreeks aan een 
bestaande weg zullen palen, en dat de 
kosten van deze wederafsluiting, inbe
grepen de vergoeding voor verlies van 
de bestaande afsluitingen, door deskun
dige Eenens zeer bepaald berekend wer
den op 13.089 frank, teTwijl 1° }_tet tegen
strijdig is, enerzijds, te beshssen dat 
een vergoeding dient toegekend te wor-

- den wegens de wederafsluiti~g en, an
derzijds, slechts een vergoedmg toe te 
kennen voor het verlies van cementpalen 
en afsluitingsdraad, hetgeen er op neer
komt geen vergoeding voor de ~eder
afsluiting toe te kennen, 2° alleszms de 
conclusie van de eisers niet beantwoord 
wordt in zoverre zij een onderscheid 
maakte tussen de vergoeding van 1. 000 fr. 
voor het verlies van cementpalen en 
afsluitingsdraad en de bijkomende ver
goeding van 12.089 fran~ voor de :we~er
afsluiting, 3° rninstens mt de motwermg 
van het arrest onmogelijk kan uitge
maakt worden of het hof van beroep 
heeft willen beslissen dat het onjuist 
was dat de eisers " genoodzaakt worden 
de wederafsluiting op te richten >>, dan 
wel of het heeft willen beslissen dat zij 
daartoe genoodzaakt werden doch geen 
recht hadden op een bijkomende ver
goeding, dan wel nog of de voor cement
palen en afsluitingsdraad toegestane ver
goeding van 1.000 frank voldoel?-~e was 
om de kosteri van wederafslmtmg te 
dekken, zodat deze onvoldoen~e of on
duidelijke motivering het Hof m de on
mogelijkheid 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 de vrederechter en 
de rechtbank wegens cementpalen en 
afsluitingsdraad een vergoeding hadden 
toegekend van 1.000 frank; 

Overwegende dat de eisers in hun con
clusie staande hielden dat hun, benevens 
een bedrag wegens het verlies van de 
(bestaande) cementpalen en afsluitings
draad, geschat op 1.000 frank, daaren
boven een vergoeding diende te worden 
toegekend voor de wederafsh~iting die 
zij genoodzaakt waren op te rwhten ; 

Overwegende dat het arrest er zich toe 
beperkt te beslissen dat de door de vrede
rechter toegekende en door de rechtbank 
bijgetreden vergoeding rechtmatig voor
komt en dient behouden te blijven, en 

in zijn beschikkend gedeelte voor " weder
afsluiting : ( cementpalen en afsluitings
draad) >> een vergoeding toelrent van 
1.000 frank; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
geen passend antwoord geeft op de con
clusie van de eisers luidens welke hun, 
hoven de som van 1.000 frank voor de 
bestaande cementpalen en afsluitings
draad, een afzonderlijk bedrag wegens 
wederafsluiting diende te worden toe
gekend; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel, dat tot geen 
meer uitgebreide vernietiging kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest in zover 
het de vraag van de eisers verwerpt, 
strekkende tot een bijkomende vergoe
ding wegens waardevermindering van 
de overblijvende percelen ingevolge een 
nieuw urbanisatieplan dat de verkave
lingsmogelijkheden van die overblijvende 
percelen aanzienlijk beperkt en in zover 
het wegens " wederafsluiting : (cement
palen en afsluitingsdraad) >> een ver
goeding toekent van 1.000 frank; be
veelt dat meldin.g van dit arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt de verweerders in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

9 juni 1967. - 1 e kamer. - V ooTzitte1·, 
H. Rutsaert, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1"slaggeve1·, H. de Vreese. 
- Gelijkhtidende conclusie, H. Paul_Ma
haux, advocaat-generaal. - Ple~tm-s, 
HH. Struye en DeBruyn. 

1 e KAMER. - 9 juni 1967. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - WoORD « VOORKOMT >>. -

DRAAGWIJDTE. TWIJFELACHTIGE 
OF ZEKERE 1\'lENING. - VOLGENS DE 
CONTEXT. 

20 CASSATIEMIDDELEN. -BURGER
LIJKE ZAKEN.--: MIDDEL AFGELEID UIT 
DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN DE STUKKEN VAN EEN STRAFDOS· 
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SIER. - STRAFDOSSIER SLEOHTS TEN 
DELE IN AFSOHRIFT BIJ DE VOORZIE
NING GEVOEGD. -NIET ONTVANKELIJK 
lVIIDDEL. 

I 0 Het woorcl « voorkomt ,, clat in cle 1'ecle
nen van een 1'echterlijke beslissing gebe
zigd wonlt, clntkt volgens cle context een 
twijfelachtige of een zeke1·e mening 
uit (I). 

2° Is 1.~iet ontvankelijk het midclel, clat tot 
stamng van een voorziening in burge1'
lij~e zaken wonlt voorgecl1·agen en waa1'
b~J cle rechte1· worclt veTweten cle bewij s
k1·acht van de stttkken van een st1·aj
dossie1· te hebben miskencl, wanneer clit 
dossie1' ~lec~ts ~en clele in afschTift bij 
de voo1·z~en~ng ~s gevoegcl en anclers niet 
aan het Hof is oveTgelegcl (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « ZURICH ,, 

T. WEDUWE VERMAUT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 juni I966 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen I349 en I353 
van. het Burgerlijk Wetboek en, zo 
nodrg, I en 2 van de besluitwet van 
I3 december I945 betreffende de her
stelling van de schade voortspruit~nde 
uit de ongevallen op de weg van of naar 
het werk, en 97 van de Grondwet, cloonlat 
het bestreden vonnis, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, doch om eigen 
motieven, de vordering van verweerster 
o~tvankelijk en gegrond verklaart, haar 
drenvolge~~ de wettelijke vergoedingen 
bepaald biJ de wet op de arbeidsonge
vallen toekent en eiseres in de kosten 
veroordeelt, om de reden « dat, op grond 
van het overgelegd strafdossier, de vol
gende gegevens en feiten bewezen voor
komen " (volgen dan de feiten I o tot -5o 
door het bestreden vonnis aangehaald), 
« dat al deze feiten samengenomen de 

(1) Cass., 20 april 1950 (Bull. en PAsrc., 
1950, I, 556); 11 juni 1953 (ibid., 1953, I, 
795); 21 maart 1957 (.A1·r. Verbr., 1957, 
biz. 607); 29 apri11960 (ibid., 1960, biz. 774); 
men raadpiege cass., 29 januari 1948 {Bttll. 

gevolgtrekking wettigen dat het op
onthoud van het slachtoffer veroorzaakt 
werd door een defekt aan zijn voer
tuig en de dunr van het oponthoud 
besteed werd aan het verhelpen van 
het defekt ... dat, bij vermoeden, het 
bewijs door ge'intimeerde (thans ver
weerster) is geleverd dat het oponthoud 
een gewettigde red en had ... ,, te1·wijl 
vermoedens gevolgtrekkingen zijn die de 
wet of de rechter uit een bekend feit 
afteidt om te besluiten tot een onbekend 
feit, waaruit volgt dat een feit waarvan 
het bestaan niet zeker is tot dergelijke 
gevolgtrekking geen aanleiding kan ge
ven, en het dienvolgens niet volstaat dat 
gegevens of feiten bewezen voorkomen, 
vermits de rechter aldus zijn zekerheid 
over het bestaan ervan niet heeft geuit, 
om er vennoedens op te bouwen, zodat 
het vonnis, door toepassing te maken 
van het artikel I349 van het Bnrgerlijk 
Wetboek op feiten en gegevens waarvan 
het bestaan, naar de bewoordingen zelf 
van zijn beslissing, niet zeker is, deze 
wetsbepaling en de andere in het middel 
aangeduide wetteksten heeft geschonden : 

Overwegende dat wanneer de rechter 
verklaart dat de feiten « bewezen voor
komen ,, hij ten deze een zekerheid uit
drukt betreffende het bewijs van de aan
gehaalde feiten ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen I3I9, 1320 
en I322 van het Burgerlijk Wetboek en, 
voor zoveel als nodig, 97 van de Grand
wet, cloonlat het bestreden vonnis, bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
doch om eigen motieven, de vordering 
van verweerster ontvankelijk en gegrond 
verklaart, haar dienvolgens de vergoe
dingen bepaald door de wet op de arbeids
ongevallen toekent en eiseres in de kosten 
veroordeelt, om de reden « dat, op grond 
van het overgelegde strafdossier, devol
gende gegevens en feiten bewezen voor
komen .. . 5° het feit dat een bloedstaal 
van het slachtoffer genomen werd en 
er niet wordt voorgehouden dat het 

en PAsrc., 1948, I, 69); 31 maart 1960 (.A1·r. 
Verbr., 1960, biz. 708). 

(2) Raadpl. cass., 16 januari 1959 (Bull. 
en PASIC., 1959, I, 437}; 2 juni 1960 (.Arr. 
Verbr., 1960, biz. 886); 28 oktober 1960 (Bull. 
en PASIC., 1961, I, 213). 
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slachtoffer zon aangedaan geweest zijn 
van alcoholemie of dronkenschap, op het 
ogenblik van het ongeval ... », te1·wijl nit 
het overgelegd strafdossier, in eenslni
dend afschrift bij de voorziening gevoegd, 
in het bijzonder nit het bijvoegsel nr 2 
van het proces-verbaal nr 1976 van 19 au
gustus 1965, blijkt dat van het slachtoffer 
geen bloedstaal genomen werd omdat de 
geneesheer van dienst beweerde dat dit 
onmogelijk was, zodat het vonnis de 
bewijskracht van gezegd strafdossier en 
dienvolgens de in het mid del aangehaalde 
wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat, zo het bij de voor
ziening in afschrift gevoegde proces-ver
baal nummer 1976 de verklaring vermeldt 
van de geneesheer van dienst, volgens 
welke het onmogelijk was op het lijk van 
Vermaut een bloedstaal te nemen, nit 
hetzelfde proces-verbaal blijkt dat een 
klinisch attest betreffende Vermaut erbij 
gevoegd was; dat nu dit attest niet bij 
de voorziening gevoegd is, het voor het 
Hof onmogelijk is na te gaan of de ver
klaring van de rechter, volgens welke 
een bloedstaal op het slachtoffer werd 
genomen, met het strafdossier al dan niet 
verenigbaar is ; 

Dat het n1.iddel niet kan aangenomen 
worden; 

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

9 juni 1967. - 1e kamer. - Voo?'
zitte?', H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter.- VeTslaggeve?', H. Ne
ven. - Gelijkluidende conclusie, H. Paul 
Mahaux, advocaat-generaal. - Pleite?', 
H. VanRyn. 

1° KAMER.- 10 juni 1967. 

10 BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

BuRGERLIJKE ZAKEN. - VoNNIS VAN 

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, 

IN HOGER BEROEP RECHTDOENDE. -
BESLISSING VOLGENS WELKE DE UIT
VOERBAARHEID VAN DE BESLISSING VAN 

DE EERSTE RECHTER DOOR DIT VONNIS 
NIET IS GEWIJZIGD EN DAT NIETS VER

AN'DERD IS TEN AANZIEN VAN DE GROND 
VAN HET GESCHIL.- RECHTER IN HO-

GER BEROEP DIE EEN ANDERE JURI
DISCHE GRONDSLAG IN DE PLAATS STELT 

WAT BETREFT DE BESLISSING TOT 
ONTRUIJ\HNG VAN HET GOED EN WAAR

BIJ WORDT VERKLAARD DAT DE PACHT

OVEREENKOl\'IST ONTBONDEN IS OP EEN 
LATERE DATUM DAN DIE WAAROP DE 

EERSTE RECHTER HAD BESLIST DAT 

BEDOELDE GRONDEN ZONDER RECHT 
OF TITEL WERDEN GEEXPLOITEERD.

MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN HET VONNIS UITSPRAAK DOENDE 

IN HOGER BEROEP. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - GEZAG VAN 

HET RECHTERLIJK GEWIJSDE.- VoN

NIB VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG, IN HOGER BEROEP RECHT
DOENDE. - BESLISSING VOLGENS WEL

KE DE UITVOERBAARHEID VAN DE B])
SLISSING VAN DE EERSTE RECHTER DOOR 

DIT VONNIS NIET IS GEWIJZIGD EN DAT 

NIETS VERANDERD IS TEN AANZIEN 
VAN DE GROND VAN HET GESCHIL. -

RECHTER IN HOGER BEROEP DIE EEN 
ANDERE JURIDISCHE GRONDSLAG IN DE 

PLAATS HEEFT GESTELD WAT BETREFT 
DE BESLISSING TOT ONTRUIMING VAN 

HET GOED EN DIE HEEFT VER
KLAARD DAT DE PACHTOVEREENKOMST 

ONTBONDEN IS OP EEN LATERE DATUM 
DAN DIE WAAROP DE EERSTE RECHTER 

HAD BESLIST DAT BEDOELDE GRONDEN 
ZONDER RECHT OF TITEL GEEXPLOI

TEERD WERDEN. - SCHENDING VAN 
HET GEZAG VAN HET RECHTERLIJK GE
WIJSDE DOOR HET IN HOGER BEROEP 

GEWEZEN VONNIS. 

1 o en 2° M islcent zowel de bewij sk?-acht 
van een vonnis van de Techtbank van 
ee?·ste aanleg, in hoge?' be?·oep ?'echt
doende, als het gezag van het ?'echteTlijk 
gewijsde van deze beslissing, de ?'echte?' 
die bewee?'t dat dit vonnis niets !weft 
gewijzigd aan de ~titvoe?·baa?'lwid van 
de beslissing van de ee?·ste ?'echte?' en dat 
evenmin iets we1·d vm·ande?'d ten aanzien 
van de gTond van het geschil daa?' de 
pachte?' e?·toe vm·oo?'deeld was de gTon
den te?' beschikking te stellen van de 
ve?'pachte?·, wannee?' de ?'echte?' in hoge?' 
be?'oep, nadat hij de beslissing van de 
ee?'ste ?'echte?' heeft nietig ve?'lclaa?·d, een 
ande1·e j~widische g1·ondslag in de plaats 
heeft gesteld wat bet?·eft de ve?'oo?·deling 
van de pachte?' tot ont1·uiming van het 
goed en de pachtove?·eenlcomst ontbonden 
ve?·lclaa?'d heeft op een late?·e datum dan 
die waa?'op de ee?'ste ?'echte?' had ve?'-
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klactnl dat de grand en zoncler 1·echt of 
titel geiixploiteenl wenlen. 

(LEROUX EN DEQUEOKER, 
T. DE OUYPERE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 mei 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te leper ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322, 
1350, 1351 en 1362 van het Burgerlijk 
Wetboek, cloorclat het bestreden vonnis, 
nu verweerder een vordering tegen de 
eisers had ingesteld strekkende tot het 
bekomen van schadevergoeding wegens 
daden door de eisers gesteld v66r 1 fe
bruari 1961 welke hem hadden gestoord 
in het genot van sommige goederen be
horende aan de commissie van openbare 
onderstand te W ervik, en nu de eisers 
een tegenvordering hadden ingesteld 
strekkende tot het bekomen van schade
vergoeding wegens daden door verweer
der gedurende dezelfde periode gesteld 
welke hen hadden gestoord in het genot 
van dezelfde goederen, de vordering van 
verweerder gegrond en die van de eisers 
ongegrond verklaart, om de reden dat bij 
vonnis van 23 februari 1960 de vrede
rechter van het kanton Wervik eiseres 
veroordeeld had voormelde goederen te 
ontruimen en ter vrije beschikking te 
stellen van gezegde commissie, omdat zij 
zonder recht noch titel deze goederen 
exploiteerde, dat dit vonnis uitvoerbaar 
bij voorraad werd verklaard en aan eise
res op 10 maart 1960 werd betekend, 
dat van dan af eiseres zich ervan moest 
onthouden bedoelde landerijen verder te 
bebouwen of door eiser te laten be
bouwen, dat de eisers te vergeefs op
werpen dat hogervermeld vorulis van de 
vrederechter te W ervik in hoger beroep 
te niet werd gedaan bij vonnis van 1 fe
bruari 1961 van de Rechtbank van eerste 
aanleg te leper, en daaruit te vergeefs 
willen afleiden dat eiseres pachter was 
gebleven tot op het ogenblik waarop dit 
laatste vonnis haar werd betekend, dat 
het te niet doen van het vonnis van de 
vrederechter niets veranderde aan de 
uitvoerbaarheid van dit vonnis vermits 
in feite niets werd gewijzigd aan de grond 
van de betwisting daar eiseres ook in 
hoger beroep veroordeeld werd bedoelde 

landerijen ter vrije beschikking te stellen 
van de eigenares, te1•wijl het dispositief 
van het vonnis van de Rechtbank van 
eerste aanleg te leper van 1 februari 1961, 
geveld op hoger beroep van eiseres tegen 
het vonnis van de vrederechter van het 
kanton Wervik op 23 februari 1960, 
tussen eiseres en de commissie van open
bare onderstand te W ervik geveld, als 
volgt luidt : " Doet echter het bestreden 
vonnis te niet in zover het vaststelt dat 
appellante nooit de hoedanigheid van 
!murder gehad heeft en dat zij dienvol
gens zonder recht noch titel de kwestieuze 
percelen gebruikt ; verbeterende dien
aangaande, verklaart verbroken ten na
dele van appellants, op grond van arti
kel 1717 van het Burgerlijk Wetboek, de 
mondelinge huurovereenkomst tussen 
partijen tot stand gekomen door de huur
overeenkomst toegestaan aan ge'inti
meerde op 28 november 1950; veroor
deelt dienvolgens appellants de goederen, 
zijnde 7 ha. 50 a. landbouwgronden die zij 
in huur heeft van ge'intimeerde en die 
aan deze laatste in eigendom toebehoren, 
te harer vrije beschikking te stellen bin
nen 24 uur van de betekening van huidig 
vonnis ,, te1·wijl hieruit blijkt dat gezegd 
vonnis van de Rechtbank van eerste 
aanleg te leper de pachtovereenkomst 
tussen eiseres en gezegde commissie niet 
retroactief doch slechts voor de toekomst 
verbroken heeft verklaard, en tm·wijl 
hieruit volgt dat, door te beslissen dat 
het te niet doen van het vonnis van de 
vrederechter niets veranderde aan de 
uitvoerbaarheid van dit vonnis vermits 
niets werd gewijzigd aan de grond van 
de betwisting, het bestreden vonnis de 
bewijskracht heeft miskend welke door 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek wordt gehecht aan 
het vonnis van de Rechtbank van eerste 
aanleg te leper van 1 februari 1961, als
ook het gezag van het rechterlijk ge
wijsde dat aan dit vormis door de artike
len 1350, 1351 en 1352 van het Burgerlijk 
W etboek wordt gehecht : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing de eisers veroordeelt tot betaling 
aan verweerder van schadevergoeding 
wegens sehade v66r 1961 veroorzaakt aan 
landbouwgrond door laatstgenoemde ge
exploiteerd ; 

Overwegende dat de rechtbank deze 
beslissing op de reden steunt dat gezegde 
schade toegebracht werd nadat, op 
10 maart 1960, aan eiseres het vonnis 
was betekend dat op 23 februari 1960 
door de vrederechter te W ervik werd 
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uitgesproken en eiseres had bevolen 
bovenbedoelde gronden, die zij zonder 
recht of titel exploiteerde, te ontruimen; 
dat de rechtbank daaraan toevoegt dat 
zo dit vonnis van de vrederechter te niet 
gedaan werd in hoger beroep, zulks noch
tans niets veranderd had aan de uitvoer
baarheid, niettegenstaande beroep en 
zonder borgstelling, van gezegd vonnis, 
vermits eiseres ook in hoger beroep, doch 
om een andere reden, veroordeeld was 
om bedoelde gronden ter vrije beschik
king te stellen van de eigenares ; 

Overwegende dat uit de overgelegde 
procedurestukken blijkt dat terwijl de 
vrederechter bij vonnis, uitvoerbaar bij 
voorraad, van 23 februari 1960 verklaard 
had dat eiseres nooit de hoedanigheid 
van pachter heeft gehad en dienvolgens 
zonder recht of titel de bedoelde gronden 
betrok die hij haar beval ter beschikking 
te stellen van de eigenares, de rechter 
in hoger beroep daarentegen, bij een in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis van 
1 februari 1961, deze beslissing te niet 
deed en aan eiseres de hoedanigheid van 
pachter toekende doch tevens oordeelde 
dat zij zich had schuldig gemaakt aan 
een zware tekortkoming aan haar ver
plichtingen door, in strijd met arti
kel 1717 van het Burgerlijk Wetboek, 
haar pacht aan een derde, thans eiser, 
over te dragen zonder schriftelijke toe
stemming van de verpachter ; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep dienvolgens de pacht ten nadele 
van eiseres ontbonden verklaarde op 
grond van gezegd artikel 1717 en deze 
laatste ertoe veroordeelde de landbouw
gronden die zij in pacht had ter beschik
king te stellen van de eigenaar binnen 
24 uur vanaf de betekening van zijn be
slissing; 

Overwegende dat nit de bovenstaande 
vaststellingen blijkt dat het vonnis in 
hoger beroep, slechts na de beslissing 
van de eerste rechter te hebben te niet 
gedaan, op 1 februari 1961 en zonder 
terugwerkende kracht, de door eiseres 
ingeroepen pacht ontbond; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing dienvolgens de bewijskracht en het 
gezag van het rechterlijk gewijsde van 
bovenbedoeld vonnis van 1 februari 1961 
miskent door te verklaren dat dit vonnis 
niets veranderd had aan de uitvoerbaar
heid van de beslissing van de eerste rech
ter en in feite niets gewijzigd was gewor
den aan de grond van de betwisting, daar 
eiseres veroordeeld werd om de gronden 
ter beschikking te stellen van de eigena-

res ; dat i:mmers, zoals hierboven aange
wezen, na te niet doen van de beslissing 
van de eerste rechter en toekenning van 
een nieuwe grondslag aan de veroordeling 
tot ontruiming van de betwiste gronden, 
de ontbinding van de pachtovereenkomst 
van eiseres zonder terugwerkende kracht 
slechts op 1 februari 1961 uitgesproken 
werd, weze volgens de overgelegde proce
durestukken, na de datum van de feiten 
nit hoof de waarvan schadevergoeding aan 
verweerder wordt toegekend ; 

Dat het middel bijgevolg gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te V eurne, rechtdoende in hoger be
roep. 

10 juni 1967. - 1e lmmer. - Voor
zitte?', H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Rutsaert. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, eerste advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Bayart. 

1e KAMER.- 10 juni 1967, 

1° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
ARBEID. - .ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN OP PROEF. - MINI
JHUJVI EN MAXIMUM VAN DE DUUR VAN 
DE PROEF. - VoORWAARDEN WAARIN 
ELKE PARTIJ MITS EEN OPZEGGINGS
TERMIJN AAN DE OVEREENKOMST EEN 
EINDE KAN MAKEN. 

2° HUUR VAN WERK. - HuuR VAN 
ARBEID, - .ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN OP PROEF.- GEBIE
DENDE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 3 
VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN BE
TREFFENDE HET BEDIENDENCONTRACT. 
- DRAAGWIJDTE VAN HET BEDJNG VAN 
AANWERVING OP PROEF. 

3° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
ARBEID. - .ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN OP PROEF.- GEBIE
DENDE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 3 
VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN BE-
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TREFFENDE RET BEDIENDENOONTRAOT. 

~ VERBINTENIS OP PROEF DIE NIET 
J\1EER DAN DRIE JVIAANDEN MAG DUREN. 
~ GEVOLGEN VAN RET FElT DAT DE 
PARTIJEN NA RET VERSTRIJKEN VAN 
DEZE TERMIJN DOOR EEN ARBEIDSOVER
EENKOMST ZOUDEN VERBONDEN BLIJ
VEN. 

4° HUUR VAN WERK. ~ HuuR VAN 
ARBEID.- DEFINITIEVE ARBEIDSOVER
EENKOJVIST VOOR BEDIENDEN VOOR 
ONBEPAALDE TIJD AANGEGAAN. 
VooRWAARDEN WAARIN AAN DEZE 
OVEREENKOMST EEN EINDE KAN WOR
DEN GEMAAKT.- 0PZEGGINGSTERMIJN. 

1° In geval van aanwerving op grand 
van een arbeidsovereenleomst voo1· be
dienclen op proef, lean de chtur van de 
overeengeleomen pmeftijcl niet leo1·te1' zijn 
clan een maancl, noch Zanger clan cl1·ie 
maanden, en ellee partij lean e1· binnen 
deze perlcen een einde aan maleen, mits 
een opzeggingstermijn van zeven dagen 
in acht te nemen. (W etten betreffende 
het bediendencontract, gecoordineerd 
bij koninklijk besluit van 20 juli 1955, 
art. 3.) 

2° Uit de gebiedende bepalingen van arti
leel 3 van de wetten betrefjende het 
bediendencont1·act, gecoo1·dineenl bij leo
ninklijle beslttit van 20 juli 1955, blijlet 
clat de op proef gesloten arbeiclsovereen
leomst niet van 1·echtswege beeind·igd 
wonlt bij het ve1·str~jleen van de ove1·een
geleomen of wettelijlee proeftijcl en dat 
het becling van de aanwm·ving op proef 
enleel tot gevolg heeft de pa1·tijen in staat 
te stellen aan het beclienclencontmct t~j
dens de proeft~jd een eincle te maleen mits 
de bij dit a1·tileel 3 gestelcle voorwaarden 
in acht te nemen (1). 

3° Uit de gebiedende bepalingen van a1'
tileel 3 van de wetten bet1·e fjencle het 
becliendencont1·act, gecoonlinee1•d bij leo
ninlelijle besluit van 20 juli 1955, volgt 
dat een veibintenis op p1·oej in geen geval 
en wat oole door de pa1·tijen overeengeleo
men zij, lange1• mag d1wen clan d1•ie 
maanden en clat, zo bij het ve1·st1·ijlcen 

(1) Cass., 3 september 1959 (A1·r. Verbr., 
1960, biz. 3); 18 april 1963 (B1~ll. en PASIO., 
1963, I, 876). 

(2) Cass., 3 september 1959, zie hier·boven 
noot 1; 12 oktober 1961 (B1~ll. en PAsiO., 
1961, I, 169); zie tevens P. HoRION, Nouvea1t 

van de proeftijd de pm·tijen do01• een 
bediendencontract ve1·bonden bl~jven, dit 
cont1·act voortaan nog slechts een clefini
tief bediendencont1·act lean zijn (2). 

4° Het definitief becliendencontmct voo1• 
onbepaalcle tijd aangegaan lean enlcel 
wo1·den beeincligd mits inachtneming, 
ten aanzien van de opzeggingstm·m~jn, 
van de artileelen 14 en 15 van de wetten 
bet1·efjende het bediendencontmct, geco
onlinee1·d bij het leoninlelij lc besluit van 
20 juli 1955. 

(VAN DEN HOEVEN, T. NAAMLOZE VEN

NOOTSOHAP « ETABLISSEMENTEN DU
LIEU-VANSTEENKISTE l>.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 mei 1966 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het midde1 afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 3, 4, 14 en 15 van 
de wetten betreffende het bediendencon
tract, gecoordineerd op 20 juli 1955, en 
97 van de Grondwet, doonlat het bestre
den arrest, na in feite te hebben vastge
steld: 1° dat eiser op 25 september 1961 
door verweerster als bediende in dienst 
genomen werd op proef voor een termijn 
van drie n:taanden, aanvang nemende op 
1 november 1961, 2° dat, na afloop van 
de termijn, eiser in dienst bleef en dat 
een nieuw contract op proef voor drie 
maanden afgesloten werd op 31 januari 
1962, 3o dat eiser op 30 maart 1962 ont
slagen werd met een opzegging van acht 
dagen, eiser van zijn vordering afwijst 
die ertoe strekte, bij toepassing van de 
wetten betreffende het bediendencon
tract, een opzeggingsvergoeding van drie 
maanden te bekomen, terwijl nit de impe
ratieve bepalingen van artikel 3 van de 
geme1de wetten blijkt dat een contract 
op proef in geen geva1 een duur van meer 
dan drie maanden mag hebben, te1·wijl, 
zo partijen na afloop van de proeftijd 
van drie maanden, zoals ten deze, in de 
banden van hetzelfde bediendencontract 

p1·ecis de d1·oit social, n r 358 ; A. Co LENS, Le 
cont1•at d'emploi, 1964, ur 61; R. BLANPAIN, 
De a1·beidsovm·eenkornst op proef voo1• bedienden, 
1964, biz. 61. Zie tevens Parl. Besch., zitt. 
1953-1954, ur 192, biz. 3. 



- 1243-

blijven, dit contract aileen een definitief 
contract voor onbepaalde duur kan zijn, 
te1·wijl, volgens artikel 15 van dezelfde 
wetten, een bediendencontract voor onbe
paalde duur slechts kan verbroken wor
den mits een opzegging van drie maanden, 
te1·wijl bijgevolg het arrest, door te be
slissen dat eiser geen recht had op een 
opzeggingsvergoeding van drie maanden, 
gezegde artikelen geschonden heeft : 

Overwegende dat het arrest constateert 
dat eiser bij schriftelijk contract van 
25 september 1961 door verweerster in 
dienst genmnen werd op proef voor een 
duur van drie maanden welke op 1 no
vember 1961 aanving, dat bij het ver
strijken ervan een nieuw contract op 
proef voor drie maanden werd afgesloten 
en dat eiser op 30 maart 1962 met een 
opzegging van acht dagen ontslagen 
werd; 

Overwegende dat, volgens artikel 3 van 
de wetten betreffende het bedienden
contract, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955, in geval van 
verbintenis op proef, de overeengekomen 
proeftijd niet minder dan een maand en 
niet meer dan drie maanden mag duren, 
en binnen deze perken elke partij er te 
allen tijde een einde aan kan maken, 
mits een opzeggingstermijn van zeven 
dagen in acht te nemen ; 

Overwegende dat nit de gebiedende 
bepalingen van dat artikel blijkt, eens
deels, dat het bediendencontract dat een 
verbintenis op proef bevat geen einde 
neemt van rechtswege bij het verstrijken 
van de bij overeenkomst of krachtens 
de wet bepaalde proeftijd en dat het 
beding van aanwerving op proef enkel 
tot gevolg heeft de partijen in staat te 
stellen gedurende de proeftijd aan het 
bediendencontract een einde te maken 
mits inachtneming van de bij dat arti
kel 3 bepaalde voorwaarden, anderdeels, 
dat een verbintenis op proef in geen geval, 
en welke de overeenkomsten tussen par
tijen ook zijn, meer dan drie maanden 
mag duren en dat, wanneer de partijen 
bij het verstrijken van de proeftijd, zoals 
ten deze, door het bediendencontract ver
bonden blijven, dit contract voortaan nog 
slechts een definitief bediendencontract 
kan zijn; 

Overwegende dat aan zulk definitief 
contract slechts een einde kon gesteld 
worden mits, wat de opzegging betreft, 
de artikelen 14 en 15 van de gemelde 
gecoordineerde wetten in acht te nemen ; 

Overwegende, dienvolgens, dat de 
rechter niet zonder schending van de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 

heeft kunnen beslissen dat eiser, die als 
bediende meer dan drie maanden in 
dienst van verweerster geweest is, geen 
recht had op de door hem gevorderde 
opzeggingsvergoeding van drie maanden ; 

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; veroor
deelt verweerster in de kosten ; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

10 juni 1967. - 1e kamer. - Voo1'
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Neven.
Gelijkl~•idencle conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, eerste advocaat-generaal. 
- Pleiter, H. Struye. 

2e KAMER.- 12 juni 1967. 

1° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - BEWJ.TS 
DOOR GETUIGEN. - REOHTER DIE 
VERKLARJNGEN WELKE ZONDER EED 
TI.TDENS EEN VOORONDERZOEK ZI.TN 
AFGELEGD « GETUIGENISSEN ll NOEMT, 
- GEEN SOHENDING VAN DE WETTE
LI.TKE BEPALINGEN TOT REGELING VAN 
HET BEWI.TS. 

2° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- BEWI.TS 
DOOR GETUIGEN. - MACHT VAN DE 
REOHTER OM TE STEUNEN OP DE TI.T
DENS HET VOORONDERZOEK ZONDER 
EED ONTV ANGEN VERKLARINGEN. -
BEWI.TSKRAOHT. - SoEVEREINE BE
OORDELING DOOR DE FEITENREOHTER. 

30 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - SOHEN
DING VAN DE REOHTEN VAN DE VER
DEDIGING. - 0NDUIDELI.TK MID DEL. -
0NONTV ANKELI.TKHEID. 

40 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- REGELMATIG HOGER BEROEP VAN 
DE BEKI.AAGDE.- DRAAGWI.TDTE. 

50 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- EERSTE REOHTER DIE ZI.TN BESLIS
SJNG HEEFT GEWEZEN ZONDER EEN 
GETUIGE TE VERHOREN, TERWI.TL DE 
ZAAK DOOR EEN VORIGE BESLISSING 
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VERDAAGD W"ERD MET HET OOG OP DIT 
VERHOOR.- HOGER BEROEP VAN BE

KLAAGDE. - DRAAGWIJDTE. 

6° SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. -
NOODZAKELIJKHEID OF GEPASTHEID 
VAN EEN AANVULLENDE ONDERZOEKS
MAATREGEL. - SOEVEREINE BEOOR
DELING. 

7° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - BEKLAAGDE 
DIE ZIOH TEN GRONDE HEEFT VERDE
DIGD ZONDER AAN TE VOEREN DAT HET 
ONTBREKEN VAN HET VERHOOR VAN 
EEN GETUIGE DE RECHTEN VAN ZIJN 
VERDEDIGING HEEFT GESCHONDEN. -
VooR HET HOF AANGEHAALDE BOHEN
DING. - 0NONTVANKEioiJKHEID. 

l 0 Do01· ve?'lclm·ingen van pe1·sonen die 
tijdens het voo1·onde1'ZOek zondm· eed 
wm·den gehoonl '' getuigenissen " te noe
men, gebntikt de 1·echtm· dit woo1·d 
in zijn algemene betekenis en miskent 
hij geenszins de wettelijlce bepalingen 
tot 1·egeling van het bewijs in C01'rec
tionele- en politiezaken en van het ve1·hoor 
de1' getuigen voo1· het vonnisgerecht. 

2° Als de wet in st1·ajzaken geen bijzonder 
bewijsmiclclel oplegt, mag de 1·echtm· zijn 
overtuiging gronden op de zonde1' eed 
afgelegae vm·klm·ingen, opgetelcend in de 
p1·ocessen-verbaal van Cle politic die 1'egel
matig bij het dossie1· zijn gevoegcl en aan 
de behancleling op tegenspmalc oniler
W01'pen zijn ( l) ; hij beoonleelt soeve1·ein, 
in feite, de bewijskracht van die ve1·
kla1·ingen, mits hij de termen e1·van niet 
miskent. 

3° Is niet ontvankel#k bij gebrelc aan clui
delijkheicl, het middel dat hieruit is afge
leid dat de 1·echtm· de 1·echten van de 
ve1·ilecliging heeft geschonden, en wam·uit 
niet lean wonlen opgemaalct waa1·in deze 
schending bestaat (3). 

4° Door 1·egelmatig hager be1·oep in te stellen 
tegen de beslissing van de eerste Techter, 

(1) Cass., 4 oktober 1965 en 2 mei 1966 
(Bttll. en PASIC., 1966, I, 162 en 1106). 

(2) Cass., 5 juni 1967, supm, biz. 1213. 
(3) Cass., 31 januari 1966 (Bttll. en PAsiC., 

1966, I, 698). 
(4) Raadpl. cass., 21 november 1949 (Bull. 

en PAsrc., 1950, I, 167); 13 maart 1964 (ibid., 
1964, I, 757); 3 februari 1966 (ibid., 1966, 
I, 703) ; 12 december 1966, sttpm, biz. 464 ; 

maalct de beklaagde, binnen de grenzen 
van zijn belangen, de zaak aanhangig 
bij de 1'echte1• in hoge1· be1'oep ( 4). 

5° Doo1' in hoge1• beroep te lcomen tegen 
een vonnis om de 1·eden dat hij dooT dit 
vonnis veroordeelcl is zondm· clat een 
getuige wenl verhoord, tenvijl een ee1•ste 
beslissing de zaalc had venlaagd met 
het aog op dit VM'hoo1·, veTzoelct de be
lclaagde de rechter in hoge1· beroep deze 
getuige te verh01·en. 

6° De feitem·echte1' beoonleelt soeve1·ein in 
feite ten aanzien van de bewijsmiddelen 
die hem worden ove1·gelegcl, de nood
zalcelijkheid of de gepastheicl van aan
vullende oncle1·zoelcsmaat1'egelen ( 5). 

7° De belclaagcle is niet ontvanlcelijlc om 
voor het H of aan te vom·en clat de 1'echten 
van zijn venlediging zijn geschonclen om
dat een getttige niet is ve1'7wonl, wannee1· 
hij zich ten g1·oncle heeft ve1·clecligd, zoncler 
clergelijlce schending in te Toepen (6). 

(EECKELAERS, T. WALCKIERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vmmis, op 10 november 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 154, 155 van het 
Wetboek van strafvordering, van de 
rechten der verdediging en van de bewijs
kracht der akten, clo01·dat het bestreden 
vonnis om eiser te veroordelen stetmt 
hierop « dat uit de met elkaar overeen
stemmende getuigenissen van Jacobs en 
Merlier blijkt dat ze het geluid van een 
botsing gehoord hebben vanuit de hoek
handel die Merlier exploiteerde ; dat J a
cobs eraan toevoegde dat er een gerinkel 

omtrent de draagwijdte van het hager beroep 
van a) het openbaar ministerie : cass., 22 sep
tember 1952 (ibid., 1953, I, 3); b) van de 
burgerlijke partij: cass., 9 oktober 1950 (ibid., 
1951, I, 49). 

(5) Cass., 22 mei 1967, sup1·a, biz. 1148. 
(6) Cass., 22 november 1965 (Bull. en PA

src., 1966, I, 386); 21 november 1966, supra, 
biz. 386. 
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van gebroken glas was en dat, toen hij 
buiten kwmn, de wagen van eiser in hoger 
beroep (thans eiser) met het linker achter
eind tegen het linker vooreind van die 
van de burgerlijke partij (thans verweer
der) stond en dat de koplamp gebroken 
·was » ; teTwijl de verschillende verkla
ringen van Jacobs geen "getuigenissen » 
kunnen worden genoemd en het vonnis, 
door er de waarde van een bewijs aan toe 
te kennen hun een betekenis en een draag
wijdte geeft die onverenigbaar zijn met 
de woorden van de processen-verbaal 
waarin ze opgetekend zijn, en aldus de 
bewijskracht van laatstbedoelde alden 
m.iskent : 

Overwegende dat de rechter, door de 
verklaringen van gedurende het voor
onderzoek gehoorde personen " getuige
nissen » te noemen, dit woord op ondub
belzinnige wijze in een algemene zin heeft 
gebruikt en aldus de wettelijke bepalingen 
betreffende het bewijs in correctionele 
of politiezaken en betreffende het getui
genverhoor voor het vonnisgerecht niet 
heeft miskend ; 

Overwegende dat in strafzaken, wan
neer de wet, zoals hier het geval is, geen 
bijzonder bewijsmiddel oplegt, de rechter 
zijn overtuiging mag gronden op de ver
klaringen, aangetekend in de processen
verbaal van de politic die regelmatig bij 
het dossier gevoegd en aan de behande
ling op tegenspraak onderworpen zijn ; 

Dat hij de bewijskracht van de aldus 
afgenomen verklaringen soeverein beoor
deelt, zonder verplichting, bij gebrek aan 
conclusie dienaangaande, zich nader te 
verldaren over de ovBrtuigingselementen 
die hij eruit haalt, gelet op de verschillen 
die zij kunnen vertonen ; 

Overwegende dat uit het in het middel 
opgegeven motief niet blijkt dat de 
rechter, in zover hij zijn beslissing heeft 
gegrond op de verklaringen die hij in 
acht neemt, aan deze een betekenis of 
een draagwijdte gegeven heeft die onvere
nigbaar is met de bewoordingen waarin 
zein de processen-verbaal van het voor
onderzoek opgetekend zijn ; 

Dat bet middel niet kan worden aan
genomen; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, van de rechten der 
verdediging en de bewijskracht der ak
ten, do01·dat het bestreden vonnis de 
veroordeling van eiser wegens de tegen 
hem bewezen geachte telastleggingen 

steunt op de verklaringen van Jacobs 
en Merlier die het ten onrechte getnige
nissen nomnt en als met elkaar overeen
stemmend beschouwt, te1·wijl Jacobs 
weliswaar verklaard heeft dat hij op het 
ogenblik van het ongeval nit de kranten
winkel is gekomen met de boekhandelaar 
Merlier, maar deze laatste, in strijd daar
mee verklaart da,t hij niet nit zijn winkel 
is gekomen toen hij het geluid van de 
botsing hoorda; zodat het vonnis de 
bewijskracht miskend heeft van het pro
ces-verbaal waarin de verklaringt'm van 
Merlier opgenomen zijn : 

Overwegende dat het vonnis zich ertoe 
beperkt heeft de overeenstemming van 
de verklaringen van Merlier en Jacobs 
vast te stellen, enkel en alleen met betrek
king tot de. omstandigheid dat die per
sonen het geluid van de botsing hebben 
gehoord terwijl zij zich in de winkel van 
Merlier bevonden ; 

Dat het middel, in zover het da schen
ding van de bewijskracht van het ver
melde proces-verbaal aanvoert, van een 
onjuiste uitlegging van het bestreden von
nis uitgaat, en, in zover het de schen
ding van de rechten der verdediging aan
voert, niet nacler aanduidt waarin het 
uitoefenen van die rechten gehinderd zou 
zijn ; dat het middel niet kan worden 
aangenmnen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en van de rechten der verdediging, 
doonlat het bestreden vmmis, om eisers 
veroordeling wegens de tegen hem aan
gevoerde telastleggingen te rechtvaardi
gen, beslist « dat evenmin kan gelden de 
omstandigheid clat het bestreden vonnis 
bij afwezigheicl van de getuige Jacobs ge
wezen is ; dat diens afwezigheid op een 
eerste terechtzitting immers d9 verdaging 
van de zaak gemotiveercl had ; dat de 
eerste rechter, evenals de rechtbank, 
over voldoende gegevens heeft beschikt 
om tot zijn overtuiging te komen >>, te1'
wijl die reden dubbelzinnig en tegen
strijdig is; dat het inderdaad tegenstrijdig 
is te beweren dat de eerste rechter, zonder 
tot het verhoor van de getnige Jacobs 
over te gaan, over voldoende gegevens 
beschikt heeft om tot zijn overtniging 
te komen, ofschoon hij bij een eerste 
vonnis de zaak verdaagd had ten einde 
die ge~nige te verhoren : 

Overwegende dat eiser, door het hager 
beroep dat hij tegen de beslissing van de 
eerste rechter heeft ingesteld, de zaak, 
binnen de grenzen van zijn belangen, bij 
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de rechter in hoger beroep aanhangig 
heeft gemaakt ; 

Dat derhalve de grief, gericht tegen 
de beroepen beslissing in zover deze ge
wezen werd zonder de getuige Jacobs 
op de terechtzitting te verhoren nadat 
een eerste vonnis de zaak verdaagd had 
met het oog op dit verhoor, slechts kon 
strekken tot het verhoor van die getuige 
voor het gerecht in hoger beroep ; 

Dat de rechter in hoger beroep dit 
verweer verwerpt om de ondubbelzinnige 
reden dat hij over voldoende gegevens 
beschikt om tot zijn overtuiging te ko
men; 

Overwegende dat de rechter in feite
lijke aanleg soeverein beoordeelt of, gelet 
op de hem overgelegde bewijsmiddelen, 
er al dan niet een aanvullend onderzoek 
moet worden ingesteld, 1net name het 
verlwor van een getuige ; 

Dat het 1r1iddel niet kan worden aan
genonlen; 

Over het vie1·de middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van de rechten der verde
diging, doonlat het bestreden vonnis een 
veroordeling heeft uitgesproken tegen 
eiser die uitdrukkelijk betwistte betrok
ken te zijn geweest in de feiten waarvoor 
vervolgingen ingesteld zijn en die in elk 
geval deed gelden dat er twijfel bestond, 
aangezien de aansprakelijkheid voor het 
ongeval bewezen was noch door een 
ooggetuige, noch door schade aan zijn 
wagen, noch op uitdrukkelijke wijze 
door enig ander gegeven van het straf
onderzoek, te1·wijl het bestreden vonnis 
niet antwoordt op de conclusie van eiser 
die betoogde « dat het feit alleen dat de 
getuige, tweemaal voor de rechtbank 
opgeroepen, zijn vroegere verklaringen 
niet onder eed is komen bevestigen, 
omtrent de objectiviteit van zijn lezing 
voldoende twijfel doet rijzen opdat zulks 
aan de eiser in hoger beroep ten goede 
zou komen, dat de verklaring onder ede 
in het onderhavig geval een bewijs had 
kunnen zijn, maar dat het heel anders 
is wanneer een zogezegde getuige her
haaldelijk weigert voor de rechtbank te 
komen getuigen ,, en te1·wijl het vonnis 
dat geen acht slaat op de aldus aange
voerde omstandigheid de rechten der 
verdediging schendt : 

W at het eerste onderdeel betreft 
Overwegende dat het middel erop neer

komt te beweren dat de rechter in feite
lijke aanleg, wanneer hij wijst op het 
bestaan van overtuigingselementen die 

strijdig zijn met eisers ontkenningen en 
die voldoende zijn om de door deze 
laatste. geopperde twijfel van de hand 
te wijzen, de hem voorgelegde gegevens 
van de zaak verkeerd in feite beoordeeld 
heeft; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del in dat opzicht niet ontvankelijk is 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende, enerzijds, dat de rechter, 
die verklaart over voldoende bewijs
middelen te beschikken om tot zijn over
tuiging te komen, de reden opgeeft waar
om hij afwijzend beschikt op het ver- , 
weer waarbij aangevoerd werd dat er 
een twijfel bestond doordat de getuige 
niet verschenen was op de terechtzitting 
waarop hij v66r de eerste rechter opge
roepen was mn er onder ede te worden 
gehoord; 

Overwegende, anderzijds, dat eiser in 
zijn conclusie voor de rechter in hoger 
beroep niet heeft doen gelden dat zijn 
verdedigingsrecht zou geschonden zijn 
door het feit dat de getuige Jacobs niet 
onder ede is gehoord; dat hij zich integen
deel zonder enig voorbehoud ten gronde 
verdedigd heeft zodat hij de schending 
van de rechten der verdediging in dat 
opzicht niet meer kt,tn inroepen voor het 
Hof; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel niet kan worden aangenomen ; 

En overwegende dat, in zover de voor
ziening gericht wordt tegen de beslissing 
over de strafvordering, de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

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

12 juni 1967. - 2e kamer. - Voor
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggevm·, H. de Waersegger. - Gel~jlc
lttidencle conclttsie, H. Colard, advocaat
generaal.- Pleite1·s, HH. Jean Thevenet 
en Paul Le Clercq (van de balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

2" KAMER.- 12 juni 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.-
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STRAFVORDERING. - CoNCLUSIE DIE 
ENKEL BEWERINGEN VAN FEITELIJKE 
AARD BEVAT. - VASTSTELLING DOOR 
DE RECHTER VAN EEN FEITELIJK GE
GEVEN DAT ZE TEGENSPREEKT. - RE
GELJ\'IATIG MET REDENEN OMKLEDE 

BESLISSING. 

Als een conclusie enkel bewedngen van 
feitelijke aanl bevat, is 1·egelmatig met 
1·eclenen omkleecl de beslissing die mel
cling maalct van het feitelijlce gegeven 
~vaw·op zij is geg1·ond en het gevolg be
paalt dat de 1·echteT entit t1·elct om het 
vooTgecl1·agen ve1·weeT tegen te sp1·e
lcen (1). 

(BLANQUART.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
do01'dat het bestreden arrest, dat eiser 
veroordeelt wegens overtreding van arti
kel 1 van de wet van 24 oktober 1902 
op het spel, dat aangevuld is bij het enig 
artikel van de wet van 19 april 1963, 
niet 1•egelmatig met 1·eclenen is omlcleed, 
daar het niet of althans niet passend 
antwoordt op het verweer dat eiser in 
zijn conclusie afleidde uit het feit « dat 
de conclusieJlemer (thans eiser) steeds uit
drukkelijk ontkend heeft aan de Leede 
toelating te hebben verleend om de in 
zijn inrichting geplaatste automaten op 
die wijze te laten gebruiken; dat de 
conclusienemer integendeel elke overtre
ding in dezen steeds verboden heeft ; dat 
de door de zaakvoerder ondertekende 
vrachtnota's van de toestellen, uitdruk
kelijk vermelden dat de ondertekenaar 
zich verbindt aan zijn klanten geen 
premies of geldsommen uit te reiken in 
ruil voor de kosteloze partijen ; dat deze 
toestellen bovendien het volgende op
schrift droegen : « uitsluitend voor ver
» maak, noch premies noch geld, streng 
» verboden voor jongelui van min dan 
» 18 jaar »; ... dat de conclusienemer de 
<< Paris » niet persoonlijk exploiteerde, 
er zeer zelden heen ging en de exploitatie 
geheel aan de Leede overliet » : 

(1) Cass., 20 juni 1966 (B~tll. en PAsrc., 
1966, I, 1333). 

Overwegende dat, tegen de in het 
middel vermelde conclusie die ertoe 
strekte te do en verklaren dat eiser vreemd 
is aan de exploitatie van kansspelen in 
de inrichting « Cafe de Paris », handels
onderneming van de co6peratieve ven
nootschap « Le Paris » waarvan de ge
noemde eiser beheerder-zaakvoerder is, 
het arrest stelt dat de Leede, door de 
onderzoeksrechter ondervraagd, verklaart 
dat hij aldus (d.w.z. op de in het arrest 
bepaalde en door eiser niet betwiste on
wettelijke wijze) handelde volgens de 
instructies van zijn schoonvader, A. 
Blanquart ( eiser) ; dat het arrest hieruit 
afleidt dat eiser « kennelijk de wet van 
24 oktober 1902, gewijzigd bij die van 
19 april 1963, overtreden heeft; dat de 
beklaagde, die een aanzienlijke winst 
maakt op de verkoop van de penningen, 
als exploitant van het spel moet worden 
beschouwd en als mededader gestraft » ; 

Overwegende dat het arrest melding 
maakt van het feitelijke gegeven waarop 
de beslissin§; steunt, en zegt welke gevolg
trekking het daaruit maakt om het door 
eiser voorgedragen verweer tegen te 
spreken, zodat het arrest het verwerpen' 
van dit verweer passend met redenen 
omkleedt; 

Dat het middel 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
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

12 juni 1967. - 2e kamer. - VooT
zittm·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeveT, H. Trousse. - Gelijkluidencle 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 
- Pleite1,, H. Fally. 

2e KAMER. - 12 juni 1967, 

1a CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN 
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS 
TWEE MISDRIJVEN. - MIDDEL DAT 
SLECHTS OP EEJN MISDRIJF BETREKKING 
HEEFT.- STRAF DIE DOOR HET ANDER 
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MISDRIJF WETTELIJK IS GERECHTVAAR

DIGD.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. -MID
DEL DAT EEN GEBREK AAN ANTWOORD 
OP EEN ~VERvVEER INROEPT. - p ASSEND 
ANTWOORD. - MIDDEL DAT FEITE
LIJKE GRONDSLAG MIST. 

1 o Als een enkele straf wordt uitgesprolcen 
tvegens twee misdrijven is niet ontvanlce
lijlc het tegen de beslissing over de straf
vorde1"ing ingestelde cassatiebemep clat 
gegmnd is op een midclel dat slechts op 
een van beide miscl?·ijven bet?·eklcing 
lweft wannem· de uitgesproken straf wette
lijk ger·echtvaanligd blijft dam· het ander·e 
misdr·ijf (I). (Wetboek van strafvorde
ring, art. 411 en 414.) 

6° Mist feitel~jlce gr·ondslag het miclclel dat 
een gebr·ek aan antwoonl op een regel
mc~tig bij conclusie aangevoenl verweer· 
im·oept, wanneer· dit ver·wem· in de be
str·eden beslissing een passend en on
clubbelzinnig antwom·d gekregen heeJt (2). 

(BALLE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 december 1966 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1, § 1, en 10 van de besluitwet 
van 14 november 1939 betreffende de 
beteugeling van de dronkenschap ( dit 
laatste artikel zoals gewijzigd bij de wet 
van 15 april 1958), 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek (schending van de 
bewijskracht van de stukken), cloor·dat 
het bestreden vonnis als verzwarende 
omstandigheid voor de tweede telast
legging, dronkenschap op een openbare 
plaats, laat gelden dat de gedaagde ge
durende de twee jaren die voorafgaan 
aa.n het op 21 februari 1966 gepleegde 
misdrijf drie veroordelingen opgelopen 
heeft wegens een of andere overtreding 
van het reglement op het wegverkeer, 
terwijl de drie bedoelde veroordelingen 

(1) Cass., 26 september en 24 oktober 1966, 
,,ttJn·a, biz. 104 en 259. 

(2) Cass., 3 april 1967, sttpm, biz. 935. 

dagtekenen van 3 november 1964, 25 no
vember 1964 en 5 september 1963, zodat 
deze laatste niet valt binnen de twee 
jaren die aan het misdrijf voorafgaan : 

Overwegende dat de rechtbank geen 
afzonderlijke straf uitgesproken heeft 
voor het misdrijf van dronkenschap op 
een open bare plaats ; dat de straffen opge
legd om in staat van dronkenschap op een 
openbare plaats een voertuig bestmH'd 
te hebben wettelijk gerechtvaardigd zijn 
op grand van de artikelen 2-4 en 2-7, 
§ 2, 3°, van de wet van 1 augustus 1899, 
zoals ze gewijzigd is bij de wet van 
15 april 1958; dat het middel, dat tegen 
de beslissing uitsluitend de grief aanvoert 
de verzwarende omstandigheid van het 
misdrijf van dronkenschap op een open
bare plaats te hebben laten gelden, niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken van 
belang; 

Over het tweede middel, afgeleid nit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden vonnis niet 
of althans op niet passende en dubbel
zinnige wijze geantwoord heeft op de con
clusie waarin eiser staande hield dat de 
geneesheren in hun bevindingen misleid 
zijn geworden door een onbevredigende 
gezondheidstoestand, die gebleken is uit 
het onderzoek waaraan hij in het militair 
hospitaal onderworpen is en waarvan de 
uitslag op 30 juli 1966 is opgetekend, 
ter·wijl elk gerecht verplicht is zijn beslis
singen met redenen te omkleden en daarin 
op de bewijsgronden van de rechtszoe
kenden te antwoorden : 

Overwegende dat het vonnis op de in 
het middel vermelde conclusie van eiser 
antwoordt wanneer het enerzijds stelt 
dat het verslag van de deskundige-genees
heer aan de hem gegeven opdracht vol
doet en dat de inhoud van dat verslag 
beoordeeld moet worden in verband met 
het beperkt voorwerp van het onderzoek 
dat de deskundige moest verrichten, en 
wanneer het er anderzijds op wijst dat 
het ontbreken van bevindingen betref
fende de later ontdekte onbevredigende 
gezondheidstoestan~d van eiser geen wij
ziging schijnt te hebben kunnen brengen 
in de besluiten waartoe het objectief on
derzoek van de deskundige heeft geleid ; 

Dat het vonnis aldus niet alleen acht 
slaat op de verdediging van eiser, maar 
op ondubbelzinnige wijze de redenen op- ~ 
geeft waarom de rechter door een soeve
reine beoordeling van de hem voorge
legde gegevens meent die verdediging te 
moeten v:erwerpen ; dat hij zijn beslissing 
regelmat1g met redenen heeft omkleed ; 
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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. 

12 juni 1967. - 2e kamer. - Voo?'
zittm·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggeve?·, H. Trousse. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 
- PleiteT, H. J. Ronse (van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 12 juni 1967, 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- STRAFVORDERING.- VooR
ZIENING TEGEN DE BESLISSING VAN DE 
REOHTER IN HOGER BEROEP.- MIDDEL 
GERIOHT TEGEN DE BESLISSING VAN 
DE EERSTE RECHTER.- NIET-ONTVAN
KELIJKHEID. 

2° HOGER BEROEP.- TERMIJN.
STRAFZAKEN. - BIJ VERSTEK GEWE
ZEN VONNIS.- VONNIS AAN DE WOON
PLAATS VAN DE VEROORDEELDE PARTIJ 
BETEKEND. - HOGER BEROEP VAN 
DE VEROORDEELDE PARTIJ NA RET 
VERSTRIJKEN VAN DE BIJ ARTIKEL 203 
VAN RET vVETBOEK VAN STRAFVORDE
RING GESTELDE TERMIJN. - NIET 
ONTV ANKELIJK HOGER BEROEP. 

1° Is niet ontvanlcelijlc, wegens het ontbTe
lcen van belang, het middel dat enlcel lcri
tielc oefent tegen de dooT de eeTste ?'echteT 
gewezen beslissing, wannee?' de voorzie
ning tegen de beslissing van de ?'echteT 
in hoge1· beToep is ge1·icht (1). 

2° Is niet ontvanlcelijlc in stmfzalcen het 
hoge1· be1·oep dat ingesteld is dam· de 
ve1'0oTdeelde, na het ve?'St?·ijlcen van de 
bij m·tilcel 203, § 1, van het H1 etboelc 
van st1·afvo?·de1·ing gestelde te1·mijn, tegen 
een verstelcvonnis dat Tegelrnatig aan de 
woonplaats van deze pa1·tij is bete
lcend (2). 

(1) Cass., 14 september 1964 (Eull. en PA
src., 1965, I, 48). 

(2) Cass., 8 oktober 1962 (Bull. en PAsrc., 
1963, I, 161) ; verg. ook wat de berekening 
van de termijn betreft : cass., 19 oktober 
1964 en 15 februari 1965 (ibid., 1965, I, 176 
en 607), alsook 22 mei 1967, supm, blz. 1136. 

0ASSATIE, 1967. - 40 

(KREPER, T. DELVIGNE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 december 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te V erviers ; 

Over het mid del hie1·uit afgeleid 1° dat 
eiser op 30 november 1965 door de 
Politierechtbank te Spa bij verstek is 
veroordeeld wegens misdrijven die om
schreven zijn in de artikelen 418, 420 
van het Strafwetboek en 25, 3°, van het 
wegverkeersbesluit, te1·wijl blijkens het 
dossier en de situatieschets hij voor het 
bedoelde ongeval niet aansprakelijk was, 
2° dat het bestreden vonnis, van 15 de
cember 1966, eisers hoger beroep tegen 
het verstekvonnis van 30 november 1965 
van de Politierechtbank te Spa niet ont
vankelijk verklaart, teTwijl dit vonnis 
hem op 16 juni 1966 betekend is en eiser 
op 21 juni 1966 hoger beroep ertegen 
ingesteld heeft, dit is binnen de bij de 
wet bepaalde termijn van tien dagen : 

Overwegende dat, in zover het middel 
opkomt tegen de beslissing van de eerste 
rechter, waartegen de voorziening niet 
wordt gericht, het niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, enerzijds 
blijkt dat het door de Politierechtbank 
te Spa gewezen vom1.is op 31 januari 1966 
aan eisers woonplaats regelmatig bete
kend werd en anderzijds dat eiser tegen 
bedoeld vonnis eerst op 21 jcmi 1966 
in hoger beroep is gekomen, dit is na 
het verstrijken van de termijn bepaald 
in artikel 203 van het Wetboek van straf
vordering, zoals gewijzigd bij artikel 2 
van de wet van 31 mei 1955; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
dus wettelijk beslist heeft dat het beroep, 
ingesteld na het verstrijken van de ter
mijn waarbinnen de verklaring van hoger 
beroep gedaan moet worden, niet ont
vankelijk is ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel gegrond is op ee~ bewering die 
noch in het bestreden vonnis noch in de 
processtukken steun vindt, en derhalve 
feitelijke grondslag mist ; · 

En overwegende dat de bestreden be
slissing, in zover ze op de strafvordering 
rechtdoet, gewezen is op een procedure 
waarin de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

12 juni 1967. - 2e kamer. - Voo?'· 
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'· 
slaggever, H. de Waersegger. - Gelijk
hticlencle conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 12 juni 1967, 

1D CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS· 
TER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.
VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK 
WAARBIJ EEN MINDERJARIGE BENEDEN 
DE LEEFTIJD VAN ACHTTIEN JAAR OP 
DE DATUM VAN RET FElT WORDT VER· 
OORDEELD. - VERNIETIGING. 

2D JEUGDBESCHERMING. - WET 
VAN 8 APRIL 1965. - BEVOEGDHEID 
VAN DE BIJ DEZE WET OPGERICHTE 
RECHTBANKEN. - BEVOEGDHEID DIE 
ZICH UITSTREKT TOT FElTEN EN TOE
STANDEN DIE GEPLEEGD ZIJN OF BE· 
STONDEN VOOR 1 SEPTEMBER 1966, 
DATUM VAN DE INWERKINGTREDING 
VAN BEDOELDE WET.- VooRWAARDE. 

3D CASSATIE. - OMVANG. - BEVEL 
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. -
STRAFZAKEN. - VEROORDELING VAN 
DE BEKLAAGDE VERNIETIGD. - GE
VOLGEN TEN OPZICHTE VAN DE BURGER· 
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. 

4D VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN.- BEVEL VAN DE MINIS· 
TER VAN JUSTITIE. - VERNIETIGING 
VAN EEN VONNIS VAN DE POLITIERECHT· 
BANK WAARBIJ EEN MINDERJARIGE 
BENEDEN DE LEEFTIJD VAN ACHTTIEN 
JAAR WORDT VEROORDEELD. - VER· 
WIJZING NAAR DE PROCUREUR DES 
KONINGS. 

I D Op cle voo1·ziening van cle procu1·eu1·
generaal op bevel van cle 1J!I inister van 
jttstitie, ve1'nietigt het Hof het vonnis 
waa1·bij de politierechtbank een be
klaagcle ve1·oonleelt, die nog beneclen de 
leeftijd van achttien jaar was op het 
tijclstip van cle feiten waa1•op de veroo?'· 
deling is geg1•oncl (1). (Wetb. van 
strafv., art. 4ll; wet van 8 april 1965, 
art. 36-4D.) 

2D De wet van 8 ap?'il 1965 bet1·efjencle de 
jeu.gclbesche1·rning, rnoet wo1·clen toegepast 
door cle 1·echtbanken die ze op1'icht op 

feiten en toestanclen clie zijn gepleegcl 
of bestonclen v661' de Je septernbe1' 1966, 
claturn waa1•op zij in we1·king is get1·eclen, 
wannee1' de zaak niet 1·eecls voo1· die in
werkingt?·eding aanhangig is bij cle ge
rechten die te voren bevoegd waren (2). 
(Wet van 8 aprill965, art. 92; konink
lijk besluit van 30 jtmi 1966, art. I.) 

3D Tf1 anneer op cle vooTziening van de p1'0· 
ctweu1·-gene1'aal op bevel van cle Minister 
van justitie, de vero01•deling van de be
klaagcle w01·dt ven~ietigd, strekt deze 
vernietiging zich uit tot de beschikking 
van het vonnis wam·bij wo1·dt vM·lclaarcl 
dat een pe1·soon bu1·gmTechtelijlc aan
spmlcelij lc is voo1• de Vet'o01'deling ( 3). 
(Wetb. van strafv., art. 4ll.) 

4D Als het Hof op de voo1·ziening van de 
pToctweu?·-generaal op bevel van de Jl1i
niste1' van jttstitie, een vonnis van de 
politier·echtbanlc ve1·nietigt, waa1·bij een 
minde1jarige beneden cle leejtijd van 
achttien jaa1· wo1·dt veroordeeld wegens 
een als rnisd1·ij f ornschreven feit, wo1·dt 
de zaalc ve1·wezen nam· de p1'oMweur des 
Konings (4). (Wetb. van strafv., 
art. 445; wet van 8 aprill965, art. 36, 
4D,) 

(PROCUREUR·GENERAAL BIJ RET HOF VAN 
CASSATIE, INZAKE G. MARCHAND EN 
T. MARCHAND.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de hierna vol
gende vordering van de procureur-gene
raal bij het Hof van cassatie : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

>> De ondergetekende procurem·-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van justitie hem bij 
schrijven van 7 april 1967, Bestuur van 
de Wetgeving, Je afdeling ur 130.836/ 
89/AP Pourv., uitdrukkelijk bevel heeft 
gegeven bij het Hof overeenkomstig 
artikel 441 van het Wetboek van straf
vordering aangifte te doen van het in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis dat 

(1) Verg. cass., 8 januari 1962 (Bt<ll. en 
PAsrc., 1962, I, 546); 9 maart 1964 (ibid., 
1964, I, 739) en noot 1. 

(2) Cass., 24 mei 1967, s1<pra, blz. 1166. 
(3) Cass., 19 december 1966, supra, biz. 502. 
(4) Cass., 8 januari 1962, hierboven onder 

noot 1 vermeld. 
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op 8 december 1966 door de Politierecht
bank te Charleroi is gewezen, in zover 
het Guy Marchand, zanger, op 6 januari 
1950 te Marchienne-au-Pont geboren, 
veroordeelt wegens de op 27 april 1966 
begane overtreding van artikel 561, 1°, 
van het Strafwetboek en in zover het 
Telesphore Marchand, fabrieksarbeider, 
op 31 januari 1912 te Roux geboren, 
burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart 
voor de kosten van die veroordeling. 

" Daar Guy Marchand geen achttien 
jaar oud was toen hij het feit pleegde en 
daar het bij de rechtbank pas aanhangig 
werd gemaakt na het in werking treden 
van de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming werden de artike
len 36, 4°, en 92 van die wet bij het uit
spreken van die veroordelingen geschon
den, aangezien krachtens die bepalingen 
aileen de kinderrechtbank bevoegd is om 
van het feit kennis te nemen. 

'' Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
Hof gelieve het aangegeven vonnis, in 
zover het Guy Marchand wegens het 
voormelde feit veroordeelt en Telesphore 
Marchand burgerrechtelijk aansprakelijk 
verklaart voor de kosten van die veroor
deling, te vernietigen, te bevelen dat 
van zijn arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing en de aldus be
perkte zaak naar de procureur des konings 
te Charleroi te verwijzen. 

"Brussel, 10 april 1967. 
" V oor de procureur-generaal, 

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

Gelet op artikel 441 van het W etboek 
van strafvordering, met aanneming van 
de gronden van deze vordering, vernie
tigt het voormelde vonnis van de Politie
rechtbank te Charleroi van 8 december 
1966, in zover het Guy Marchand ver
oordeelt en Telesphore Marchand burger
rechtelijk aansprakelijk verklaart voor 
de kosten van die veroordeling ; beveelt 
dat van het thans gewezen arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
procureur des konings te Charleroi. 

12 juni 1967. - 28 kamer. - Voo1·
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - VeT
slaggeveT, Ridder de Schaetzen. - Gelijk
luiclenae concl~lsie, H. Colard, advocaat
generaal. 

28 KAMER.- 12 juni 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRzrm
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
VERPLIOHTING DE AKTE ZELF VAN 
VOORZIENING TE BETEKENEN. 

Is niet ontvankelijk cle voo1·ziening van 
ae b~wge1·lijke pa1'tij, als aeze zich e1·toe 
bepm·kt heeft aan venvee1·am· te aoen 
betekenen aat zij een cassatiebe1·oep heeft 
ingestela zonae1• de akte zelj Van ae VOOT· 
ziening te aoen betekenen (1). (Wetb. 
van strafv., art. 418.) 

(POLANGE, T. ARNOULD.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 januari 1967 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Namen; 

Overwegende dat blijkens de akten 
van betekening van de gerechtsdeur
waarder J eanne-Hel!'me N ottet, te N a
men, bij deze exploten slechts ter kennis 
is gebracht dat eiser op 16 januari 1967 
verklaard had zich tegen het voormelde 
vonnis in cassatie te voorzien ; 

Overwegende dat deze betekening niet 
voldoet aan de voorschriften van arti
kel 418 van het Wetboek van strafvorde
ring, dat in strafzaken eist dat het cassa
tieberoep zelf betekend wordt aan de 
partij tegen wie bet gericht wordt ; 

Overwegende dat dit een substantiele 
vorm is; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

On1 die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

12 juni 1967. - 28 kamer. - VooT
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Trousse. - Gelijkltliaencle 
conclusie, H. Colard, advocaat-generaal. 

(1) Oass., 10 februari 1941 (Bttll. en PA· 
src., 1941, I, 38); raadpl. cass., 24 oktobe1· 
1955 (ibid., 1956, I, 165); 8 februari 1965 
(ibid., 1965, I, 579). 
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2e KAMER.- 13 juni 1967. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL DAT BUITEN 
DE GRENZEN V A:LT VAN HET GESCHIL 
DAT AAN HET HOF VAN BEROEP WERD 
OVERGELEGD OF DOOR HET BESTREDEN 
ARREST WERD BESLECHT. - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 
BELASTINGEN. - MID DEL DAT EEN 
GEIIIIS AAN ANTWOORD OP DE CONCLU

SIE AANVOERT. - pAS SEND ANTWOORD. 
- MID DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

1° Is niet ontvctnlcelijlc inzctlce directe belcts
tingen het midclel clctt bttiten de g1·enzen 
valt van het geschil dctt aan het hof van 
be1'0ep we1·cl oveTgelegcl of cloo1· het be
st?·eden arrest wenl beslecht ( 1). 

2° Jl!Ust feitelijlce gronclslag het miclclel 
dctt een gemis actn ctntwoonl op een 
regelmcttig in conclttsie voorgesteld ve?'
weer in1·oept, tvctnnee1· clit ve1·wee1' in cle 
beslissing passend is bectntwoonl (2). 

(DAUTREBANDE, T. BELGISCHE STAAT, 
l\UNISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op bet best.reden 
arrest, op 20 maart 1963 door het Hof 
van beroep to Brussel gewezen ; 

Gelet op de akte tot hervatting van 
het rechtsgeding door Mevrouw Rose 
Salcher, weduwe van eiser, aan verweer
der betekend en de stukken waaruit blijkt 
dat eiser op 9 december 1963 overleden 
is en dat hij geen andere erfgenamen of 
opvolgers heeft dan zijn echtgenote ; 

Overwegende dat nit het bestreden 
arrest blijkt : ct) dat het geding betrek
king heoft op de bedrijfsbelasting en de 
aanvullende personele belasting die ten 
laste van eiser gevestigd zijn bij navorde
ring van rechten respectievelijk over de 
jaren 1957, 1958 en 1959; b) dat eiser, 
op dat tijdstip, beheerder was van de 
vennootschap « Etablissements Georges 

(1) Cass., 16 november 1965 (Bttll. en PA
SIC., 1966, I, 352). 

(2) Cass., 15 juni 1965 (Bttll. en PASIC., 
1965, I, 1127). 

Dautrebande » waarvan hij het gebouw 
had gekocht dat zij tot haar handels: 
bedrijf had aangewend en waarvan ln.] 
vervolgens genoemd gebouw in huur had 
gegeven; c) dat de vem>ootschap aan 
eiser voorschotten had gedaan en dat de 
prijs van het gebouw slechts gedeeltelijk 
was betaald op het ogen blik van de koop 
daar het saldo van l. 700.000 frank eerst 
anderhalf jaar later moest. worden be
taald; dat daartegenover e1ser ook een 
voorschot van 600.000 frank aan de 
vennootschap had toegestaan; dat in 
beide gevallen geen interest word bedon
gen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 25, § 1 (inzonderheid 2°), 29, 
§§ 1 en 2, 37 en 42, § 1, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coi:irdineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, doonlctt het arrest, 
na te hebben verklaard « dat de vraag 
is of eiser, die van de vennootschap waar
bij hij in dienst is en uit hoofde van doze 
diensten een geldsom ontvangt onder 
voorwaarde ze zonder interest terug te 
geven, al dan niet een voordeel geniet », 
beslist dat hij « het voordeel van de hem 
toegestane voorschotten slechts heeft 
bekomen wegens en tot bezoldiging van 
zijn activiteit als afgevaardigde-beheerder 
van de lenende vennootschap '' en de 
bedoelde aanslagen in de bedrijfsbelasting 
en in de aanvullende personele belastmg 
handhaaft op het bedrag van die zoge
naamde voordelen als bezoldiging voor 
de functie van afgevaardigde-beheerder 
van eiser, tenvijl het niet passend de ver
werping van de conclusie motiveert, waa,r
bij eiser, in hoofdorde, bet.wistte dat het 
niet-verschuldigd zijn van interesten op 
de geldsommen die hij verschuldigd was 
aan de vennootschap waarvan hij be
heerder was, zijn oorzaak vond in zijn 
prestaties als afgevaardigde-beheerder en 
daarvan de bezoldiging uitmaakte en doze 
betwisting steunde op het welbepaald 
middel dat zo genoemde vennootschap 
hem voorschotten zonder interest had 
toegestaan, dit gebem·de omdat zij, van 
baar kant, geen interest betaalde op de 
geldsommen die zij zelf sinds lange jaren 
verschuldigd was wegens voorschotten 
welke eiser haar zonder interest had ge
daan, en te1·w~jl het even~in pa.ssend 
de verwerping van de concluSI~ ~otiVeert 
waarbij eiser dezelfde betw1stmg met 
betrekking tot de ontstentenis van inte
rest op een bedrag van l. 700.000 frank 
opwierp en die subsidiair hierop is ge
stelmd dat doze geldsom niet aan de ven-
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nootschap verschuldigd was wegens een 
van haar ontvangen voorschot, nmar het 
gedeelte van de koopprijs was van een 
gebouw van de vennootschap, dat volgens 
beding betaalbaar was op termijn, zoals 
het arrest het trouwens vaststelt, en het 
niet-verschuldigd zijn van interest op dit 
gedeelte van de prijs hieruit voortvloeide 
dat dit niet opeisbaar was en een van de 
voorwaarden van het verkoopcontract 
uitmaakte, zodat eiser aileen als koper 
voordeel haalde uit dit beding en niet 
wegens zijn fm1ctie van afgevaardigde
beheerder en tot bezoldiging daarvan : 

Overwegende dat eiser, benevens de 
alzo aangevoerde grieven, in zijn rekwest 
ook het arrest verwijt dat het geen reke
ning heeft gehouden met het feit dat het 
door de " Etablissements Dautrebande " 
verkochte gebouw door eiser en zijn 
echtgenote was aangekocht ; 

Dat deze grief nieuw en, derhalve, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat eiser, in hoofdorde, 
beweerde dat de administratie niet be
wees dat het niet-verschuldigd zijn van 
interest op de door de " Etablissements 
Dantrebande " toegestane voorschotten 
een vermomde bezoldiging was en erop 
wees dat hijzelf, van zijn kant, voor
schotten aan de vennootschap had toege
staan; 

Dat eiser, in subsidiaire orde, aan
voerde dat de verkoopprijs van het ge
bouw was vastgesteld met inachtneming 
van de termijn aan de koper toegestaan 
om deze prijs te betalen en dat hij, 
bijgevolg, uit deze verrichting geen voor
deel had getrokken ; 

Overwegende, enerzijds, dat bet arrest 
vaststelt dat eiser " het grootste deel van 
zijn activiteit aan de vennootschap 
wijdde en geen bezoldiging ontving en 
dat hij het voordeel van de kosteloze 
voorschotten slechts heeft bekomen we
gens zijn activiteit als afgevaardigde
beheerder ; dat het, voor het overige, 
aanneemt dat " verzoeker voor de periode 
van 1 januari 1956 tot 31 maart 1958 een 
gewaarborgd voorschot zonder interest 
aan de vennootschap had toegestaan ; 
dat de voordelen uit de wederkerige voor
schotten elkaar tot het verschuldigde 
bedrag compenseren en dat het debet
·saldo van verzoeker, voor de genoemde 
periode, met dit bedra,g moet worden 
vern1inderd " ; 

Overwegende, anderzijds, dat het ar
rest stelt dat het bedrag van de prijs 
normaal is, zodat eiser voordeel heeft 

getrokken uit het krediet zonder interest 
dat hem is toegestaan toen hij het ge
bouw heeft aangekocht ; 

Dat het arrest aldus op passende wijze 
de hoofdconclusie en de subsidiaire con
clusie van eiser beantwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel97 van de Grand
wet en, voor zoveel als nodig, van de 
artikelen 26, § 2 (inzonderheid 1 o aan
gevuld bij artikel 7, 2°, van de wet van 
8 maart 1951 en artikel 2 van de wet van 
13 juli 1959), en 40, littera a (aangevuld 
bij artikel 7 van de wet van 13 juli 1959), 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoi:irdineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 
doo1·dat het bestreden arrest beslist dat 
eiser in de aanvullende personele belas
ting over het belastingjaar 1959 belast
baar is op een bedrag van 82.000 frank 
dat, volgens het arrest, gelet op de huur
prijs en hnurlasten van een soortgelijk 
onroerend goed dat in normale voor
waarden verhuurd is, het overdreven 
gedeelte vormt van de jaarlijkse huur
prijs van een tot garage bestemd onroe
rend goed dat eiser op 1 juli 1957 heeft 
in huur gegeven, tenvijl het niet passend 
de verwerping van de middelen moti
veert die, om te betwisten dat het door 
de fiscus als vergelijking genomen om·oe
rend goed gelijksoortig was en verhuurd 
aan normale voorwaarden en dat in elk 
geval, met inachtneming van de feitelijke 
omstandigheden die eigen zijn aan ieder 
daarvan, de door eiser ontvangen huur
prijs niet overdreven was, eiser op nauw
keurige wijze hieruit afieidde : 1 o dat 
men niet de juiste toestand kende van 
de als vergelijking genomen garage te 
Sint-Gillis en inzonderh8i.d of ze, zoals 
die van eiser, gelegen was in een mooie 
wijk op enkele tientallen meters van de 
Louizalaan; 2° dat de huurprijs van het 
als vergelijking genomen onroerend goed 
was vastgesteld door middel van een in 
1952 gesloten huurcontract, dit is vijf 
jaar v66r het in 1957 door eiser verleende 
hum·contract, en in 1957 niet 1neer nor
maal was, daa.r de normale huurprijzen 
van de garages tussen deze twee data 
aanzienlijk waren gestegen wegens de 
ontwikkeling van de autohandel en de 
verbetering van de economische conj'Lmc
tuur die in 1957 haar hoogtepunt be
reikte; 3° dat een deel van de gebouwen 
van eiser kon worden onderverhuurd 
door de hum·der ervan en dat de admi-
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nistratie de nuttige oppervlakte van dit 
deel niet in aanmerking heeft genomen ; 
4° dat de exploitant van zijn gebouw, 
alleen al voor de verhuring van parkeer
plaatsen, gedurende het eerste semester 
1957 een bedrag van 236.000 frank had 
ge'ind, dat overeenkomt met een ont
vangst van 472.000 frank per jaar, dit 
is 50 t. h. meer dan de 318.000 frank 
inkomsten die de als vergelijking gena
men garageexploitant voor het jaar 1958 
voor dezelfde verhuring heeft ontvan
gen : 

Overwegende dat verweerder betoogde 
dat de door de " Etablissements Dautre
bande " betaalde huurprijs overdreven 
was eJl dat deze overdrijving aan eiser 
toegekende bezoldigingen verborg; 

Dat eiser de feiten ontkende en deed 
gelden dat het door de administratie 
gekozen vergelijkingspunt niet adequaat 
was; 

Overwegende dat het arrest, na be
schrijving van het verhuurde gebouw, 
erop wijst " dat uit het aanvullend onder
zoek, door de administratie ter terecht
zitting van 19 januari 1963 neergelegd, 
volgt dat het vergelijkingsplmt oordeel
kundig is gekozen .. . dat het als verge
lijkingspunt genomen gebouw een ge
bouw is dat op dezelfde wijze client tot 
garage (parkeerplaats, verkoop van olie, 
benzine, enz.) met dezelfde uitrusting, 
gelegen in een wijk van dezelfde aard, 
met een vergelijkbare oppervlakte en 
waarin een bijna gelijk aantal wagens 
kunnen worden gestald " en preciseert 
"dat verzoeker (thans eiser) te vergeefs 
beweert dat niet geweten is wie de nuttige 
oppervlakte heeft bepaald, terwijl het 
gaat om een deskundigenonderzoek van 
het bestuur van het kadaster dat inzon
derheid bevoegd is en waarbij alle om
standige details worden gegeven omtrent 
de schatting ervan; dat verzoeker te ver
geefs aanvoert dat het huurcontract van 
het vergolijkingspunt vijf jaar oud is 
en dat niets erop wijst dat het om een 
normale huurprijs zou gaan, terwijl zulke 
schatting bijzonder glmstig blijkt wan
neer men rekening houdt met de op
brengst die eruit voortvloeit, in verge
lijking met de normale opbrengst van 
industriele eigendommen, evenals met 
het bedrag van de vroeger betaalde 
huur ''; 

Overwegende dat bet hof van beroep 
door deze gronden te vermelden, passend 
de conclusie van eiser beantwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, geeft akte aan Me
vrouw Rose Salcher van haar hervatting 
van het rechtsgeding ; verwerpt de voor
ziening ; veroordeelt de eisende partij 
in de kosten. 

13 jlmi 1967. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1', H. Polet. - Gelijklt~iclencle 
conclusie, H. Delange, advocaat-gene
raal. - PleiteTs, HH. Pirson, Van Ryn 
en Van Leynseele. 

2e KAMER.- 13 juni 1967, 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGA VEN 
EN -LASTEN. - BEDRIJFSLAST DIE VOL
LEDIG WORDT GEOOMPENSEERD DOOR 
EEN CORRELATIEVE EN TEGELIJKERTIJD 
OPEISBARE SCHULDVORDERING. - AF
TREK GEWEIGERD.- WETTELIJKHEID. 

20 CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 
BELASTINGEN.- MIDDEL DAT SLECHTS 
EEN AAN DE AANGEVOERDE GRIEF 
VREEMDE vVETSBEPALING VERMELDT.
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

I 0 H et niet-ajt1'ekken als becl1'ij fslast van 
het geschat beclmg van cle 1~itgaven 
bet1·etfencle cle late1'e uitvoe1'ing van cle 
ve1'bintenis aangegaan cloo1· een 1'eclmne
onclen1eming jegens cle aangesloten fi1'
ma's, clie tot voo?'WC1'P heeft pttnten tegen 
p1•enten te 1'uilen, wonlt wettelijk ge-
1'echtvaa1·cligcl clo01· het a1'1'est clat vaststelt 
clat cleze last volleclig gecompensem·cl 
wonlt cloo1· een G01Telatieve schttlclvonle-
1'ing die cloo?' cle uitvoe1•ing van cleze 
veTbintenis tegel~ikeTtijcl opeisbctm· 
wonlt (1). (Gecoiirdineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 
art. 26.) 

2o Is niet ontvankelijk, in zaken van cli1'ecte 
belastingen, het miclclel clat slechts een 
aan de aangevoenle g1'ief v1·eemcle wets be
paling ve1·melclt (2). (Wetten van 6 sep
tember 1895, art. 14, en 23 juli 1953, 
art. l.) 

(1) Raadpl. cass., 12 mei 1960, redenen 
(Btdl. en PAsrc., 1960, I, 1050), en 4 juni 1963 
(ibid., 1963, I, 1049 en de verwijzingen ver
meld in noot 1).-

(2) Cass., 14 juni 1966 (Bull. en PASIC., 
1966, I, 1316) en 30 mei 1967, supra, blz. 1191. 
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(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « PITER-PU
BLIOITE ,, T. BELGISOHE STAAT, MINIS

TER VAN FINANOLEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 april 1963 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 26 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, welk artikel 26 gewijzigd is 
bij artikel 1 van de wet van 28 mei 1955, 
doonlat het bestreden arrest weigert aan 
te nemen dat de last die voortvloeit uit 
de ruiling van pun ten tegen prenten zoals 
hij voorkomt in de boekhouding onder 
de rekening genaamd cc rekening aange
slotenen , een vaststaande en zekere 
schuld of verlies is, te1·wijl het vaststaand 
karakter van deze sclmld of dit verlies 
niet wordt betwist en, wat het zeker 
karakter ervan betreft, het bedrag van 
de last van nu af moet worden beschouwd 
als bepaald of in elk geval gemakkelijk 
bepaalbaar : 

Overwegende dat de bedrijfslast die 
niet nwcht worden afgetrokken van het 
brutobedrag van de inkomsten van eise
res, volgens de vaststellingen van het 
arrest, overeenkomt met het geschat 
bedrag van de uitgaven betreffende de 
latere uitvoering van de verbintenis welke 
deze vennootschap aangaat jegens de 
firma's die bij haar reclameonderneming 
zijn aangesloten en die tot voorwerp 
heeft de ruiling van de punten « Artis , 
tegen prentenreeksen, wanneer deze plin
ten haar in een bepaald aantal worden 
aangeboden; 

Overwegende dat het arrest, met be
trekking tot het dienstjaar 1954, pre
ciseert dat het bedrag van dergelijke uit
gaven " geen bedrag van een gedane 
bedrijfsuitgave maar een voorziene nit
gave is ''en hieruit afleidt, zonder deswege 
door het middel te worden bekritiseerd, 
dat dit bedrag niet mag worden afge
trokken krachtens artikel 26 van de 
gecoordineerde wetten zoals dit was opge
steld v66r het inlassen in deze wetsbepa
ling van het tweede lid dat artikel 1 van 
de wet van 28 maart 1955 uitmaakt; 

Overwegende dat het arrest met be
trekking tot de dienstjaren 1955 en 1956 
de feitelijke gegevens preciseert waaruit 
het de gevolgtrekking afleidt dat de last 

van de latere ruiling van punten " Artis ,, 
ten bel.ope van 120 voor een reeks pren
ten, volkomen wordt gedekt door de 
betaling waartoe de aangeslotenen con
tractueel zijn gehouden zodra 1.000 pun
ten tot ruiling worden aangeboden ; 

Overwegende dat wanneer het arrest 
aldus vaststelt dat de aangevoerde last 
wordt gecompenseerd door een correla
tieve schuldvordering die door de uit
voering van de ingeroepen verbintenis 
tegelijkertijd opeisbaar wordt, het de 
verwerping van de bewering van eiseres 
wettelijk verantwoordt ; 

Dat immers genoemde last weliswaar 
een vaststaande schuld kan uitmaken, zo
als het middel het beweert, maar dat de 
correlatieve schuldvordering niet minder 
vaststaand is en dat het zeker karakter 
van de eerste noodzakelijk verbonden is 
met het zeker karakter van de tweede 
die eerstgenoemde, volgens het arrest, 
volkomen vernietigt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 35 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, doo1·dat het bestreden arrest 
verklaart dat de totale waarde van de 
voorraad prenten op 31 december 1953 
in de belastbare winsten over het belas
tingjaar 1954 dient te worden opgeno
men, te1·wijl krachtens het beg'ihsel van 
de annualiteit van de belasting alleen de 
vermeerdering van de voorraad in verge
lijking met het vorige jaar in aanmerking 
kon worden genomen en het hof van 
beroep door aldus uitspraak te doen met 
betrekking tot de voorraad prenten op 
31 december 1953 in tegenspraak is met 
hetgeen het aanneemt inzake de " reke, 
ning aangeslotenen , die voorkomt in het 
passief van de balans waaromtrent het 
beslist dat " de administratie terecht 
erkent dat ze in de winsten van het 
dienstjaar geen reserves kon opnemen 
die voorkomen in de balansen van de 
vorige jaren en die ze verzuimd heeft 
te belasten , : 

Nopens de grief betreffende de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het arrest, om te 
beslissen dat de waarde van de voorraad 
prenten op 31 december 1953 moet wor
den begrepen in de belastbare grondslag 
over het dienstjaar 1954, steunt op de 
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overweging « dat het niet gaat om een 
element dat, wanneer de administratie 
het had gekend, in de belastbare grand
slag van de vorige dienstjaren had moeten 
opgenomen zijn, maar om een onvol
doende aangifte van activa, geheime 
reserve, die in de loop van de veri:ficatie 
van de aangifte over dit dienstjaar is 
gebleken "; 

Overwegende dat, met betrekking tot 
de reserve gevormd door de schatting 
van .de verbintenissen die in het passief 
van de balans onder de rubriek « reke
ning aangeslotenen " is opgenomen, het 
arrest erop wijst dat het reserves betreft 
die in de vorige balansen vermeld zijn en 
die de administratie heeft verzuimd te 
belasten; 

Dat deze gronden niet tegenstrijdig 
zijn en het middel dienaangaande feite
lijke grondslag mist ; 

Nopens de grief betreffende de scherr
ding van artikel 35 van de gecoordineerde 
wetten : 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid dat verweerder tegen het middel 
opwerpt en a:fleidt nit de niet-vermelding 
van de wetsbepaling waarvan de scherr
ding de grondslag vormt van de voor
gedragen grief : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de veri:ficatie van de aan
gifte over het belastingjaar 1954 aan 
het licht heeft gebracht dat er een voor
raad prenten bestond die niet aan de 
administratie bekend was gemaakt en 
beslist dat deze voorraad een activa
bestanddeel is dat een geheime reserve 
uitmaakt waarmee moet rekening worden 
gehouden voor de vaststelling van de 
inkomsten van het dienstjaar gedurende 
hetwelk dit actief is gebleken; 

Dat het arrest, door op die wijze het 
bedrag van de vastgestelde of vermoede 
inkomsten van het bedoelde dienstjaar 
te bepalen, artikel 35 van de gecoordi
neerde wetten niet heeft klm.nen scherr
den dat de toepassingsmodaliteiten van 
de bedrijfsbelasting op het geheel van 
de jaarlijkse inkomsten van elke belas
tingplichtige vaststelt ; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid gegrond is ; 

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

13 jtmi 1967. - 2e kamer. - Voo1'
zitter en Vm·slaggever, H. van Beirs, voor-

zitter. - Gelijkluiaende conclusie, H. De
lange, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Fally. 

2e KAMER.- 13 juni 1967. 

10 CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 

BELASTINGEN.- MIDDEL vVAARBIJ DE 
GEGRONDHEID VAN DE REDENEN VAN 
HET BESTREDEN ARREST WORDT BE· 
TWIST. - MIDDEL WAARBLT ENKEL 
ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET WORDT 
AANGEVOERD. - NIET ONTVANKELIJK 

MID DEL. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - HANDELSVEN • 
NOOTSCHAP MET RECHTSPERSOONLIJK· 
REID. - ACTIVA VAN DE VENNOOT

SCHAP DIE NOODZAKELIJK EEN BE
DRIJFSKARAKTER HEBBEN.- BELAST

BARE BEDRIJFSWINST. - BEGRIP. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. PERSONEN
VENNOOTSCHAP l\1ET BEPERKTE AAN

SPRAKELIJKHEID DIE HAAR HANDELS· 
ZAAK IN EEN NAA!VILOZE VENNOOTSCHAP 

HEEFT INGEBRACHT. - VENNOOTSCHAP 
DIE DESNIETTEJ\1IN HAAR BEDRIJFS
ACTIVITEIT HEEFT VOORTGEZET. 
VENNOOT EN ENIG ZAAKVOERDER DIE 
ALLE NODIGE DAD EN VAN BEHEER 

HEEFT VERRICHT. - HoEDANIGHEID 
VAN WERKEND VENNOOT. 

1 o Is niet ontvankelij k, in zaken van directe 
belastingen, het micldel, waaTbij cle ge
g1•onclheia van de redenen van het best1·e
den a1'1'est betwist wonlt en dat enkel 
de schending van a1·tikel 97 van cle 
Gmnclwet inmept (1). (Wetten van 
6 september 1895, art. 14, en 23 juli 
1953, art. 1.) 

2o Daa1· een hanclelsvennootschap met 
1'echtspersoonlijkheicl, zoals een pM'sonen
vennootschap met bepe1·lcte aanspTalce
lij kheid, een 1'echtspM·soon is die e?tlcel 
in het leven is ge1·oepen om een wtns~: 
gevende activiteit ~tit te oefenen, kan ZtJ 
niets bezitten dat clam·toe niet aient en 

(1) Cass., 16 november 1960 (Bttll. en PA
sro., 1961, I, 284); 8 juni 1965 (ibid., 1965, 
I, 1081). Raadpl. cass., 30 september 1965 
(ibid., 1966, I, 142). Zie tevens het voorgaand 
arrest, sttp1·a, biz. 1254. 
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derhalve hebben al haar activa, welke 
oak de oorsprong ervan zij, noodzakelijk 
een bed;·ijfskaraktM' en leve;·t al wat zij 
buiten haar maatschappelijk kapitaal 
verwe;·ft, na aft;·ek van de lasten, een 
bed;·ijfswinst op (1). 

3° De omstandigheicl dat een pe;·sonen
vennootschap met bepe;·kte aansprake
lijkheicl, na inb;·eng van haa;· han
delszaalc in een naamloze vennootschap, 
cloo;· een ancle;·e exploitatiemethode haar 
hanclelsactiviteit, al was zij bepe1'kt, 
lweft voortgezet, slttit niet uit clat haa;· 
vennoot en enig zaakvoe1'cler, cle enige 
nattttwlijke pe1·soon die voo;· ham· de 
noclige claclen van behee;· ve;·;·icht, de 
hoedanigheicl van we;·kencl vennoot lweft 
behottclen. (Gecoiirdineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 
art. 25, § 1, 1°, 27 en 35, § 4.) 

(DUCCEUR, T. BELGISCHE STAAT, 
.MINISTER VAN FINANCIElN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 april 1964 door het Hof van 
beroep te Brnssel gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 25, § 1, 1 o, 35, § 4, 39, 42 en 55, § 1, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, geeoiirdineerd bij het beslnit 
van de Regent van 15 jannari 1948, 1349 
en 1350 van het Bnrgerlijk Wetboek, 
cloorclat het bestreden arrest beslist dat 
het bewezen is dat eiser werkende ven
noot van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid " Dncoenr 
Leon et fils" is gebleven tot de ontbinding 
en liquidatie ervan : 1° tenvijl het niet 
passend antwoordt op de middelen die ei
ser in zijn conclusie deed gelden en val
gens welke het ondenkbaar was dat hij 
enige activiteit zou hebben uitgeoefend in 
een vennootschap die zelf sinds vele jaren 
niet de minste activiteit meer aan de dag 
had gelegd, en de meerwaarde van de ef
fecten uitsluitend voortkwam van de acti
viteit van de naarnloze vennootschap 
" Dttcoenr Leon et fils ,, en te;·wijl het een 
onjniste motivering tegenstelt door een 
vaste en werkelijke activiteit van eiser bij 
een andere vennootschap, dit is de naam
loze vennootschap, aan te voeren (scherr-

(1) Cass., 26 maart en 4 juni 1963 (Bttll. 
en PAsrc., 1963, I, 813 en 1049); 7 juhi 1966 
(ibid., 1966, I, 281). 

ding van artikel 97 van de Grondwet), 20 
tenvijl slechts werkende vennoot in een 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid kan zijn degene die actief 
deelneemt aan het dagelijks beheer van de 
onderneming, die er een werkelijke en 
vaste activiteit uitoefent (in tegenstelling 
met een bijkomstige, toevallige of voor
bijgaande activiteit) en wiens bezoldi
gingen voortvloeien nit een persoonlijke 
arbeid als exploitant (schending van de 
artikelen 25, § 1, 1°, 35, § 4, 39 en 42 van 
de gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen), 3° en te1'wijl de 
hoedanigheid van werkende vennoot 
door de administratie moet worden be
wezen en gerechtvaardigd op grond van 
het bestaan van alle en ieder der elemen
ten die voor deze hoedanigheid nodig zijn 
en de vermoedens, die nit bekende feiten 
moeten worden afgeleid, het onbekende 
feit (ten deze de hoedanigheid van wer
kende vennoot) moeten waarschijnlijk 
maken door een geloofwaardige en over
tuigende redenering die geen steun kan 
vinden op elementen (ten deze de bedrij
vigheid van eiser bij de naamloze ven
nootschap) die niet in verband staan met 
het feit dat men er uit beweert afte leiden 
(schending van de artikelen 55, § 1, van 
de gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, 1349 en 1350 van 
het Bnrgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest blijkt a) dat op 26 jnni 1943 een 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid " Dncoeur Leon et fils '' 
opgericht is waarvan eiser een vennoot 
en de enige zaakvoerder was ; b) dat op 
31 december 1945 de naamloze vennoot
schap " Dncoenr et fils " opgericht is ; 
c) dat het maatschappelijk kapitaal van 
die vennootschap in 160 aandelen was 
verdeeld; cl) dat de personenvennoot
schap bij de oprichting van de naamloze 
vennootschap haar handelszaak heeft 
ingebracht en daarvoor 154 aandelen van 
de nienwe venn.ootschap heeft gekregen ; 
e) dat de personenvennootschap pas op 
8 jnli 1958 ontbonden is en in liquidatie 
is gegaan door de verzameling van al de 
maatschappelijke aandelen in handen 
van eiser ; f) dat het batig vereffenings
saldo eerst ten laste van de vennootschap 
in de mobilienbelasting en, in de aan
vnllende personele belasting, na vernie
tiging van die aanslag ten laste van eiser 
in de bedrijfsbelasting, is aangeslagen; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het eerste onderdeel 
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van het middel het arrest verwijt, ener
zijds, de conclusie van eiser niet te heb
ben beantwoord en anderzijds onjuiste 
gronden te hebben aangevoerd; 

Wat de eerste grief betreft : 

Overwegende dat eiser voor het hof 
van beroep beweerde « dat hij geen wer
kelijke activiteit heeft gehad in de perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid « Ducrnur et fils " .. . dat de 
bedoelde vmmootschap vanaf 1945 niet 
de minste activiteit meer aan de dag had 
gelegd en zich ertoe had beperkt de effec
ten te bewaren die lmar gegeven waren 
als tegenwaarde voor haar inbrengsten in 
de naamloze vennootschap ; dat de meer
waarde van de effecten, grondslag van 
de taxatie, uitsluitend voortkwam van 
de activiteit van de naamloze vennoot
schap "; 

Overwegende dat het arrest stelt dat 
de personenvennootschap, na de oprich
ting van de naamloze vennootschap, «is 
blijven bestaan en slechts de manier of 
de methode om haar handels- of nijver
heidsactiviteit uit te oefenen, zoals deze 
in haar maatschappelijk doel is omschre
ven, heeft gewijzigd " en preciseert dat 
eiser, zaakvoerder van de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid in die vennootschap een « regelma
tige en vaste activiteit " uitoefende ; 

Dat het arrest aldus de conclusie van 
eiser passend beantwoordt ; 

Wat de tweede grief betreft : 

Overwegende dat die grief vreemd is 
aan artikel 97 van de Grondwet op de 
schending waarvan het eerste onderdeel 
van het middel uitsluitend steunt en 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat een handelsvennoot
schap die de rechtspersoonlijkheid bezit, 
zoals een personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid, een rechtsper
soon is welke in het leven geroepen is om 
een winstgevende activiteit uit te oefenen 
en niets zou kunnen bezitten dat daartoe 
niet dient ; dat al haar activa, ongeacht 
de oorsprong ervan, noodzakelijk een 
bedrijfskarakter hebben en dat al wat ze 
buiten haar maatschappelijk kapitaal 
verwerft, na aftrek van de lasten, een 
bedrijfswinst is ; 

Overwegende dat vanaf 1946 tot het 
ogenblik waarop, in 1958, de personen
vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid « Ducrnur et fils » ontbonden is 
en in liquidatie is gegaan, de activiteit 
van die vennootschap, hoe beperkt ook, 
een bedrijfskarakter behield ; 

Overwegende, enerzijds, dat het arrest 
erop wijst dat « vanaf l januari 1946 tot 
8 juli 1958 de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid « Ducrnur et 
fils», waarvan de verzoeker (thans eiser) 
vennoot en zaakvoerder was, is blijven 
bestaan en haar maatschappelijk doel 
door een nieuwe methode van exploitatie 
is blijven nastreven " ; 

Overwegende, anderzijds, dat het ar
rest vaststelt dat op dat tijdstip « geen 
andere natuurlijke persoon dan de ver
zoeker het bel1eer in handen had van de 
personenvennootschap m.et beperkte aan
sprakelijkheid », dat hij " aile voor het 
uitoefenen van dit beheer nodige daden 
verrichtte " en dat hij " de enige was die 
een regelmatige en vaste activiteit uit
oefende in de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid " ; 

Overwegende dat het arrest uit die 
vaststellingen wettelijk heeft krnmen af
leiden dat eiser, na de oprichting van de 
naamloze vmmootschap, de hoedanigheid 
van werkende vennoot van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid « Ducrnur et fils " niet verloren 
had; 

Dat de eerste twee onderdelen van 
het middel niet kmmen aangenomen wor
den; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord op 
het tweede onderdeel van het middel 
volgt dat de in dat antwoord overgeno
men vaststellingen van het arrest de 
beslissing wettelijk rechtvaardigen ; 

Dat de door het derde onderdeel be
streden redenen ten overvloede zijn ge
geven ; dat dit onderdeel van het middel 
dus niet ontvankelijk is wegens het ont
breken van belang ; 

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

13 juni 1967. - 2e kamer. - Voo?'
zittM', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeve1', H. Polet. - Gelijkltticlende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Defosset en Van Leyn
seele ( eerstgenoemde van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel). 
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1" KAMER.- 14 juni 1967. 

BETAALDE FEESTDAGEN. - WERK
NEmER AFWEZIG WEGENS ONVRIJWIL
LIGE WERKLOOSHEID.- WERKNEMER 
DIE RET WERK NIET RERNOMEN HEEFT 
TIJDENS DE PERIODE VAN TWAALF 
vVERKDAGEN DIE DE FEESTDAG VOORAF
GAAN, OMWILLE VAN DE TOEPASSING 
VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN BE
TREFFENDE . HET JAARLIJKS VERLOF 
VAN DE LOONTREKKENDEN.- RECHT 
OP RET LOON VOOR DEZE FEESTDAG. 

De we1·knerne1· die niet gedu1·ende rninstens 
een dag geweTkt !weft tijdens cle pe1·iocle 
van twaalf we1·lcclagen clie een feestclag 
voo1·ajgaan, !weft desnietternin 1·echt .op 
het loon vom· deze dag, wannee1· cle n~et
teweTlcstelling, al was het ten dele, te 
wijten is aan de toepassing van de u;ette
lijke vom·sch1-iften bet1•efjende het Jaa!'
lijks ve1·loj van de loont1·elclcenden (1). 

(VAL'f DAl'lilYIE, T. NAAJYILOZE 
VENNOOTSOHAP "PEETERS-VAN ROY».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 29 december 1965 in laatste 
aanleg gewezen door de W erkrechters
raad van Sint-Niklaas-Waas, kamer voor 
werklieden ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1 (gewijzigd door 
artikel 2 van de wet van 30 december 
1950 en door artikel 1 van de wet van 
27 juli 1955), 2 (gewijzigd door artHml 4 
van de wet van 27 juli 1955), 5 (aangevuld 
door artikel 4 van de wet van 30 decem
ber 1950) en 8 van de besluitwet van 
25 februari 1947 betreffende het toeken
nen aan de arbeiders van loon voor een 
zeker aantal feestdagen per jaar, van de 
artikelen 1 (gewijzigd door artikel 1 van 
het besluit van de Regent van 15 juli 
1947), 9, 11, inzonderheid 11, lid 1, 1°, 
b (gewijzigd door artikel 6 van het besluit 
van de Regent van 15 juli 1947), 13 en 
15 (gewijzigd door artikel 8 van het ko
ninklijk besluit van 10 september 1960) 

(1) Yerg. cass., 19 juni 1958 (Ar1·. Ve1·br., 
1958, blz. 843), en noot (Bttll. en PAsro., 1958, 
I, 1167). 

van het besluit van de Regent van 2 april 
1947 tot bepaling van de algemene moda
liteiten van uitvoering van voormelde 
besluitwet van 25 februari 1947, van de 
artikelen 1, 3 en 4 (gewijzigd door arti
kel 9 van de wet van 28 maart 1964) van 
de wetten betreffende het jaarlijks verlof 
der loonarbeiders, gecoordineerd op 
9 maart 1951, van de artikelen 126 en 
151, inzonderheid 151, leden 1 en 2, van 
het koninklijk besluit van 20 december 
1963 betreffende arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, van de artikelen 5, 2°, en 
7 van het koninklijk besluit van 5 no
vember 1965 tot wijziging van de ar
tikelen 122, 123, 124, 125, 151 en 188 
van voormeld koninklijk besluit van 
20 december 1963, en van artikel 97 
van de Grondwet, dooTdat de bestreden 
sententie, zonder te ontkennen dat eiseres 
het wettelijk jaarlijks verlof genoten 
heeft van 5 tot 17 juli 1965, dit is in de 
loop van de periode van twaalf werk
dagen welke aan de wettelijke feestdag 
van 21 juli 1965 voorafgaat, en ho.ewel 
zij aanneemt dat de dagen van het Jaar
lijks verlof gelden als effectief gepres
teerde werkdagen ten aanzien van de 
vergoeding der betaalde feestdagen en 
dat eiseres dus terecht beweren mag dat 
zij een dag gewerkt heeft gedurende. dt; 
twaalf dagen die deze feestdag van 21 JUh 
voorafgingen, en aldus voor deze wette
lijke feestdag dient vergoed te worden, 
niettemin de vordering van eiseres afge
wezen heeft die strekte tot het bekomen 
van betaling van het normale loon, ver
schuldigd voor bewuste feestdag, op de 
gronden : dat echter ingevolge het ko
ninklijk besluit van 5 november 1965, 
artik;el 7 verwijzend naar artikel5, 2°, van 
gezegd koninklijk besluit, de werkloos
heidsuitkering wordt toegekend voor deze 
feestdag van 21 juli, en dat derhalve ver
weerster niet kan veroordeeld worden tot 
betaling van loon voor die wettelijke 
feestdag, daar deze . ten laste v:~n de 
werkloosheidsvergoedmg valt, te!'W~Jl deze 
gevolgtrekking verkeerd is en te1·w~j_l, 
verre van de draagwijdte te hebben d1e 
hun aldus door de bestreden sententie 
wordt toegeschreven, de bedoelde. te~~t 
van artikel 5, 2°, van het konmkhJk 
besluit van 5 november 1965, welke het 
tweede lid van artikel 151 van het ko
ninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid aanvult, en de bepalingen van 
voormeld artikel 151, leden 1 en 2, inte' 
gendeel impliceren dat., wanneer de werk
nemer wettelijk recht heeft op het nor
male loon voor een wettelijke feestdag, 
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daar hij aan het werk is geweest of van 
het werk is ontslagen bij toepassing van 
de wetsbepa1ingen betreffende het jaar
lijks verlof van de loonarbeiders, gedu
rende minstens een dag in de periode 
van twaalf werkdagen die aan deze wet
telijke feestdag voorafgaan, de werkloos
heidsnitkering voor die dag niet wordt 
toegekend, zodanig dat de bestreden sen
tentie zonder wettelijke reden geweigerd 
heeft verweerster te veroordelen tot be
taling van het normale loon, aan eiseres 
verschuldigd voor de wettelijke feestdag 
van 2I juli I965 : 

Overwegende dat, uit de stukken waar
op het Hof acht vermag te slaan, blijkt 
dat eiseres niet gedurende ten minste 
een dag gewerkt heeft in de periode van 
twaalf dagen die aan de feestdag van 
2I juli I965 voorafging; dat, enerzijds, 
de werkzamnheden van verweerster, haar 
werkgever, wegens gebrek aan werk om 
econon1ische redenen, voor vier weken 
geschorst waren vanaf I juli I965, en, 
anderzijds, het bedrijf van verweerster 
tevens van 5 tot I 7 juli I965 gesloten 
was wegens jaarlijks verlof; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel II, I 0 , b, van het besluit van de Re
gent van 2 april I947, zoals het vervan
gen is door artikel 6 van het besluit van 
I5 jtmi I947, geen aanspraak kan maken 
op loon voor een feestdag, de arbeider 
die niet gedurende ten minste een dag 
gewerkt heeft in de periode van twaalf 
werkdagen welke die feestdag vooraf
gaat, zelfs om redenen van gerechtvaar
digde afwezigheid, uitgezonderd de toe
passing van de wettelijke bepalingen 
betreffende het verlof van de loonarbei
ders, zodat, overeenkomstig de aange
haalde wetsbepaling, de niet-tewerkstel
ling van eiseres van 5 tot I7 juli I965, 
te wijten aan de toepassing van de wette
lijke voorschriften betreffende het verlof 
van de loonarbeiders, in de uitzondering 
viel omschreven in voormeld artikel II, 
I 0 b' 
'ov~rwegende dat de sententie beslist 

dat ingevolge het koninklijk besluit van 
5 november I965 de werkloosheidsuitke
ring wordt toegekend voor de feestdag 
van 2I juli; 

Overwegende dat artikel I5I van het 
koninklijk besluit van 20 december I963 
betreffende de arbeidsvoorziening en 
werkloosheid, aangevuld door artikel 5, 
2°, van het koninklijk besluit van 5 no
vember I965, bepaalt : '' werkloosheids
uitkering wordt evenwel toegekend voor 
de feestdagen waarvoor krachtens ,11rti
kel II, 1°, van het besluit van de Regent 

van 2 april I94 7 voormeld, geen loon 
wordt betaald omdat de werknemer, door 
onvrijwillige werkloosheid, niet minstens 
een dag heeft gewerkt tijdens de periocle 
van twaalf werkdagen die de feestdag 
voorafgaan " ; 

Overwegende dat, nadat de sententie 
terecht had vastgestelcl clat ingevolge 
evengenoemd artikel II, I 0 , b, eiseres 
1noet aangezien worden als hebbende 
minstens een clag gewerkt gedcrrende de 
besproken peri ode en dus voor de feestdag 
van 2I juli client vergoed te worclen, zij 
de vorclering tegen verweerster, tot beta
ling van het loon wegens gezegde wette
lijke feestdag, niet wettelijk kon afwijzen 
en beslissen dat er nit dien hoofde een 
werkloosheidsvergoeding versehuldigd is ; 
dat inuners artikel 5, 2°, van het konink
lijk besluit van 5 november I965 niet 
tot voorwerp heeft de bepaling van 
bovenvermeld artikel II, l 0 , b, te wijzi
gen en aan de. werknemer het recht op 
vergoeding te onttrekken waarop hij, 
ingevolge de door dit laatste artikel be
paalde uitzondering, aanspraak lmn ma
ken; 

Dat het miclclel gegrond is ; 

Om deze redenen, vernietigt de bestre
den sententie ; beveelt clat 1nelding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Werkrechtersraad van Den
dermonde, kamer voor werklieden. 

I4 juni I967. - Ie kamer. - Voo1'
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter.- Ve1'
slaggeve1', H. Delahaye. - Gelijlclttidencle 
conclttsie, H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. DeBruyn. 

Ie KAMER.- 14 juni 1967, 

WETTEN EN BESLUITEN. - VREE~i
DE \VET. - WET DIE DOOR DE BEL
GISOHE REOHTER DIENT TE WORDEN 
TOEGEPAST.- HoF VAN OASSATIE DAT 
BEVOEGD IS OM NA TE GAAN OF DE 
REOHTER DE BEWIJSKRAOHT VAN BE
DOELDE WET HEEFT MISKEND. 

Het Hof is bevoegcl om na te gaan of de 
Techte?' al clan niet de bewijslc1·acht van 
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een v1•eemde wetsbepaling die op het 
geschil toepasselijk is miskend heeft (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP REDERIJ HUY
GHEBAERT, T. KAPITEIN CL. DOUGLAS 

EN VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT 
« WlVI. FRANCE FENWICK & C 0 ».) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382 tot 1384, 
1319, 1320 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, cloo1'dat 
het bestreden arrest bij hervorn1.ing van 
het beroepen vonnis de oorspronkelijke 
eis van eiseres ongegrond en die van ver
weerster gegrond verklaart, en dienvol
gens eiseres veroordeelt om aan verweer
ster te betalen de som van 335.340 frank, 
te vermeerderen met de vergoedende 
interesten tegen 5,5 t .. h., vanaf 1 decem
ber 1959 tot 22 november 1961, de gerech
telijke interesten sedertdien, en de kosten 
van beide aanleggen, Gp grond van de 
overweging dat « nu het vaarwater ter 
plaatse een breedte heeft van ruim 
350 meter, en derhalve niet nauw mag 
worden genomnd, door appellante (thans 
eiseres) ten onrechte artikel 42-3 van het 
N eder lands Binnenaanvaringsreglement 
wordt ingeroepen », te1'wijl, eeTste onde1'
deel, artikel 42-3, § 3, van het Nederlands 
Binnenaanvaringsreglement toepasselijk 
is op alle vaarwaters, brede en nauwe, en 
het arrest, door te beslissen tot het be
staan van een fout in hoofde van eiseres 
op grond van de overweging dat voormeld 
artikel 42-3 van het Nederlands Binnen
aanvaringsreglement ten deze niet toe
passelijk is, vermits het vaarwater ter 
plaatse van de aanvaring niet nauw mag 
worden genoemd, de in het middel aan
gehaalde wetsbepalingen schendt (schen
ding van de artikelen 1382 tot en met 
1384 van hotBurgerlijk Wetboek); tweecle 
oncleTcleel, krachtens artikel 4, b, van het 
N ederlands Binneuaanvaringsreglement 
onder nauw vaarwater dienen te worden 

(1) Raadpl. cass., 27 november 1964 (Bull. 
en PAsrc., 1965, I, 309) en noot 4; 12 novem
ber 1965 (ibid., 1966, I, 336); RIGAUX, La 
natu1'e du cont1'0Ze de la cow· de cassation, 
blz, 122 en volg,; R. HAYOIT DE TER~HCOURT, 

La Cou1· de cassation et la loi et7·ange1'e. Rede 
uitgesproken op de plechtige heropeningszit
ting van het Hof op 1 september 1962, biz. 28 

verstaan : « de W esterschelde beoosten 
de lijn Molens en R.K. Kerk, Hoofdplaat 
ineen, benevens · het vaarwater van 
Hoofdplaat, het Oostpad bezuiden de 
lijn Lichttoren en Westkapelle en Licht 
Westkapelle (Zuiderhoofd) de Galgen
put ... », zodat de verdeling van de vaar
waters in brede en nauwe niets te 1naken 
heeft met het feit dat zij werkelijk breed 
of nauw zijn, en het arrest dus, door te 
zeggen dat verweerder geen fout heeft 
begaan, op grond van de overweging dat 
« het vaarwater ter plaatse van de aan
varing een breedte heeft van ruim 350 me
ter, en derhalve niet nauw mag worden 
genoemd >>, de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen schendt en de bewijs
kracht van de akten miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320 tot 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 42 van het 
« Nederlands reglement ter voorkoming 
van aanvaring of aandrijving op open bare 
wateren in het Rijk, die voor de scheep
vaart open staan >>, onder het hoofd « Ont
moeting bij een engte, brug, enz. Op
draaien en daarbij te geven geluidseinen », 
na in lid 1 de verplichtingen te hebben 
bepaald van vaartuigen die ellmar ont
moeten « bij een engte, brug, aanlegplaats 
of bocht waarvan of waarbij de doortocht 
zo nauw is dat het tegelijkertijd doorva
ren gevaar zou opleveren >>, in lid 3 de 
verplichtingen bepaalt welke, kennelijk 
bij ontmoetingen in dezelfde omstandig
heden als voorzien in lid 1, rusten op een 
voor stroom varend vaartuig dat wil 
opdraaien; 

Overwegende dat het arrest de toepas
sing van lid 3 van voormeld artikel af
wijst om de reden dat « het vaarwater 
ter plaatse niet nauw mag genoemd wor
den>>; 

Overwegende dat het arrest daarmede 
bedoelt dat, bij de engte ter plaatse, het 
vaarwater en dus de doortocht niet zo 
nauw zijn dat het tegelijkertijd door
varen van twee elkander ontmoetende 
vaartuigen, overeenkomstig artikel 42, 
lid 1, gevaar zou opleveren; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat voormeld reglement, in artikel 4, b, 
bepaalt 'dat, voor de toepassing ervau, 

en volg. Verg. cass., 15 december Hl66 en 
15 februari 1967 (s1,pm, biz. 479 en 753), 
arresten gewezen in zaken waarin de schen
ding van de vreemde wet ingeroepen werd. 
Zie oak de conclusie van aclvocaat-generaal 
P. Mahaux voor het arrest van 15 december 
1966. 
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respectievelijk onder « breed vaarwater '' 
en onder « nauw vaarwater "wel bepaalde 
wateren moeten worden verstaan waar
van de geografische grenzen worden ge
specifieerd, niet belet dat de rechter, zon
der de termen van voormeld reglement 
te miskennen, kon oordelen dat, ten aan
zien van de vraag of artikel 42, lid 3, ten 
deze toepasselijk was, dit is of het ten 
deze ging om een ontmoeting bij een engte 
waarvan de doortocht zo « nauw " is dat 
het tegelijkertijd doorvaren gevaar zou 
opleveren, het vaarwater ter plaatse 
« niet nauw " mag genoemd worden ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
besluiten tot een font in hoofde van bet 
schip van eiseres, op grand dat, om de in 
het middel gecritiseerde reden, voormeld 
artikel 42, lid 3, ten deze niet toepasselijk 
was, de termen van de in het middel 
aangehaalde akten en namelijk van voor
meld artik;el 42, lid 3, niet miskent en de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
niet schendt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, dootdat het bestreden arrest, bij 
hervorming van het beroepen vom1is, de 
oorspronkelijke eis van eiseres ongegrond 
en die van verweerster gegrond verklaart, 
en dienvolgens eiseres veroordeelt om aan 
verweerster te betalen de smn van 
335.340 frank, te vermeerderen met de 
vergoedende interesten tegen 5,5 t. h. 
vanaf I december 1959 tot 22 november 
I96I, de gerechtelijke interesten sedert
dien, en de kosten van beide aanleggen, 
op grond van de overwegingen dat nu 
« ... de« Good-Wood" tegen stroom voer 
en ter hoogte van boei 77 een scherpe 
bocht moest nemen, met mogelijkheid 
naar middenvaarwater af te drijven, haar 
geen verwijt treft om voorheen haar vaart 
niet verminderd te hebben ter hoogte van 
boei 75, des te minder daar de mist toen 
nog niet nabij was en de zichtbaarheid 
nog niet merkelijk verminderd; .. . dat 
in die omstandigheden en bij afwezigheid 
van andere schepen, haar evenmin ver
weten mag worden alsdan geen mist
seinen gegeven te hebben; ... dat de 
«Good Wood" boei 77 amper voorbij
gevaren was en in de mistbank binnen
kwam toen zij een geluidsein hoorde en 
hierop aanstonds haar machine stopte en 
haar aanwezigheid kenbaar maakte, zodat 
zij bezwaarlijk vroeger vaart had ktmnen 
minderen of mistseinen geven ; .. . dat 
de aanwezigheid van de « Victor H. " 
voor de «Good Wood" des te meer on-

voorzienbaar was daar deze haar regle
mentair vaarwater hield en tevoren geen 
voorganger ontwaard had,, te?'wijl het 
tegenstrijdig en minstens dubbelzinnig is 
te zeggen, enerzijds, dat de « Good 
Wood" ... geen verwijt treft (voo.rheen) 
haar vaart niet verminderd te hebben ter 
hoogte van boei 75, des te minder daar 
de mist toen nog niet nabij was en de 
zichtbaarheid nog niet merkelijk ver
minderd " en, anderzijds, dat << .. . de 
<<Good Wood" boei 77 amper voo.rbij 
gevaren was en in de mistbank binnen
kwam ,, vermits vroeger in de bestreden 
beslissing werd vastgesteld dat de << Good 
Wood " << .. . de rivier opvoer to en het 
zicht ter hoogte van boei 75 verminderde 
ten gevolge van het opkomen van een 
mistbank ... " en een tegenstrijdige of 
dubbelzinnige motivering met een gebrek 
aan motivering gelijkstaat (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het noch tegenstrij
dig noch dubbelzinnig is, enerzijds, te 
overwegen dat ter hoogte van de boei 75 
de mist niet nabij was en de << zichtbaar
heid " nog niet << merkelijk verminderd ,, 
en, anderzijds, te overwegen dat het 
<< zicht" ter hoogte van de boei 75 « ver
minderde " ten gevolge van het opko1nen 
van de mistbanlc, en dat de « Good 
Wood ,, de boei 77 amper voorbijgevaren, 
in de mist bank binnenkwam; 

Dat het middel feitelijk;e grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, cloonlat het bestreden arrest, bij 
hervorming van het bei·oepen vonnis, de 
oorspronkelijke eis van eiseres ongegrond 
en die van verweerster gegrond verklaart, 
en dienvolgens eiseres veroordeelt om 
aan verweerster te betalen de som van 
335.340 frank te vermeerderen met de 
vergoedende interesten tegen 5,5 t. h. 
vanaf I december I959 tot 22 november 
I96I, de gerechtelijke interesten sedert
dien en de kosten van beide aanleggen, op 
grond van de overweging dat << ... de aan
wezigheid van de<< Victor H." << voor de 
<<Good Wood" des te meer onvoorzien
baar was daar deze haar reglementair 
vaarwater hield en tevoren geen voor
ganger ontwaard had ,, tetwijl het bestre
den arrest eerst heeft vastgesteld dat de 
<< Victor H. " stroomafwaarts voer en zich 
in de mistbank bevond, terwijl de << Good 
Wood" stroomopwaarts voer, zodat het 
onmogelijk is te besluiten dat de aan
wezigheicl van de << Victor H. " voor de 
<< Good Wood "onvoorzienbaar was<< daar 
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deze haar reglementair vaarwater aan
hield en tevoren geen voorganger ont
waard had>>; en een tegenstrijdige of 
dubbelzinnige motivering met een gebrek 
aan motivering gelijkstaat (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit de context van 
het arrest blijkt dat, wanneer het arrest 
overweegt dat de aanwezigheid van de 
"Victor H.>> voor de ((Good Wood» on
voorzienbaar was, het een aanwezigheid 
bedoelt v66r de (( Good Wood», in het 
vaarwater van de, zoals de (( Good 
Wood », opvarende schepen, dit is in het 
rechter gedeelte van het vaarwater van 
de Schelde, richting Antwerpen, waar de 
aanvaring ten slotte plaatshad; 

Overwegende dat het dienvolgens noch 
tegenstrijdig noch dubbelzinnig is, ener
zijds, te overwegen dat die aanwezigheid 
voor de ((Good Wood>> des te meer on
voorzienbaar was daar deze laatste haar 
reglementair vaarwater hield, "steeds 
aan haar stuurboordzijde van het vaar
water », en tevoren geen voorganger had 
ontwaard, en, anderzijds, vast te stellen 
dat de ((Victor H. » stro01nafwaarts voer, 
dit is in het andere gedeelte van het 
vaarwater van de Schelde, en zich in 
een mistbank bevond ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

14 juni 1967. - 1e kamer. - Vom·
zittm·, H. Bayot, eerste voorzitter.- Ve1'
slaggeve?", H. de Vreese. - Gelijlcluiilende 
concl1tsie, H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. VanRyn en Simont. 

1° KAMER.- 15 juni 1967. 

ARBEIDSONGEV AL. ONGEVAL 
VOORGEVALLEN OP DE WEG NAAR OF 
VAN HET WERK. - BESLUITWET VAN 
13 DECEMBER 1945. NORMALE 
WEG. - 0MWEG OF ONDERBREKING 
VAN DE WEG DOOR DE ARBEIDER. -
VoORWAARDE VEREIST OPDAT DE AR
BEIDER TOCH OP DE WEG NAAR OF VAN 
RET WERK ZOU BLIJVEN. 

(1) Cass., 18 december 1964 (Btdl. en PAsiC., 
1965, I, 402); 25 november 1966, suwa, 
blz. 409 en noot 2, blz. 410 ; raadpl. cass., 
20 januari 1967, sttpm, blz. 617. 

De omweg of de onderbreking kan inderdaad 

Opdat de dooi· cle arbeiiler afgelegde weg 
de 1w1·male weg zmt blijven volgens de 
betelcenis van deze te1•men in de besluit
wet van 13 decembe1· 1945 betrefjende 
de ve1·goeding de1· schade voo1·tspruitende 
uit ongevallen die zich op de weg naa1· 
of van het werlc vom·doen, zelfs al legt 
hij ilie af met een omweg of een onde?'
brelcing, is niet ve1·eist dat de omweg of 
de ondm·b1·elcing doo1· een wa1·e noodzaalc 
wo1·ilt voorgesclweven; het is voldoende 
dat zij ge1·echtvaanligil wordt doo1· een 
wettige 1·eden met uitsluiting van per
soonlijlce aangelegenheilen ( 1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP VAN VERZE
KERINGEN ((ROYALE BELGE >>, T. ROE
LANDTS EN DEBRUYN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 juni 1965 in hager beroep 
door de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 4 van de wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 
28 september 1931, welke artikelen res
pectievelijk aangevuld of gewijzigd zijn, 
artikel1 bij de besluitwet van 9 juni 1945 
en artikel 4 bij de wet van 10 juli 1951, 
van de artikelen 1, 2 van de besluitwet 
van 13 december 1945 betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit ongevallen die zich op de weg naar 
of van het werk voordoen en 97 van de 
Grondwet, ilom·dat, hoewel het vaststaat 
dat op de dag van de feiten de man van 
verweerster, nadat hij even v66r 15 uur 
de plaats van zijn werk had verlaten, 
in gezelschap van een collega naar een 
cafe in de Trierstraat is gegaan hetwelk 
hij rond 16 uur verliet na er drie glazen 
bier te hebben gedronken, dat hij dan 
zijn motorrijwiel is komen terughalen 
dat op de plaats van zijn werk was 
gebleven, om zich vervolgens naar zijn 
woonplaats te Sint-Martens-Bodegem te 
begeven langs de normale weg door de 
tunnel van het Madouplein waar hij rond 
16 cuu· 10om 't leven kwam ten gevolge 
van een aanrijding met een ander voer
tuig, het bestreden vonnis, bij bevesti-

worden gerechtvaardigd door de overmacht 
of door een wettige reden (vaststaande recht
spraak); raadpl. onder meer cass., 23 septem
ber 1967, supm, blz. 90. 
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ging van de beroepen beslissing, niette
min heeft beslist dat wijlen Hellinckx 
door een ongeval was getroffen toen hij 
zich op de weg van het werk bevond en, 
dientengevolge, eiseres heeft veroordeeld 
om de gevolgen van dit ongeval te ver
goeden overeenkomstig de wetgeving 
inzake de arbeidsongevallen, en om aldus 
te beslissen steunt op de overweging, 
enerzijds, dat ten deze « de getroffene, 
op een zaterdag, zeven uur had overge
werkt met een onderbreking om vlug een 
licht maal te gebruiken, dat het begrip 
van de bij het besluit van 13 december 
1945 nagestreefde maatschappelijke soli
dariteit zijn inhoud zou worden ontno
Inen wanneer als een niet-geoorloofde 
of abnormale onderbreking van de terug
weg wordt beschouwd hot feit dat de 
getroffene zich minder dan een uur 
in gezelschap van een collega heeft 
ontspannen in een cafe dichtbij de 
plaats van zijn werk, alvorens per motor
rijwiel naar zijn woonplaats, te Sint
Martens-Bodegenl, terug te keren langs 
wegen die op het einde van de week over
val zijn; dat dit een wettige reden is die 
de onderbreking rechtvaardigt welke 
eiseres in hoger beroep aan haar bediende 
heeft verweten, en, anderzijds, « dat uit 
geen enkel gegeven van het dossier volgt 
dat het feit dat de getroffene drie glazen 
licht bier heeft gedronken, hem zou hob
ben blootgesteld aan een risico dat de 
normale terugweg naar zijn woonplaats 
niet opleverde. of het met die weg onaf
scheidelijk verbonden risico zou hebben 
verzwaard ,, te1·wijl de normale weg welis
waar niet noodzakelijk de rechtstreekse 
weg is, noch de weg die zonder onderbre
king wordt afgelegd, doch de weg niet 
meer norn1aal kan worden genoemd wan
neer de arbeider deze onderbreekt, zoals 
in het onderhavige geval, voor persoon
lijke aangelegenheden, zodat door te 
stellen dat de onderbreking die aileen 
wordt gemotiveerd door het verlangen 
van de arbeider zich een uur « ontspan~ 
ning " te gtmnen om van zijn arbeid uit 
te rusten, een wettige oorzaak heeft, 
zonder vast te stellen dat deze onderbre
king, ten deze, gerechtvaardigd is door 
een ware noodzaak, het vonnis het wette
lijk begrip van een op de weg naar of van 
het werk overkomen ongeval heeft ge
schonden en het ten onrechte heeft beslist 
dat Hellinckx zich op het ogenblik dat 
hij door het bedoelde ongeval word ge
troffen, nog op de weg van het werk be
vond, terwijl, overigens, van het ogenblik 
af dat, bij verondorstelling, het zou vast
staan dat de onderbreki:ng van de terug-

weg niet gerechtvaardigd is door een 
"wettige reden ,, deze omstandigheid 
alleen volstaat om, in rechte, de toepas
sing van de bepalingen van de besluitwet 
van 13 december 1945 uit te sluiten zon
der dat er bovendien aanleiding toe be
staat na te gaan of de getroffene zich, 
in feite, ten gevolge van deze onderbre
king al dan niet heeft blootgesteld aan 
een risico dat de normale terugweg naar 
zijn woonplaats niet opleverde of de met 
die weg onafscheidelijk verbonden risico 
zou hebben verzwaard : 

Overwegende dat de onderbreking van 
de weg die door de arbeider wordt afge
legd om zioh naar zijn werk te begeven 
of om ervan terug te keren, in strijd met 
wat het middel beweert, niet moet worden 
voorgeschreven «·door een ware nood
zaak " ; dat het volstaat dat zij wordt 
gereohtvaardigd door een wettige reden 
met uitsluiting van persoonlijke aange
legenheden ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de getroffeno, nadat hij zeven mu· had 
overgewerkt met slechts een onderbreking 
om vlug een licht maal te gebruiken, naar 
een cafe is gegaan in de nabijheid van de 
plaats waar hij zijn werk verricht om er 
drie glazen bier te drinken en zich aldus 
een ontspanning te gtmnen alvorens per 
motorrijwiel en langs overvolle wegen 
naar zijn woonplaats te Sint-Martens
Bodegem terug te keren ; 

Overwegende dat de rechter uit deze 
omstandigheden wettelijk heeft kunnen 
afleiden dat de onderbreking van de weg 
idet op grand van een persoonlijke aan
gelegenheid maar door een wettige reden 
gerechtvaardigd was en dat, derhalve, 
het ongeval zich op de weg van het werk, 
dit wil zeggen op de normale weg had 
voorgedaan ; 

Dat het middel naar reoht faalt ; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroordeelt eiseres in de kosten. 

15 jtmi 1967. - 1e kamer. - Voo?'
zitteT, H. Moriame, raadsheer waarne
Inend voorzitter. - Ve1·slaggeve?', H. Bu
sin. - Gelijkltticlencle conclusie, H. R. 
Hayoit de Termicourt, proourem·-gene
raal. - Pleite?'s, HH. Faures en Dassesse. 

1e KAilmR.- 15 juni 1967. 

10 BEWIJS.- BEKENTENIS.- BURGER

LIJKE ZAKEN.- BEKENTENIS BETREF
FENDE EEN REOHTSKWESTIE. - BE

GRIP. 
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2° BEVVIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS
KRAOHT VAN DE AKTEN.- 00NOLUSIE 
VAN EEN PARTIJ. - GEREOHTEI,IJKE 
BEKENTENIS. - BEKENTENIS DIE IN 
TEGENSPRAAK IS l\'lET DE OONOLUSIE. -
REOHTER DIE ZIJN BESLISSING OP DE 
BEKENTENIS GRONDT. - GEEN MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN 
DE OONOLUSIE. 

3° BEWIJS. - BuRGERLIJKE ZAKEN. -
BEVI'IJSVOERING.- RoL VAN DE REOH
TER. - AARD EN GRENZEN. 

4° RECHTBANKEN. - BURGERLIJKE 

ZAKEN. - REOHTER KAN AMBTSHALVE 
BINNEN DE GRENZEN VAN HET GESOHIL 
BEPAALDE ONDERZOEKSMAATREGELEN 

BEVELEN EN ZIJN BESLISSING GRONDEN 
OP DE FEITELIJKE GEGEVENS DIE ERUIT 
VOORTVLOEIEN. 

I 0 In b1wge1·lijke zaken is de etkenning 
doo1· een pa1·tij, voot de techte1·, dat zij 
een daad heeft gepleegd welke doo1· een 
met de tegenpartij afgesloten ove1·een
komst ve1~boden was, geen bekentenis 
met bet1·ekking tot een 1·echtslewestie (I). 
(Burg. Wetb., art. I354 en I356.) 

2° Doet een pa1'tij, die een conclusie lweft 
genomen, op de teJ>echtzitting een him·
mee niet st1·oleende gerechtelij lee beleen
tenis, dan misleent de techter, die zijn 
beslissing op deze bekentenis g1•ondt, de 
bewijslemcht van de concl1tsie niet (2). 
(Burg. Wetb., art. I322 en I356.) 

3° en 4° De 1·ol van de J"echtm· bij de bewijs
voering in bw·ge1'lijlee zaleen is niet nood
zakel~j lc passie f ; de 1·echte1' lean ondm· 
mee1' ambtshalve, binnen de g1·enzen van 
het hem onclenvo1·pen geschil, bepaalcle 
onde1·zoelcsmaat1'egelen gelasten en zijn 

(1) Raadpl. cass., 20 april 1959 (Bttll. en 
PAsrc., 1060, I, 231). 

De erkenning door een partij met betrek
king tot de oplossing die in rechte aan een 
geschil client te worden gegeven !evert geen 
bekentenis op in de zin van artikel 1354 van 
het Burgerlijk Wetboek. Raadpl. cass., 
20 april 1961 (Bttll. en PAsrc., 1961, I, 889) 
evenals de noten 1 en 2 ; cass. fr., 28 maart 
1966 (Dall., 1966, biz. 541). 

(2) De rechter kan zijn beslissing gronden 
op een gerechtelijke bekentenis die met de 
conclusie niet strookt, mits hij de bekentenis 
niet uit deze conclusie afleidt. Raadpl. cass., 
24 december 1964 (Bttll. en PAsiO., 1965, I, 

beslissing op de feitelijlce m·uit voott
vloeiende gegevens g1·onden (3). (Burg. 
Wetb., art. I3I5.) 

(BRONDEEL, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«COMPAGNIE L'URBAINE ll,) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op I5 mei I965 gewezen door 
de W erkrechtersraad van beroep te Ber
gen, kamer voor bedienden, reohtdoende 
als rechtsoollege waarnaar de zaak is 
verwezen; 

Gelet op het arrest op II oktober I962 
door het Hof in de zaak gewezen ( 4) ; 

Over het middel afgeleid uit de sohen
ding van de artikelen ll03, ll34, I3I9, 
I320, I322, I354, I356 van het Burgerlijk 
Wetboek, I8 en 20 van de geooiirdineerde 
wetten betreffende bet bediendenoontraot 
(koninklijk besluit van 20 juli I955), 2, 
lid 2, van het decreet van 20 juli I83I 
op de drukpers, en 97 van de Grondwet, 
doordat de bestreden sententie, bij beves
tiging van de beslissing van de eerste 
reohter, eiser zijn reohtsvordering tot 
betaling van een vergoeding ten laste van 
verweerster, wegens verbreking van bet 
bediendenoontraot zonder opzegging, ont
zegt op grond « dat in de loop van de 
openbare tereohtzitting van 20 februari 
I965, eiser in boger beroep (thans eiser) 
die in persoon op genoemde tereohtzitting 
aanwezig was, heeft erkend dat hij geen 
dertien maar meer dan honderd verzeke
ringspolissen bij oonourrerende verzeke
ringsmaatsohappijen van gedaagde in 
hoger beroep (thans verweerster) had 
geplaatst in weerwil van zijn oontraotuele 
verpliohtingen ; dat gedaagde in hoger 
beroep op grond van deze gereohtelijke 

418) en de noot 1, biz. 419; verg. het volgend 
arrest. 

(3) DE PAGE, d. III, nr 716; VAN REE
PINGHEN, Verslag betreffende de gerechtelijke 
hervorming (Parlem. St. Senaat, zitting 1963-
1964, nr 60, biz. 158). 

In verband hiermee kan de rechter binnen 
de grenzen van het hem onderworpen geschil 
de redenen welke door de partijen zijn voor
gedragen aanvullen, hierbij steunende op de 
feiten die hem regelmatig zijn overgelegd 
(cass., 27 september 1963, Bull. en PAsrc., 
1964, I, 93 en de noot 1). 

(4) Bttll. en PAsiC., 1963, I, 185. 
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bekentenis van daden van oneerlijke 
mededinging terecht eiser in hoger beroep 
heeft ontslagen zonder opzegging en 
wegens dringende reden waarvan be
hoorlijk kennis werd gegeven bij ter post 
aangetekende brief van I april I960" en 
derhalve beslist "dat het overbodig was 
te antwoorden op de gronden die eiser 
in hoger beroep bij conclusie had ontwik
keld "• te1·wijl, eeTste onde1'Cleel, de gerech
telijke bekentenis de erkenning is door 
een partij ten overstaan van de rechter 
van het feit dat tegen haar is aangevoerd, 
en bij ontstentenis van andere gegevens 
de in voormeld motief aangehaalde vast
stelling aileen niet volstaat om de wette
lijke kwalificatie van " gerechtelijke be
kentenis " te rechtvaardigen die gegeven 
is aan de erkenning welke eiser in de 
loop van de terechtzittin.g heeft gedaan 
(schending van de artikelen I354, I356 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet) en tenvijl de vraag of de 
plaatsing van een honderdtal verzeke
ringspolissen de contractuele verbinte
nissen schendt, een rechtspunt is waar
over de rechter in geen geval de beken
tenis kon toelaten (schending van de 
artikelen I356 en, zo nodig, I3I5 van 
het Burgerlijk Wetboek); tweede onder
cleel, van het ogenblik af dat verweer
ster, die de erkenning door eiser gedaan 
in de loop van de terechtzitting van 
20 februari I965 buiten beschouwing 
liet, daarvan geen akte vroeg of daarop 
niet concludeerde, de rechter deze beken
tenis niet ambtshalve in aanmerking kon 
nemen (schending van artikel 2, lid 2, 
van het decreet van 20 juli I83I op de 
drukpers) om daarvan de enige grondslag 
van zijn beslissing te maken (schending 
bovendien van artikel I3I5 van het Bur
gerlijk Wetboek); de1'Cle onde1'Cleel, van 
het ogenblik af dat eiser, zoals de sen
tentie het uitdrukkelijk vaststelt, inte
graal zijn conclusie en verweermiddelen 
handhaafde, kon het feit dat hij in de 
loop van de terechtzitting van 20 februari 
heeft erkend dat hij een honderdtal polis
sen heeft geplaatst bij concm·rerende ver
zekeringsmaatschappijen van verweer
ster, geen << gerechtelijke bekentenis van 
daden van oneerlijke mededinging '' wor
den genoemd, zonder de bewijskracl1t 
van zijn bekentenis (schending van de 
artikelen ll03, ll34 en I356 van het 
Burgerlijk Wetboek) alsook de bewijs
kracht van genoem.de conclusie te mis
kennen (schending van de artikelen I3I9, 
I320 en I322 van het Burgerlijk Wet
bock) of kon daaraan althans door de 
rechter deze draagwijdte niet worden 

toegekend, zonder te antwoorden op 
de gronden die eiser bij conclusie had 
ontwikkeld (schending van artikel 97 
van de Grondwet) ; vienle onde1·deel, 
de dringende reden waarvan kennis is 
gegeven bij brief tot verbreking van 
I april I960 erin bestond dat eiser arti
kel 36 van het huishoudelijk reglement 
van verweerster had overtreden door 
als verzekeringsbemiddelaar en zonder 
toestemming van zijn directeur talrijke 
zaken bij concm·rerende rnaatschappijen 
aan te brengen, doch eiser regelmatig 
bij conclusie had betoogd, in rechte, 
dat deze grief" niet in verband stand n1et 
zijn eigenlijk bediendencontract, vermits 
zij betrekking had op een incident om
trent zijn persoonlijk werk en buiten 
de dienst ; o o o dat men juridisch perplex 
bleef met betrekking tot de mogelijkheid 
00 o deze overtreding aan te voeren om 00 o 
wegens dringende redenen en zonder 
opzegging het bediendencontract te ver
breken 000 en zulks op grond van een oor
zaak die ligt buiten de eigenlijke verbin
tenissen ervan en waaraan werkgever en 
bediende onderworpen zijn ; 000 dat boven
dien, behalve dat de lectuur van dit arti
kel 36 een verbod maar geen sanctie 
oplegde, de analyse ervan er op zijn minst 
een contract sui gene1ois van maakte dat 
volstrekt vreemd is aan het bedienden
contract ; 0 0 0 dat hij niet te kort is ge
schoten in zijn verbintenissen en plichten 
van bediende, zodat hij wettig aanspraak 
kon maken op de betaling van zijn op
zegging " en, in feite, dat verweerster 
" wel wist en zulks lang v66r zijn opzeg
ging van 29 maart I960 dat eiser som
mige zaken « elders " had; dat wat meer 
is zij hieraan deelnam "• zodat het motief 
van de sententie dat beperkt is tot de 
vaststelling van een bekentenis over de 
omvang van de activiteit van eiser als 
verzekeringsbemiddelaar bij concurre
rende maatschappijen, deze middelen on
beantwoord laat (schending van artikel 97 
van de Grondwet) en de verklaring dat 
deze activiteit, als « oneerlijke mededin
ging " omschreven, door eiser werd uit
geoefend " in weerwil van zijn contrac
tuele verplichtingen " ook geen passend 
antwoord kan zijn op genoemde middelen 
zodra deze berustten op de dualiteit van 
de contractuele betrekkingen tussen par
tijen en de ontstentenis van invloed, 
binnen het bediendencontracto van 
tekortkomingen begaan binnen h~t con
tract sui gene1•is dat beheerst is door arti
kel 36 van het reglement, waarvan de 
schending inzonderheid als reden van 
verbreking was opgegeven in de brief 
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van 1 april 1960 van verweerster (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet en, 
zo nodig, van de artikelen 18 en 20 van 
de gecoordineerde wetten betreffende bet 
bediendencontract) : 

''Vat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat verweerster, om de 
wegzending zonder opzeggirtg van eiser 
te rechtvaardigen, aanvoerde dat hij 
artikel 36 van bet tussen partijen be
staande huishoudelijk reglement had 
overtreden ; 

Overwegende dat de sententie dien
aangaande vaststelt << dat in de loop van 
de openbare terechtzitting van 20 fe
bruari (1965), eiser in hoger beroep (thans 
eiser) die in persoon op genoemde terecht
zitting aanwezig was, heeft erkend dat 
hij geen dertien maar meer dan honderd 
verzekeringspolissen bij concurrerende 
verzekeringsmaatschappijen van ge
daagde in hoger beroep (thans verweer
ster) had geplaatst in weerwil van zijn 
contractuele verplichtingen >> ; 

Overwegende dat de sen ten tie wettelijk 
beslist dat deze verklaring een gerechte
lijke bekentenis uitmaakt ; 

Dat immers, enerzijds, de verklaring 
van eiser geen rechtsvraag tot voorwerp 
had, doch betrekking had op een feit, 
en dat, anderzijds, uit de bewoordingen 
zelf van de sententie volgt dat zij v66r 
de rechter was afgelegd ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden ; 

W at het derde onderdeel betreft 

Overwegende dat de gerechtelijke be
kentenis, volgens artikel 1356 van het 
Burgerlijk W etboek, een volledig bewijs 
oplevert tegen hem die ze heeft gedaan ; 

Overwegende dat, in zover de erken
ning door eiser gedaan in de loop van 
de terechtzitting van 20 februari 1965 
en de op deze terechtzitting in zijn naam 
genorn.en conclusie met elkaar in tegen
spraak waren, de gerechtelijke beken
tenis de overhand diende te hebben; 

Overwegende dat de sententie, door 
haar overtuiging op die erkenning te 
steunen, de bewijskracht van de conclusie 
niet miskent; dat zij, overeenkomstig 
voormeld artikel 1356, aan de door eiser 
gedane bekentenis de bewijskracht toe
schrijft die de wet eraan toekent ; 

Overwegende dat, voor het overige, 
eiser, die zich beroept op artikel 97 van 
de Grondwet, nalaat de eisen, het ver
weer of de excepties te vermelden die 
zonder antwoord zouden gebleven zijn; 

Dat het derde onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen ; 

W at het vierde onderdeel betreft 

Overwegende dat de in bet middel 
overgenomen conclusie uitsluitend tot 
doel had te bewijzen dat eiser zijn con
tractuele verplichtingen niet had geschon
den; 

Overwegende dat de verklaring van 
eiser op de terechtzitting dat hij « in 
weerwil van zijn contractuele verplich
tingen >> meer dan honderd verzekerings
polissen bij concurrerende maatschap
pijen van verweerster heeft geplaatst, 
deze bewering tegenspreken ; 

Dat derhalve de rechter niet meer 
ertoe gehouden was voormelde conclusie 
te beantwoorden; dat hij door aldus uit
spraak te doen noch artikel 97 van de 
Grondwet noch de andere in het vierde 
onderdeel aangeduide wetsbepalingen 
heeft geschonden ; 

Dat dit onderdeel niet kan worden aan
genomen; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat uit de sententie 
blijkt : a) dat eiser aanwezig was op de 
terechtzitting tijdens welke de zaak werd 
behandeld ; b) dat de werkrechtersraad 
van beroep besloot hem in persoon te 
horen; c) dat partijen na dit verhoor 
geen nieuwe conclusie namen ; 

Overwegende dat de rol van de rechter 
bij de bewijsvoering niet noodzakelijk 
passief is ; dat hij ambtshalve sommige 
onderzoeksmaatregelen kan bevelen en 
zijn beslissing kan stetmen op de feitelijke 
elementen die eruit voortvloeien ; 

Overwegende dat, ten deze, niet wordt 
aangevoerd dat de werkrechtersraad van 
beroep is afgeweken van de grenzen van 
het hem voorgelegde geschil ; 

Dat de rechter, door spontaan de be
kentenis van eiser aan te voeren om zijn 
beslissing te verantwoorden, noch de 
rechten van de verdediging heeft ge
schonden noch de wettelijke regel heeft 
miskend volgens welke verweerster het 
bewijs moest leveren van de door haar 
aangevoerde feiten ; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

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

15 juni 1967. - 1e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Moriame, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1•slaggevm·, H. Po-
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let. - Gelijkluiclencle conclusie, H. R. 
Hayoit de Termicom·t, procm·eur-gene
raal. - PleiteTs, HH. Dassesse en Fally. 

1e KAMER.- 15 juni 1967. 

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS
KRAOHT VAN DE AKTEN.- BESLISSING 
VAN DE REOHTER IN HOGER BEROEP 
GEGROND OP DE BEWERING DAT EEN 
FElT DOOR DE PARTIJEN NIET ONTKEND 
WORDT.- J3ESLISSING VAN DE EERSTE 
REOHTER WAARIN DIT FElT NIET WORDT 

V ASTGESTELD. - FElT DAT IN GEEN 
PROOESSTUK AANGEVOERD OF ERKEND 
WORDT NOOH VOOR DE EERSTE REOHTER 
NOOH VOOR DE REOHTER IN HOGER BE

ROEP.- MISKENNING VAN DE BEWJ:JS
KRAOHT VAN DE AKTEN. 

In btwge1·lijke zaken mislcent de bewijs
kTacht van de akten, oncle1· mee1· van de 
dagvaanling en de conclttsies van de 
pa1'tijen, cle beslissing van de 1'echte1· 
in hogeT be1·oep wellce is geg1·oncl op cle 
eenvoudige beweTing, dat doo1' cle pa1'
tij en niet ontkencl wonlt dat het statuttt 
van een van cle pm·tijen tot cle bevoegcl
heicl van een pa1'itai1· comite behoo1·t, 
tenvijl eenscleels uit geen vaststelling van 
cle beslissing van cle ee1'ste Teclde1' blij let 
clat cleze pa1'tij oncle1' cle bevoegclheicl van 
becloelcl pa1·itai1· comite viel en ancle1·
cleels cleze omstancligheicl in geen pToces
stuk aangevoenl of eTkencl wo1·clt noch 
voo1• cle eeTste 1'echte1· noch voo1· cle 1·echte1' 
in hoge1• be1'0ep (1). (Burg. Wetb., 
art. 1319, 1320 en 1322.) 

(DRIESSENS, T. NAA!VILOZE 
VENNOOTSOHAP « SOTRA!VIIN )),) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 23 oktober 1965 gewezen 
door de vVerkrechtersraad van de pro
vincie N amen, kamer voor werklieden ; 

(1) Raadpl. cass., 25 januari 1963 (Bttll. 
en PASIC., 1963, I, 596). 

Het stilzwijgen van een partij omtrent een 
feit kan in zover er ter zake geen bijzondere 
wetsbepaling bestaat, geen erkenning van dit 
feit opleveren tenzij het gepaard gaat met om-

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315, 1319, 1320, 
1322 en 1353 van het Burgerlijk ~Wetboek 
en 97 van de Grondwet, cloonlat de bestre
den sententie eiser zijn rechtsvordering 
tot betaling van een opzeggingsvergoe
ding heeft ontzegd op grond dat in het 
bedoelde geval een opzegging van drie 
dagen moet worden gegeven en zulks 
krachtens een beslissing van 6 mei 1954 
van het paritair cornite voor het bouw
bedrijf, bindend gemaakt bij koninklijk 
besluit van 22 jlmi 1954, dat krachtens 
de voormelde beslissing(en) de genoemde 
opzegging ingaat daags na de dag waarop 
de opzegging is betekend, dat niet wordt 
ontkend dat het statuut van eiser door 
het paritair comite voor het bouwbedrijf 
wordt geregeld en dat eiser een opzegging 
heeft gekregen die inging op 9 december 
1963 en eindigde op 14 december 1963, 
te1·wijl uit geen enkel van de stukken, 
waarvan bewezen is dat ze aan de rechter 
in hoger beroep zijn voorgelegd, blijkt 
dat op enig ogenblik werd beweerd dat 
het statuut van eiser door het paritair 
cornite voor het bouwbedrijf was gore
geld, zodat eiser niet de gelegenheid heeft 
gehad toe te geven of te ontkennen dat 
zulks wel degelijk het geval was en de 
rechter in hoger beroep derhalve uit het 
ontbreken van ontkenning vanwege de 
eiser ~1iet wettelijk het bewijs kon afleiden 
dat zijn statuut door voornoemd paritair 
comite was geregeld 

Overwegende dat de sententie eiser 
zijn rechtsvordering ontzegt op grond 
dat hij, in strijd met zijn bewering vel
gens welke hij recht had op een opzegging 
van veertien dagen, onderworpen was 
aan de beslissing van 6 mei 1954 van 
het paritair comite voor het bouwbedrijf 
waarbij een opzegging van drie dagen 
wordt vastgesteld, die de verwerende 
vennootschap in acht had genomen ; 

Dat de sententie, om te beslissen dat 
het statuut van eiser door het paritair 
comite voor het bouwbedrijf geregeld 
was, hierop steunt « dat niet wordt ont
kend " dat zulks het geval is ; 

Overwegende dat geen van de partijen 
in de inleidende da.gvaarding of in de 
conclusies in eerste aanleg of in hoger 
beroep genomen heeft beweerd of erkend 
dat het statuut van eiser door het pari-

standigheden clie clit karakter eraan toeken
nen; raadpl. cass., 18 september 1964 en 
24 mei 1965 (Bttll. en PASIC., 1965, I, 61 en 
1024), evenals de noten 1 en 2 onder het 
eerste van die arresten. 
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tair comite voor het bouwbedrijf was ge
regeld; dat dergelijke bewering of erken
ning ook niet blijkt uit de uiteenzetting 
van de eis en van het verweer in de sen
tentie van de eerste rechter en dat deze 
evenmin vaststelt dat eiser a.ls werkman 
van verweerster, onder genoemd comite 
ressorteerde ; 

Dat eiser aldus nooit verzocht werd 
bet feit te erkennen of te ontkennen dat 
als grondslag dient voor de beslissing, 
zodat de rechter dit feit niet bewezen 
kon beschouwen op grond van het stil
zwijgen dat eiser hierover had bewaard ; 

Dat het n1iddel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
dE>n sententie ; beveelt dat rnelding van 
dit arrest zal worden gemaald op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar de W erkrechtersraad van be
roep van de provincie Luik, kan'l.er voor 
werklieden. 

15 juni 1967. - 1e kamer. - VooT
zitte?·, H. Moriame, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve?·slaggeve?', H. Va
lentin. - Gelijkluiclencle conclusie, H. R. 
Hayoit de Termicou.:rt, procureur-gene
raal.- Pleite?', H. VanRyn. 

2e KAMER. - 19 juni 1967, 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING VAN DE BURQ.ERLIJKE PARTIJ 
TEQ.EN EEN BESLISSINQ. WAARBIJ HAAR 
HAAR EIS ON'I'ZEGD WORDT.- AFSTAND 
DOOR EEN ADVOOAAT BIJ HET HOF VAN 
OASSATIE. - BIJZONDERE VOLMAOHT 
VEREIST. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - CORREOTIONELE OF 
POLITIEREOHTBANKEN. - BESLISSINQ. 
VAN VRIJSPRAAK. - GEVOLGEN. 

1° De aclvocaat clie afstancl cloet van een 
VOO?'Ziening aOO?' een bU?'geTlij Jce pa?'t~j 
ingestelcl tegen cle beslissing waaTb~j 
haa?' haa?' eis ontzegcl wO?·clt, moet claa?'
toe bijzoncle?' gemachtigcl zijn (1). 

(1) Oass., 23 mei 1966 (Bttll. en PAsro., 
1966, I, 1200); raadpl. cass., 26 september 
1966, sup?'a, blz. 106. 

(2) Raadpl. noot 1 onder cass., 13 juli 1942 
(Bull. en PAsro., 1942, I, 171); cass., 29 maart 
1965 (ibid., 1965, I, 804) en 25 mei 1967, 
SU1JJ'a, biz. 117 4. 

2° De cor?·ectionele of politie?·echtbank 
wellce beslist dat de feiten van de telast
legging niet bewezen zijn, stelt ald1ts 
vast clat de ten laste van cle beklaagcle 
gelegcle feiten geen ancle?' miscl?·ij f ?t?:t
maken (2). (Impliciete beslissing.) 

(DENYS, T. DOLPHYN, DEJANS EN VANDER
HAEQ.HEN; OOOPERATIEVE VENNOOT
SOHAP « WESTVLAAl\18 BEROEPSKRE
DIET ll, T. DOLPHYN, DEJANS, VANDER
HAEGHEN EN VANDEN BERQ.HE.) 

ARREST. 

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

I. Wat de voorziening van de samen
werkende vennootschap « Westvlaams 
Beroepskrediet )) betreft : 

Overwegende dat JYP Bayart bij akte 
van 10 augustus 1966, daartoe bijzonder 
genmchtigd door eiseres, namens deze 
verklaard heeft afstand te doen van de 
voorziening in zover die gericht is tegen 
verweerder Gustaaf Vanden Berghe ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 496 van het Strafwetboek, door
clat, waar verweerders vervolgd werden 
wegens valsheid in geschriften en gebruik 
van valse geschriften namelijk door het 
opstellen van een valse overeenkon'lst, 
zogezegd gedagtekend op 7 april 1960 
en waarbij een visserssloep « Picorre " 
door tweede verweerder aan eerste en 
derde verweerders werd verkocht voor 
1.175.000 frank en waarbij de verweer
ders valseHjk bevestigden dat er 
250.000 frank betaald was in afkorting 
op de koopprijs, en door het opstellen 
van een vals kwijtschrift, zogezegd ge
dagtekend op 3 mei 1960, waarbij be
vestigd werd dat 925.000 frank wercl 
betaald voor slot van rekening op de 
verkoop van de visserssloep en dat de 
eerste en derde verweerders aldus eige
naars waren van het schip « Picorre " vrij 
en onbelast van elke schuld, deze feiten 
gepleegd zijnde ten naclele van eiseres 
die op grond van deze stukken oordeelde 
dat de eigenaars van het schip « Picorre " 
een economisch gezonde zaak beheerden, 
die lrredietwaardig was, en aan deze zoge
zegde eigenaars een kredietopening toe
stand van 500.000 frank op 27 oktober 
1960 en nogmaals van 500.000 frank op 
3 december 1960, - mi waar eiseres in 
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haar conclusies v66r het hof van beroep 
liet gelden dat het opmaken en aanwen
den der valse akten determinerend was 
geweest voor het verlenen van het krediet 
en aldus voor het ontstaan der door eise
res geleden schade - het bestreden ar
rest, na verweerders te hebben vrijge
sproken van gezegde betichtingen, de 
strafrechter onbevoegd heeft verklaard 
om over de bmgerlijke vordering van 
eiseres uitspraak te doen, om reden 
dat, alhoewel tweede en derde verweer
ders tijdens het onderzoek en ook nog 
ter zitting verklaarden dat voormelde 
koopakte en kwijting gesimuleerde akten 
waren, zulks niet als bewezen diende be
schouwd te worden, dat weliswaar een 
akte voorgelegd werd, gedagtekend op 
17 juni 1960, door de drie verweerders 
ondertekend, waaruit echter duidelijk 
bleek dat verweerders de akten van 
7 april 1960 en 3 mei 1960 als bestaan 
hebbende beschouwden, vermits uitdruk
kelijk verklaard werd dat ze vernietigd 
werden, en dat bij de akte van 17 juni 
1960 het schip opnieuw verkocht werd 
voor de prijs van 2.580.000 frank, te1·wijl 
nit de akte van 17 juni 1960 (stuk 38-16) 
bleek dat de prijs van het schip verdeeld 
werd in twee sommen, nmnelijk een eerste 
som van 1.200.000 frank betaalbaar einde 
december 1960 en een tweede som van 
1.380.000 frank betaalbaar in de loop van 
het jaar 1961, zodat verweerders, waar 
zij op 27 oktober 1960 en 3 december 
1960, door middel van de akten zogezegd 
op 7 april 1960 en 3 mei 1960 onderte
kend, bij eiseres krediet bekwamen door 
te laten gelden dat de koopprijs van het 
schip volledig was afbetaald, zich schul
dig gemaakt hebben aan aftroggelarij 
zoals voorzien door artikel 496 van het 
Strafwetboek, en de strafrechter be
voegd was om uitspraak te doen over de 
vordering van eiseres, en te1·wijl in alle 
geval de motivering van het bestreden 
arrest niet toelaat te weten in welke mate 
het gebruik door verweerders van de 
akten van 7 april 1960 en 3 mei 1960 
al of niet er toe strekte aan eiseres valse
lijk te doen geloven, dat de koopprijs 
van de boot volledig was afbetaald, en 
aldus krediet van eiseres te bekomen, 
noch dienvolgens te weten of dit gebruik 
soms geen strafbare aftroggelarij uit
nl.aakte ten nadele van eiseres, met als 
gevolg dat de strafrechter bevoegd was 
om over de vordering van eiseres uit
spraak te doen, zodat het bestreden ar
rest niet behoorlijk overeenkomstig de 
vereisten van artikel 97 van de Grondwet 
gemotiveerd is : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat noch uit de _vast
stellingen van het arrest noch mt de 
stukken waarop het Hof acht vermag te 
slaan blijkt dat verweerders zich aan 
het misdrijf voorzien door artikel 4~6 
van het Strafwetboek zouden schuldrg 
gemaakt hebben; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest duidel~jk 
beslist dat de feiten van de telastleggm
gen van valsheid in geschriften en gebruik 
ervan niet bewezen zijn ; 

Dat het zodoende vaststelt dat de fei
ten die ten laste van verweerders gelegd 
werden ook geen ander misdrijf uitma
ken; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

II. W at de voorziening van Carlos 
Denys betreft : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof acht verma.~ te sla~~ n~:t 
blijkt dat eiser, burgerhJke partrJ, ZIJn 
voorziening betekend heeft aan de ver
weerders; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening van eiseres in zover 
die gericht is tegen Gustaaf Vanden 
Berghe ; veroordeelt eiseres in de kost:n 
van deze afstand ; verwerpt de voorzre
ning voor het overige ; v~r:oordeelt. ie~ere 
eiser in de kosten van ZIJn voorzrer1.mg. 

19 jtmi 1967. - 2 8 kamer. - Voo1'
zitte1' H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'· 
slagg~ve1', H. Louveaux.- Gelijkluiclenrle 
conclusie, H. Duman, advocaat-generaal. 
- Pleite1', H. Bayart. 

2e KAMER. - 19 juni 1967. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN TEGEN WIE EEN OASSATIE· 
BEROEP RAN WORDEN INGESTELD. -
STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE REOHTS· 
VORDERING. - GEEN GEDING AANHAN · 

GIG BIJ DE FEITENREOHTER TUSSEN 
ElSER EN VERWEERDER.- GEEN VER· 
OORDELING VAN ElSER TEN VOORDELE 
VAN VERWEERDER. - NIET ONTVAN· 
KELIJRE VOORZIENING. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN. -
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STRAFZAKEN.- VERLENEN VAN VOOR· 
BEHOUD DOOR EEN VONNIS OF ARREST. 
- GEVOLG-. 

1° Is niet ontvankelij 7c de voo1'ziening die 
de beklaagde ingestelcl heeft tegen een 
bu1·ge?'lijlce pa1·tij waa1•mee hij geen ge
ding aanhangig had vom· de feitemechte1' 
en ten vom·dele van wie de best1·eden 
beslissing geen Ve1'001'deling tegen eise1' 
uitsp1•eekt (1). 

2° Het ve1·lenen van een vom·behoucl cloo1· 
een vonnis of een a1'1'est staat niet gelijk 
met een ve1·oo1'cleling en hie1'doo1' wo1'clt 
geen 1·echt vastgestelcl noah toegekencl (2) 
(3). 

(RAHOENS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
<C ANCIENNES BRASSERIES V ANDENHEU
VEL ET cie ll, T. LODEWIJCKX EN VER· 

SCHAEVE.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest door het Hof van beroep te Gent 
op 21 november 1966 gewezen; 

I. \Vat betreft de voorzieningen die 
tegen de beslissing gewezen over de vor
dering van het openbaar ministerie ten 
laste van de eisers gericht zijn 

a) door eiser, beklaagde : 

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

b) door eiseres, burgerlijk aansprake
lijke partij : 

Overwegende dat eiseres geen middel 
inroept; 

II. Wat betreft de voorzieningen van de 
eisers tegen de beslissing gewezen over 
de door Lodewijckx ingestelde burger
lijke vordering : 

Overwegende dat de eisers niet bevoegd 
zijn om een beroep in cassatie in te dienen 
tegen een beslissing gewezen over een 

(1) Oass., 6 februari 1967, sup1'a, blz. 701. 
(2) Raadpl. conclusie van de Heer Procu

reur-generaal Hayoit de Termicom·t, toen 
Eerste Advocaat-generaal, voor cass., 26 ok
tober 1944 (A1'1'esten van het Hof van Ve1'· 
b1•eking, 1945, biz. 18). 

(3) Artikel 27 van de wet van 17 april1878 
houdende de voorafgaande titel van het Wet-

geschil waarin ZIJ m hoger beroep geen 
gedingvoerende partij waren; 

Dat die voorzieningen niet ontvanke
lijk zijn; 

III. W at betreft de voorzieningen van 
de eisers tegen de beslissing gewezen over 
de door Verschaeve ingestelde burger
lijke vordering : 

A. In zover het arrest deze verweerder 
veroordeelt tot het betalen van schade
vergoedingen aan Lodewijckx " onder 
voorbehoud van zijn verhaal " tegen de 
eisers : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 202 en 203 van het 
W etboek van strafvordering (het eerste 
zoals gewijzigd door de wet van 1 mei 
1849, artikel 7), 1134, 1249, 1251, 1253, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en, zo nodig, 97 van de Grondwet, cloo1'
clat het bestreden arrest, bij wege van 
hervorming van het vonnis a quo, be
slist heeft dat tweede verweerder een 
verhaal bezat tegen de eisers voor het 
bedrag dat " zijn dragend aandeel over
treft >> (dit is voor de 4/5 van het bedrag 
dat hij aan eerste verweerder dient uit 
te kereri), te1·wijl, ee1'ste oncle1·cleel, bij ge
breke van enig beroep van eerste ver
weerder, de beslissing over de door he1n 
tegen de eisers ingestelde burgerlijke vor
dering kracht van gewijsde had bekmnen 
en het bestreden arrest dus, zelfs op on
rechtstreekse wijze, de eisers niet meer 
kon veroordelen tot het betalen van enige 
schadevergoeding aan deze partij, en het 
bestreden arrest dus, door dit niettemin te 
beslissen in de aangehaalde bewoordingen 
van zijn dispositief, de in het middel aan
gehaalde wettelijke beschikkingen, met 
name de artikelen 202 en 203 van het 
W etboek van strafvordering (het eerste 
zoals gewijzigd door de wet van 1 rnei 
1849, artikel 7) heeft geschonden; tweecle 
oncle1·deel, de schuldenaar die de schuld 
betaalt en tegen zijn medeschuldenaar 
in solidum een verhaal voor het gedeelte 
der schuld dat zijn dragend aandeel 
overtreft, uitoefent, als gesubrogeerd 
in de rechten van de oorspronkelijke 
schuldeiser handelt, en dus niet n.teer 

boek van strafvordering, zoals het gewijzigd 
is bij de wet van 30 mei 1961, stelt evenwel 
vast dat « zo de beslissing enig voorbehoud 
heeft erkend, dan is de eis die strekt om over 
het voorwerp van dat voorbehoud vonnis te 
doen wijzen, ontvankelijk gedurende dertig 
jaar na de uitspraak "· 
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rechten kan laten gelden dan deze laatste 
zelf bezit, zodat het bestreden arrest door 
te beslissen zoals het heeft gedaan, niet
tegenstaande de afwijzing van de burger
lijke vordering van eerste verweerder ten 
aanzien van de eisers, bij gebreke aan 
enig hoger beroep van zijnentwege, defi
nitief was geworden, de in het middel 
aangehaalde wettelijke beschikkingen, 
inzonderheid artikel 1251, 3°, van het 
Burgerlijk W etboek, heeft geschonden 

"\Vat de twee onderdelen betreft : 

Ovei'wegende dat het Hof van beroep 
de eisers geenszins veroordeelt tot het be
talen van schadevergoeding aan Lode
wijckx maar, na erop gewezen te hebben 
dat deze laatste de vergoedingen ver
schuldigd door V erschaeve had opge
vorderd en na de door het beroepen von
nis desbetreffende veroordeling van Ver
schaeve te hebben bevestigd, zich ertoe 
beperkt in zijn arrest te vermelden dat 
het verhaal van V erschaeve tegen de 
eisers voor het bedrag dat zijn dragend 
aandeel overtreft, voorbehouden wordt ; 

Overwegende dat het verlenen van een 
voorbehoud niet gelijkstaat met het uit
spreken van een. veroordeling en dat 
daardoor geen recht toegekend noch vast
gesteld wordt ; 

Dat het middel dat op een verkeerde 
lezing van het arrest rust, feitelijke 
grondslag mist ; 

B. In zover het arrest aan verweerder 
een schadevergoeding toekent ten laste 
van de eisers : 

Overwegende dat de eisers geen middel 
inroepen; 

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

19 juni 1967. - 2e kamer. - Vom·. 
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'· 
slaggeve1', H. Louveaux.- Gelijkluiclencle 
conchtsie, H. Duman, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Van Ryn. 

2e KAMER. - 19 juni 1967, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZA:KEJ"!,- BE
SLISSING VAN VEROORDELIJ"!G.- VER· 

MISDRIJF. - NIET REGELl\IIATIG MET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

Is niet regelmatig met reclenen omkleecl cle 
beslissing die een beklaagcle wegens 
van een misclrij f veroor·cleelt zoncle1· het 
bestaan van alle bestanclcltlen e1·van vast 
te stellen (I ) . 

(BOYRAZ.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 december 1966 door de 
Correctionele Rechtbank te Tongeren in 
hoger beroep gewezen ; 

Over het van ambtswege opgeworpen 
middel afgeleid. nit de schending van 
artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
bij bevestiging van de beslissing van de 
politierechtbank, eiser veroordeelt tot 
een geldboete van 26 frank of tot een 
vervangende gevangenzitting van acht 
dagen mits uitstel gedurende een jaar om 
op de openbare weg gereden te hebben 
te Genk op 30 april 1965 met een motor
voertuig zonder geldig schouwingsbewijs, 
met overtreding van artikel 92 (lees 93) 
van het besluit van de Regent van 22 mei 
1947; 

Overwegende dat voormelde bepaling, 
gewijzigd bij artikel 2, 20, van het ko
ninklijk besluit van 18 maart 1958, de 
verplichting voorzien te zijn van een 
schouwingsbewijs, slechts oplegt voor de 
voertuigen bedoeld door het algemeen 
reglement goedgekeurd bij het besluit 
van de Regent van 22 mei 1947; 

Overwegende dat het vonnis niet vast
stelt dat het door eiser op de openbare 
weg gebezigde motorvoertuig tot de do<"?r 
voornoemd reglement bedoelde categone 
wagens behoorde ; 

Overwegende dat het vonnis aldus al 
de bestanddelen van het misdrijf niet 
vaststelt en derhalve zijn beslissing no
pens de schuld van eiser niet regelmatig 
met r12denen omkleed heeft ; 

On1 die redenen, en zonder dat het no
dig is het door eiser opgeworpen middel 
te onderzoeken, vernietigt het bestreden 
vonnis ; beveelt dat melding van het 
thans gewezen arrest zal gedaan worden 

ZUIM HET BESTAAl"! VAST TE STELLEN (1) Cass., 23 mei 1966 (B1tll. en PASIO., 
VAl"! ALLE BESTAl"!DDELEN VAN HET 1966, I, 1198). 
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op de kant van de vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt, zetelende in hqger 
beroep. 

19 juni 1967. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeve1·, H. Louveaux.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 juni 1967, 

BURGERLI.JKE RECHTSVORDE
RING. - VORDERING TOT VERGOE
DING VOOR DE STRAFRECHTBANK GE
BRACHT. - 0NTV ANKELIJKHEID. 
VooRWAARDE. 

Is slechts ontvankelijk om voo1· de stmf-
1'echtbank een bu1·ge1'lijke 1·echtsvo1'de1'ing 
in te stellen hij die kan bewe1'en dat hij 
pe1•soonlijk benadeeld is do01· het mis
d1·ijj, voo1·we1·p van de stmjvo1'de1·ing, dit 
wil zeggen hij die doet blijken dat de daad 
of de schuldige onthouding, die bedoeld 
misd1'ijj vo1·mt, hem schade heeft kunnen 
be1·okkenen (1). 

(VAN DEEREN EN l'IIAES, 
T. VAN l'IIAANEN EN GYSEN.} 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 30 juni 1966 door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 471 van het Wetboek van 
strafrecht, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, doo1'clat het bestreden arrest 
beslist heeft " dat de schade waarover de 
burgerlijke partijen zich beklagen haar 
oorzaak niet vindt in een dezer misdrij
ven, welke slechts de gelegenheid waren 
van het openen van een gerechtelijk 
onderzoek, hetwelk, klaarblijkelijk we
gens de stellige verdenkingen van het 
slachtoffer en de bekentenissen van Ra
phael Van Deeren, tegen deze laatste 

" (1) Cass., 10 april 1967, snpm, blz. 954. 

gericht werd », te1'wijl het arrest aldus 
niet op voldoende wijze geantwoord heeft 
op het middel volgens hetwelk de ge
pleegde misdrijven als enige, efficiente 
oorzaak van de schade van de eisers 
moeten beschouwd worden, vermits het 
hof van beroep in zijn arrest niet be
kend maakt hoe het in rechte het oor
zakelijk verband tussen de fout (in 
casu de misdrijven) en de schade opvat, 
en welke juridische criteria het hof ertoe 
leide11 als « oorzaak » (juridisch begrip) 
te aanzien, het openen van een onderzoek, 
en als loutere « gelegenheid », het plegen 
van de misdrijven waarvan sprake, en 
te1'wijl dit gebrek aan antwoord op het 
middel van de eisers tot gevolg heeft dat 
de beslissingen van het bestreden arrest 
noch betreffende de aansprakelijkheid 
van de betichten VanMaanen enjof Gy
sen, noch betreffende de mate van deze 
aansprakelijkheid, noch dienvolgens be
treffende de vorderingen van de eisers 
voldoende gemotiveerd zijn : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zijn dispositief niet enkel op de door het 
middel aangehaalde gronden steunt, maar 
ook op de overweging, « dat de vordering 
van de burgerlijke partijen voor de straf
rechtsmachten slechts de herstelling kan 
nastreven van de schade veroorzaakt 
door een der misdrijven waarvoor de ver
wezenen vervolgd werden ; dat zij dus 
d.e vergoeding niet kan beogen van het 
nadeel door de burgerlijke partijen onder
vonden tengevolge van daden of ver
zuimen van de verwezenen, en meer be
paald van hun stilzwijgen, na de vol
tooiing van deze misdrijven » ; 

Dat deze gronden een passend ant
woord vonnen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede en het derde middel, 
beide afgeleid uit de schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk W etboek, het tweede, doonlat het 
bestreden arrest beslist heeft « dat de 
schade waarover de burgerlijke par
tijen zich beklagen haar oorzaak niet 
vindt in een dezer misdrijven, welke 
slechts de gelegenheid waren van het 
openen van een gerechtelijk onderzoek, 
hetwelk, klaarblijkelijk wegens de stellige 
verdenkingen van het slachtoffer en de 
bekentenissen van Raphael Van Deeren, 
tegen deze laatste g~richt werd », en 
aldus geweigerd heeft als oorzaak van 
de schade te aanzien een fout zonder 
wellm het misdrijf niet tot stand zou 
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gekomen zijn, tenvijl in rechte slechts 
als oorzaak van een schade kan aange
zien worden, de gebeurtenis zonder welke 
de schade niet kon ontstaan, en de ver
goeding op grond van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
aan het slachtoffer niet mag geweigerd 
worden wanneer onder de gebeurtenissen 
die tot het ontstaan van de schade hebben 
bijgedragen, er zich een bevindt die een 
fout uitmaakt (in cas~t : de gepleegde 
misdrijven), het clenle, clo01·clat het be
streden arrest aanneemt dat de daders 
" bij het plegen van hun misdrijven 
enkel hun eigen belang hebben gezocht 
en geenszins konden voorzien, noch 
hebben gewild, noch het risico hebben 
willen lopen dat de zoon van de burger
lijke partijen in hun plaats zou vervolgd 
en aangehouden worden ,,, te1·wijl het 
inzicht en de bedoelingen van de dader 
betreffende de mogelijke gevolgen van 
zijn wederrechtelijke daad zonder belang 
zijn voor de beoordeling van het oor
zakelijk verband tussen fout en schade : 

Overwegende dat alleen ontvankelijk 
is om een burgerlijke vordering v66r de 
strafrechter in te stellen hij die kan be
weren persoonlijk gelaedeerd te zijn 
door het misdrijf waarop de publieke 
vordering betrekking heeft, dit wil zeggen 
hij die doet blijken dat de daad zelve 
of de schuldige onthouding die bedoeld 
misdrijf uitmaakt hem schade heeft kun
nen berokkenen ; 

Overwegende dat de eisers zich burger
lijke partij gesteld hebben tegen de ver
weerders die vervolgd en veroordeeld 
werden uit hoofde van diefstal, met ge
weld en bedreigingen gepleegd ten nadele 
van Ida Van den Berghe ; 

Overwegende dat de door de eisers on
dergane schade, waarvan zij vergoeding 
vroegen, die is welke zou zijn voortge
sproten nit het stellen onder bevel tot 
aanhouding van hun zoon, die ervan 
verdacht was voormelde diefstal gepleegd 
te hebben, en nit zijn vervolging, nader
hand, v66r de correctionele rechtbank, 
terwijl de verweerders de daders van het 
misdrijf waren ; 

Dat aldus de schade tot herstelling 
waarvan de door de eisers ingediende vor
dering strekt geenszins door het misdrijf 
zelf veroorzaakt werd ; dat inderdaad 
noch uit de vaststellingen van het arrest, 
noch nit de processtukken waarop het 
Hof acht vermag te slaan blijkt dat de ei
sers aangevoerd hebben dat het ten laste 
van de verweerders gelegde misdrijf van 
zware diefstal hen persoonlijk gelaedeerd 

heeft, in die zin dat de ondergane schade 
uit het kwaad zelf zou voortgevloeid zijn 
dat het eigen gevolg is van de feiten 
welke de wet als misdrijf aanmerkt we
gens de door haar in acht genomen 
rechtslu;enking ; 

Dat" het bestreden arrest derhalve 
terecht de burgerlijke vordering niet 
ontvankelijk heeft verklaard ; 

Dat de middelen naar recht falen ; 

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

19 juni 1967. - 2e kamer. - Voor
zitter en Vm·slaggeve1·, H. van Beirs, voor
zitter.- Gelijkhticlencle conclusie, H. Du
mon, advocaat-generaal. 

2e KA,MER. - 19 juni 1967, 

1o SOCIALE ZEKERHEID. - ALGE
MEENHEDEN. - GEEN OVERDRACHT 
DOOR DE WERKGEVER AAN DE RIJKS
DIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZE
KERHEID VAN DE AFHOUDINGEN BE
PAALD BIJ ARTIKEL 3 VAN DE BESLUIT
WET VAN 28 DECEMBER 1944 EN VAN 
DE DOOR DE WERKGEVER VERSCHUL
DIGDE BIJDRAGEN.- BEVOEGDHEDEN 
VAN DE VREDERECHTER EN VAN DE 

POLITIERECHTER. 

2o SOCIALE ZEKERHEID. - ALGE

MEENHEDEN. - GEEN OVERDRACHT 
AAN DE RIJKSDIENST VOOR MAAT
SCHAPPELIJKE ZEKERHEID VAN DE 
AFHOUDINGEN BEPAALD BIJ ARTIKEL 3 
VAN DE BESLUITWET VAN 28 DECEM
BER 1944 EN VAN DE DOOR DE WERK
GEVER VERSCHULDIGDE BIJDRAGEN. 
- RIJKSDIENST DIE VOOR DE VREDE
RECHTER EEN VORDERING TOT BETA
LING HEEFT INGESTELD. - STRAF
VORDERING. - 0NTVANKELIJKHEID. 

3o SOCIALE ZEKERHEID.- VeRDE
RING DIE VOOR DE BURGERLIJKE 
RECHTBANK TEGEN EEN WERKGEVER 
INGESTELD IS DOOR DE RIJKSDIENST 
VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID 
OMDAT DE AFHOUDil"'GEN BEPAALD 
BIJ ARTIKEL 3 VAN DE BESLUITWET VAN 
28 DECEMBER 1944 NIET OVERGEDRA
GEN EN DE DOOR HEM VERSCHULDIGDE 
BIJDRAGEN NIET BETAALD WERDEN. -
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VoRDERING DOOR DIT REOHTSOOLLEGE 
VERJAARD VERKLAARD. - LATERE 
VEROORDELING VAN DE WERKGEVER 
DOOR HET STRAFGEREOHT WEGENS HET 
BIJ ARTIKEL 12, § 2, LID 3, VAN BE
DOELDE BESLUITWET Ol\'ISOHREVEN l\'IIS
DRIJF,- STRAFGEREOHT DAT BOVEN
DIEN DE WERKGEVER VAN Al\'IBTSWEGE 
VEROORDEELT TOT BETALING AAN DE 
RIJKSDIENST vAN DE AOHTERSTALLIGE 
BIJDRAGEN.- GEEN SOHENDING DOOR 
HET STRAFGERECHT VAN HET DOOR DE 
BURGERLIJKE RECHTBANK GEWIJSDE. 

4o RECHTERLIJK GEWIJSDE. -So
mALE ZEKERHEID. - VORDERING IN
GESTELD TEGEN EEN WERKGEVER DOOR 
DE RIJKSDIENST VOOR JVIAATSCHAPPE
LIJKE ZEKERHEID Ol\'IDAT DE AFHOU
DINGEN BEPAALD BIJ ARTIKEL 3 VAN 
DE BESLUITWET VAN 28 DEOEJ\'IBER 
1944 NIET OVERGEDRAGEN EN DE 
DOOR HEJ\'I VERSCHULDIGDE BUDRA
GEN NIET BETAALD WERDEN. - VoR
DERING VERJAARD VERKLAARD DOOR 
DE BURGERLIJKE REOHTBANK. - LA
TERE VEROORDELING VAN DE WERK
GEVER DOOR HET STRAFGEREOHT WE
GENS HET BIJ ARTIKEL 12, § 2, LID 3, 
VAN BEDOELDE BESLUITWET Ol\'ISOHRE
VEN J\IISDRUF. - STRAFGEREOHT DAT 
BOVENDIEN DE WERKGEVER VAN 
AMBTSWEGE VEROORDEELT TOT BETA
LING. AAN DE RuKSDIENST VAN DE 
AOHTERSTALLIGE BUDRAGEN. - GEEN 
SCHENDING DOOR DIT LAATSTE RECHTS
COLLEGE VAN HET DOOR DE BURGER
LIJKE RECHTBANK GEWIJSDE. 

1° De Rijlcsclienst vooT maatschappelijlce 
zelce1'heid lean voo1• de v1·ederechte1' de 
inv01'de1·ing ve1·volgen van de sommen 
die doo1• cle we?·lcgever ve1·sclmldigd zijn, 
bij toepassing van de besluitwet van 
28 clecembe?' 1944, en oncle1· mee1· van de 
afhoudingen bepaald bij artikel 3 van 
evenbecloelcle beshtitwet. De politierechte1· 
die claarna lcennis neemt van een lclacht 
ofwel van cle ministe1' tot wiens bevoegd
lwid de sociale voo?'ZO?'g behoort ofwel 
van cle Rijksclienst, moet na toepassing 
van cle stmfsanctie, gestelcl bij § 2 van 
a1·tilcel 12 van bedoelcle besluitwet, op 
de wm·lcgevm· die geen afhouclingen !weft 
gedaan of ze niet heeft oveTgemaalct 
aan de Rijlcsdienst, samen met zijn bij
d1'agen, van ambtswege cleze werlcgevm· 
ve1•oo1'delen om aan becloelcle Rij lcsclienst 
de achte?'stallige bijcl1'agen te betalen. 

2° Het instellen do01· cle Rijlcsclienst voo?' 
maatschappelijlce zelce1'heicl tegen een 

wm·lcgeve?' van een v01·clering voo1· cle 
btwge1·lijlce rechtbanlc om de gedane 
afhottclingen en de verschuldigde bijd1'a
gen te betalen, levm·t geen beletsel op 
voo1· cle late1'e nee1·legging van een klacht 
clo01· de Rijksclienst of clo01· de bevoegde 
ministm· tegen deze werlcgever en voo1· 
het instellen van cle strafvorde?·ing we
gens cle do01• cleze laatste gepleegcle ove?'
trecling (1). (Besluitwet van 28 decem.
ber 1944, art. 12, §§ 1 en 2.) 

3° en 4° Het gezag van het 1'echte1'lijlc ge
wijscle ve1·bo?~clen aan het vonnis van 
cle bu?·ge1·lijlce ?'echtbank, die ve1jaanl 
ve?·lclaa1·t cle vonle1·ing van cle R#lcs
dienst voo1· maatschappel~ike zelcerheid 
tegen een we1'lcgeve?' die e1·toe strekt 
de afhoudingen bepaald bij artilcel 3 
van de beslttitwet van 28 december 
1944 ove1· te d1·agen en cle achterstal
lige bijdmgen te betalen, wonlt niet 
geschonclen cloo1· het vonnis van het 
st?·afgm·echt clat, na toepassing op de 
we?'lcgeve?' van een stTafsanctie, wegens 
dit ontbrelcen van ove?'dracht en beta
ling, hem van ambtswege ve1·oonleelt 
tot betaling aan de Rijksclienst van 
de achte1·stallige bijclragen evenals van 
de verhogingen van bijcl1·agen en de 
ve?'Zttim81·ente (2). (Besluitwet van 
28 december 1944, art. 12, §§ 1 en 2.) 

(RUKSDIENST VOOR J\'[AATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, T. VANDE VELDE-WINANT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 maart 1967 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Gent; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 3 (inzonderheid 3, 
lid 2, gewijzigd door artikel 33 van de 
wet van 12 juli 1957) en 12 (inzonderheid 
12, §§ 1 en 2, beide gewijzigd door artikel2 
van de besluitwet van 6 september 1946) 
van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, 2, 3, 4 en 5 van de 
wet van 17 april 1878, de voorafgaande 
titel van bet Wetboek van strafvordering 
inhoudende, 1350, 1351 en 1352 van bet 

(1) Cass., 11 april 1960 (Bull. en PAsro., 
1960, I, 960). 

(2) Cass., 14 maart 1955 (Bttll. en PAsro., 
1955, I, 781). 
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Burgerlijk W etboek, en 97 van de Grand
wet, doonlat het bestreden vonnis ge
weigerd heeft acht te slaan op de recht
streekse dagvaarding van verweerder 
v66r het strafgerecht, gesteund op arti
kel 12, § 2, van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd 
door artikel 2 van de besluitwet van 6 sep
tember 1946, op de gronden : dat de 
burgerlijke vordering die bij de recht
streekse dagvaarding wordt ingesteld, 
hetzelfde voorwerp heeft als die welke 
eiser tegen dezelfde gedaagde v66r de 
burgerlijke rechtbank had ingesteld, en 
die wegens verjaring op 4 jtmi 1965 bij 
een in kracht van gewijsde gegaan vonnis 
van de burgerlijke rechtbank werd afge
wezen, dat bedoelde vordering, onder die 
voorwaarden, niet ontvankelijk is en dat, 
wanneer de rechtstreekse dagvaarding 
niet ontvankelijk is, de openbare verde
ring niet door de rechtstreekse dagvaar
ding kan worden ingesteld, tenvijl het 
instellen, door de Rijksdienst voor maat
schappelijke zekerheid tegen een werk
gever, van een vordering v66r de bur
gerlijke rechtbank tot betaling van 
gedane afhoudingen en verschuldigde 
bijdragen niet in de weg staat aan het 
indienen, naderhand, van een klacht 
door de Rijksdienst tegen dezelfde werk
gever en aan het uitoefenen van de pu
blieke vordering uit hoofde van de door 
de werkgever begane overtreding, te7'
w~jl de bepaling van artikel 12, § 1, lid 3 
(lid 5 na de wijziging door artikel 3 van 
de wet van 14 juli 1961), van meerge
n1.elde besluitwet van 28 december 1944, 
die de verjaring regelt van de vorderingen 
waarover de Rijksdienst v66r de burger
lijke rechtbanken beschikt tegen de werk
gevers uit hoofde van niet-betaling van 
de bijdragen, vreemd is aan het geva1 
waarin, op de publieke vordering, de 
strafrechtbank, onder toepassing van de 
stra£sanctie op de werkgever die de afhou
dingen niet heeft gedaan of ze niet regel
matig heeft afgedragen, ambtshalve de 
werkgcver 1noet veroordelen, uit kracht 
van artikel 12, § 2, lid 8, van voormclde 
besluitwet, tot het stortcn aan de Rijks
dienst voor maatschappelijke zekerheid, 
van de achterstallige bijdragen, alsmede 
van de bijdragevermeerderingen en de 
verwijlinterest ; dat de vordering waar
over de Rijksdienst v66r de burger
lijke rechtbanken beschikt tegen de bij
drageplichtige werkgevers, uit hoofde 
van niet-betaling van bijdragen in de 
gestelde termijn, en de strafvordering 
welke op de klacht van de Rijksdienst 

wordt ingesteld, van elkaar verschillen 
door hun aard en hun voorwerp, en 
dat derhalve het in kracht van gewijsde 
gegane vonnis van de burgerlijke recht
bank, hetwelk de eerste vordering niet 
ontvankelijk verklaart wegens verjaring, 
ten opzichte van de tweede vordering 
niet de uitwerking van het gewijsde heeft 
en noch aan het instellen, noch aan de 
ontvankelijkheid van die vordering in 
de weg kon staan : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de bij rechtstreekse dagvaarding bij de 
strafrechter aanhangig gemaakte verde
ring door eiser ingesteld op grond van 
artikel 12, § 2, van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, 
zoals het gewijzigd werd door artikel 2 
van de besluitwet van 6 september 1946, 
als niet ontvankelijk afgewezen heeft om 
de in het middel aangehaalde redenen ; 

Overwegende dat, bij toepassing van 
voormeld artikel 12, eiser de invordering 
van de door een werkgever verschuldigde 
sonm1.en v66r de vrederechter mag vor
deren ; dat hij ook klacht mag indienen ; 

Overwegende, enerzijds, dat het feit 
dat eiser een burgerlijke vordering v66r 
de vrederechter had ingesteld overeen
komstig § 1 van artikel 12, niet belette 
dat de publieke vordering bij de straf
rechter aanhangig zou worden gemaakt 
overeenkomstig § 2 van ditzelfde artikel ; 

Overwegende, anderzijds, dat, nu de 
burgerlijke rechter bij vonnis van 4 j1-mi 
1965 de v66r hem ingestelde eis als ver
jaard afgewezen had, de strafrechter, die 
niet vaststelde dat de publieke vordering 
verjaard was, verplicht was verweerster 
ambtshalve te veroordelen tot het storten 
aan eiser van de achterstallige bijdragen, 
alsmede van de bijdragevermeerdering en 
de verwijlinteresten; 

Overwegende inderdaad dat de verde
ring van eiser v66r de burgerlijke rechter 
enkel op de bepalingen van§ 1 van boven
gemeld artikel 12 kon steunen, terwijl 
eiser voor de strafrechter op de bepa
lingen van § 2 van dit artikel stetmde ; 
dat, nu de oorzaak van beide vorderingen 
niet identiek was, er geen rechterlijk 
gewijsde bestond ten opzichte van een 
van die vorderingen ingevolge de over 
de andere gewezen beslissing ; 

Dat het middel gegrond is ; 

En overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing over de burgerlijke 
vordering van eiser de vernietiging van 
zijn veroordeling in de kosten van de 
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publieke vordering moet medebrengen, 
nu deze veroordeling regelmatig bestre
den is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak doet 
over de burgerlijke vordering van eiser 
en over de kosten van de strafvordering; 
beveelt dat melding van het thans ge
wezen arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt verweerder in de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Den
dermonde, zetelende in hoger beroep. 

19 juni 1967. - 2e kamer. - Voor
zittel', H. van Beirs, voorzitter. - Vm·
slaggever, H. Wauters. - Gelijkluiclencle 
conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. De Bruyn en Philips. 

2° KA.llmR. - 19 juni 1967. 

vVEGVERKEER. - PERsooN mE op 

EEN OPENBARE PLAATS IN STAAT VAN 
DRONKENSCHAP EEN VOERTUIG BE

STUURT.- BoETE.- MINIMUM. 

De boete die wonlt opgelegd aan degene 
clie op een openbare plaats in staat van 
clronkenschap een voertttig heeft bestum·cl 
kan niet mincle1· beclm gen clan 100 j1·. ( 1). 
(\Vet van 1 augustus 1899, art. 2-4.) 

(PROCUREUR DES KONINGS 

TE GENT, T. DE WILDE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 maart 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Gent; 

Over het rniddel afgeleid uit de schen
ding van artikel 2-4 van de wet van 1 au
gustus 18.99, zoals gewijzigd en aangevuld 
door de wetten van 15 april 1958 en 
1 augustus 1963, cloonlat het bestreden 
vonnis, bij toepassing van artikel 65 van 
het Stra.fwetboek, vcrweerder tot een 
cnkele geldboete van 50 frank veroordeelt 
om : a) op een openbare plaats, in staat 
van dronkenschap een voertuig te hebben 
bestuurd, b) in een openbare plaats in 
staat van dronkenschap te zijn bevonden, 

· (1) Oass., 6 februari 1967, sttpra, biz. 698. 

c) op cen open bare plaats, een voertuig 
te hebbcn bestuurd na alcoholische dran
ken in zodanige hoeveelheid te hebben 
verbruikt dat het alcoholgehalte in zijn 
bloed op het ogenblik dat hij bestuurdc 
ten minste 1,5 gram per duizend bcdroeg, 
en hct verva.] uitspreekt, voor een duur 
van vijft.ien dagen, van het recht tot het 
besturen van de motorrijtuigen voorzien 
bij de categorieen A, B, C, D, E en F 
van artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 3 mei 1965, met algehcle vrijstelling 
van het onderzoek voorzien bij arti
kel 2-14 van de wet van 1 augustus 1899, 
terwijl, ingevolge artikel 65 van het 
Strafwetboek, wanneer een zelfdc feit 
verscheidene misdrijven oplevert, aileen 
de zwaarste straf wordt uitgesproken, ten 
deze de straf voorzien voor het feit a bij 
artikel 2-4 van de wet van 1 augustus 
1899, dit wil zeggen een minimum gevan
genisstraf van vijftien dagen en een mini
mum geldboete van 100 frank of een van 
die straffen aileen, en tm·wijl artikel 85 
van het Strafwetboek niet toepasselijk 
is op de inbreuken voorzien bij voor
noemde wetsbepaling, zodat de rechter, 
door een geldboete van 50 frank op te 
leggen bij aanneming van verzachtende 
omstandigheden, een straf heeft uitge
sproken welke beneden het wettelijk 
minimum ligt : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
verweerder schuldig verklaart om : a) op 
een openbare plaats, in staat van dron
kenschap, een voertuig te hebben be
stuurd, b) in een opcnbare plaats in staat 
van dronkenschap te zijn bevonden, c) op 
cen openbare plaats, een voertuig te heb
ben bestuurd na alcoholische dranken 
in zodanige hoeveelheid te hebben ver
bruikt dat het alcoholgehalte in zijn bloed 
op het ogenblik dat hij bestuurde ten 
minste 1,5 gram per duizend bedroeg; 

Overwegende dat het verweerder, we
gens deze misdrijven opgeleverd door 
een zelfde feit, tot een geldboete van 
50 frank veroordeelt, verhoogd met 
190 decimes, aldus gebracht op 1.000 fr., 
tot een vervangende gevangenisstraf van 
vijftien dagen en tot een verval van het 
recht tot het besturen van een motor
rijtuig, met a.!gehele vrijstelling van het 
onderzoek voorzien bij artikel 2-14 van 
de wet van 1 augustus 1899; 

Overwegende dat de zvvaarste straf 
welke ten deze toepasselijk is die is welke 
voor het eerste misdrijf voorzien is, mis
drijf dat, naar luid van artikel 2-4 van 
de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd 
door de wet van 15 april 1958, gestraft 
wordt met gevangenisstraf van vijftien 
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dat het voorstellen van militaire bedie
ningen en het geven van " aanwijzingen 
en tegenaanwijzingen » wel handelingen 
waren van het ambt van eiser en dat deze 
aldus, door het geven van aanwijzingen 
en tegenaanwijzingen, bevoegd was om 
tussen te komen bij de militaire overheid 
wat betreft de plaats waar de door hem 
onderzochte rekruten hlm militaire dienst 
zouden vervullen ; 

Overwegende dat het arrest eraan toe
voegt dat eiser werkelijk, op bepaalde 
door hem in te vullen formulieren, telkens 
het kader voorbehouden aan de "aan
wijzingen en tegenaanwijzingen >> inge
vuld heeft met de aanduiding van een 
of meer bepaalde garnizoenen ; dat het 
aldus in de wijze waarop eiser zijn ambt 
heeft uitgeoefend een bijkomend bewijs 
van zijn bevoegdheid lweft gevonden ; 

Dat zulks een gepast antwoord uit
Inaakt op hogervermelde conclusie van 
eiser; 

Overwegende dat, in zover het middel 
het arrest verwijt de bewijskracht van 
de " Algemene richtlijnen voor het onder
zoek in het CRS van de rekruten van 
de militieklasse 1966-1967 )), gedateerd 
31 augustus 1965, te hebben miskend, 
het niet ontvankelijk is, daar dit stuk 
noch aan de eerste rechter noch aan het 
hof van beroep werd overgelegd ; 

Dat mitsdien het middel niet kan aan
genomen worden ; 

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

II. W at betreft de voorzieningen van 
Avile De Schutter, Karel Geens en Ro
bert Heyndrickx : 

(1) Honoraria waren verschuldigd aan de 
rechtsvoorganger van de eisers, architect van 
beroep, toen deze overleed in de maand fe
bruari 1955. Een gedeelte ervan is aan de 
nalatenschap betaald in 1956. Deze inkomsten 
zijn van ambtswege aangeslagen omdat hier
voor geen aangifte is ingediend. 

De aanslag was vastgesteld overeenkomstig 
artikel 32, § 1, lid 1, van de gecoiirdineerde 
wetten, volgens hetwelk de bedrijfsbelasting 
op de bij artikel 25, § 1, 1° en 3°, bedoelde 
winsten en baten wordt gevestigd op het 
vastgesteld of vermoedelijk inkomen van het 
vorig jaar, indien het een belastingplichtige 
geldt die een boekhouding per burgerlijk jaar 
voert. De rechthebbenden van de overleden 
belastingplichtige hebben tegen deze aanslag 

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

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

19 juni 1967. - 2e kamer. - Voo?'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - VeT
slaggeve1', H. Naulaerts.- Gelijlcluidende 
conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. 

ze KAMER. - 20 juni 1967. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE. - Dr
RECTE BELASTINGEN. - GEZAG VAN 
HET RECHTERLIJK GEWIJSDE INZAKE 
DIRECTE BELASTINGEN. - BEG RIP. 

Het beginsel van het gezag van het 1'echte?'· 
lijlc gewijsde inzalce di1·ecte belastingen 
wordt niet mislcend dom· het a1·rest van 
het hof van be1·oep, waa1·bij geldig VB?'· 

lclaa1'd wonlt een aanslag wellce lcrach
tens cwtilcel 7 4.bis van de gecoonlineenle 
wetten bet1·efjende de inlcomstenbelas
#ngen is gevestigd op de belastingele
menten zelf, die het voo1·we1·p zijn van 
de beslissing van de clirecteur de1· belas
tingen, waaTtegen geen be1·oep is inge
steld en waa1·bij de aanslag over hetzelfde 
dienstjaar nietig ve?·lclaa1·d wenl, wan
neer de di1·ecte~w zich in deze beslissing 
e1·toe bepe1·kt heeft de titel tot inning te 
vernietigen, alhoewel hij het bestaan 
van cle belastingschuld en het recht van 
de administ1·atie de betaling ervan te 
eisen stellig aanneernt ( 1). ' 

bij de directeur der belastingen een reclamatie
1 

op grond van verval ingediend. 
De directeur heeft in een beslissing van 

3 september 1959 de aanslag vernietigd, omdat 
deze had moeten ten kohiere gebracht zijn 
bij navordering van rechten, geenszins over 
het dienstjaar 1957, cloch wel over het" bijzoncler 
clienstjam· 1956 ,, en dientengevolge stelt hij 
de nalatenschap van belasting vrij ten bedrage 
van de aanslag bij navordering van rechten 
over het dienstjaar 1957. 

Dit komt neer op de toepassing van arti
kel 32, § 2, van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, naar 
luid waarvan « in geval van staking van be
drijfin de loop van het jaar, wegens sterfgeval 
of om enige andere reden een bijzondere aan-
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(CASSE, WEDUWE PETIT, EN LITISCON
SORTEN, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 maart 1965 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

slag wordt geregeld naar de uitkomsten van 
het tijdvak gedurende hetwelk het bedrijf 
werd uitgeoefend >>. 

Tegen deze beslissing is geen beroep inge-
steld. ' 

De administratie heeft op 17 november 
1959, ter vervanging van de vernietigde aan
slag, ten name van dezelfde nalatenschap op 
hetzelfde inkomen een nieuwe aanslag geves
tigd met toepassing van artikel 74bis, lid 1, 
van de gecoordineerde wetten. Deze aanslag 
gold voor het dienstjaar 1959 bij navordering 
van rechten over het « bijzonder dienstjaar 
1956 )), 

Tegen deze nieuwe aanslag is op 24 januari 
1961 een reclamatie ingediend. Deze recla
matie werd verworpen bij beslissing van de 
directeur, die de belastbare grondslag op 
776.118 frank bracht. Ter uitvoering van deze 
beslissing werd over het dienstjaar 1961, een 
aanvullende belasting ten kohiere gebracht, 
bij navordering van rechten over het « bijzon
der dienstjaar 1956 ». 

De eisers hebben tegen de beslissing een be
roep ingesteld gegrond op de miskenning van 
het rechteJ1/Iijk gewijsde en voor het hof van 
beroep, rechtdoende over de wettelijkheid van 
de aanslag bij navordering van rechten over 
het « bijzonder dienstjaar 1956 », gingen de 
eisers en verweerder akkoord met de over
weging dat de aanslag niet behoefde te worden 
gevestigd met betrekking tot het « bijzondm• 
dienstjam· 1966 », doch wei bij nav01·dm·ing 
van 1·eahten ovm· het dienstjam• 1967. 

Wat was er gebeurd? 

Tussen de beslissing van de directeur van 
3 september 1959 en de nieuwe aanslag op 
17 november 1959 eensdeels en de proces
voering over het beroep voor het hof van 
beroep anderdeels is door het Hof van cassatie 
op 7 januari 1964 een arrest uitgesproken 
(zie Bull. en PAsro., 1964, I, 473). In dit arrest 
beslist het Hof ten aanzien van de belasting 
van het bedrag dat een notaris van zijn op
volger voor de neerlegging van zijn ambt als 
gedeeltelijke betaling had ontvangen voor de 
overdracht van het recht honoraria te innen, 
verschuldigd voor de verleden akten, dat dit 

0ASSATIE, 1967. - 41 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1350 en 1351 van 
het Burgerlijk Wetboek, 74bis van de 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948 gecoi:irdineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, cloor
clat het bestreden arrest erop wijst dat 
"de beslissing van 3 september 1959 
wegens onwettelijkheid - schending van 
artikel 32, § 2, van de gecoi:irdineerde 

bedrag volledig diende te worden opgenomen 
in de belastbare grondslag van de bij arti
kel 32, § 2, van de gecoordineerde wetten be· 
treffende de inkomstenbelastingen vastge
stelde bijzondere aanslag. 

Volgens deze rechtsleer lag het dienstjaar 
1957 opnieuw ten gronde aan het aanslagjaar 
en de partijen concludeerden tot de vernieti
ging van de aanslag, bij navordering van 
rechten over het « bijzonder dienstjaar 1956 ». 

De administratie heeft aan het hof van 
beroep, waarbij het geschil reeds aanhangig 
was, overeenkomstig artikel 74bis, lid 2, een 
aanvullende aanslag overgelegd bij navorde
ring van rechten over het dienstjaar 1957. 
Deze aanslag uit hoofde van dezelfde belasting 
op dezelfde belastingelementen werd aldus 
gevestigd over hetzelfde dienstjaar waar
voor het vernietigd werd, bij beslissing van 
de directeur van 3 september 1959, waartegen 
geen beroep was ingesteld. 

Volgens de stelling van de eisers had het 
hof van beroep bij de geldigverklaring van 
deze aanvullende aanslag het gezag miskend 
van het rechterlijk gewijsde van de beslissing 
van de directeur der belastingen, waartegen 
geen beroep werd ingesteld. Het staat vast dat 
deze rechtsbeslissingen het gezag van het 
rechterlijk gewijsde hebben; cass., 31 januari 
1956 (Bull. en PAsro., 1956, I, 558); 1 oktober 
1957 (ibid., 1958, I, 79); 4 december 1958 
(ibid., 1959, I, 340); 21 februari 1961 (ibid., 
1961, I, 676); 29 oktober 1963 (ibid., 1964, 
I, 224). 

Het is onnodig te onderstrepen dat het 
gezag van het rechterlijk gewijsde inzake 
directe belastingen niet behoeft te voldoen 
aan alle voorwaarden van deze rechtsinstelling 
in burgerlijke zaken, binnen het raam van 
de artikelen 1350 en 1351 van het Burgerlijk 
Wetboek. Dit essentieel onderscheid werd 
belicht door het arrest van het Hof van 22 ja
nuari 1963 (Bull. en PAsro,, 1963, I, 586) en 
ook door recentere arresten. 

Welke zijn dan inzake directe belastingen 
de grenzen van het gezag van het rechterlijk 
gewijsde? 

Het Hof heeft in zijn arresten van 22 ja
nuari 1963 (Bull. en PAsro., 1963, I, 586) doch 
vooral in de arresten van 17 januari en 
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wetten - een aanslag nietig verklaart 
(dienstjaar 1958, navordering van 1957, 
artikel 850.632) die op dezelfde elemen
ten, dit is het honorarium in 1956 ont
vangen door de erfgenamen van wijlen 
Fernand Petit, ten laste van diezelfde 
nalatenschap en voor hetzelfde dienst
jaar 1957 was gevestigd )) en dat «onder
havig arrest, beslissende dat het arti
kel 32, § 1, van de gecoordineerde wetten 
is dat zou moeten toegepast worden, aan 
de aangevoerde beslissing haar onmisbare 
steun, zonder welke ze niet kon voort
bestaan, ontneemt ll, en de subsidiaire 
aanslag geldig verklaart die door de 
admin.istratie gevestigd is krachtens arti
kel 7 4bis van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ten 
laste van de nalatenschap van wijlen 

7 maart 1967, S1tpm, blz. 860, uitdrukkelijk 
de omvang van het gezag van het rechterlijk 
gewijsde beperkt tot wat zelce1· en noodzalcelijk 
bm·echt is, al slaat het op de beslissing van de 
clirecteur op de reclamatie van de belasting
schuldige of op het arrest van het hof van 
beroep op het tegen deze beslissing ingestelde 
beroep. 

De rechtspraak heeft in het begrip " gezag 
van het rechterlijk gewijsde , in b1wgm·lijlce 
!Zftken op voortreffelijke wijze een element 
verduiclelijkt dat blijkbaar aangetroffen wordt 
in het gezag van het rechterlijk gewijsde zowel 
in clergelijke zaken als in straf-, militie- en 
verkiezingszaken alsmecle inzake clirecte be
lastingen. 

Het Hof heeft immers meermaals erop ge
wezen clat nazien of een beschikking door het 
gezag van het rechterlijk gewijscle gedekt 
wordt, betekent dat " er worclt onclerzocht of 
de nieuwe bewering kan worden aanvaarcl 
zoncler het voorcleel van de vroegere beslissing 
te niet te cloen » (cass., 6 april 1961, Bnll. 
en PASIC., 1961, I, 835; 5 mei 1961, ibicl., 
1961, I, 955, en 8 april 1965, ibid., 1965, I, 
849). 

Gewis client men aan te nemen dat het 
gezag van het rechterlijk gewijscle zich verder 
uitstrekt clan tot het beschikkend gedeelte 
aileen en clat het betrekking heeft op een 
complexe beslissing, waarbij het beschikkend 
gedeelte (cass., 11 maart 1954, Bttll. en PAsrc., 
1954, I, 606, en 1 december 1961, ibid., 1962, 
I, 413) onafscheidelijk verbonden is met de 

_ reden waarop het nooclzakelijk steunt (cass., 
22 januari 1963, Bttll. en PAsiC., 1963, I, 
586; 29 december 1963, ibid., 1964, I, 224; 
22 maart 1966, ibid., 1966, I, 945 en 17 ja
nuari 1967, Bttp1•a, blz. 604); alclus bepalen 
de redenen de omvang van het rechterlijk 
gewijscle en stellen zij de clraagwijdte van de 

Fernand Petit over het dienstjaar 1962, 
navordering 1957, terwijl : a) het gezag 
dat de wet aan het rechterlijk gewijsde 
toekent - in het onderhavig geval de 
beslissing van 3 september 1959, welke 
een eindbeslissing is geworden bij gebrek 
aan beroep - belette dat het hof van 
beroep deze beslissing zou wijzigen en 
een aanslag geldig zou verklaren, die in 
bedrag, in grondslagen of modaliteiten 
net dezelfde is als degene die de gewezen 
beslissing terecht of ten onrechte nietig 
verklaard had om precies die reden die 
het bestreden arrest nu zonder werking 
verklaart (schending van de artike
len 1350 en 1351 van het Burgerlijk Wet
hoek); b) artike1 74bis van de gecoi:irdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen het de administratie moge-

beslissing vast. Doch ter zake ging het daar 
niet om. 

Zo er uit de beslissing, waarvan het gezag 
van het rechterlijk gewijsde betwist werd, 
gebleken was clat de belasting niet verschul
digcl was, dit wil zeggen zo bij de definitief 
geworden beslissing vastgesteld werd dat deze 
inkomsten ten name van de belastingschuldige 
niet belastbaar waren, clan zou de vernietiging 
absoluut zijn en deze beschikking door het 
gezag van het rechterlijk gewijsde gedekt 
zijn (arresten van 17 januari en 7 maart 1967; 
men raadplege tevens cass., 22 april 1967, 
SU1J1"a, blz. 1024). 

Hetzelfcle geldt daarentegen niet, wanneer 
de administratieve rechter of de gewone rech
terlijke macht noodzakelijk en zeker heeft aan
genomen dat er een belastingschuld bestond 
en clientengevolge dat de administratie het 
recht had de betaling ervan te eisen, doch 
gewezen heeft op een dwaling omtrent het 
dienstjaar, de aard van de verschuldigde be
lasting of de belastingschuldige. 

Ten deze heeft de directeur echter, verre van 
te beslissen dat de inkomsten niet belastbaar 
waren, het bestaan van een belastingschuld 
en van het recht van de aclministratie de be
taling ervan te eisen zeker aangenomen. Hij 
heeft enkel de hem overgelegde titel tot inning 
vernietigd. 

Het bestreden arrest kon aldus zonder mis
kenning van het gezag van het rechterlijk 
gewijsde inzake di1·ecte belastingen aannemen, 
clat de in het onderhavige geval betwiste be
slissing van de directeur geen beletsel was 
voor de toepassing van artikel 74bis van de 
gecoordineerde wetten en dientengevolge van 
de vestiging van de aanvullende aanslag, 
die door het arrest geldig WOl'clt verklaard. 

W. G. 
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lijk maakt, onder zekere voorwaarden, 
een nietig verklaarde aanslag door een 
nieuwe aanslag te vervangen mits deze 
- enkel op het gebied van de aan
slagtermijnen - terug in de toestand 
te brengen waarin ze zich bevond toen 
de nietig verklaarde aanslag gevestigd 
werd, maar het haar nochtans niet moge
lijk maakt het gezag te miske:nnen van 
het rechterlijk gewijsde gehecht aan een 
beslissing die in kracht van gewijsde is 
gegaan, en een vroeger nietig verklaarde 
aanslag terug te vestigen, door het mo
tief zelf dat door de vorige beslissing is 
aangevoerd om de nietig verklaarde aan
slag onwettelijk te verklaren, als van nul 
en gener waarde te beschouwen : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest en uit de proces
stukken blijkt : dat de eisers, erfgenamen 
van Fernand Petit, op 17 februari 1955 
overleden, in 1956 een door hun rechts
voorganger verdiend honorarium van 
776.118 frank ontvangen hebben; dat 
ambtshalve een aanslag in de bedrijfs
belasting gevestigd werd ten laste van de 
erfgenamen onder artikel 850.632 over 
het dienstjaar 1958, navordering van het 
dienstjaar 1957, op de grondslag van een 
inkomen van 510.031 frank; dat inge
volge de reclamatie van de eiseres Casse 
de directeur der belastingen, bij beslissing 
van 3 september 1959, verklaard heeft 
dat deze aanslag evenals een andere" on
wettelijk waren wegens schending van 
artikel 32, § 2, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen » op grond dat cc de aanslagen ten 
kohiere hadden moeten gebracht worden 
bij navordering van rechten over de bij
zondere dienstjaren 1955 en 1956 » (dit 
laatste met betreldring tot de aanslag 
die het geschil aanbelangt) en onder meer 
aan de erfgenamen de ontheffing verleent 
van de onder artikel 850.632 over het 
dienstjaar 1958 bij navordering over het 
dienstjaar 1957 gevestigde aanslag; dat 
een nieuwe aanslag in de bedrijfsbelas
ting, met toepassing van artikel 7 4bis 
van de gecoordineerde wetten, onder arti
kel 939.094 van het kohier van het dienst
jaar 1959, bij navordering van rechten 
over het dienstjaar 1956, werd geves
tigd op de belastbare grondslag van 
510.031 frank; dat de reclamatie van de 
eiseres Casse verworpen werd bij de be
slissing van 24 januari 1961 van de 
directeur die, bij de vaststelling dat het 
nettobedrag van de in 1956 ontvangen 
erelonen 776.118 frank bedroeg, de belast
bare grondslag op dit bedrag bracht ; 
dat een supplementaire aanslag bijgevolg 

gevestigd werd onder artikel141.511 over 
het dienstjaar 1961, bij navordering van 
rechten over het dienstjaar 1956; dat 
de eisers op 30 januari 1961 beroep aan
getekend hebben tegen die beslissing; 
dat de administratie, in de loop van het 
geding v66r het hof van beroep, aan dit 
rechtscollege een verzoekschrift overge
legd heeft tot het nietig verklaren van 
deze laatste twee aanslagen, in zover 
ze het dienstjaar 1956 betreffen, en tot 
het geldig verklaren van een subsidiaire 
aanslag die onder artikel 241.539 van 
het dienstjaar 1962 is gevestigd bij na
vordering van rechten over het dienst
jaar 1957; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
dit verzoekschrift gegrond verklaart en 
de gevraagde nietigverklaring en geldig
verklaring uitspreekt ; 

Overwegende dat de eisers aanvoeren 
dat het arrest aldus het gezag miskend 
heeft van het rechterlijk gewijsde van 
de beslissing die de directeur der belas
tingen op 3 september 1959 gewezen heeft 
en waartegen geen reclamatie werd inge
diend; 

Overwegende, enerzijds, dat het gezag 
van het rechterlijk gewijsde zich niet 
verder uitstrekt dan tot hetgeen het 
voorwerp van de beslissing heeft uitge
maakt en dat de genoemde beslissing 
van de directeur der belastingen, met 
betrekking tot de in 1956 bekomen in
komsten, uitsluitend de aanslag in de 
bedrijfsbelasting betrof die op grondslag 
van een inkomen van 510.031 frank was 
gevestigd ; dat aldus de in het middel 
vermelde grief niet in aanmerking kan 
worden genomen in zover het bestreden 
arrest de wettelijkl1eid aanneemt van de 
aanslag die bij navordering over het 
dienstjaar 1957 is gevestigd op een belast
baar inkomen waarvan het bedrag bestaat 
in het verschil tussen 776.ll8 frank en 
510.031 frank; 

Overwegende, anderzijds, dat het ar
rest de nietigverklaring van de aanslagen 
waartegen de reclamatie van de eiseres 
was gericht, alsmede de geldigverklaring 
van de subsidiaire aanslag verantwoordt 
door de overweging, aangehaald in het 
verzoekschrift waarbij de administratie 
deze subsidiail·e aanslag aan de beoor
deling van het hof van beroep heeft voor
gelegd, « dat artikel 32, § 2, van de geco
ordineerde wetten alleen beschikt voor 
het jaar in de loop waarvan de staking 
van het bedrijf heeft plaatsgehad en dat, 
derhalve, de inkomsten ontvangen na het 
jaar van het sterfgeval, slechts onder-
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worpen zijn aan de bedrijfsbelasting over 
het belastingjaar dat volgt op het jaar 
van de inning ervan, dit is ten deze het 
dienstjaar 1957 >>; 

Overwegende dat de directeur bij zijn 
beslissing van 3 september 1959, waarvan 
de redenen hierboven in herinnering zijn 
gebracht, zich er toe heeft beperkt de 
titel tot inning van de belasting te ver
nietigen, hoewel hij op zekere wijze het 
bestaan van een be1astingschuld en het 
recht van de administratie er betaling 
van te eisen, aanneeint ; 

Dat het arrest derhalve heeft kunnen 
aanne1nen, zonder het gezag van het 
rechter1ijk gewijsde inzake inkomsten
belastingen te schenden, dat deze beslis
sing geen be1etse1 was voor de toepassing 
van artike1 7 4bis van de gecoordineerde 
wetten en, derha1ve, voor de vestiging 
van de subsidiaire aans1ag die het ge1dig 
verk1aart; 

Dat het midde1 niet kan worden aan
genon1en; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordee1t de eisers in de kosten. 

20 juni 1967. - 2 8 kamer. - Voo1'
zitte1·, H. van Beirs, yoorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. De Bersaques. - Gelijk
lnidende conclnsie, H. Ganshof van der 
Meersch, eerste advocaat-generaal. -
Pleite1·s, HR. de Longueville (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brusse1) 
en Van Leynsee1e. 

2e KAMER. - 20 juni 1967, 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORJ\L - DIREOTE BELASTINC+EN. 
GESOHONDEN WETSBEPALINC+EN. -BE
PALINC+EN DIE NAUWKEURIC+ EN JUIST 
VOOR ELK MIDDEL DIENEN TE WORDEN 
AANC{EDUID. 

Inzake cli1·ecie belastingen moet de voo1·zie
ning de nattwkenrige en ,jttiste aandni
cling geven van de aangehaalde wetsbe
JJalingen waarop elk midclel bet1·ekking 
heeft (1). 

(1) Cass., 11 juni 1966 (BHll. en PAsiO., 
1966, I, 1296), 

(SCHENKER, T. BELC+ISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOI:EN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 15 oktober 1965 door het Hof 
van beroep te Brusse1 gewezen ; 

Over het midde1 afge1eid nit de schen
ding van de artike1en 97 van de Grand
wet, 1317 tot 1324, 1536 en vo1gende 
van het Burgerlijk Wetboek, 25, § 1, 27, 
35, 55, 56, 61, § 3, 65 en 66 van de geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbe1astingen, doo1·dat, eerste onde1'rleel, 
het bestreden arrest verk1aart dat « ver
schillende beweringen van eiser ofwe1 in 
strijd zijn met zijn eigen ver;k1aringen 
ofwe1 oncontro1eerbaar zijn en alleszins 
te onnauwkeurig (stuk 13) om als bewijs 
te dienen van het bestaan van een hoger 
kapitaal dan de 350.000 frank door de 
administratie aangenomen >>, te1'wijl eiser 
duidelijk in zijn conclusie het bestaan 
van een hoger kapitaal heeft aangetoond, 
zulks op zicht van bewijskrachtige en 
controleerbare gegevens, en aangevoerd 
heeft dat de aanslag gevestigd bij toe
passing van artike1 55 van de gecoordi
neerde wetten, berekend werd op een 
onjuiste vermogensbalans, volgens ver
keerd berekende tekenen en indicien ; 
tweede ondenleel, het arrest geenszins ant
woordt op het derde punt van de con
c1usie, dat betrekking had op bovenge
meld kapitaal en waarin eiser liet gelden 
dat de administratie een verkeerde inter
pretatie gegeven had van het akkoord 
van 15 april 1960 om het kapitaa1sbezit 
op 31 december 1958 op 300.000 frank 
vast te stellen ; dat, zo deze verk1aring 
verband hield met het kapitaa1 dat hij 
bij zijn aankomst in Belgie in 1955 bij 
de vreemdelingenpo1itie heeft aangegeven 
en dat alsdan op 500.000 frank werd be
cijferd, dergelijke forma1iteit niet inhoudt 
dat eiser, benevens het bedrag van 
500.000 frank, niet over andere kapitaals
e1emcnten kon beschikken namelijk : 
1° volgende bedragen ontvangen volgens 
uittreksels van de Antwerpse Diamant
bank Naamloze Vennootschap : -credit
bericht van 6 januari 1956 : 100.000 frank 
-creditbericht van 3 april1958 : 49.950 fr. 
welke overschrijvingen niet uit handels
verrichtingen voortvloeien ; 2° de bedra
gen van 678.600 frank en 58.585 frank 
zijnde het niet betaald gedeelte van de 
waarden van de door eiser in 1955 en 
1958 ingevoerde diamanten die als inves
teringen in zijn onderneming dienden 
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beschouwd te worden, terwijl juist dit 
derde punt de kern vormt van het ver
weer van eiser, zodat artikel 97 van de 
Grondwet geschonden werd : 

Overwegende dat het middel, behou
dens wat betreft artikel 55 van de geco
ordineerde wett()n betreffende de inkom
stenbelastingen in zijn eerste onderdeel 
en artikel 97 van de Grondwet in zijn 
tweede onderdeel, de schending inroept 
van verscheidene wetsbepalingen zonder 
te verduidelijken waarin zij geschonden 
zouden zijn en zonder te preciseren op 
welk van de beide onderdelen van het 
middel, die elk een verschillende grief 
behelzen, deze wetsbepalingen betrekking 
hebben; 

Dat het middel, in die mate, niet ont
vankelijk is ; 

vVat het eerste onderdeel betreft in 
zover het de schending inroept van bo
vengemeld artikel 55 en wat het tweede 
onderdeel betreft in zover het de schen
ding inroept van bovengemeld artikel 97 : 

Overwegende dat eiser in het derde 
punt van zijn conclusie aanvoerde dat 
het door de administratie in zijn vermo
gensbalans in acht genomen bedrijfs
kapitaal groter was dan het aanvaard 
bedrag van 350.000 frank en dat ook 
rekening diende gehouden te worden met 
de in het tweede onderdeel van het mid
del vermelde bedragen ; 

Overwegende dat het arrest er op wijst 
« dat de administratie terecht gesteund 
heeft op een verklaring door verzoeker op 
I5 april I960 ondertekend waarin hij 
aannemnt dat zijn eigen kapitaal op 
3I december I958, 300.000 frank be
droeg ; dat eiser door deze akkoordver
ldaring, gegeven ter gelegenheid van de 
bespreking betreffende zijn belastbare 
inkomsten van I958, gebonden is ten 
ware hij het bewijs zou voorleggen van 
de onjuistheid ervan ; dat de directeur 
in zijn beslissing heeft aangenomen dat 
een som van 49.500 frank op 9 november 
I959 door L. Schenker aan verzoeker 
overgeschreven als verrechtvaardiging 
van zijn kapitaalsverhog:i:ng kon aanvaard 
worden ; dat de verschillende beweringen 
van verzoeker ofwel in_ strijd zijn met zijn 
eigen verklaringen ofwel oncontroleer
baar zijn en alleszins te onnauwkeurig 
on1 als bewijs te dienen van een hoger 
kapitaal dan de 350.000 frank door de 
administratie aangenomen " ; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
enerzijds, zijn beslissing nopens het be
drag van het bedrijfskapitaal niet steunt 

op het wettelijk vermoeden juris tantum 
van artikel 55,§ I, lid 3, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, voortvloeiend uit het bestaan 
van tekenen en indicien waaruit een 
hogere graad van gegoedheid blijkt dan 
nit de aangegeven inkomsten, en auder
zijds, de conclusie van eiser betreffende 
dit punt beantwoordt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

20 juni I967. - 28 kamer. - VoO?'
zitte1', H. Hallemans, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Wauters. -, Gelijkluidende conclusie, 
H. Ganshofvan der Meersch, eerste advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Van Leyn
seele. 

I 8 KAMER. - 22 juni 1967. 

I o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - EcRT
SCREIDING. - 0VEREENKOJ\'I:ST TUSSEN 
DE ECRTGENOTEN MET RET OOG OP 
EEN ECRTSCREIDING OP GROND VAN 
BEPAALDE FElTEN.- 0VEREENKOMST 
DIE TOT VOORWERP REEFT DE BIJ ARTI
KEL 30I VAN RET BURGERLIJK WET
BOER BEDOELDE UITKERING TOT ON
DERROUD.- 0VEREENKOMST ZONDER 
UITWERKING. 

2° CASSATIE.- OMVANG.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- ARREST WAARBIJ DE 
GELDIGREID VAN EEN OVEREENKOMST 
MET DIVERSE VOORWERPEN WORDT 
AANVAARD. -ARREST DAT NIET VAST
STELT DAT VOLGENS DE GEMEENSCRAP
PELIJKE BEDOELING VAN DE PARTIJEN 
DE ONDERSCREIDEN BESCRIKKINGEN 
VAN DE OVEREENKOMST KUNNEN GE
SCREIDEN WORDEN. - 0ASSATIE OP 
GROND VAN DE NIETIGREID VAN DE 
OVEREENKOMST TEN AANZIEN VAN EEN 
VAN DE VOORWERPEN ERVAN.- VER
NIETIGING DIE GELDT VOOR DE BE
SLISSING BETREFFENDE DE RELE OVER
EENKOMST. 

I 0 Een overeenkomst gesloten tussen echt
genoten met het oog op een echtscheirling 
op g1·ond van bepaalrle feiten met als 
voorwerp de uitke1·ing tegelijk van een 
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levensonde1'7wud en van een vm·goe
ding (1), bedoeld bij artikel 301 van het 
Burgerlijk W etboek, mag als dusda
nig (2) geen uitwe1·king hebben, onge
acht of zij het ve1·loop of de uitslag van 
de vo1·de1·ing tot echtscheiding be~nvloed 
heeft (3). 

2° W annee1· een ar1·est de geldigheid van 
een ove1·eenkomst met diverse voo1·we1•pen 
!weft aanvaa1·d en uit clit arrest niet 
blijkt dat volgens de gemeenschappelijke 
bedoeling van de pm·tijen de onde1'· 
scheiden bepalingen van de ove1·een
komst kunnen gescheiden wm·den, strekt 
de vernietiging gewezen op g1·ond van 
de nietigheid van de ove1·eenkomst ten 
aanzien Van een Van ham• VOOTWe1·pen 
zich uit tot de beslissing bet?·effende de 
hele ove1·eenkomst ( 4). 

(MERCIER, T. DE GRYSE EN DE SAN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 december 1963 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 299, 
300, 301, 302, 1101, 1108, 1126, 1128, 
1130, 1131, 1133, 1134, 1234, 1304, 1315, 
1349, 1350, 1352, 1353, 1382, 1383, 1395 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, doonlat het bestreden ar
rest, in antwoord op de regelmatig in 
naam van eiser genomen conclusie, be
slist dat niet strijdig is met de openbare 

(1) Cass., 18 november 1965 (Bull. en PA· 
siC., 1966, I, 373 ). 

(2) Niets verzet zich ertegen dat de echt· 
genoten een minnelijke schikking treffen ten 
aanzien van het bedrag en de betalingsmoda· 
liteiten van de uitkering tot onderhoud ver· 
schuldigd na de echtscheiding op grond van 
bepaalde feiten, doch dergelijk akkoord kan 
pas bindende uitwerking hebben na overleg· 
ging aan de rechter die, zo hij de echtscheiding 
uitsluitend tegen de uitkeringsschuldige aan· 
vaardt, het akkoord van de partijen kan goed· 
keuren nadat hij heeft onderzocht of het in 
overeenste=ing is met artikel 301 van het 
Burgerlijk Wetboek. De draagwijdte van der· 
gelijk akkoord is analoog met die welke arti
kel 14 van de wet van 8 april 1965 tot ver· 
vanging van de artikelen 239 en 267 van het 
Burgerlijk Wetboek, uitdrukkelijk erkent aan 
het akkoord dat in hetzelfde geval door de 

orde de onderhandse overeenkomst die 
op 30 juni 1958 tussen partijen gesloten 
is v66r de uitspraak van hun echtschei
ding, waarbij eiser zich verbindt zich te 
gedragen aan het o01·deel van de rechter 
omtrent de vordering tot echtscheiding 
die hij tegen verweerster heeft ingesteld, 
waarbij deze laatste beslist een eis tot 
echtscheiding op grond van bepaalde 
feiten in te stellen binnen veertien dagen, 
waarbij partijen, die gehuwd zijn onder 
het stelsel van de scheiding van goederen 
en 1nedeeigenaars zijn van drie onroe
rende goederen, overeenkomen onmiddel
lijk een einde te stellen aan deze onver
deeldheid, mits overdracht door verweer
ster aan eiser van al haar onverdeelde 
rechten in het te Leopoldstad gelegen 
onroerend goed en overdracht door eiser 
aan verweerster van al zijn onverdeelde 
rechten in de twee in Belgie gelegen on
roerende goederen en overna1ne door 
verweerster van de hypothecai:re schuld 
van 900.000 frank die de beide in Belgie 
gelegen onroerende goederen bezwaart, 
waarbij partijen de in Belgie gelegen 
roerende goederen aan verweerster en 
deze te Leopoldstad gelegen aan eiser 
toekennen, waarbij deze laatste zich ver
bindt aan zijn echtgenote, als bijdrage 
in het onderhoud van het uit het huwe
lijk gesproten kind, een maandelijkse 
uitkering van 5.000 frank en, als for
faitaire en minnelijk vastgestelde ver
goeding verschuldigd krachtens de arti
kelen 301 en 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, een maandelijkse uitkering van 
12.000 frank te storten, welke beide uit
keringen evenwel niet verschuldigd wa
ren, indien verweerster geen spoed 
m:aakte om de vordering tot echtscheidli1g 

echtgenoten kan gesloten worden ten aanzien 
van de voorlopige maatregelen betreffende de 
persoon, het levensonderhoud en de goederen 
van hun minderjarige kinderen. 

(3) Raadpl. hieromtrent allerlei meningen : 
DABIN, Revue b·im. de droit civil, 1939, blz. 885 
en volg., inzonderheid blz. 934 en 936 ; HE
BRAUD, J.C.P., 1952, I, nr 978; SINAY, Rev. 
trim. d1·oit civil, 1954, blz. 223 en volg. ; DE 
PAGE, d. I, nr 978 en noot 2, blz. 1066; RE· 
NARD en VIEUJEAN, Rev. c1•it. ju1·. belge, 1962, 
nr 47, blz. 98 en 99, en de door deze auteurs 
vermelde verwijzingen, alsook cass. fr., 4 mei 
1966 (Dall.-Si1·., 1966, II, blz. 553 en noot 
MALAURIE; J.C.P., 1967, II, nr 15038 en 
noot MAZEAUD; Rev. i1-im. d1·oit C'ivil, 1967, 
blz. 380). 

(4) Raadpl. cass., 27 februari 1959 (B1tll. 
en PAsrc., 1959, I, 653) en 11 maart 1966 
(ibid., 1966, I, 896). 



- 1287-

te doen slagen tot het instellen waarvan 
zij zich trouwens verbindt, waarbij ten 
slotte de bewaring van het kind aan 
verweerster was toegekend, en het, dien
tengevolge, eiser veroordeelt om de 
authentieke akte te doen opmaken tot 
uittreding uit onverdeeldheid met betrek
king tot de drie in het contract van 
30 juni 1958 bedoelde onroerende goede
ren, beslist dat wanneer zulks niet 
wordt gedaan binnen de maand van de 
betekening van het arrest dit laatste als 
authentieke akte zal gelden en door de 
bevoegde ambtenaar zal worden overge
schreven op de bewaring van de hypothe
ken, eiser ook veroordeelt om aan ver
weerster sommige achterstallen te betalen 
van de vergoedende uitkering die hij haar 
krachtens het contract van 30 juni 1958 
zou storten, het beslag onder derden in 
handen van de Belgische Staat gelegd 
geldig verklaart tot beloop van het ver
schuldigde bedrag en ten slotte eiser 
zijn tegeneis ontzegt die ertoe strekt 
dat hem de voile uitsluitende eigendom 
van de drie in de overeenkomst van 
30 j:uni 1958 bedoelde onroerende goede
ren zal VIC orden toegekend, en het arrest 
aldus uitspraak doet op grond van een 
gelwel van overwegingen afgeleid uit de 
redenen van het beroepen vonnis die het 
hof van beroep overneemt zomede op 
grond van eigen overwegingen en waaruit 
volgt dat de vergoedende uitkering van 
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek 
« . . . slechts een privaat recht zou doen 
ontstaan en de openbare orde niet raakt ; 
dat deze uitkering, bijgevolg, het voor
werp kan zijn van overeenkomste~l die 
onderworpen zijn aan het principe van 
de autonomie van de wil ... ; dat het 
derhalve zonder belang is dat de over
eenkomsten inzake deze uitkering v66r 
of na de echtscheiding worden gesloten ; 
dat zij gevolgen hebben of vervallen 
naargelang de echtscheiding al dan niet 
zal worden uitgesproken ... », dat het 
niet vaststaat dat « de echtgenoten, bij 
de bedoelde overeenkomst, hun toestem
ming in de echtscheiding hebben willen 
kopen of verkopen of in de vorm van een 
echtscheiding op grond van bepaalde 
feiten, een echtscheiding door onderlinge 
toestemming hebben willen nastreven », 
dat « verweerder (thans eiser) geen enkel 
feit preciseert en niet aanbiedt het bewijs 
daarvan te leveren dat kan laten ver
moeden dat de overeenkomst het resul
taat is geweest van bedrog of van col
lusie », dat eiser in gebreke blijft te be
wijzen « dat er ofwel, in werkelijkheid, 
geen wettelijk voldoende grond bestond 

om de uitgesproken echtscheiding te 
rechtvaardigen of dat de door het vonnis 
van Leopoldstad van 25 november 1958 
aangenomen gronden vals zijn geweest 
of werden overdreven door bedrog of 
collusie tussen partijen of door verleiding 
van getuigen, enz ... en ofwel te zijnen 
voordele gewichtige grieven tegen de 
gedaagde in hoger beroep (thans ver
weerster) zouden hebben bestaan, welke 
grieven hij, om haar toestemming te 
kopen, niet in rechte zou laten gelden, 
ofwel dat de schuldige of zogezegd schul
dige echtgenoot, onder de belofte van 
overmatige voordelen, de toestemming 
van zijn vrouw in de echtscheiding zou 
hebben gekocht, waar'van deze een afkeer 
had », dat de overeenkomst van 30 juni 
1958 « pas is gesloten na lange bespre
kingen tussen partijen en hun raadslieden 
en ten koste van aanzienlijke wederzijdse 
toegevingen », dat « er, tussen partijen, 
geen verkoop door gedaagde in hoger 
beroep aan eis(lr in hoger beroep is ge
weest van haar toestemming in een echt
scheiding op grond van bepaalde feiten, 
waarvan zij een afkeer had, evenmin als 
er van harentwege dwang of buiten
sporige eisen ten opzichte van eiser in 
hoger beroep zijn geweest » en dat « het 
mogelijk maar geenszins zeker is ... » 
dat verweerster .. . « had verkozen dat 
zij (dit wil zeggen de scheiding van par
tijen) zou geschieden door een scheiding 
van tafel en bed en van goederen eerder 
dan door echtscheiding ... », te1·wijl, ee1·ste 
onde1·ileel, elke overeenkomst waarbij 
echtgenoten, hetzij met het oog op het 
instellen door een van hen van een vor
dering tot echtscheiding, hetzij in de 
loop van een reeds hangende vordering 
tot echtscheiding, in onderlinge overeen
stemming en buiten elke tussenkomst 
en elk toezicht vanwege de hoven en 
rechtbanken, hun respectieve rechten na 
de overschrijving van de echtscheiding 
die zal plaatshebben, vervroegd regelen, 
inzonderheid hun vermogensrechten ver
vroegd regelen, aan een van hen de bewa
ring van de uit het huwelijk van partijen 
gesproten kinderen toekennen, htm res
pectieve bijdrage in het onderhoud van 
de genoemde kinderen vaststellen, het 
eens worden over de vergoedende uit
lwring die aan een van hen op grondslag 
van artikel 301 van het Burgerlijk Wet
hoek zal toekomen, van rechtswege nietig 
is, als strijdig met de openbare orde, om
dat ze een ongeoorloofd voorwerp heeft, 
zonder dat het nodig is na te gaan of de 
genoemde overeenkomst aanleiding heeft 
gegeven tot de toestemming van de echt-
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genoten in de echtscheiding,, of de invloed 
vast te stellen die zij op de echtscheiding 
heeft kunnen hebben, of bijgevolg na te 
gaan of de oorzaak van genoemd contract 
ongeoorloofd is, terwijl het althans niet 
is vereist dat het akkoord van de echt
genoten aanleiding heeft gegeven tot de 
toestemming van een van hen in de 
echtscheiding, dat het volstaat dat het 
enige invloed op zijn wil heeft kunnen 
hebben en deze invloed bovendien wordt 
vermoed en aldus de oorzaak van een 
dergelijke overeenkomst wordt vermoed 
ongeoorloofd te zijn, zodat het arrest alle 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
schendt in zover het de op 30 j1.mi 1958 
tussen partijen gesloten overeenkomst, 
als strijdig met de openbare orde, weigert 
nietig te verklaren omdat het niet bewe
zen is « dat zij op een ongeoorloofde oor
zaak zou berusten ll, « dat het niet vast
staat dat de echtgenoten, bij deze over
eenkomst, hun toestemming in de echt
scheiding hebben willen kopen of ver
kopen of in de vorm van ee~1. echtschei
ding op grond van bepaalde feiten, een 
echtscheiding door onderlinge toestem
ming hebben willen nastreven ... l>, en 
dat eiser in gebreke blijft te bewijzen 
« dat er ofwel, in werkelijkheid, geen 
wettelijk voldoende grond bestond om 
de uitgesproken echtscheiding te recht
vaardigen en dat de door het vonnis van 
Leopoldstad van 25 november 1958 aan
genomen gronden vals zijn geweest of 
werden overdreven door bedrog of col
lusie tussen partijen of verleiding van 
getuigen, enz ... l>, en te1·wijl uit de gehele 
motivering van het arrest volgt dat de 
overeenkomst van 30 j1.mi 1958 een in
vloed heeft kunnen uitoefenen op de wil 
van een van partijen om uit de echt te 
scheiden ; tweeile onile1·aeel, elke overeen
komst waarbij echtgenoten, hetzij met 
het oog op het instellen door een van hen 
van een vordering tot echtscheiding het
zij in de loop van een reeds hangende vor
dering tot echtscheiding, een vergelijk 
tre:ffen omtrent de vergoedende uitkering 
die aan een van hen op grondslag van 
artikel 301 van het Bmgerlijk Wetboek 
toekomt, hetzij dat de onschuldige echt
genoot ervan afstand doet, hetzij dat 
de echtgenoten in onderlinge overeen
stemming het bedrag ervan vaststellen, 
van rechtswege nietig is, als strijdig met 
de openbare orde, wegens het ongeoor
loofd karakter van het voorwerp en de 
oorzaak ervan, onverschillig of ze al dan 
niet aanleiding heeft gegeven tot de toe
stemming van de echtgenoten in de 
echtscheiding, het volstaat dat ze enige 

invloed heeft kunnen hebben op de toe
stemming van een van hen in de echt
scheiding en deze invloed bovendien 
wordt vermoed en aldus de oorzaak van 
een dergelijke overeenkomst wordt ver
moed ongeoorloofd te zijTJ., zodat het ar
rest alle in het mid del aangeduide wetsbe
palingen heeft geschonden, wanneer het 
de overeenkomst van 30 juni 1958, in 
zover die het bedrag vaststelt van de 
vergoedende uitkering welke na echt
scheiding aan verweerster toekomt, wei
gert nietig te verklaren op grond dat het 
niet was bewezen dat partijen of een van 
hen een ongeoorloofd doel nastreefden 
of dat de oorzaak van genoemde overeen
komst strijdig was met de openbare orde, 
en wanneer het niet nagaat of genoemde 
overeenkomst, in de bedoeling van par
tijen, geen ondeelbaar geheel vormde 
en of aldus de ~1.ietigheid van de bepa
lingen betreffende de vergoedende uit
kering niet de nietigheid van alle andere 
bepalingen ervan meebracht : 

Overwegende dat de overeenkomst van 
30 juni 1958 tusse~l partijen werd gesloten 
toen eiser een vordering tot echtscheiding 
had ingesteld en verweerster voornemens 
was een tegenvordering in te stellen ; dat 
ze tot doel had vervroegd hun vermogens
rechten te bepalen, en het bedrag vast 
te stellen van de uitkering bedoeld in 
artikel 301 van het Bmgerlijk Wetboek 
ten voordele van de onschuldige echt
genoot; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
deswege te worden bekritiseerd, bij de 
vaststelling dat de echtgenoten in hun 
huwelijkscontract de zuivere scheiding 
van goederen hebben aangenomen, de 
conclusie van eiser verwerpt strekkende 
tot de vernietiging van de overeenkomst 
wegens schending van het beginsel van 
de onveranderlijkheid van het huwelijks
goederenrecht ; 

Overwegende dat de in artikel 301 
van het Burgerlijk W etboek bedoelde 
uitkering tegelijk het karakter heeft van 
een levensonderhoud en van een vergoe
ding ; dat zij in het karakter van openbare 
orde van de instelling van de echtschei
ding deelt waarmee ze is verbonden en 
als zodanig ressorteert onder de taak van 
de rechter die beoordeelt of er al dan 
niet grond bestaat om ze aan de onschul
dige echtgenoot toe te kennen, en die 
zich naar gebiedende bepalingen moet 
gedragen ; dat, wanneer de rechter ze 
heeft toegekend, de niet-nakoming ervan 
door de schuldenaar wordt gesanctio-
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neerd met de straffen die op het misdrijf 
van verlating van familie zijn gesteld; 

Dat hieruit volgt dat een overeen
komst, gesloten tussen partijen, met het 
oog op een echtscheiding, en die als voor
werp heeft de uitkering bedoeld in arti
kel 301 van het Burgerlijk W etboek, geen 
gevolg mag hebben, ongeacht of ze al dan 
niet een invloed uitgeoefend heeft op het 
verloop of de uitslag van de vordering 
tot ecbtscheiding ; 

Dat bet middel gegrond is ; 

Overwegende dat uit bet bestreden 
arrest niet blijkt dat, volgens de gemeen
scbappelijke bedoeling van partijen, de 
bepalingen van de overeenkomst van 
30 juni 1958 betreffende de in artikel 301 
van bet Burgerlijk Wetboek bedoelde 
uitkering kunnen worden gescheiden van 
de andere bepalingen waarvan verweer
ster de uitvoering vervolgt ; 

Om die redenen, en zonder dat er grand 
bestaat tot onderzoek van het tweede 
middel dat geen ruiTnere cassatie zou 
kunnen meebrengen, vernietigt het be
streden arrest, bebalve in zover het be
slist dat de overeenkomst van 30 juni 
1958 geen afbreuk doet aan het beginsel 
van de onveranderlijkheid van het huwe
lijksgoederenrecht ; 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 bet Hof van beroep te Luik. 

22 jtmi 1967. - 1e kamer. - Voo1'
zitte1', H. Moriame, raadsheer waarne
mend voorzitter.- l'e1•slaggevm·, H. Va
lentin.- Gelijkluiclende conclusie, H. De
lange, advocaat-generaal. - Pleitm·s, 
HH. Simont en Ansiaux. 

1e KAMER.- 22 juni 1967. 

BEvVIJS. - BEwrJsKRAOHT vAN DE 
AKTEN. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BURGERl:IJKE ZAKEN.- 0VEREEN
KOl\'IST. - UITLEGGING DOOR DE REOH
TER. - UITLEGGING NIET VERENIG
BAAR 1\'!ET DE BEWOORDINGEN VAN DE 
AKTE TOT VASTSTELLING VAN DE OVER
EENKOJ\'!ST. - MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRAOHT VAJS DEZE AKTE. 

De bewijskracht van cle akte tot vaststelling 
van een ove1·eenlcomst wm·dt mislcend 

dom· de rechte1· die van deze akte een met 
de bewoordingen ervan onvm·enigba1·e 
uitlegging geeft (1). 

(RAVET, T. HENRI, WEDUWE 
SORAVOTTE, EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 december 1964 in boger 
beroep gewezen door de Recbtbank van 
eerste aanleg te N amen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 639, 682, 688, 689, 690, 691, 1165, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek, doordat bet bestreden vonnis 
beslist dat aan de verweerders een recht 
van overgang was verschuldigd over het 
aan eiser toebehorend erf gelegen te 
Profondeville en laatstgenoemde veroor
deelt om de door hem geplaatste afslui
tingen te verwijderen in zover zij het 
normale gebruik van dit zogezegde recht 
van overgang beletten, op grand 1° dat 
partijen altijd haddon aangenomen dat 
er een recht van overgang aan de ver
weerders was verschuldigd, 2° dat de 
overgang, hoewel minder noodzakelijk 
geworden, een zeker nut bleef behouden, 
3° dat de akte van de oorspronkelijke 
verdeling van 6 oktober 1873 melding 
maakte van het recht voor de eigenaars 
van de kavel die thans eigendom is van 
de verweerders, een schuur te gebruiken 
waartoe de toegang noodzakelijk moest 
geschieden langs de bedoelde overgang, 
hetgeen een overeenkomstig recht van 
overgang veronderstelde, 4° dat de ver
koopakte van 16 oktober 1913 het had 
over een genotsrecht, 5° dat de overeen
komst van 10 juni 1931 melding maakte 
van een gemene overgang en 6° dat de 
verkoopakte van 4 mei 1949 sprak over 
een erfdienstbaarheid van overgang, te1'
wijl, eerste onilenleel, zoals eiser het in 
zijn conclusie voor de rechtbank had 
doen golden, uit de bepalingen van de 
artikelen 639, 682, 688, 689, 690 en 691 
van het Burgerlijk W etboek volgt dat, 
buiten het geval dat de erven van een 
eigenaar ingesloten liggen, een recht van 
overgang, dat een niet voortdurende en 
niet zicbtbare erfdienstbaarheid is, slechts 
door een titel kan worden gevestigd en 

(1) Cass., 22 december 1966 en 6 juni 1967, 
sup1·a, biz. 520 en 1215. 
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itiet door een bezit dat voortvloeit uit 
het feit dat de partijen altijd zouden 
hebben aangenomen dat er een recht 
van overgang bestond ; tweeae onile?'aeel, 
om dezelfde redenen, uit de bepalingen 
van de artikelen 639, 682, 688, 689, 690 
en 691 van het Burgerlijk Wetboek volgt 
dat, buiten het geval dat het erf van de 
verweerders ingesloten lag, het bedoelde 
recht van overgang niet kon voortvloeien 
uit het feit dat de overgang, hoewel min
der noodzakelijk geworden, een zeker 
nut bleef behouden, en in de veronder
stelling dat de rechter aan de verweerders 
een wettelijke erfdienstbaarheid heeft 
willen erkennen overeenkomstig arti
kel 682 van het Burgerlijk W etboek, het 
vonnis de bewijskracht die door de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk W etboek is gehecht aan de inleidende 
dagvaardingen van 26 oktober 1962 en 
21 juni 1963 alsook aan de conclusie van 
de verweerders voor de rechtbank, zou 
hebben miskend, daar de verweerders 
in deze procesakten niet hebben beweerd 
dat hun erf ingesloten ligt; ae?·ae onaer
aeel, de akte van verdeling tussen The
rese, Adelaide en Augustine Damsin, op 
6 oktober 1873 voor notaris Aubron te 
Saint-Gerard verleden, bedong dat Ade
laide Damsin het recht zou hebben haar 
oogst in de aan Augustine Damsin toe
bedeelde schuur te dorsen ; uit de ver
koopakte die op 21 november 1907 voor 
notaris Jeanmart te Namen tussen Ade
laide Damsin en de echtgenoten Auguste 
Ravet en Ursule Delchambre verleden 
is en uit de akte van veiling op 4 mei 
1949 voor notaris Toussaint te Profonde
ville verleden op verzoek van de erfgena
men van de echtgenoten Ravet-Del
chambre, blijkt dat eiser eigenaar is 
geworden van het aan Adelaide Damsin 
te beurt gevallen goed ; bovendien, voor 
zoveel als nodig, uit de verkoopakte op 
16 oktober 1913 verleden voor de nota
rissen J eanmart te N amen en Docg te 
Bois-de-Villers blijkt dat de verweerders 
eigenaar zijn geworden van het door 
Augustine Damsin verkregen goed ; uit 
deze eerste drie notariele akten en, voor 
zoveel als nodig, uit de vierde akte blijkt 
dat de akte van verdeling van 6 oktober 
1873 melding maakte van het recht voor 
de eigenaar van de kavel, die thans het 
eigendom is van eiser, een schuur te 
gebruiken die gelegen is op de kavel van 
de verweerders en niet, zoals het vonnis 
het verklaart, van het recht voor de eige
naars van de kavel, die thans het eigen
dom is van de verweerders, een schuur te 
gebruiken die gelegen is op de kavel van 

eiser, zodat hieruit volgt dat het vonnis 
de bewijskracht die door de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk W etboek is gehecht aan voormelde 
akten van verdeling, verkoop en veiling 
op 6 oktober 1873, 21 november 1907 en 
4 mei 1949 verleden en, voor zoveel als 
nodig, de bewijskracht die door de voor
noemde artikelen van het Burgerlijk 
W etboek is gehecht aan de voormelde 
verkoopakte op 16 oktober 1913 verleden, 
heeft miskend ; vie1·ae onclenleel, de erf
genamen van Augustine Damsin, bij 
akte van verkoop op 16 oktober 1913 
verleden voor de notarissen Jeanmart 
te Namen en Docq te Bois-de Villers, aan 
Leopold Scravatte, rechtsvoorganger van 
de verweerders, het goed verkochten 
waarvan de laatsgenoemden thans eige
naars zijn, zodat de partijen bij deze 
akte, krachtens artikel 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek, geen erfdienstbaar
heid van overgang konden vestigen op 
het erfvan eiser, daar deze en zijn rechts
voorgangers derden waren bij deze akte ; 
in elk geval de overwegingen van het 
vonnis het niet mogelijk maken vast te 
stellen of de genoemde akte van 16 okto
ber 1913 een titel zou uitmaken in de 
zin van artikel 691 van het Burgerlijk 
W etboek, die tegen eiser of tegen zijn 
rechtsvoorgangers zou kcmnen worden 
ingeroepen, zodat deze overwegingen 
geen voldoende motivering naar de ver
eiste van artikel 97 van de Grondwet 
zijn; vijfcle oncle?·aeel, het vomlis heeft 
nagelaten antwoord te verstrekken op 
het middel dat eiser in zijn conclusie voor 
de rechtbank had afgeleid nit het feit 
dat op 10 juni 1931 het goed van eiser 
toebehoorde aan Auguste Ravet en zijn 
kinderen en deze, overeenkomstig arti
kel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, 
niet gebonden waren door de overeen
lmmst op voormelde datmn gesloten 
tussen Auguste Ravet en Adelin Scra
vatte, en hieruit volgt dat de overwe
gingen van het vonnis met betrekking 
tot deze overeenkomst geen voldoende 
motivering naar het vereiste van arti
kel 97 van de Grondwet zijn; zescle oncle?'
cleel, de akte van veiling op' 4 mei 1949 
voor notaris Jacques Toussaint te Pro
fondeville verleden op verzoek van de 
erfgenamen van de echtgenoten · Ravet
Delchambre geen melding maakte, zoals 
het vonnis het verklaart, van het bestaan 
van een erfdienstbaarheid van overgang, 
maar vermeldde dat de verzoekers ver
klaarden dat er ten laste van het aan 
eiser toegewezen goed een erfdienstbaar
heid van overgang ten voordele van het 
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eigendom van verweerders scheen te 
bestaan, zodat het vonnis de bewijskracht 
die door de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek is gehecht 
aan de genoemde akte van verkoop heeft 
miskend, en het in elk geval heeft nage
laten een antwoord te geven op het mid
del dat eiser in zijn voor de rechtbank 
genomen conclusie hieruit had afgeleid 
dat het twijfelachtig karakter van dit 
beding het niet mogelijk maakte him·in 
een erkenning van een erfdienstbaarheid 
te zien, zodat de overwegingen van het 
vonnis met betrekking tot deze akte van 
verkoop geen voldoende motivering naar 
het vereiste van artikel 97 van de Grand
wet zijn : 

W at het derde onderdeel betreft : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerders opgeworpen, hier
uit afgeleid dat zij bij conclusie de door 
het vonnis in aanmerking genomen argu
mentatie hadden uiteengezet, zonder dat 
eiser daartegen heeft ingebracht wat 
hij tot staving van zijn voorziening aan
voert, zodat het middel nieuw en, der
halve, niet ontvankelijk is : 

Overwegende dat uit de aan de rechter 
voorgelegde conclusie blijkt, enerzijds, 
dat de verweerders niet hebben beweerd 
dat de akte van de oorspronkelijke ver
deling melding maakte van het recht 
voor lnm. rechtsvoorganger « een schuur 
te gebruiken ,, maar wel dat deze akte 
hem met name de schuur bij prioriteit 
toekende en, anderzijds, dat, zo eiser 
verklaarde dat de genoemde akte het 
bestaan vermeldde « van persoonlijke 
erfdienstbaarheden van gebruik van een 
oven of van een schuur ,, hij niet be
weerde dat deze erfdienstbaarheden de 
aan zijn eigen rechtsvoorganger toebe
deelde kavel bezwaarden; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid dus feitelijke grondslag mist ; 

Overwegende dat de akte van verde
ling van 6 oktober 1873 aan de rechts
voorganger van de verweerders « een 
huis, stal en schuur " toekent, grenzende 
a:;tn Seresia en aan de aan de rechtsvoor
ganger van eiser toebedeelde kavel en 
bepaalt dat deze « het recht zal hebben 
zijn oogst te dorsen in de schuur die is 
toebedeeld aan de recbtsvoorganger van 
de verweerders » ; 

Overwegende dat door te stellen dat 
deze akte melding maakt van het recht 
voor de eigenaars van de kavel die thans 
eigendom is van de verweerders, om « een 
schuur te gebruiken " waartoe de toe
gang noodzak;elijk moest geschieden langs 

de bedoelde overgang, terwijl de akte 
dergelijk recht, met betrekking van de 
aan de rechtsvoorganger van verweerder 
toebedeelde sebum·, toekent aan de eige
naar van de kavel die thans aan eiser 
toebeboort, bet vonnis de bewijskracht 
van de genoemde akte heeft miskend, 
welke titel het aileen in aanmerking 
neemt als bewijs van het bestaan van 
de erfdienstbaarheid van overgang die 
het ten voordele van bet eigendom van 
de verweerders erkent ; 

Dat dit onderdeel van het middel ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt bet bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt de verweerders in de kosten ; ver
wijst de zaak naar de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dinant, zetelende in b.o
ger beroep. 

22 juni 1967. - 1e kamer. - Voo1'
zittm·, H. Moriame, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Bu
sin. - Gelijkluiaende conclusie, H. De
lange, advocaat-generaal. - Pleitm·s, 
HH. Bayart en Demeur. 

1 e KAMER. - 22 juni 1967, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- VoNNJS DAT VERKLAART ZIJN BE
SLISSING TE GRONDEN OP DE VAST
STELLINGEN, BESCHOUWINGEN EN BE
SLUITEN VAN EEN DESKUNDIGE. -
DESKUNDIGENVERS"LAG BIJ HET DOS
SIER GEVOEGD. - REGELMATIG MET 
REDENEN OMKLEED VONNIS. 

Is 1·egelmatig met 1·edenen omkleed het 
vonnis dat tot bepaling van de omvang 
der schade ve1·klam·t ove1· te nemen de 
vaststellingen, beschouwingen en beslui
ten van een deskundige, wiens verslag 
bij het dossier is gevoegd en waa1·van 
het vaststelt dat zij niet ontzenuwd W01'
den doo1• de uiteenlopende beoo1·delingen 
van het slachto fjer en van zijn technische 
1•aadslieaen, zodat ald~ts het toezicht van 
het hof mogelijk is (1). (Grondwet, 
art. 97.) 

(1) Raadpl. cass., 17 oktober 1966, supra. 
biz. 212. 
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(GALLINAOCIO, T. « L'INDUSTRIE MI-
NIERE >>, GEMEENSOHAPPELIJKE VER
ZEKERINGSKAS TEGEN ARBEIDSONGE
VALLEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op ll januari 1966 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2 en 20 van de 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vailen, gecoordineerd bij het koninklij~;: 
besluit van 28 september 1931 en geWIJ
zigd bij de wet van 10 juli 195~, en 97 
van de Grondwet, doo~·dat het bestreden 
vonnis, bij bevestiging van de beroe:pen 
sententie, de blijveude arbeidsongeschJkt
heid van eiser op 5 t. h. vaststelt en, 
bijgevolg, de vergoedingen tot herstel 
van deze ongeschiktheid bepaalt, tm·w~jl 
het onbeantwoord laat de conclusie die 
eiser regelmatig in hoger beroep had 
genomen en waarin hij O;t!-der meer d~ed 
gelden dat de gerechtehJke deskund1ge 
er zich ten om'echte had toe beperkt 
de ontwijkende gevolgtrekkingen van 
dokter Wilkin aan te voeren om elk 
oorzakelijk verband tussen het ongeval 
en de doofheid te ontke1men, hoewel 
dokter Wilkin in zijn eerste verslag enkel 
sprak van een onbepaalde oorsprt;mg en 
in zijn tweede verslag enkel premseerde 
« dat geen enkel traumatisch karakter 
in 't licht kon worden gesteld behalve 
indien er bloeduitstorting in het oor was 
geweest op het ogenblik van het onge
val », dat de deskundige dit laatste punt, 
dat nochtans belangrijk bleek, niet heeft 
nagegaan, dat de gehoorverzwakking, al 
komt ze aan beide zijden voor, aan de 
getroffen rechterkant aanzie"?-lijk grater 
is, dat aileen deze verergermg van de 
gehoorzwakte van rechts de aandacht 
van het slachtoffer heeft ktmnen trekken, 
dat de desktmdige niet heeft nagegaan 
of het ongeval deze toestand aan de reel~~ 
terkant niet had doen verergeren en hiJ 
evenmin uitleg geeft over de aan het onge
val vreemde aanleiding die de overwe
gende doofheid aan een kant zou hebben 
kunnen meebrengen, dat de deskundige, 
met betrekking tot de post-commotionele 
syndromen, geen rekening heeft gehouden 
met aile modaliteiten die invloed kunnen 
hebben op de ongeschiktheid, onder meer 
met de leeftijd, de aanpassing en de 
reclassering, dat inzonderheid de ~?cia;le 
factor ten deze reeel en belangnJk IS, 

dat de aangestelde deskundige zich niet 
heeft beziggehouden met dit bijzonder 
aspect, dat de door de deskundige toe
gekende 5 t. h. niet overeenstemt met 
het werkelijk verlies aan geschiktheid 
van de getroffene op de arbeidsmarkt, 
dat hij v66r het ongeval een ondergrondse 
steenarbeider was tegen een gemiddeld· 
loon van ongeveer 400 frank per dag en 
hij, na het ongeval, slechts als een b?ven
gronds werkman is kunnen herbegmnen 
tegen een dagloon van 270 frank, dat 
sommige verklaringen van de desknnd1ge 
door andere geneesheren waren tegen
gesproken en er, bij. zulke tegenstr~jdige 
meningen, het adv1es van een n1euwe 
desktmdige client te worden gevraagd, 
dat dokter Michaux in zijn verslag van 
22 januari 1965, waarvan eiser de gevol~
trekl;:ingen overnam, oordeelde dat mt 
het post-commotioneel syndroom een 
definitieve invaliditeit van 20 t. h. was 
voortgevloeid, zonder rekening te houden 
met de doofheid, dat dokter Bernard 
met betrekll:ing tot die doofheid op 
15 juli 1965 een verslag heeft.?pgemaakt 
met als besluit : << we steilen biJ deze z1eke 
een gehoorverzwakking Vfl:I;t het type 
perceptie vast, hoofdzakehJk aan het 
rechteroor maar ook een weinig aan het 
linkeroor ... " en ten slotte dat dokter 
Frederix op 6 juli 1965 de traumatische 
gevolgen (post-commotioneel syndroom) 
schatte op ongeveer 20 t. h. (inzonderheid 
schending van artikel 97 van de Grand
wet), terwijl de verklaring van de rechter 
in hoger beroep dat « de door de. des
kundige in aanmerking genomen mv';t
liditeit van 5 t. h. overeenkomt met d1e 
welke eiser v66r de scheidsrechterlijke 
commissie inriep (zie sententie van 13 fe
bruari 1962) " zijn beslissing om dit per
centage aan te nemen niet verantwoordt 
op grond hiervan dat de genoemde com
missie een deskundigenonderzoek heeft 
bevolen nadat eiser had gevraagd het 
percentage van zijn blijvende ongeschil~t
heid op 5 t. h. vast te steilen, ve~"?-uts 
eiser het deskm1digenverslag, waarbiJ tot 
een de1;gelijk percentage W?rdt be~loten, 
heeft bekritiseerd en verm1ts de e1s van 
de getroffene geenszins de p~rtijen of 
de rechter bindt, nu de 1natene van de 
arbeidsongevallen en de desbetreffende 
wetgeving de open bare o~'de raken (sch~n
ding van aile in het m1ddel aangedmde 
wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, tot staving van zijn 
bewering dat het ongeval hetwelk hem 
had getroffen, een doofheid aan de rech
terkant, een post-commotioneel syn
droom. en gevolgen voor de lendenen en 
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het heup-dijbeen had meegebracht en dat 
een nieuw deskundigenonderzoek diende 
bevolen te worden, eiser deed gelden 
dat de door de rechter aangestelde des
kundige, om elk oorzakelijk verband 
tussen het ongeval en de doofheid te 
ontkennen er zich had toe beperkt de 
ontwijkende gevolgtrekkingen van dok
ter Wilkin aan te voeren, dat hij niet 
had nagegaan of het ongeval de gehoor
zwakte van rechts niet had verergerd, 
dat de schatting van zijn invaliditeit op 
5 t. h. niet overeenstemde met zijn wer
kelijk verlies van geschiktheid op de 
arbeidsmarkt, dat de door hem geraad
pleegde geneesheren van oordeel waren, 
dokter Michaux, dat het post-commo
tioneel syndroom een definitieve inva
liditeit van 20 t. h. had meegebracht, 
dokter Bernard, dat het ongeval een 
gehoorverzwakking van het rechteroor 
en een weinig van het linkeroor had te
weeggebracht, en dokter Frederix, dat 
de traumatische gevolgen op ongeveer 
20 t. h. konden worden geschat ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de deskundige zijn opdracht zorg
vuldig heeft uitgevoerd, na menigvuldige 
onderzoeken te hebben ingesteld en het 
advies van specialisten te hebben inge
wonnen, dat hij kennis heeft genomen 
van de door eiser en zijn adviserende 
geneesheren voorgedragen bezwaren en 
dat hij daarop heeft geantwoord ; dat 
het beslist dat zijn gevolgtrekkingen niet 
geldig tegengesproken zijn zodat ze moe
ten worden bekrachtigd ; 

Overwegende dat uit de regelmatig 
overgelegde deskundigenverslagen volgt 
dat de deskundige, zonder de doofheid 
te ontkennen waarover eiser klaagt, oor
deelt, onder verwijzing naar de definitieve 
gevolgtrek~ingen van de door hem ge
raadpleegde specialist, dat het gehoor
verlies geen enkel traumatisch karakt~~ 
heeft, dat het rontgenonderzoek dat hlJ 
heeft laten doen geen enkel spoor van 
een breuk of van een kenmerkend trau
matisch gevolg aantoont, dat hij noch
tans aanneemt dat eiser een invaliditeit 
van 5 t. h. heeft opgelopen wegens een 
licht subjectief post-commotioneel syn
droom; 

Overwegende dat noch de conclusie 
van eiscr noch de adviezen van de door 
hem geraadpleegde ge.neesheren met inb~
grip van de laatste drre, zoals de conclusw 
ze overneemt, de vaststellingen van de 
deskundige op nauwkeurige en positieve 
wijze bekritiseren, maar er zic~ toe b~
perken uiteenlopende beoordelmgen mt 

te brengen betreffende de belangrijkheid 
van de te vergoeden schade ; 

Dat hieruit volgt dat het vonnis dat, 
door de bekrachtiging van het desktm
digenverslag, de vaststellingen, beoorde
lingen en advies van de deskundige over
neemt, een passend antwoord geeft op 
de conclusie van eiser ; 

Overwegende, aan de andere kant, dat 
de beslissing niet steunt op de ten over
vloede gegeven overweging dat de door 
de deskundige aangenomen invaliditeit 
overeenstemt met die welke eiser voor 
de scheidsrechterlijke commissie inriep, 
maar op de doorslaggevende vaststellin
gen en gevolgtrekkingen van genoemde 
deskundige, die het vonnis overneernt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en, gelet op de wet van 20 maart 
I948, veroordeelt verweerster in de kos
ten. 

22 jtmi I967. - Ie kamer. - Voor
zitte1', H. Moriame, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Bu
sin. - Gelijkluirlenrle conclusie, H. De
lange, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. VanRyn en Faures. 

I e KAMER. - 22 juni 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - DIRECTE BELASTIN
GEN.- ARREST WAARBIJ RET BEROEP 
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE VERWOR· 
PEN WORDT. - REGELMATIG DOOR 
HEM VOORGEDRAGEN MIDDEL. - GEEN 
PASSEND ANTWOORD. - NIET J\'IET 
REDENEN OMKLEED ARREST. 

Is niet 1·egelmatig met 1·edenen omkleecl 
het a1'1'est, dat het beroep van de belas
tingplichtige tegen een beslissing van 
de di1•ecteur de1· rli1·ecte belastingen Ve1'
werpt, zonaM' een 1·egelmatig tot staving 
van dit beroep in conclusie aangevom·d 
middel pas send te beantwoo1·den (I). 
(Grondwet, art. 97.) 

(1) Cass., 30 mei 1967, supm, blz. 1191. 
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(BOCKSTAEL, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 april 1965 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat het arrest niet be
kritiseerd wordt in zover het beslist dat 
eiser en zijn echtgenote, voor de ver
goedingen die de naamloze vennootschap 
« Etablissements Phillips et Pain " htm 
heeft betaald als tegenwaarde van de 
premies die zij te hunnen voordele zou 
moeten gestort hebben voor een << groeps
verzekering "• niet kunnen genieten van 
de belastingvrijdom welke bij arti
kel 30bis van de gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen is 
vastgesteld ; 

Over het eerste 1niddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 25, § 1, 
2°, b, van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, gecoi:irdineerd bij het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 1832 van het Bmgerlijk Wetboek, 
1, 2, 178 en 180 van de wetten op de 
handelsvem1ootschappen, gecoi:irdineerd 
bij koninklijk besluit van 30 november 
1935, dat titel IX van hoek I van het 
W etboek van koophandel vormt, en 97 
van de Grondwet, doonlat, kennisne
lnende van de conclusie waarbij eiser 
deed gelden << dat in 1952 en in het begin 
van 1953 alle aandelen van de naamloze 
vennootschap << Etablissements Phillips 
et Pain " in feite het uitsluitend eigendom 
waren van de heer Herbert Pain; ... dat 
het samenbrengen in een enkele hand 
van alle aandelen van een vennootschap 
van rechtswege de ontbinding van deze 
vermootschap tot gevolg heeft ; dat de 
nieuwe uitdeling van de aandelen door 
degene die ze ailemaal bezit, de ontbon
den vennootschap niet kan doen herle
ven ; dat derhalve de vaststelling ... dat 
op 16 november 1953 twee beheerders 
.. . door de algemene vergadering van 
31 maart 1953 benoemd elk eigenaar 
zijn van vijf titels niet ter zake dienend 
is ... ;' dat het mandaat van de beheerders 
derhalve eindigt op het ogenblik van de 
ontbinding van de vennootschap ; dat, 
bijgevolg, eiser en zijn echtgenote in 
1953 niet de hoedanigheid van beheerder 
konden hebben noch een soortgelijk ambt 
als dat van beheerder uitoefenen in de 
onderneming van htm. werkgever "• het 
hof van beroep niettemin beslist dat de 
echtgenote van eiser in 1953 beheerder 

van de vennootschap was en dat eiser op 
hetzelfde tijdstip soortgelijke ambten 
uitoefende als die van beheerder, op grond 
dat 1° « de ontbonden vennootschap haar 
rechtspersoonlijkheid behoudt en aileen 

. eigenares blijft van haar activa tot het 
afsluiten van haar liquidatie; het samen-
brengen in een enkele hand van alle aan
delen van deze vennootschap de liqui
datie ten aanzien van derden niet kan 
afsluiten >> ; 2° de vennootschap in feite 
door haar raad van beheer verder werd 
beheerd; zij haar exploitatie heeft voort
gezet en de algemene.vergaderingen heb
ben plaatsgehad onder meer om beheer
ders te benoemen "• te1·wijl, em·ste onde1'
deel, de persoon die eigenaar wordt van 
aile aandelen van een naamloze vennoot
schap noodzakelijkerwijs eigenaar wordt 
van het gehele vermogen van deze ven
nootschap, onder voorbehoud van het 
recht van derden ; de vennootschap die 
ontbonden is door het samenbrengen van 
aile maatschappelijke rechten in handen 
van een enkele persoon slechts ten aan
zien van de schuldeisers van de vennoot
schap blijft voortbestaan voor haar liqui
datie; met betrekking tot de inwendige 
werking van de vennootschap, het samen
brengen daarentegen van aile maat
schappelijke rechten de organen van de 
vennootschap doet verdwijnen en de 
personen, die door de eigenaar van aile 
aandelen als beheerder of vereffenaar 
worden gekwalificeerd, nog slechts diens 
bedienden of lasthebbers zijn, zodat der
halve de vmmootschap, vanaf het samen
brengen van aile maatschappelijke rech
ten in handen van een enkele ·aandeel
houder, geen beheerders of zelfs geen 
vereffenaars meer heeft in de zin van 
artikel 25, § 1, 2°, b, van de gecoi:irdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen en het uitoefenen van soort
gelijke ambten als die van beheerder 
of vereffenaar niet meer denkbaar is 
(schending van aile in het middel aan
geduide bepalingen, met uitzondering 
van artikel 97 van de Grondwet); tweede 
onde1•deel, zo het tweede in het middel 
overgenomen motief van het arrest in
sluit dat het hof van beroep, « in strijd 
met de stelling van eiser" heeft geoor
deeld << in feite " dat de vennootschap 
meer dan een aandeelhouder heeft behou
den, het arrest alsdan niet regelmatig 
met redenen omkleed is, daar het niet 
antwoordt : a) op de welbepaalde over
wegingen die eiser in zijn eerste conclusie 
aanvoerde om te betogen dat aile titels 
in har1den van de heer Herbert Pain 
waren samengebracht, en inzonderheid 
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op de volgende overwegingen 2° « dat 
alle titels samen door de vennootschap 
werden gedeponeerd ; dat een dergelijke 
deponering niet denkbaar is wanneer 
deze titels niet het eigendom zijn van 
een zelfde persoon; 3° dat in oktober 
1944 op tweeduizend titels negentien
honderd vijfennegentig op naam van 
de heer Herbert Pain werden aangege
ven en dat · vijf titels op naam van een 
beheerder van dat ogenblik werden ge
laten ; dat deze laatste titels eveneens 
aan de heer Herbert Pain toebehoorden ; 
dat immers bij het overlijden van be
doelde beheerder zijn weduwe deze titels 
niet in zijn nalatenschap heeft aange
geven » ; b) op het middel dat eiser in 
dezelfde conclusie hieruit heeft afgeleid 
dat de nieuwe uitdeling van de aandelen 
door degene die ze allemaal in zijn bezit 
heeft de ontbonden vennootschap niet 
kan doen herleven (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de vermeldingen van 
het arrest « dat, in strijd met de stelling 
van verzoeker (thans eiser), dient te 
worden opgemerkt dat de vennootschap 
in feite verder werd beheerd door haar 
beheerraad, dat zij haar exploitatie heeft 
voortgezet en de algemene vergaderingen 
hebben plaatsgehad onder meer om be
heerders te benoemen », inslu:iten dat, 
volgens het hof van beroep, de vennoot
schap in feite meer dan een aandeelhou
der had behouden ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
op deze premisse niet kon steunen, zonder 
vooraf op passende wijze te hebben ge
antwoord op de welbepaalde en omstan
dige overwegingen die eiser bij conclusie 
deed gelden en die in het middel worden 
overgenom.en ; dat het zulks niet heeft 
gedaan, zodat het Hof het in het middel 
vermelde artikel 97 van de Grondwet 
heeft geschonden ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

_ Om die redenen, en zonder dat er grond 
bestaat tot onderzoek van het eerste 
onderdeel van het eerste middel noch van 
het tweede en derde middel, vernietigt 

(1) Ret openbaar ministerie had gecon
cludeerd tot vernietiging op een ander middel, 
doch tot verwerping van het tweede onderdeel 
van het eerste middel, en legde het bestreden 
arrest uit alsof het aanvaard had doch ter 
zake niet dienende oordeelde dat alle aandelen 
van de naamloze vennootschap in handen 

het bestreden arrest, behalve in zover 
het beslist dat eiser en zijn echtgenote 
niet kunnen genieten van de door arti
kel 30bis van de gecoi:irdineerde wetten 
voorziene belastingvrijdom; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt 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 Luik. 

22 juni 1967. - 1e kamer. - Voo1'
zitte1' en Ve1·slaggever, H. Moriame, raads
heer waarnemend voorzitter. - AndeTs
luidende conclusie (1), H. Delange, advo
caat-generaal. - Pleitm·s, HH. Ansiaux 
e~l Fally. 

1 e KAMER. - 23 juni 1967, 

BEWIJS. - BE\VIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BuRGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS
KRAOHT VAN DE AKTEN.- HANDELS
HUUR. - 0PZEGGING DOOR DE VER
HUURDER « VOOR EIGEN GEBRUIK » VAN 
RET VERHUURDE GOED.- 0PZEGGING 
GEGEVEN OP GROND VAN EEN BEDING 
VAN DE HUUR WAARBIJ VERWEZEN 
WORDT NAAR ARTIKEL 3 VERVAT IN 
DE WET VAN 30 APRIL 1951 OP DE 
HANDELSHUUR. - REOHTER DIE BE
SLIST DAT MET DE WOORDEN « EIGEN 
GEBRUIK ll BEDOELD WORDT « EIGEN 
GEBRUIK VOOR DE UITOEFENING VAN 
EEN HANDEL ll, - BESLISSING DIE DE 
BEWIJSKRAOHT VAN DE OPZEGGING 
NIET MISKENT, 

De bewijsk1·acht van de opzegging « voor 
eigen geb1·uik )) doo1· de ve1·huu1·der ge
geven aan de h~t~wder van een handels
huis, wonlt niet miskend doo1• de rechtm· 
die, onde1· mee1· ste~mende hie1·op dat de 
opzegging gegeven werd op grand van 
een beding van de huu1· waa1·bij vet
wezen wonlt naa1· m·tikel 3, ve1·vat in 
de wet van 30 april 1951 op de handels
huU1', beslist dat met de woo1·den « eigen 
geb1·uik )) bedoeld wo1·dt « eigen gebntilc 

van een enkele persoon verenfgd werden op 
het einde van 1952 of bij het begin van 1953, 
zodat de rechter niet ertoe gehouden was 
antwoord te verstrekken op de conclusie tot 
vaststelling van dit feit ten opzichte van eiser 
en zijn echtgenote die schuldeisers van de 
vennootschap waren. 
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voo1· de uitoefening van een handel"· 
(Burgerlijk Wetboek, art. 1319 en 
1322.) 

(PEETERS, T. JOOHEMS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 maart 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1320, 1322 
en 1323 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 
lid 5, vervat in de wet van 30 april 1951 
op de handelshnln·overeenkomsten met 
het oog op de bescherming van.het han
delsfonds, en 97 van de Grondwet, doo?'
clat het bestreden vonnis, na vastgesteld 
te hebben dat eiser als reden van de op
zegging aangegeven had« eigen gebruik "• 
nochtans oordeelt dat « deze opzegging 
beantwoordde aan de vereisten van de 
wet, in deze zin dat door(< eigen gebruik " 
enkel het gebruik als handel mocht be
doeld worden; ... dat artikel 3, lid 5, de 
reden van de mogelijke opzegging op
geeft maar niet bepaalt dat die enige 
reden, eigen gebruik voor handel, woor
delijk zou vermeld worden "• en dat 
verweerder alleszins de opzegging heeft 
aanvaard en dus " de nietigheid heeft 
gedekt "• en dientengevolge eiser veroor
deelt tot betaling van de bij artikel 26 
van voormelde wet bedoelde uitzettings
vergoeding, te1·wijl : 1° de bewoordingen 
van de gegeven opzegging, « eigen ge
bruik "• niet alleen het gebruik voor 
handel bedoelen, maar integendeel een 
veel bredere betekenis hebben die klaar
blijkelijk elk eigen gebruik omvat, ook 
gebruik voor niet-handelsdoeleinden, en 
het feit dat, volgens artikel 3, lid 5, ver
vat in de wet van 30 april 1951, alleen 
eigen gebruik voor handel mocht bedoeld 
worden, hoegenaamd niet inhoudt dat 
eiser, bij het geven van de opzegging, 
alleen eigen gebruik voor handel bedoeld 
heeft, hetgeen trouwens wordt tegen
gesproken door de bewoordingen zelf 
van de opzeggingsbrief (schendi.ng van 
de artikelen 1320, 1322 en 1323 van het 
Burgerlijk Wetboek); 2° het feit dat het 
bedoeld artikel 3, lid 5, niet bepaalt dat 
de enige mogelijke reden tot opzegging, 
eigen gebruik voor handel, woordelijk 
1noet vermeld worden, geenszins inhoudt 
dat de bewoordingen " eigen gebruik " 
door eiser in zijn opzegging geschreven, 

betekenen dat eiser slechts eigen gebruik 
voor handel daarmee bedoelde (schending 
van artikel 3, lid 5, vervat in de wet van 
30 april 1951); 3° de door het vonnis 
aangewende motivering tegenstrijdig, 
dubbelzinnig en duister is, daar, ener
zijds, het vaststaat dat eiser alleen de 
woorden " eigen gebruik >> gebezigd heeft 
en, anderzijds, het feit dat alleen, zoals 
door het vonnis woordelijk wordt beslist, 
het gebruik voor handel mocht bedoeld 
worden, hoegenaamd niet inhoudt dat 
eiser wel degelijk eigen gebruik voor 
handel heeft willen bedoelen, zodat het 
vonnis in het midden laat of de rechtbank 
gemeend heeft dat eiser wel degelijk eigen 
gebruik voor handel bedoeld had maar 
het in zijn opzegging niet geschreven had, 
ofwel dat hij eenvoudigweg een ander 
gebruik heeft bedoeld maar dat zulks 
ongeldig was en m~:r;- derhalve .. moet 
veronderstellen dat hiJ wel degehJk ge
bruik voor handel bedoeld heeft (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het vonnis oordeelt 
dat de door eiser opgegeven reden tot 
opzegging van de huur, namelijk « voor 
eigen gebruik "• een opzegging bedoelde 
om zelf in het onroerend goed een handel 
uit te oefenen; dat het er op wijst dat 
de huur, luidens artikel 2 van het h:uur
contract, kon opgezegd worden over
eenkomstig artikel 3 vervat in de wet 
van 30 april1951 op de handelshuurover
eenkomsten, dat, wat de verhuurder 
betreft, de verwijzing naar de opzeggings
mogelijkheid door dit artikel 3 bepaald 
noodzakelijk de verwijzing is naar het 
vijfde lid ervan, hetwelk de verhuurder 
het recht toekent om de huur te beeindi
gen om in het onroerend goed werkelijk 
zelf een handel uit te oefenen of die wer
kelijk door zekere familieleden te laten 
uitoefenen, en dat de opzegging door de 
verhuurder gegeven werd binnen de .?ij 
voormeld vijfde lid bepaalde termiJn, 
v66r het einde van een driejarige periode, 
zodat deze opzegging beal!-two?rd~e aan 
de vereisten van de wet m die zm dat 
door " eigen gebruik " enkel het eigen 
gebruik " voor handel " mocht bedoeld 
worden; 

Overwegende dat aldus ondubbelzinnig 
blijkt dat naar het oordeel van de recht
bank, do~r de woorden « eigen gebruik " 
wel eigen gebruik voor handel bedoeld 
werd · dat het vonnis deze betekenis uit 
de bo'venvermelde omstandigheden heeft 
afgeleid en van gezegde uitdr~kking een 
interpretatie ge~even heeft. die ffi:et de 
term.ex1 ervan nl6t onveren1gbaar 1 s ; 
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Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 3, lid 5, 
en 26 vervat in de wet van 30 april 1951 
op de handelshuurovereenkomsten met 
het oog op de bescherming van het han
delsfonds, do01·dat het bestreden vonnis 
eiser veroordeelt tot het betalen van een 
vergoeding om de reden dat de door eiser 
gegeven opzegging " beantwoordde aan 
de vereisten van de wet in die zin dat 
door " eigen gebruik >> enkel het gebruik 
voor handel mocht bedoeld worden ; 
... dat appellant (thans verweerder) zich 
neergelegd heeft bij de opzegging van 
beroepene (thans eiser) en ingevolge deze 
opzegging het huis verlaten heeft; ... dat, 
zelfs indien de opzegging vernietigbaar 
was wegens onvoldoende motivering, 
appellant deze betrekkelijke nietigheid 
gedekt heeft door de opzegging te aan
vaarden; ... dat artikel 3, lid 5, de reden 
van de mogelijke opzegging opgeeft maar 
niet bepaalt dat die enige reden, eigen 
gebruik voor handel, woordelijk zou ver
meld worden ; dat de vormvereiste wat 
betreft de opzegging trouwens voor de 
bescherming van de huurder gesteld is 
en zich niet tegen hem mag keren ; dat 
iedere betrekkelijke nietigheid van de 
opzegging dus gedekt is door het feit 
dat appellant de opzegging naleefde ; dat 
beroepene zich bezwaarlijk op zijn eigen 
fout mag beroepen om aan de gevolgen 
van zijn daad te ontsnappen ))' terwijl : 
1° verweerder, door zich niet te verzetten 
tegen de onregelmatige opzegging, door 
de nietigheid ervan niet in te roepen en 
door deze opzegging vrijwillig uit te voe
ren, afgezien heeft van de bescherming 
hern door de wet toegekend en zich der
halve buiten het toepassingsveld van de 
wet te dien opzichte heeft geplaatst 
(schending van de artikelen 3, lid 5, en 
26) ; 2° het afzien ervan door verweerder 
de nietigheid van de opzegging in te roe
pen op grand van artikel 3, lid 5, hoege
naamd niet inhoudt dat daardoor deze 
opzeggi:ng geacht wordt gegeven te zijn 
op grand van artikel 3, lid 5, of daardoor 
aanleiding geeft tot de gevolgen van de 
toepassing van die wetsbepaling, daar het 
juist van die toepassing is dat verweerder 
afgezien heeft ; 3° het feit dat eiser een 
fout zou begaan hebben bij het geven 
van. de opzegging volledig vreemd is aan 
de houding van verweerder die, door de 
opzegging te aanvaarden en uit te voeren 
zondm; op de wettelijke bescherming be
roep te doen, afgezien heeft van de toe
passing van deze bepaling en zich klaar-

blijkelijk buiten het toepassingsveld van 
de wet en van de beschermingsmaatrege
len gesteld heeft : 

Overwegende dat eiser het vonnis ver
wijt, enerzijds, te beslissen dat, zelfs 
indien de gegeven opzegging vernietig
baar was wegens onvoldoende motive
ring, verweerder deze betrekkelijke nie
tigheid gedekt heeft door de opzegging 
te aanvaarden en, anderzijds, eiser tot 
het betalen van een uitzettingsvergoeding 
gelijk aan drie jaar huur te veroordelen 
om in het vroeger verhuurde goed geen 
handel te drijven, terwijl verweerder, 
door voormelde nietigheid niet in te roe
pen, juist van het beschermingsregime 
van de artikelen 3, lid 5, en 26, vervat 
in de wet van 30 april1951 op de handels
huurovereenkomsten, zou hebben afge
zien; 

Overwegende dat het volll).is op de 
reden steunt dat de opzegging geldig is 
doch dat een vergoeding gelijk aan drie 
jaar huur verschuldigd is omdat eiser 
het voornemen niet heeft ten uitvoer 
gebracht op grand waarvan hij de huur
der uit het goed heeft kunnen zetten ; 
dat de beschouwing " dat zelfs indien de 
opzegging vernietigbaar was wegens on
voldoende motivering, verweerder deze 
betrekkelijke nietigheid gedekt heeft 
door de opzegging te aanvaarden >> een 
overtollige reden uitmaakt ; dat dien
volgens het middel, tegen deze reden 
gericht, bij gebrek aan/belang, niet ont-
vankelijk is ; ' 

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

23 jtmi 1967. - 1e kamer. - Voo1'
zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1•slaggeve1·, H. Rutsaert. 
- Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleite1·s, HH. Van Ryn en Bayart. 

1e KAMER.- 23 juni 1967. 

VENNOOTSCHAPPEN. - FEITELIJKE 
VENNOOTSOHAP. - VERGUNNING VAN 
EEN AUTOBUSDIENST AAN JlllTIN VAN DE 
VENNOTEN. - 0MSTANDIGHEID DIE 
NIET UITSLUIT DAT DEZE VENNOOT DE 
VERGUNNING IN DE FEITELIJKE VEN
NOOTSOHAP HEEFT INGEBRACHT. 

De omstanaigheia aat een ve~·gunning van 
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een auto busdienst door de N ationale 
maatschappij van Belgische spoorwegen 
aan een bepaalcle pe1·soon, en aan deze 
alleen is verleend, sluit niet uit dat deze 
vergunning door de concessiehoude1· kan 
ingebracht zijn in een feitelijke vennoot
schap die hijzelf met een ande1·e pe1·soon 
vormt en dat zij dientengevolge in cle 
bet1·ekkingen tussen de feitelijke ven
noten een element van de handelszaak 
van cle vennootschap is. 

(VAN EYCKEN, T. VANDE VELDE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 maart 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1134, 1135, 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek, doordat het bestreden arrest, 
om eiser te veroordelen tot betaling van 
200.000 frank aan verweerder, dit is het 
bedrag van het aandeel in het actief dat 
hem toekwam ingevolge de vereffening 
van de feitelijke vennootschap welke 
tussen partijen had bestaan, vaststelt, 
onder overneming van de opmerkingen 
van de door de eerste rechter benoemde 
deskundige Symons, dat " de deskundige 
wel genoodzaakt is geweest tot raming 
van zekere bedragen over te gaan ; dat 
onder andere de raming van de waarde 
van de handelszaak op het bedrag van 
280.000 frank zeer matig voorkomt en 
op gerechtvaardigde bestanddelen rust : 
1° de fiscale aangifte van 349.217 frank 
voor 1952, 2° het bezit van een vergcm
ning C, welke onbetwistbaar een imma
terieel element van de feitelijke vennoot
schap uitmaakte en, hoewel slechts op 
naam van (( een pachter )) gesteld, aan 
beide vennoten behoorde en toegekend 
Werd, 3° de exploitatie Vall een lijn 
N.M.B.S., die alvast voor een jaar mag 
spelen ,, te1·wijl, ee1·ste onclenleel, de ge
noemde vergmming C door de N ationale 
Maatschappij van Belgische Spoorwegen 
verleend was aan eiser alleen, met name 
in de akte aangeduid, en trouwens arti
kel 19 van deze overeenkomst van ver
gunning uitdrukkelijk bepaalt : " de ver
pachting van de bijzondere autobusdienst 
wordt de pachter persoonlijk toegekend ''• 
waaruit volgt dat het arrest de bewijs
kracht van de vermeldingen van de voor
melde vergunning heeft miskend (scherr
ding van de artikelen 1317, 1319, 1320 

en 1322 van het Burgerlijk W etboek) ; 
tweecle onde1·deel, het contract van ven
nootschap, op 1 januari 1951 tussen par
tijen ondertekend, duidelijk vermeldt dat 
eiser de "eigenaar der lijn 11.23" is, dit 
wil zeggen van de autobuslijn die door 
de N ationale Maatschappij van Belgische 
Spoorwegen aan eiser alleen werd ver
gund, waaruit volgt dat het arrest, door 
te beslissen dat de exploitatie van de 
vergmming C moet worden beschouwd 
als een bestanddeel van de handelszaak 
van de tussen partijen bestaan hebbende 
feitelijke vennootschap : l 0 de bewijs
kracht van de stipulaties van de over
eenkomst van vennootschap heeft mis
kend door daarvan een uitlegging te ge
ven welke met de termen ervan onvere
nigbaar is (schending van de artike
len 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek) ; 2° de verbindende 
kracht van dezelfde overeenkomst }weft 
miskend, door te weigeren de gevolgen 
ervan tussen partijen te erkennen hoewel 
zij tussen partijen geldig was gesloten en 
er door het arrest niet wordt gezegd dat 
zij in strijd zou zijn met de openbare 
orde (schending van de artikelen 1134 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek); 
en, cle1·cle onclercleel, de vergunning C, aan 
eiser verleend door de Nationale Maat
schappij van Belgische Spoorwegen, in 
haar artikel1 bepaalt : " De maatschappij 
vertrouwt aan de pachter, die aanneen1.t, 
de exploitatie toe van de bijzondere 
autobusdienst : Anderlecht-BaaljSchriek/ 
Booischot. De exploitatie van deze bij
zondere dienst wordt tijdelijk toever
trouwd voor een onbepaalde tijdspanne 
die de duur van de hem beheersende 
machtiging, in geen geval, n1.ag over
schrijden. Te allen tijde en zonder eniger
lei reden ter rechtvaardiging te moeten 
aanbrengen, zal er aan onderhavige over
eenkomst van weerskanten een einde 
mogen gesteld worden mits opzegging 
van een maand bij ter post aangetekende 
brief ,, waaruit · volgt dat de rechter, 
door te beslissen dat de concessie een 
minimumduur van een jaar had, de 
bewijskracht van de voormelde vergcm
ning heeft miskend (schending van de 
artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat eiser het arrest ver
wijt de bewijskracht te hebben miskend 
van het stuk " vergunning C " genoemd, 
door te verklaren dat het bezit van deze 
vergunning alsook de exploitatie gedu-
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rende een jaar van de lijn van de Natio
nale Maatschappij der Belgische Spoor
wegen, waarop gezegde vergunning be
trekking heeft, bestanddelen uitmaken 
van de handelszaak van de tussen par
tijen bestaande feitelijke vennootscha_p, 
die bij de vereffening van deze laatste m 
aanmerki:ng moeten genomen worden, ter
wijl de alde van vergunning bepaalt dat 
« de verpachting van de bijzondere auto
busdienst aan de pachter persoonlijk toe
gekend wordt ,, eiser als enige pachter in 
de akte vermeld zijnde, en dat '' te allen 
tijde en zonder enigerlei reden ter recht
vaardiging te moeten aanbrengen, er aan 
onderhavige overeenkomst van weers
kanten een einde zal mogen gesteld wor
den mits opzegging van een maand bij 
ter post aangetekende brief >> ; 

Overwegende dat de rechter, zonder 
de bewijskra.cht van deze akte te mis
kennen, heeft kunnen oordelen dat de 
vergunning " een immaterieel element " 
van de handelszaak van de tussen par
tijen bestaan hebbende feitelijke ven
nootschap uitmaakte en dat dit element, 
hoewel de vergunning op naam van (( een 
pachter " was gesteld, in werkelijkheid 
aan beide vennoten toebehoorde ; dat 
het arrest aldus erop wijst dat de akte 
van vergtmning niet tot doel heeft de 
wederzijdse rechten en verplichtinge~l 
van partijen in de feitelijke vennootschap 
te regelen; 

Overwegende, verder, dat het arrest 
geenszins verklaart dat slechts door op
zegging een jaar tevoren aan de concessie 
een einde kon gesteld worden, doch dat 
de exploitatie van de autobusdienst, 
waarop de vergunning betrekking heeft, 
" alvast voor een jaar mag spelen », aldus 
bedoelende dat, bij de vereffening van 
de feitelijke vem1ootschap, met een nor
male exploitatieduur van een jaar be
hoorde rekening te worden gehouden ; 

\Vat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser het arrest ver
wijt de bewijs- en verbindende kracht 
te hebben miskend van de op I januari 
1951 door partijen gesloten overeen
komst, door te beslissen dat de bij de 
vergtmning 0 bedoelde exploitatie van 
een autobusdienst een bestanddeel uit
maakte van de aan de feitelijke vennoot-

(1) Raadpl. cass., 16 januari 1939 (Btdl. 
en PAsrc., 1939, I, 25); 15 april 1940 (ibid., 
1940, I, 121) en noot 2, biz. 122; 28 oktober 
1942 (ibid., 1942, I, 261); 2 mei 1955 (ibid., 

schap behorende handelszaak, terwijl 
de overeenkomst eiser als " eigenaar der 
lijn 11.23 " vermeldt; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat de tekst van gezegde overeenkomst, 
bij het opgeven van de identiteit van de 
partijen, naast de naam van eiser de 
vermelding draagt " eigenaar der lijn 
11.23 ,, niet tot gevolg heeft dat eiser 
de vergtmning waarvan hij houder was, 
in de feitelijke vennootschap niet heeft 
ktmnen inbrengen ; 

Dat de drie onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

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

23 jtmi 1967. - 1e kamer. - Voo1'
zitt61', H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Rutsaert. 
- Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. -
Pleite1·s, HH. Simont en DeBruyn. 

2e KAllrnR. ,-- 26 juni 1967. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - ScHADEVER
GOEDING VAN DE DADER VAN EEN 
DODELIJK ONGEVAL GEVORDERD DOOR 
EEN PERSOON DIE llrnT RET SLACHT
OFFER SLECHTS EEN RELIGIEUS HU
WELIJK HAD AANGEGAAN. - ARREST 
WAARBIJ WORDT VASTGESTELD DAT DE 
BAND TUSSEN DEZE PERSONEN NIET 
STRIJDIG WAS l\ILET DE OPENBARE ORDE 
NOCH MET DE GOEDE ZEDEN. -ARREST 
WAARBIJ DE EIS WORDT TOEGEWEZEN. 
- WETTELIJKHEID. 

De eis tot schadeve1'goecling ingestelcl tegen 
de daa61' van een clodelij k ongeval ao01' 
een pm·soon die met het slachto tfe1' enkel 
een 1'eligieus huwelijk had aangegaan 
kan wettelijk toegewezen wm·den clam· 
het a1'1'est dat vaststelt dat wegens de 
omstancligheclen welke het aanduiclt, cle 
band tussen ileze pe1'sonen noch met de 
openba1•e onle noch met cle goede zeden 
st1'ijclig was (1). 

1955, I, 950) en 21 april 1958 (ibid., 1958, 
I, 921) ; cass. fr., 20 januari 1966 (Dall.-Sir., 
1966, I, Jur., 184) en verslag van raadsheer 
Combaldieu. 
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(BOGAERTS, T. KORNREICH EN LITISCON· 
SORTEN; VAN CAUTER, T. KEIN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 maart 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. Over de voorziening van Albert 
Bogaerts, beklaagde : 

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

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

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
rechtsvordering die tegen eiser door de 
verweerster Feigel Kornreich is ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
3 en 4 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het Wet
boek van strafvordering, doordat het 
bestreden arrest, om recht te doen op de 
burgerlijke rechtsvordering door ver
weerster . tegen eiser ingesteld, zonder 
evenwel de waarde te willen beoordelen 
van het huwelijk dat te An_twerpen in 
1958 volgens de Moza'ische wet voltrokken 
werd tussen verweerster en het slacht
offer van het bedoelde ongeval, erop wijst 
dat het feit van dit huwelijk aantoont 
dat verweerster en de overledene aan 
hun betrekkingen een bestendig en blij
vend karakter hadden willen geven dat 
normaal bij het burgerlijk huwelijk hoort, 
en dientengevolge de rechtsvordering van 
verweerster ontvankelijk en gegrond 
verklaart en, bij bevestiging van het 
beroepen vonnis, eiser veroordeelt om 
aan verweerster 100.000 frank te betalen 
als vergoeding voor de materiele schade 
die ze wegens het overlijden van haar 
man heeft geleden, en 120.000 frank voor 
morele schade, te1·wijl : 1° deze gronden 
tegenstrijdig zijn, daar de rechters in 
feitelijke aanleg weigeren enig gevolg te 
geven aan de tussen verweerster en het 
slachtoffer bestaande banden en toch 
verklaren dat die band de eis rechtvaar
digt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), 2° deze gronden dubbel
zinnig zijn, daar zij in het onzekere 
laten of de rechters in feitelijke aanleg 

overwogen hebben dat het bestaan van 
een regelmatig huwelijk tussen verweer
ster en het slachtoffer geen belang had 
om nit te maken of het verbreken van de 
genegenheidsbanden van verweerster aan
spraak kon geven op een vergoedin_g wan
neer deze betrekkingen een bestendig 
en blijvend karakter vertoonden, dan wel 
integendeel geacht hebben dat de toe
stand van de belanghebbenden in het 
onderhavig geval kon worden gelijkge
steld met die van een regelmatig in de 
echt verbonden paar, waarbij in beide 
verklaringen het beginsel geschonden 
wordt dat het verbreken van de genegen
heidsbanden geen aanspraak kan geven 
op vergoeding wanneer de personen niet 
door een regelmatig voltrokken huwelijk 
zijn verbonden : 

Overwegende dat het arrest er zich 
van onthoudt enig gevolg te erkennen 
aan de band tussen verweerster en het 
slachtoffer van het ongeval, maar uit
sluitend « de juridische of wettelijke 
waarde te beoordelen " van het door hen 
aangegaan religieus huwelijk ; 

Overwegende dat uit de omstandigheid 
dat een ip_ Belgie voltrokken religieus 
huwelijk er geen wettelijke waarde heeft, 
niet noodzakelijk voortvloeit dat het 
voordeel dat de vrouw die het heeft aan
gegaan uit het gemeenschappelijk leven 
haalt, onwettig is ; 

Overwegende dat, zonder een wette
lijke waarde toe te kennen aan het reli
gieus huwelijk waarop verweerster zich 
beroept, maar er integendeel op wijzend 
« dat in het huidig geding de jm·idische 
of wettelijke waarde " van dit huwelijk 
" niet dient te worden beoordeeld ,, het 
arrest vaststelt dat « het feit van het 
religieus huwelijk in het onderhavig geval 
aantoont dat de belanghebbenden ... aan 
htm betrekkingen hadden willen geven 
een bestendig en blijvend karakter dat 
normaal, in wettelijk opzicht, bij het 
burgerlijk huwelijk hoort ,, dat « het 
religieus huwelijk dagtekent van 1958 
en dat toen de getroffene overleed, hij 
nog steeds de joodse godsdienst uitoe-
fende )) ; , 

Overwegende dat, na aldus impliciet 
in feite te hebben vastgesteld dat de band 
tussen verweerster en de getroffene, 
ofschoon niet erkend bij de wet, niet in 
strijd was met de openbare orde of met 
de goede zeden, de rechter wettelijk heeft 
kunnen beslissen, voor de toepassing in 
het onderhavig geval van artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek, dat het 
voordeel dat aan verweerster ontnomen 
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werd door de schuld van eiser geen onwet
tig voordeel was ; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

0. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
rechtsvordering die de verweerder Paul 
Manche tegen eiser heeft ingesteld : 

Overwegende dat het arrest, bij be
vestiging van het beroepen vonnis, zich 
ertoe beperkt aan verweerder een provi
sionele vergoeding toe te kennen en voor 
het overige een deskundig onderzoek 
beveelt; 

Dat een dergelijke beslissing geen eind
beslissing is in de zin van artikel 4I6 
van het W etboek van strafvordering en 
geen uitspraak doet over een bevoegd
heidsgeschil ; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is ; 

D. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
rechtsvorderingen die tegen eiser inge
steld zijn door de verweerders Regina 
Szydlow, Esther Szydlow, Sigmund Szyd
low en Andre Kein : 

Overwegende dat eiser geen middel 
doet gelden ; 

II. Op de voorziening van Gabrielle 
Van Cauter, dagvaardende burgerlijke 
partij : 

Overwegende dat uit de processtukken 
niet blijkt dat de voorziening van eiseres 
betekend werd aan de partij tegen wie 
ze gericht wordt ; 

Dat ze derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt iedere eiser in de 
kosten van zijn voorziening. 

26 juni I967. - 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei
te1·s, HH. Simont en Dassesse. 

2e KAMER. - 26 juni 1967, 

I° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
DmNSTPLICHT. - MIDDEL DAT DE 

CONTROLE VAN FEITELIJKE GEGEVENS 
NOODZAKELIJK MAAKT.- 0NBEVOEGD· 
HElD VAN HET HoF. 

2° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
DIENSTPLICHT. - STUKKEN WAAROP 
HET HoF ACHT VERMAG TE SLAAN, 

I 0 Het hof is niet bevoegd om feitelijke 
gegevens na te gaan waarop een tot sta
ving van een voorziening aangevoe1·d 
middel gegrond is (I). 

2° Het hof waarbij aanhangig is een vooT
ziening tegen een beslissing van een 
militim·echtscollege mag ter beo01·deling 
van een middel geen acht slaan op st?.tk
ken die aan dit rechtscollege niet zijn 
overgelegd (2). 

(LUCKY.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing op IO februari I967 gewezen 
door de Hoge Militieraad ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen I2, § I, I 0 , van de 
op 30 april I962 gecoordineerde dienst
plichtwetten en 97 van de Grondwet, 
doo1·dat de bestreden beslissing, onder be
vestiging van de beslissing van de Militie
raad van Brabant, het door eiser op mo
rele grond ingediend verzoek om vrijgela
ten te worden van dienst in vredestijd 
verwerpt, op grond dat hij zijn verzoek op 
25 januari I966 heeft ingediend en pas 
sedert 25 juni I962 in Italie verblijft en 
niet aan de voorwaarde voldoet die val
gens bedoeld artikel I2, § I, I 0 , van de 
gecoordineerde wetten vereist wordt om 
een dergelijk verzoek in te stellen, met 
name, gedurende ten minste vijf jaar zijn 

. werkelijke en gewone verblijfplaats in het 
buitenland te hebben gehad, teTwijl eiser 
in Italie woont sedert augustus I960, in 
Turijn zijn verblijfplaats heeft gehad 
tot in oktober I96I en ten blijke daarvan 
een getuigschrift van zijn werkgever kan 
voorleggen, en van november I96I tot 
maart I962 in Turijn gewoond heeft, 
via Filadelfia 58 : 

Overwegende dat het onderzoek van 

(1) Cass., 4 oktober 1965 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 169); 6 december 1966, supm, blz. 449. 

(2) Cass., 23 augustus 1965 (Bttll. en PAsiC,, 
1965, I, 1200). 
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het middel het Hof zou verplichten tot 
het nagaan van feiten, hetgeen buiten 
zijn bevoegdheid ligt ; dat het middel 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de per 2 juni 1967 tot staving van de 
voorziening ter griffie van het Hof neer
gelegde stukken, die niet aan de Hoge 
Militieraad werden overgelegd, verwerpt 
de voorziening. 

26 jcmi 1967. - 28 kamer. - Voor·
zitter·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslag gever, 
H. de Waersegger.- Gelijkluidenrle con
clusie, H. Delange, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 26 jUDi 1967. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZA:KEN.- DEFINITIEVE VEROOR
DELING VAN EEN BESTUURDER WEGENS 
OVERTREDING VAN ARTIKEL 21-2, c, 
VAN RET WEGVER:KEERSREGLEMENT.
LATER VONNIS DAT BESLIST DAT DEZE 
BESTUURDER ZIJN INRAALMANEUVER 
REEFT ONDERBRO:KEN, STILGEROUDEN 
REEFT DOOR NIET NAAR REORTS IS 
UITGEWEREN NOOR ZICR OPNIEUW IN 
DE GEWONE VER:KEERSSTROOM INGE
VOEGD REEFT. - GEEN SORENDING 
VAN RET REORTERLIJK GEWIJSDE. 

Het r·echtedijk gewijscle van een vonnis 
wam· bij een bestutwrler wonlt VM'oorcleelcl 
wegens een over·tr·ecling van m·tikel 21-2, 
c, van het wegverkeer·sr·eglement wonlt 
niet geschonclen do01· het later vonnis rlat 
beslist rlat cleze bestuunler· die zijn inhaal
maneuver· oncle1·br·oken heeft, stilgehou
den heeft en niet naar· r·echts is uitgewe
Jcen noch zich opnieuw in de nor·male 
verlceer·sstr·oom ingevoegcl heeft en het 
verlceer· claar·bij gehinclenl heeft. 

(VAN RIJO:KEVORSEL, T. DE :KRARE 
EN OONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis op 4 november 1966 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel, rechtdoende als 
gerecht waarnaar de zaak is verwezen ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
9 mei 1966 (1); 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1351 van het Burgerlijk Wetboek, 
3 en 4 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het Wet
boek van strafvordering en 27, 1°,.lid 2, 
van het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer.. gecoiirdineerd en 
bijgewerkt bij het koninklijk besluit van 
10 december 1958 en bovendien gewijzigd 
bij artikel 14 van het koninklijk besluit 
van 30 april 1963, cloorclat, om de ten 
laste gelegde overtreding van voor
melde bepaling van het algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer 
tegen eiser bewezen te verklaren, het 
bestreden vonnis steunt op de volgende 
gronden : het voertuig van eiser werd 
aan de voorzijde links beschadigd en dat 
van eerste verweerder aan de achter
zijde rechts; het is geenszins bewezen 
dat de wagen van eerste verweerder op 
het ogenblik van de botsing gedeeltelijk 
op de gearceerde driehoek stond noch dat 
tweede verweerder zich opnieuw in de ge
wone verkeersstroom heeft willen invoe
gen met miskenning van de rechten der 
andere weggebruikers; eiser reed in de
zelfde richting als laatstbedoelde verweer
der en niet langs diens rechterkant; aan
gezien hij rechts achter deze verweerder 
reed, kon hij vaststellen dat deze de auto
car onmogelijk zou kcmnen inhalen, zodat 
het vrij krachtig remmen van die wagen 
en zijn lichte verplaatsing naar rechts 
voor hem geen onvoorzienbare gebeur
tenissen zijn geweest, terwijl, eer·ste oncler
cleel, deze opeenvolgende motieven tegen
strijdig zijn; de schade, zoals de rechter 
ze vaststelt, aan de respectieve voertui
gen van de partijen zelf bewijst dat de 
wagen van eiser zich op het ogenblik van 
de aanrijding rechts bevond ten opzichte 
van de stand van de andere wagen ; het 
bovendien onverenigbaar is te betwisten 
dat eiser rechts van tweede verweerder 
kwam en tegelijk te beweren dat eiser 
wegens zijn stand rechts van laatstge
noemde had moeten voorzien dat ver
weerder onmogelijk ging kLmnen inhalen, 
en de bestreden beslissing wegens die te
genstrij dige motivering niet kan worden 
geacht regehnatig met redenen te zijn om
kleed (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) ; tweede ondercleel, het bestre
den vonnis, dat niet bewezen verklaart 
het feit dat de eerste verweerder naar 

(1) Bull. en PASIC., 1966, I, 1141. 
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rechts uitgeweken is en zich opnieuwin de 
verkeersstroom ingevoegd heeft zonder 
acht te s1aan op de weggebruikers die op 
norma1e wijze de rijbaan vo1gden, een 
miskenning inhoudt van het gezag van 
gewijsde m·ga omnes van het vonnis van 
de Correctione1e Rechtbank te Brusse1 
van 14 oktober 1965- dat in dat opzicht 
in kracht van gewijsde gegaan -, we1k 
vonnis met name de ten 1aste ge1egde 
overtreding van artike1 21-2, e, van het 
a1gemeen reg1ement op de po1itie van 
het wegverkeer tegen eerste verweer
der bewezen heeft verk1aard (schending 
van de andere in het midde1 aangehaa1de 
wette1ijke bepa1ingen en inzonderheid 
van artike1 4 van de wet van 17 april 
1878) : 

W at het eerste onderdee1 betreft : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
ste1t dat « niet ernstig kan worden be
weerd dat eiser in hoger beroep (thans 
eiser) de voorrang van rechts genoot, 
daar hij in deze1fde richting reed a1s 
De Krahe en niet rechts van hem kwam » ; 

Dat het duide1ijk is dat, a1s het vonnis 
betwist dat eiser rechts van verweerder 
kwam, het zich p1aatst in het kader 
van de reg1ementaire bepa1ingen inzake 
voorrang, waarvan het in het onderhavig 
geva1 de toepassing ontkent, zonder 
in tegenspraak te komen met de vast
stellingen die het vroeger had gedaan 
en waaruit b1eek dat de wagen van eiser 
zich rechts bevond ten opzichte van de 
andere, voor1iggende wagen; 

Dat het derha1ve in het onderhavig 
geva1 niet onverenigbaar is te betwisten 
dat eiser rechts van verweerder kwam 
in de aangeduide richting die het vonnis 
aangeeft en tevens te beweren dat, aan
gezien eiser zich rechts van de 1aatst
genoemde en achter hem bevond, hij 
had moeten voorzien dat verweerder on
moge1ijk ging kunnen inha1en ; 

W at het tweede onderdee1 betreft 

Overwegende dat de definitieve veroor
de1ing van verweerder De Krahe bij 
vonnis van de Correctione1e Rechtbank 
te Brusse1 van 14 oktober 1965 wegens 
overtreding van artike1 21-2, c, van het 
wegverkeersreg1ement, niet insluit dat 
verweerder naar rechts uitgeweken is, 
zich opnieuw in de gewone verkeers
stroom ingevoegd heeft en het verkeer 
daarbij gehinderd heeft; 

Overwegende dat de rechter in feite
lijke aanleg dus, zonder het gezag van 
het bij bedoeld vonnis gewijsde te mis-

kennen, heeft kunnen vaststellen « dat 
het geenszins bewezen is dat De Krahe 
zich opnieuw in het verkeer heeft willen 
invoegen met inbreuk op de rechten van 
de andere weggebruikers '' wanneer hij 
bemerkt heeft dat hij geen voldoende 
ruimte had om in te halen en na « een 
lichte verplaatsing naar rechts » gestopt 
heeft; 

Dat beide onderde1en van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

En overwegende dat, met betrekking 
tot de beslissing op de strafvordering die 
tegen eiser is ingesteld, de substantie1e 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de bes1issing overeenkomstig de wet 
is; 

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

26 juni 1967. - 2e kamer. - Voo1'
zitte?', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1•slaggevm·, 
H. Trousse. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Philips. 

2e KAMER. - 26 juni 1967, 

AANSPRAKELIJKHEID (B UI TEN 
OVEREENKOMST). - VERKEERS
ONGEVAL. - ARREST WAARBIJ VAST· 
GESTELD WORDT DAT EEN AANRIJDING 
GEBEURD IS OP EEN PLAATS WAAROP 
EEN DER VOERTUIGEN ZICH SLECHTS 
BEVOND TEN GEVOLGE VAN EEN FOUT 
VAN DE BESTUURDER ERV AN. ~ARREST 
DAT BESLIST DAT ER GEEN OORZAKE· 
LIJK VERBAND BESTAAT TUSSEN DEZE 
FOUT EN HET ONGEVAL. - VASTSTEL· 
LINGEN VAN HET ARREST WAARUJT 
NIET KAN WORDEN AFGELEID DAT HET 
ONGEVAL ZONDER DEZE FOUT ZOU 
HEBBEN PLAATSGEHAD. TEGEN
STRIJDIGE BESLISSING. 

Is tegenst1'ijdig het a?'1'est dat, hoewel het 
erop wijst dat een aamijding gebeunl 
is op een plaats wam·op een der voe?·
tuigen zich slechts bevona ten gevolge 
van een fout van de pestuurae?' ervan, 
beslist dat 61' geen oorzalcelijlc verband 
bestaat tussen de doo?' die best1tunle1' 
begane fout en het ongeval, wannee?' 1tit 
de vaststellingen van het a?Test niet lean 
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worden afgeleicl clat het ongeval zoncler 
deze fout toch zou plaatsgehacl heb
ben (1). 

(LEROY, T. FRIPPIAT.) 

. ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 2,2 november 1966 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 bevattende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering, 1382 en 1383 van het Burger
lijk vVetboek en 97 van de Grondwet, 
doonlat, hoewel het bestreden arrest tegen 
verweerder bewezen acht het fietspad met 
overtreding van artikel 12 van het weg
verkeersreglement in de door hem. ge
volgde richting onwettelijk te zijn opgere
den, daar dit pad hem niet als zodanig 
was gesignaleerd, en hem deswege, onder 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
tot geldboete veroordeelt, het niettemin 
verklaart dat de aan de bedoelde ver
weerder ten laste gelegde onopzettelijke 
slagen en verwondingen niet bewezen 
zijn en dientengevolge beslist dat de 
correctionele rechtbank onbevoegd was 
om kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvorderingen, en met name van 
de burgerlijke rechtsvordering door eiser 
ingesteld in persoonlijke naan1 en als 
wettelijke beheerder van zijn minderjarig 
kind, op grond dat de aanwezigheid alleen 
van verweerder op het fietspad geen oor
zaak van het ongeval en van de schade 
is ; dat de aanwezigheid van de beklaagde 
immers gesignaleerd en waarneembaar 
was op een afstand die Leroy de tijd liet 
alle nuttige voorzorgsmaatregelen te ne
nlen om hem zonder gevaar te kruisen 
en dat in het onderhavig geval de onwet
telijke aanwezigheid van de beldaagde 
op het fietspad niet noodzakelijk de fiet
ser ertoe moest brengen hem bij het krui
sen aan te rijden, te1·wijl, zodra aldus be
wezen is dat de aanrijding gebeurd is op 
een plaats waarop eiser zich slechts ten
gevolge van een font bevond, zonder dat 
overigens uit de vaststellingen van het 
arrest kan worden afgeleid dat zonder 
die font het ongeval zich toch zon hebben 
voorgedaan, het hof van beroep niet zon-

(1) Oass., 5 september 1966, sttp1'a, blz. 11. 
Raadpl. cass., 26 september 1966 en 25 ja
nuari 1967, sttpm, blz. 114 en 645. -

der zichzelf tegen te spreken heeft kunuen 
beslissen, zoals het gedaan heeft, dat 
er in het onderhavig geval geen oorza
kelijk verband bestond tussen de font 
die verweerder begaan heeft door het 
fietspad op te rijden en het ongeval waar
van de zoon van eiser het slachtoffer is 
geweest : 

Overwegende dat het hof van beroep 
weliswaar de verweerder, die onwettelijk 
het fietspad was opgereden links van de 
rijbaan met betrekking tot zijn richting 
en terwijl de getroffene nit de tegenge
stelde richting kwam, wegens overtreding 
van artikel 12 van het wegverkeersregle
ment veroordeeld heeft doch, om te be
slissen dat die overtreding geen oorzake
lijk verband heeft met het ongeval en 
de schade, hierop steunt dat aangenomen 
moet worden dat verweerders rijwiel met 
hulpmotor verlicht was zodat zijn aan
wezigheid op het pad gesignaleerd en 
waarneembaar was op een afstand die 
aan de getroffene de tijd liet << alle nnttige 
voorzorgsmaatregelen te nemen om zon
der gevaar te krnisen " ; 

Dat nit deze vaststellingen en nit de 
omstandigheid alleen dat de botsing zich 
eerder schijnt te hebben voorgedaan op 
het linkergedeelte van het fietspad in 
de richting gevolgd door de getroffene, 
die op de zijkant over ge~1oeg ruimte 
beschikte om verweerder te kruisen, het 
arrest afl.eidt « dat in het onderhavige 
geval de onwettelijke aanwezigheid van 
beklaagde op het fietspad niet noodzake
lijk moest meebrengen dat de fietser 
Leroy hem bij het krnisen aanreed ,, en 
dat de door verweerder begane font zon
der oorzakelijk verband is met de bot
sing; 

Overwegende dat het arrest aldus te
genstrijdig of althans dubbelzinnig is ; 
dat immers nit die vaststellingen niet kan 
worden afgeleid dat het ongeval, zelfs 
zonder de door verweerder begane font, 
zon hebben plaatsgehad; 

Dat het iniddel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het rechtdoet over de 
burgerlijke rechtsvordering van eiser 
tegen verweerder ; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder in de kosten, met nitzondering 
van die van de betekening van de voor
ziening aan het openbaar ministerie, 
welke ten laste van eiser moeten blijven, 
daar deze nitslnitend tegen verweerder 
cassatieberoep heeft ingesteld ; verwijst 
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de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

26 juni 1967. - 2e kamer. - Voor
zitte1', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve~·, 
H. Perrichon. - Gelijkluirlende conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei
te~·s, HH. Faures en Simont. 

2e KAMER. - 26 juni 1967, 

1° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- VERSLAG. - PROCES·VERBAAL VAN 
DE TERECH'l'ZITTING DAT VASTSTELT 
DAT DOOR EEN VAN DE RECHTERS VER· 
SLAG IS UITGEBRACRT, - VERSCHIL· 
LENDE AANDUIDINGEN VAN DE RECHTER 
DIE VERSLAG HEEFT UITGEBRACHT. -
0NREGELMATIGHEID DIE GEEN AAN • 
.LEIDING GEEFT TOT CASSATIE. 

20 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- TUSSENVONNIS WAARTEGEN HOGER 
BEROEP DAT NIET TE NIET WORDT GE· 
DAAN DOOR DE RECHTER IN HOGER BE· 
ROEP. - RECHTER IN HOGER BEROEP 
DIE RECHT DOET OVER DE GROND VAN 
DE STRAFVORDERING EN VAN DE BUR· 
GERLIJKE RECHTSVORDERING. 
ScHENDING VAN ARTIKEL 215bis VAN 
HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING, 

3° OASSATIE. - OMVANG. - STRAF· 
ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ DE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGE· 
VAL GELIJKMATIG WORDT VERDEELD 
TUSSEN BEIDE BEKLAAGDEN.- VoOR· 
ZIENING VAN EEN DER BEKLAAGDEN.
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING GE· 
WEZEN OVER DE TEN LASTE VAN ElSER 
INGESTELDE STRAFVORDERING EN BIJ • 
GEVOLG VERNIETIGING VAN DE BESLIS· 
SINGEN GEWEZEN OP DE WEDERZIJDSE 
BURGERLIJKE RECRTSVORDERINGEN.
VERNIETIGING DIE ZICH NIET UIT· 
STREKT TOT DE BESCHIKKING WAARBIJ 
HET GEDEELTE VAN DE AANSPRAKE· 
LIJKHEID VAN VERWEERDER TEN MIN· 
STE OP DE HELFT WORDT BEPAALD. 

(1) Cass., 18 maart 1963 (Bull. en PAsrc., 
1963, I, 787). 

(2) Raadpl. cass., 11 juli 1932 (Bull. en PA· 
SIC., 1932, I, 230); Rep. p1·at. d1·oit belge, Bij· 

1 o TV anneer, in st1·ajzaken, zowel uit het 
p1•oces-ve1·baal van de terechtzitting als 
uit de in hager be1·oep gewezen best1'eden 
beslissing blijkt dat verslag we1'd ~tit
gebmcht door een de~• 1'echte1'S, die ctlle 
te1·echtzittingen van rle zaak bijgewoond 
en aan het vonnis deel genomen !weft, 
lean de omstandigheid dat de aanduiding 
van de rechter die ve1·slag heeft uitge
bracht ve1•schillend is in het p1·oces -ve1'· 
baal en in rle beslissing tot geen ve1·nieti
ging aanleirling geven (1). (Wetb. van 
strafv., art. 209, 408 en 413.) 

2° De 1'echte~· in hogm· beroep die het t~tssen
vonnis waa1·tegen hager be1·oep niet te 
niet doet, schendt a1·tikel 215 van het 
Wetboek van stmjv01·de1·ing, als hij 
1·echt doet ove~· de g1·ond van de st1·af
vo1·rlering en van de bu1·ge1·lijlce 1'echts
vMrlering ( 2). 

3° W anneer de 1'echte1· de aanspmkelij kheid 
gelijkmatig ve1'deeld !weft t~tssen beide 
beklaagden en, op de voo1·ziening van 
een van hen, de beslissing gewezen ove1' 
de tegen rleze laatste ingestelde stmf · 
vo1·dering ve1·nietigd wo1'dt, b1'engt deze 
ve1'nietiging de vernietiging mede van de 
beslissingen welke gewezen zijn ave~· de 
wede~·zijdse bu1'ge1·lijke 1'echtsvo1·de1·in
gen, doch zij geldt niet vo01· de beschik
king waarbij beslist wo1·dt dat de anrle1·e 
beklaagde ten minste voo1· de helft aan
spmlcelij k is ( 3) . 

(GUILLAUME, T. LIMBURG.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 december 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Oorrectionele 
Rechtbank te Verviers ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 172 ( 5 van 
de wet van 1 mei 1849), 209, 210 (4 van 
het koninklijk besluit nr 258 van 24 maart 
1936) van het Wetboek van strafvorde
ring en 97 van de Grondwet, doorrlat het 
stuk 27 (in de inventaris aangegeven 
onder nr 7) op bladzijde 2 vermeldt dat 
het verslag op de terechtzitting van 
13 september 1966 door de rechter Hoen 

voegsel, d. I, v 0 Appel en matiere 1'ep1·essive, 
nr 794, 

(3) Cass., 9 mei 1966 (Bull. en PAsrc., 1966, 
I, 1141); 7 november 1966 en 22 mei 1967, 
supra, biz. 323 en 1143. 
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is uitgebracht en het stuk 24 (in de inven
taris aangegeven onder nr 4 op blad
zijde 1) vermeldt dat het verslag op 
dezelfde terechtzitting van 13 september 
1966 door de rechter Delbushaye is uit
gebracht, terwijl het verslag van een der 
rechters een snbstantiele rechtsvorm is 
en vermeldingen die de inachtneming 
van substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen aan
gaan en die tegengesproken zijn door 
andere vermeldingen, de geldigheid aan
tasten van de proced1.ue waarin ze voor
komen : 

Overwegende dat volgens het proces
verbaal van de terechtzitting van 13 sep
tember 1966 verslag door de rechter Del
bushaye werd uitgebracht; dat volgens 
het vonnis dit verslag door een andere 
assessor, de rechter Hoen, werd nitge
bracht; 

Overwegende dat het vonnis en het 
proces-verbaal van de terechtzitting beide 
vaststellen dat het verslag werd nitge
bracht door een van de rechters die de 
terechtzittingen betreffende de zaak heb
ben bijgewoond en hebben deelgenomen 
aan het vonnis ; dat derhalve aan de voor
schriften van de wet voldaan is ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genonlen; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
nit de schending van artikel 215 van het 
Wetboek van strafvordering : 

Overwegende dat blijkens de proces
stukkenen het bes treden vonnis alleen 
eiser en verweerder, als medebeklaag
den en als burgerlijke partijen, hoger 
beroep hebben ingesteld tegen het tussen
vonnis, op 15 februari 1966 gewezen door 
de eerste rechter die, alvorens over de 
zaak zelf te beslissen, de heropening van 
de de batten heeft bevolen; 

Overwegende dat nit het bestreden 
vonnis blijkt dat de rechter in hoger 
beroep het beroepen v01mis niet heeft 
teniet gedaan ; dat hij zich integendeel 
aangesloten heeft bij de beoordelingen 
op grond waarvan de eerste rechter name
lijk de heropening van de debatten heeft 
gerechtvaardigd ; dat hij niettemin over 
de zaak zelf beslist heeft op de burger
lijke rechtsvordering en de strafvordering 
die hij aan de eerste rechter niet mocht 
onttrekken zolang het beroepen vonnis 
niet was teniet gedaan ; dat het bestreden 
vonnis derhalve artikel215 van het Wet
bock van strafvordering geschonden 
heeft; 

En overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld, de vernieti-

ging meebrengt van de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvordering ingesteld 
tegen hem door de verweerder, zijn mede
beklaagde, en op de rechtsvordering door 
deze laatste tegen eiser ingesteld, daar 
beide op dezelfde onwettelijkheid berus
ten; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
bestaat tot onderzoek van het tweede 
door eiser aangevoerde middel, dat geen 
reden van bestaan meer heeft wegens 
de vernietiging nitgesproken op het 
ambtshalve opgeworpen middel, vernie
tigt het bestreden vonnis, behalve in zo
ver het de hogere beroepen ontvankelijk 
verklaart, rechtdoet op de strafvordering 
die tegen verweerder is ingesteld, beslist 
dat laatstgenoemde een font begaan heeft 
waarvoor hij ten minste voor de helft 
aansprakelijk is en het bedrag bepaalt 
van de door eiser en door verweerder 
geleden schade ; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
in een vierde van de kosten ; laat ·de 
overige drie vierden ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg te 
Luik, rechtdoende in hoger beroep. 

26 j1.mi 1967. - 2e kamer. - Voo1'
zitter, H. De Bersaqnes, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Perrichon. - Gelijlcluidende conclusie 
wat het eerste micldel bet1•ejt, ande?'S
luiclende vom· het ove1'ige (1), H. Delange, 
advocaat-generaaL -Pleitm·, H. Demem·. 

ze KAMER. - 26 juni 1967, 

1° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN.- VERSCHILLENDE BEKLAAGDEN 
VERVOLGD WEGENS VERSOHILLENDE 
FElTEN. - VEROORDELING VAN DE 
ENE EN VRIJSPRAAK VAN DE ANDERE. 
- VEROORDELING VAN DE EERSTE 
IN ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDE
RING. - VooRWAARDE. 

(1) Het openbaar ministerie was van oor
deel dat de rechters in hoger beroep het beroe
pen vonnis, dat de heropening van de debat
ten beval, impliciet vernietigd hadden en 
concludeerde, na onderzoek van het tweede 
iniddel, tot verwerping van de voorziening. 
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2° GEREOHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN.- VEROORDEELDE APPELLANT.-
0PENBAAR MINISTERIE IN HOGER BE
ROEP TEGEN EEN VRIJGESPROKEN ME
DEBEKLAAGDE. - BEVESTIGING DOOR 
DE REOHTER IN HOGER BEROEP. -
VEROORDELING VAN DE VEROORDEELDE 
IN ALLE KOSTEN VAN HET HOGER BE
ROEP. - 0NWETTELIJKHEID. 

3° OASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - VERNIETIGING VAN DE BE
SLISSING WAARBIJ BEKLAAGDE VEROOR
DEELD WORDT.- REGELMATIGE VOOR
ZIENING VAN DE BURGERREOHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ. - VERNIE
TIGING DIE LEIDT TOT DE OASSATIE 
VAN DE BESOHIKKING BETREFFENDE 
DEZE PARTIJ, ZELFS ZO ZIJ OP EEN VAN 
AMBTSWEGE AANGEVOERD MIDDEL GE
WEZEN IS. 

1° Als ve1·schillende beklaagden vervolgd 
wo1·den wegens vm·schillende feiten en 
een van hen ve1'001'deeld en de ande1·en 
v1·ij gesproken wo1·den, . lean de 1'echter 
alle kosten van de st1·ajvorde1'ing enkel 
ten laste van de ve1·oo1'cleelde leggen mits 
hij vaststelt dat ze do01' het do01' hem 
bed1·even misdrij f verom·zaakt zijn ( 1). 
(Wetb. van strafv., art. 162 en 194.) 

2° J;T1 annee1• een veroo?"deelde ho ge1· be1·oep 
instelt en het openbaar ministe1·ie hoge1• 
beroep instelt tegen een v1·ijgesp1·oken 
medebeklaagde, moeten de kosten van het 
hager be1·oep van het openbaa1· ministe1·ie 
tegen cleze laatste in geval van bevestiging 
van de vrijspmak ten laste van de Staat 
blijven (2). (Wet van 1 juni 1849, 
art. 3.) 

3° Wannee1· de bu?·ge?Techtelijk aanspmke
lijke pa1'tij 1·egelmatig een cassatieberoep 
!weft ingesteld, b1·engt de vernietiging van 
cle beslissing van ve1·oo1'deling van de be
lclaagde, zelfs al is zij op een van ambts
wege aangevoe1·d middel uitgesp1'olcen, de 
vemietiging mede van het beschiklcend 
gedeelte betre tfende deze pa1·tij ( 3). 

(NOEL EN WUST, 
T. VON SOHWARTZENBERG EN OONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

' 
(1) en (2) Oass., 5 juni 1967, supra, biz. 1209, 
(3) Oass., 14 maart 1966 (Bun. en PAsro., 

1966, I, 908); 10 april 1967, supra, biz. 968. 

vonnis, op 12 december 1966 in het Duits 
in hoger beroep gewezen door de Oorrec
tionele Rechtbank te Verviers, en op 
de eveneens in het Duits ingestelde voor
ziening; 

Gelet op de beschikking van de eerste 
voorzitter van 3 april1967 waarbij gezegd 
wordt dat de procedure voor het Hof 
in het Frans zal worden voortgezet vanaf 
de terechtzitting ; 

I. In zover de cassatievoorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing over de 
strafvordering ; 

A. Over de voorziening van Noel, be
klaagde : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 50 van 
het Strafwetboek, 162 en 194 van het 
W etboek van strafvordering en 3 van 
de wet van 1 juni 1849 op de herziening 
van de tarieven in strafzaken : 

Overwegende enerzijds dat het bestre
den vonnis, onder bevestiging van de 
beroepen beslissing, eiser veroordeelt in 
alle kosten van de strafvordering, met 
inbegrip van die welke gemaakt zijn om 
de derde verweerder, wegens andere mis
drijven vervolgde en vrijgesproken mede
beklaagde, bij de zaak te betrekken ; dat 
het deze veroordeling uitspreekt zonder 
vast te stellen dat alle kosten veroorzaakt 
zijn door de misdrijven die tegen eiser 
bewezen zijn verklaard ; 

Overwegende anderzijds dat de mede
beklaagde Nikolaus von Schwartzenberg, 
thans derde verweerder, door de politie
rechter is vrijgesproken en dat, op hoger 
beroep van het openbaar ministerie, die 
vrijspraak door het bestreden vonnis is 
bevestigd ; dat de kosten van dit hoger 
beroep, die de definitief vrijgesproken 
beklaagde betreffen, niet ten laste van 
eiser mogen worden gebracht ; dat het 
vonnis derhalve, wanneer het deze laatste 
in de gezamenlijke kosten van het hoger 
beroep veroordeelt, 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 wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

B. Over de voorziening van Wust, die 
voor Noel burgerrechterlijk aansprakelijk 
is : 

Overwegende dat de vernietiging van 
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de veroordeling van de beklaagde Noel, 
thans eerste eiser, in de kosten van de 
strafvordering de vernietiging meebrengt 
va~l de beslissing waarbij de burgerrech
terlijk aansprakelijke partij in die kosten 
is veroordeeld ; 

II. In zover de cassatievoorzieriingen 
gericht zijn tegen de beslissingen over de 
burgerlijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat de eisers geen middel 
aanvoeren; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak doet 
over de kosten van de strafvordering ; 
verwerpt de voorziening voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt de eisers in vier vijfden van de kos
ten en laat het overige vijfde ten laste 
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Aarlen, rechtdoende in hoger beroep. 

26 juni 1967. - 2e kamer. - Voo1'
zitter, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1•slaggeve1·, 
H. Perrichon. - Gelijkluiclencle conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 26 juni 1967, 

1° VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSCHORTING VAN DE VER
OORDEL1NG. - GEWOON UITSTEL. 
- DOOR DE REOHTER VERLEEND UIT
STEL. - TERMIJN l\UNDER DAN EEN 
JAAR. - 0NWETTELIJKHEID. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN.- VEROORDELEND VONNIS.-
0NvVETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING 
WELKE RET UITSTEL VERLEENT. 
GEHELE VERNIETIGING. 

1° Is onwettel1j k de beslissing van een 
vonnis dat een termijn van rninder dan 
een jaa1• vaststelt V001' het aan de Ve1'001'
deelde verleende uitstel van tenuitvoer
legging van de stmf. (Wet van 29 jcmi 
1964, art. 8, § 1, lid 2.) 

2° H' orclt een vonnis vernietigt we gens de 
omvettelijkheid van de beslissing welke 
aan de vero01·cleelde een t!itstel van tenuit-

voerlegging van de st1·aj vedeent, dan 
geldt de ve1·nietiging voo1· heel de ver
oordeUng (1). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. DEBRA.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 februari 1967 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Luik ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 8 van de wet van 29 juni 
1964, betreffende opschorting, uitstel en 
probatie, clo01•dat het bestreden vonnis 
het vonnis van de Politierechtbank te 
Fleron bevestigt, waarbij verweerster tot 
geldboete is veroordeeld, en beveelt dat 
de tenuitvoerlegging van deze straf voor 
een duur van zes maanden uitgesteld zal 
worden : 

Overwegende dat het bestreden vomlis, 
onder bevestiging van het vonnis van de 
Politierechtbank te Fleron waartegen het 
openbaar ministerie regehnatig hoger 
beroep heeft ingesteld, verweerster De
nise Debra veroordeelt tot een geldboete 
van 10 frank, verhoogd tot 200 frank of 
twee dagen vervangende gevangenisstraf, 
wegens overtreding van het reglement 
op de politic van het wegverkeer en be
veelt dat de tenuitvoerlegging van de 
straf voor een duur van zes maanden 
uitgesteld zal worden ; 

Overwegende dat de duur van het 
uitstel overeenkomstig artikel 8 van de 
wet van 29 jcmi 1964 niet minder dan een 
jaar mag zijn ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat het uitstel een be

standdeel is van de straf en hiermee een 
ondeelbaar geheel vormt, zodat de on
wettelijkheid van het uitstel de vernie
tiging meebrengt van de veroordeling 
zelf; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch slechts in zover het recht 
doet op de strafvordering die tegen ver
weerster is ingesteld, en over de kosten 

(1) Cass., 13 oktober 1958 (Bull. en PAsrc., 
1959, I, 150). Raadpl. evenwel in een uitzon
derlijk geval : cass., 2 mei 1966 (ibid., 1966, 
I, 1116); verg. cass., 5 december 1966, supra. 
blz. 443 en noot 2, blz. 444. 
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van die vordering ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerster in de 
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Recbtbank te Ver
viers, recbtdoende in hoger beroep. 

26 juni 1967. - 2e lmmer. - Voo1'
zitter, H. De Bersaques, raadsbeer waar
nemend voorzitter. Ve1•slaggeve1•, 
H. de vVaersegger.- Gelijkluiaenae con
clusie, H. Delange, advocaat-generaal. 

28 KAlVIER. - 27 juni 1967, 

GEMEENTELIJKE EN PROVIN-
CIALE BELASTINGEN.- DIRECTE 
BELASTING. - BEGRIP. 

De directe belasting is die welke geen 
afzonde1'lijlce of voo1·bijgaande door de 
belastingschulclige gepleegde feiten tot 
g1·onclslag !weft, cloch wel een uitemarcl 
clttu1·zame toestancl ( 1). 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BEL
GISCHE SPOORWEGEN, T. GEMEENTE 
COURCELLES.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
besluit, op 17 juli 1964 gewezen door de 
bestendige deputatie van de Provincie
raad van Henegouwen ; 

Over het middel afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 135 en 136 van de 
wet van 30 maart 1836, gemeentewet 
genoemd, 1 van de wet van 22 juni 1865 
betreffende de bevoegdbeid van de be
stendige deputaties om uitspraak te doen 
over de reclamaties inzake directe belas
tingen en 1 van bet door de gemeenteraad 
van Co"LITcelles vastgestelde belasting
reglern.ent betreffende de zogenaamde 
bijzondere trottoirbelasting, dat bij ko
ninldijk besluit van 16 maart 1960 is 
goedgekeurd, cloonlat bet bestreden be
sluit verklaart dat de bestendige depu-

(1) Cass., 2 mei 1967, twee arresten, sttpra, 
biz. 1056 en 1059. 

tatie van Henegouwen onbevoegd is om 
kennis te nemen van de reclamatie die 
eiseres beeft ingediend tegen de door de 
gemeente Courcelles te haren laste ten 
kohiere gebracbte gemeentebelastingeh 
op de aanleg van trottoirs, op grond dat 
deze belastingen bet karakter van een 
indirecte belasting hebben, te1•wijl het 
door de gemeenteraad van Courcelles 
goedgekeurde belastingreglement uit
drukkelijk bepaalt dat de genoemde 
trottoirbelasting wordt gevestigd ten laste 
van de eigenaars of van de rechtbebben
den van de eigenaars van de onroerende 
goederen waarlangs gelijkvormige trot
toirs worden aangelegd en aldus aan de 
bedoelde belastingen het karakter toekent 
van een directe belasting die verschuldigd 
is wegens de uiteraard duurzame toestand 
die de belending van de terreinen waar
van de belastingplichtige eigenaar is aan 
de openbare weg oplevert, zodat het 
bestreden besluit ten onrechte verklaart 
dat de bestendige deputatie onbevoegd 
is om kennis te nemen van de reclamatie 
ingediend tegen de aanslag in gemeente
belastingen die krachtens dit reglement 
ten kohiere zijn gebracht : 

Overwegende dat eiseres bij de besten
dige deputatie van de Provincieraad van 
Henegouwen een reclamatie aanhangig 
had gemaakt tegen gemeentebelastingen 
op de aanleg van trottoirs, die door de 
gemeente Co"LITcelles waren gevestigd en 
te haren laste over het dienstjaar 1963 
ten kohiere waren gebracht ; 

Overwegende dat het door de gemeen
teraad van Courcelles op 30 juni 1959 
goedgekeurde belastingreglement aan de 
zogenaamde bijzondere « trottoir " belas
ting de eigenaars of de rechthebbenden 
van de eigenaars van de 011roerende goe
deren, zoals die van eiseres, waarlangs 
gelijkvormige trottoirs worden aangelegd 
onderwerpt ; 

Overwegende dat de bestendige depu
tatie van Henegouwen zich, bij het be
streden besluit, onbevoegd verklaart om 
uitspraak te doen over genoemde recla
matie, op grond dat de gemeentebelasting 
waartegen deze reclamatie is ingediend 
de kenmerken van een indirecte beiasting 
heeft en dat, in tegenstelling met hetgeen 
voor de directe belastingen bestaat, geen 
enkele wet aan de bestendige deputaties 
van de provincieraden de kennisneming 
toekent van geschillen omtrent de beffing 
van indirecte belastingen ; 

Overwegende dat de uiteraard voorbij
gaande handelingen of verrichtingen die 
aanleiding geven tot de heffing van een 
indirecte belasting op het ogenblik waar-
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op ze geschieden en die moeten worden 
hernieuwd om opnieuw belastbaar te 
zijn, die van de belastingplichtige zelf zijn 
en niet die van de openbare macht welke 
de genoemde belasting vestigt; 

Overwegende dat de bedoelde belas
tingen geen door de belastingplichtige 
verrichte afzonderlijke of voorbijgaande 
feiten als grondslag hebben doch, volgens 
de vaststelling van de bestreden beslis
sing, een uiteraard duurzame toestand, 
te weten de belending van de onroerende 
goederen en de openbare weg waarin 
gelijkvormige trottoirs zijn aaugelegd ; 

Dat dergelijke taksen directe belas
tingen zijn ; 

Dat hieruit volgt dat de bestendige 
deputatie bevoegd was om, krachtens 
artikel 1 van de wet van 22 juni 1865, 
kennis te nemen van de tegen die belas
tiugen gerichte reclamatie; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, vernietigt het bestre

den besluit; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietigde 
besluit ; verwijst de zaak naar de besten
dige deputatie van de Provincieraad van 
Brabant ; veroordeelt verweerster in de 
kosten. 

27 juni 1967. - 2e kamer. - Voor
zitte1', H. van Bei:rs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. de Waersegger. - Gelijk
htidencle conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. - Pleite1', H. Van Ryn. 

2e KAMER, - 27 juni 1967. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
MoBILTENBELASTING. - INKOMSTEN 
VAN KAPITALEN BELEGD IN EEN IN 
BELGIE GEVESTIGDE VERENIGING IN 
DEELNEMING DOOR EEN NIET WERKEND 
LID VAN DEZE VERENIGING.- NATUUR
LIJKE- OF REOHTSPERSOON DIE AAN DIT 
LID VAN DE VERENIGING BEDOELDE 
INKOMSTEN BETAALT.- PERSOON DIE 
ERTOE GEHOUDEN IS DE MOBILIEN
BELASTING OP DEZE INKOlVISTEN TE BE
TALEN. 

De in Belgie gevestigde natttu1'lijlce- of 
1'echtspe1·soon die, als vennoot-zaalcvom·
de1' van een ve1·eniging in cleelneming, 
aan een stille vennoot van clie ve1·eniging 
de inlcomsten van lcapitalen betaalt, 
wellce cloo1' deze e1·in ge~nvestee1'cl we?·den, 
of clie inlcomsten ve1·schttldigd is, is ge-

hmtclen cle mobilienbelasting met be
t1'elclcing tot die inlcomsten te beta len, 
met uitsluiting van de 1•echthebbende op 
clie inlcomsten (1). (Artikel 20, § 1, 3o 
van de gecoordineerde wetteu betref
fende de inkomstenbelastingen.) 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
OIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« SABLI:ERES DE ROOOURT ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 j1.mi 1964 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van artikel20, § 1, 3°, van de wetten 
betreffeude de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, en, bijgevolg, van 
de artikelen 3 en 6 van de wetten betref
fende de nationale crisisbelasting, geco
ordineerd bij het besluit van de Regent 
van 16 januari 1948, doonlat het hof van 
beroep, bij het bestreden arrest, de be
doelde aanslagen in de mobilienbelasting 
en in de nationale crisisbelasting geves
tigd ten laste van de naamloze vennoot
schap << Sablieres de Rocourt >> vernietigt 
op grond dat de winsten die Mevrouw 
weduwe Gritten heeft behaald als lid van 
de tussen haar en de voornomnde ven
nootschap bestaande vereniging in deel
neming, slechts te haren laste kunnen 
worden aangeslagen, zelfs wanneer die 
winsten haar door deze vennootschap 
zijn uitbetaald, en dat er geen enkele 
wetsbepaling bestaat die de bestreden 
aanslagen :rechtvaardigt, tm·wijl, zelfs 
wanneer de in een vereniging in deelne
ming behaalde winsten rechtstreeks door 
de vennoten worden verworven, de win
sten die inkomsten zijn van in de vereni
ging belegde kapitalen, overeenkomstig 
artikel 20, § 1, 3°, van voormelde geco
ordineerde wetteu, kunnen en zelfs moe
ten worden aangeslagen niet ten laste 
van de verkrijger van deze inkomsten, 
maar ten laste van degene die ze betaalt, 
dit is ten deze, ten laste van de vennoot-
schap " Sablieres de. Rocourt >> : 

Overwegende dat, volgens het arrest, 
het geschil betrekking heeft op aanslagen 
ten laste van de verwerende vennootschap 

(1) Raadpl. cass., 22 december 1964 (Bttll. 
en PAsiO., 1965, I, 417) en 19 janua.ri 1960 
(ibid., 1960, I, 567). 
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gevestigd betreffende de mobilii!mbelas
ting en de nationale crisisbelasting, welke 
die vennootschap gehouden was in te 
houden en te betalen krachtens artikel 20, 
§ 1, 3o, van de geco6rdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, we
gens het karakter dat, volgens eiser, de 
door baar aan de weduwe Gritten uitge
keerde inkomsten vertonen ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat naar luid van een overeenkomst van 
2 juli 1952 weduwe Gritten, met het oog 
op de exploitatie van een zandgroeve, 
verschillende haar in eigendom toebe
horende gronden aan verweerster ver
huurde; 

Overwegende dat, in zijn samenvatting 
van het standpunt dat de administratie 
van de directe belastingen heeft ingeno
men aangaande de aard van de door 
Mevrouw Gritten ge'inde inkomsten en 
de schuldenaar van de desbetreffende 
belastingen, het arrest vermeldt « dat de 
bedoelde aanslagen hierop zijn gegrond 
dat er een vereniging in deelneming tussen 
de verzoekster, thans de verwerende ven
nootschap, en weduwe Gritten zou be
staan . . . en dat de door de verzoekster 
gestorte bedragen tot vergoeding van het 
genot van de gronden van weduwe Grit
ten in werkelijkheid het inkomen zouden 
zijn uit het kapitaal dat zij in die vere
niging heeft belegd, welk inkomen, als 
zodanig, krachtens artikel 14, lid ] , 3°, 
van de geco6rdineerde wetten, onder
worpen is aan de mobilienbelasting, waar
toe, volgens artikel 20, § 1, 3°, van de
zelfde wetten, verzoekster zou gehouden 
zijn "; 

Overwegende dat, om de bestreden 
aanslagen te vernietigen, het arrest, na 
eraan herinnerd te hebben dat de vereni
ging in deelneming geen rechtspersoon
lijkheid bezit zodat de door haar be
haalde winsten rechtstreeks door de 
vennoten worden verworven, vermeldt 
cc dat in de onderstelling dater, ten deze, 
een vereniging in deelneming bestaat, 
zoals de adm:inistratie het beweert, dan 
nog zouden de bedragen die de vennoot 
weduwe Gritten heeft ontvangen slechts 
te haren laste kcmnen worden aangesla
gen : dat het wei11ig belang heeft dat de 
verzoekster de bedoelde bedragen aan 
weduwe Gritten heeft betaald, vermits 
zij deze winsten eerder had verworven 
en verzoekster, d,oor ze aan genoemde 
Mevrouw Gritten te betalen, eenvoudig 
de bedragen heeft overhandigd, die haar 
persoonlijk toebehoorden, en dat geen 
enkele wetsbepaling van de geco6rdi
neerde wetten betreffende de inkomsten-

belastingen de bestreden aanslagen recht
vaardigt"; 

Overwegende dat deze redenen de be
streden beslissing niet wettelijk verant
woorden : 

Dat irnmers de regel volgens welke de 
vereniging in deelneming geen rechts
persoonlijkheid bezit die onderscheiden 
is van die van haar vennoten, zodat de 
winsten gemaakt bij haar exploitatie 
moeten worden beschouwd als recht
streeks verworven door de laatstgenoem
den, alleen bepaalt wie van de vereniging 
in deelneming of van haar vennoten recht 
heeft op de door de exploitatie gemaakte 
winsten, maar de vraag onaangeroerd 
laat. wie, volgens de belastingwet, de 
belasting verschuldigd is ; 

Dat inzake mobilienbelasting, krach
tens artikel20, § 1, van de geco6rdineerde 
wetten, inzonderheid het 3° van deze 
paragraaf, de in Belgie gevestigde natuur
lijke- of rechtspersoon, die de inkomsten 
betaalt of ze verschuldigd is, gehouden 
is de belasting te betalen, met uitsluiting 
van de rechtheb ben de op deze inkomsten ; 

Dat hieruit volgt dat, kenn:isnemend 
van een geschil dat betrekking heeft op 
aanslagen in de mobilienbelasting en in 
de samenhangende nationale crisisbelas
ting, gevestigd op inkomsten uit kapi
talen die, volgens eiser, in een vereniging 
in deelneming zijn ge'investeerd door een 
stille vennoot van deze vereniging, het 
hof van beroep, zodra het de stelling van 
de administratie met betrekking tot het 
bestaan van zodanige vereniging tussen 
de verwerende vennootschap en Mevrouw 
Gritten als hypothese in acht nam en 
alzo aannam dat inkomsten van kapitalen 
belegd in het handelsbedrijf, voorwerp 
van de vereniging, door de eerste aan de 
tweede genoemde waren betaald en dat 
de vennootschap als vennoot-zaakvoerder 
handelde, niet, zonder de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen te schenden, 
de betwiste aanslagen kon vernietigen op 
grond dat deze door geen enkel artikel 
van de geco6rdineerde wetten waren ge
rechtvaardigd ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover dit het be
roep ontvangt ; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt de 
verwerende vennootschap in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

27 jcmi 1967. - 2e kamer. - Voo1·-
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zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Moriame. - Gelijkluiclencle 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 27 juni 1967, 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
DIREOTE BELASTINGEN. - MEDEDE· 
LING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE. 
- ARTIKEL 84 VAN HET DECREET VAN 
30 MAART 1808.- GEEN SUBSTANTIELE 
NOOH OP STRAFFE VAN NIETIGHEID 
VOORGESOHREVEN VORMVOORSOHRIF· 
TEN. 

2o BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
, - BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN, 

- DIREOTE BELASTINGEN. - STUK· 
KEN VAN HET ADl\HNISTRATIEF DOS· 
SIER. - UITLEGGING DOOR HET HOF 
VAN BEROEP. - MET DE BEWOOR· 
DINGEN VAN DEZE STUKKEN VERENIG· 
BARE UITLEGGING. - GEEN MISKEN · 
NING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DE 
AKTEN. 

1 o De bij artikel 84. van het decteet van 
30 maa1·t 1808 bij de mededeling van de 
zaak aan het openbam· ministetie voor·
gesch1·even votmvoo1•schl'iften zijn noch 
substantieel noch op sm·affe van nietig
heicl van het vonnis vootgeschl'even (1). 

2o De bewijskmcht van de akten w01·clt niet 
miskend do01' het ar1·est van het hof van 
beroep dat van de stukken van het dossie~· 
van de administmtie de~· di1·ecte belas
tingen een met de . bewoorclingen van 
deze st~tkken vetenigba1·e uitlegging 
geeft (2). (Burgeri. Wetb., art. 1319 
en 1322.) 

(OROMBEZ, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

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 uit 

(1) Cass., 17 mei 1966 (Bull. en PASIO., 
1966, I, 1192). 

(2) Cass., 18 oktober 1966, supm, biz. 230, 

de schending van de artikelen 96 van 
de Grondwet, 84 en 87 van het decreet 
van 30 maart 1808 houdende reglement 
op de politie en de tucht van hoven en 
rechtbanken, ll1 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, 160, 163 en 
170 van de wet van 18 juni 1869 op de 
rechterlijke inrichting, dootdat, nadat de 
debatten gesloten waren, de zaak aan het 
openbaar ministerie was overgemaakt 
voor advies en de dat1un dienaangaande 
vastgesteld werd op 14 april1964 (proces
verbaal ·van de terechtzitting van 
17 maart 1964), dit advies op de terecht
zitting van 15 april 1964 is gegeven (pro
ces-verbaal van de terechtzitting van 
15 april 1964), zonder dat eiser van die 
nieuwe vastgestelde datum op de hoogte 
werd gebracht en zoncler dat de beslissing 
om het advies op die andere datum te ho
ren door het arrest wordt vastgesteld of 
door het proces-verbaal van een terecht
zitting van 14 april ofvroeger, waarop de 
zaak zou zijn opgeroepen, te1·wijl, ee1·ste 
onclenleel, zulke beslissing genomen moet 
worden - of zulke formaliteit in acht ge
rwmen moet worden - gedurende een 
openbare terechtzitting (schending van 
artikel 96 van de Grondwet); tweecle on
denleel, ze vermeld moet worden in het 
proces-verbaal van die terechtzitting 
(schending van de artikelen 160, 163 en 
170 van de wet van 18 juni 1869 en 84 van 
het decreet van 30 maart 1808) ; denle 
onclenleel, eiser niet op de hoogte werd 
gebracht van de datum waarop het open
baar ministerie zijn advies zou geven 
(15 april 1964) zodat hij het recht niet 
heeft kunnen uitoefenen dat de partijen 
krachtens de artikelen 1ll van het Wet
boek van burgerlijke rechtsvordering en 
87 van het decreet van 30 maart 1808 
hebben om« op staande voet » de daarin 
vermelde nota's neer te leggen (schending 
van die bepalingen en van de rechten 
van de verdediging) : 

Overwegende enerzijds dat de forma
liteiten, bepaald in artikel 84 van het 
keizerlijk decreet van 30 maart 1808, 
noch substantieel zijn noch op straffe 
van nietigheid voorgeschreven ; . 

Overwegende anderzijds dat het ver
melden op het zittingsblad van het uitstel 
dat door het openbaar ministerie ge
vraagd is om het woord te voeren niet 
het enige middel is waardoor de partijen 
op de hoogte kunnen gebracht worden 
van dit uitstel ; 

Dat niet blijkt uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, en dat de 
voorziening trouwens niet beweert, dat 
eiser niet op de hoogte kon zijn van de 
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datum waarop het openbaar ministerie 
zijn advies zou geven ; 

Dat het niet in acht nemen van de in 
het voormelde artikel 84 bepaalde for
maliteit hem dus geen nadeel heeft kun
nen berokkenen ; 

Dat hieruit volgt dat geen onderdeel 
van het middel kan worden aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
aooTdat het bestreden arrest verklaart 
dat de brief met nadere bepaling en aan
vulling van de grieven, die in de recla
matie van 20 maart 1961 voorgedragen 
zijn, het gebrek aan geldige motivering 
van het advies van de fiscale commissie 
aanvoert tot staving van de tweede van 
deze grieven « te weten : het uittreksel 
uit het proces-verbaal van de beraad
slaging beantwoordt niet aan de wette
lijke vereisten ,, te1·wijl de brief van 
20 juni 1961 uit dit gebrek aan moti
vering a:fleidde dat «de bewijslast van 
de belastbare inkomsten op de admi
nistratis rustte " (schending van de be-
wijskracht van dit stuk) : · 

Overwegende dat het bestreden arrest 
erop wijst dat eiser << bij brief van 20 juni 
1961 van zijn raadsman ... zijn grieven 
nader bepaalt en aanvult, te weten : 
1 o ... ; 2o het uittreksel uit het proces
verbaal van de beraadslaging (van de 
fiscale commissie) beantwoordt niet aan 
de wettelijke vereisten, omdat enerzijds 
de redenen die vermeld zijn in het aan 
verzoeker (thans eiser) medegedeelde 
document niet voor eensluidend verklaard 
zijn en omdat anderzijds het advies van 
de fiscale commissie niet geldig met re
denen omkleed zou zijn >> ; 

Overwegende dat blijkens de regel
matig aan het Hof overgelegde stukken, 
en onder meer de brief van 20 juni 1961 
van eisers raadsman, in verb and gebracht 
met die van 18 april 1961 van diezelfde 
raadsman en waarop de eerste brief zich 
beriep, welke beide brieven tot de direc
teur der directe belastingen gericht wa
ren, eiser het gebrek aan regelmatige 
motivering van het advies van de fiscale 
commissie, dat hij tot staving van zijn 
reclamatie aangevoerd heeft, uitsluitend 
hierop steunde dat in het uittreksel uit 
het proces-verbaal van de beraadslaging 
van de fiscale commissie van 14 juni 1960, 
dat door de controleur voor eensluidend 
is verklaard en op 28 juni aan eiser is 
betekend, de redenen van de bedoelde 
beraadslaging vermeld stonden op een 
« ander blad dan datgene dat door de con-

CASSATIE, 1967. - 42 

troleur is ondertekend >> ; zodat, volgens 
eiser, de redenen, die in het aan eiser 
betekende uittreksel vermeld zijn, niet 
regelmatig voor eensluidend waren ver
klaard; 

Overwegende dat, wanneer eisers raads
man in zijn brief van 20 juni 1961 uit 
deze onregelmatigheid afgeleid heeft dat 
«de bewijslast van de belastbare inkom
sten op de administratis rust.,, het be
streden arrest de bewijskracht van die 
brief niet miskend heeft door erop te 
wijzen dat volgens de in die brief geuite 
grief het uittreksel uit het proces-verbaal 
van de beraadslaging van de fiscale com· 
missie niet aan de wettelijke vereisten 
beantwoordt ; 

Dat bet middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over bet derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk W etboek, ao01·dat het be
streden arrest verklaart dat de grief, die 
door eiser in zijn conclusie voor het Hof 
is aangevoerd en op « het gebrek aan 
motivering van het advies van de fiscale 
commissie >> is gegrond, niet aan de direc
teur werd overgelegd, te1·wijl, eeTste onde1'
aeel, het bestreden arrest zelf vaststelt 
dat eiser in de brief van 20 j1mi 1961, 
die zijn raadsman tot de directeur der 
belastingen gericht heeft (stuk IV/14) en 
waarin de grieven van zijn reclamatie 
nader bepaald en aangevuld worden, 
aanvoert dat « het advies van de fiscale. 
commissie niet geldig met redenen om
kleed zou zijn " (schending van artikel 97 
van de Grondwet, tegenstrijdige rede
nen) ; tweeae onae1·aeel, naar luid van die 
brief de reclamatie hierop gegrond was 
dat, bij gebrek aan een geldige motive
ring van het advies van de commissie, 
de bewijslast van de belastbare inkomsten 
op de administratis rustte (schending 
van de bewijskracht van het stuk IV/14): 

Overwegende dat eiser in zijn conclu
sie, nadat hij het middel had doen gelden 
dat hij reeds voor de directeur der belas
tingen had aangevoerd en dat hij afgeleid 
had uit de zogezegde ouregelmatigheid 
van bet aan hem betekende uittreksel van 
het. proces-verbaal van de beraadslaging 
van de fiscale commissie, voor bet Hof 
van beroep een onderscheiden middel 
heeft aangevoerd betreffende het « gebrek 
aan motivering van bet advies van de 
fiscale commissie ,, en dat gegrond was 
volgens hem op het feit dat de « beslis
sende >> redenen van de beraadslaging 
van de commissie niet die waren welke 
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de bedoelde commissw m haar advies 
had uitgedrukt ; 

Overwegende dat enerzijds uit het 
arrest blijkt dat het slechts betreffende 
die laatste grief vaststelt dat « deze niet 
aan de directeur is overgelegd welke er 
ook ambtshalve geen beslissing over ge
nomen heeft ; dat hij derhalve een nieuw 
verzoek uitmaakt en als zodanig niet 
.ontvankelijk is voor het hof (van be
roep) )) ; dat anderzijds, zoals blijkt uit 
het antwoord op het eerste middel, het 
gebrek aan regelmatige motivering van 
het advies van de fiscale commissie dat 
.eisers raadsman in de brief van 20 juni 
1961 aan de directenr der directe belas
tingen aangevoerd heeft niet overeen
stemde met die nienwe in eisers conclusie 
opgeworpen grief ; 

Dat beide onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

Over het vierde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1322, 1323 
van het Burgerlijk Wetboek en 33, lid 3, 
van het koninklijk beslnit van 22 sep
tember 1937, rloo1·rlat het bestreden arrest 
verklaart dat eiser per aangetekende 
brief, in de persoon van zijn gemach
tigde, geldig op de hoogte werd gebracht 
van de vergadering van 14 juni 1960 
waarop de fiscale commissie haar advies 
gegeven heeft betreffende het antwerp 
voor de taxatie van zijn belastbare in
komsten voor het dienstjaar 1959, na 
nochtans te hebben vastgesteld enerzijds 
dat die gemachtigde nooit werd gei:denti
ficeerd en anderzijds dat hij zich ertoe 
beperkt had eisers naam op het ont
vangstbewijs van de omslag van de oproe
pingsbi'ief te schrijven, terwijl het bewijs 
van een regelmatige oproeping om een 
vergadering van de fiscale commissie bij 
te wonen slechts geleverd kan worden 
door het ontvan.gstbewijs van de aan
getekende brief waarin ze vermeld wordt 
met de handtekening van de geadres
seerde of zijn gemachtigcle, dus met een 
eigenhandig teken dat zijn naam voorstelt 
en hem identificeert : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zoncler daaromtrent bestreden te zijn, 
dat de oproepingsbrief voor eiser op 
24 mei 1960 per aangetekende brief ge
zonden is waar hij woont en een van zijn 
detailwinkels openhouclt, « dat bewezen 
is dat deze oproepingsbrief op 25 mei 
1960 door de postbode afgegeven werd 
aan iemand die in de winkel stond en 
die het postdokument met de naam Crom
bez voor ontvangst ondertekend heeft ... ; 
dat verzoeker (thans eiser) geen bezwaar 
heeft gehad tegen die handelwijze ... ; dat 

hij geen klacht heeft ingediend wegens 
valsheid )) ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
uit deze feitelijke gegevens wettelijk 
heeft kunnen afieiclen dat de oproepings
brief regelmatig afgegeven werd aan ie
mand die van eiser de machtiging had 
gekregen om de aan hem geadresseerde 
aangetekende brieven te ontvangen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk W etboek, rloorrlat het bestre
den . arrest, rechtdoende over de taxatie 
van de belaste inkomsten over het dienst
jaar 1960, verklaart dat « het brnto-winst
percentage dat aangenomen wordt voor 
de groothandel weliswaar minder dan 
32 t. h. bedraagt, maar dat tegen dit 
verschil het hogere percentage opweegt 
dat de kleinhandel opbrengt welke de 
verzoeker eveneens drijft zonrlm· te ant
W001'aen op eisers conclusie volgens welke 
deze door het arrest overgenomen be
wering van de controleur « strijdig is 
met de gegevens van de vergelijkings
kaart waarop een winst van 32 t. h. aan
geduid staat voor de soortgelijke klein
handelaars terwijl niets aangeduid is 
betreffende de bruto-winst die door soort
gelijke groothandelaars is gemaakt )) 
(schep.ding van de bewijskracht van de 
conclusie en gebrek aan regelmatige mo
tivering) : 

Overwegende dat nit het arrest blijkt 
dat het hofvan beroep bruto winstpercen
tages in aanmerking neemt die door ze
kere vergelijkingspunten zijn vastgesteld 
en die niet meer dan 32 t. h. bedragen 
en daarbij beslist heeft dat « met het 
aannemen van het percentage van 32 t. h. 
blijkbaar een redelijk en gerechtvaardigd 
gemicldelde is vastgesteld ll, gelet op de 
<< bijzondere omstandighedeii van de 
exploitatie van de betwiste handel, daar 
verzoeker (thans eiser) een groothande
laar is die zijn kiekens levend koopt en 
twee detailwinkels bezit ; dat het bruto 
winstpercentage voor de groothandel 
weliswaar minder dan 32 t. h. bedraagt 
maar dat tegen dit verschil het hogere 
percentage opweegt clat de kleinhandel 
op brengt )) ; 

Overwegende dat uit de gronden van 
het arrest blijkt dat het hof van beroep 
overwogen heeft dat de toestand van 
eiser als groothandelaar het hem mogelijk 
maakte, in de exploitatie van zijn detail-
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winkels en onder meer op de verkoop van 
wild en gevogelte, de winstpercentages 
van de groot- en de kleinhandelaar sa
men te voegen en aldus een hoger winst
percentage te bereiken dan dat van de 
soortgelijke kleinhandelaars met wie een 
vergelijking is gemaakt ; 

Dat het hof van beroep aldus passend 
geantwoord heeft op eisers conclusie ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het zesde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 28 en 56 van de 
geco6rdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, iloordat het be
streden arrest eisers conclusie van de 
hand wijst volgens welke over de winst
marge die in aanmerking is genomen voor 
de handel van 'tamme konijnen geen 
enkele aanduiding op de vergelijkings
kaarten staat, zodat de schatting van 
deze marge op 32 t. h. van de kostprijs 
willekeurig is en dit om de enige reden 
dat « het blijkt redelijk te zijn dit per
centage toe te passen " : 

Overwegende dat uit het arrest blijkt 
dat het hof van beroep overwogen heeft 
dat eiser in dezelfde omstandigheden 
handel dreef in tamme konijnen als in 
gevogelte; 

Dat het arrest, wanneer het het bruto 
winstpercentage van eiser op de verkoop 
van tamme konijnen eveneens op 32 t. h. 
schat, zijn beslissilig wettelijk gegrond 
heeft op de vergelijking met de gewone 
winsten van soortgelijke belastingschul
digen die evenals eiser onder meer handel 
dreven in wild en gevogelte ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

27 juni 1967. - 28 kamer. - Voo?'
zitte~·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggeve~·, H. Perrichon.- Gelijlcluidenile 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleite~·s, HH. Gothot (van de balio bij 
het Hofvan beroep te Luik) en Van Leyn
seele. 

1 e KAMER. - 29 juni 1967, 

AANSPRAKELIJKHEID (B UI TEN 
OVEREENKOMST). - OPEENVOL-

GENDE VERKEERSONGEV ALLEN, - EER
STE ONGEVAL DAT DE VAL VAN DE GE
TROFFENE OP DE RIJBAAN HEEFT VER
OORZAAKT. - TWEEDE ONGEVAL DAT 
DE DOOD VAN DEZE GETROFFENE HEEFT 
VEROORZAAKT.- BESLISSING DIE ELK 
OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN RET 
EERSTE ONGEVAL EN RET TWEEDE 
VERWERPT EN DE GEHELE AANSPRAKE
LIJKHEID VOOR RET TWEEDE ONGEVAL 
AAN DE FOUTEN VAN DE DADER 
ERVAN TOESCHRIJFT. - WETTELIJKE 
BESLISSING, 

Bij opeenvolgende ve?·lcee?'songevallen is 
wettelijlc ge?·echtvaa1·digd de beslissing, 
die ellc oorzalcelij 7c ve~·band ve1·we1'pt tus
sen het eerste ongeval, waaraan de val 
van de get1·ofjene op ile 1·ijbaan te wijten 
is, en het tweede ongeval, tijdens hetwellc 
de getrofjene de dood heeft gevonclen, en 
clan vaststelt clat cle ten gevolge van het 
tweede ongeval opgelopen schade geheel 
te wijten is aan de fouten die de dadm· 
e1·van begaan heeft (1). 

(BAUDOUIN EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« PHENIX BELGE ll, T. LITISCONSORTEN 
RIFFLART EN SARTILLO,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 mei 1965 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 1382, 1383, 1384 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, cloo1·dat het bestreden arrest 
de eisers veroordeelt tot het vergoeden 
van de hele schade veroorzaakt door het 
litigieuze ongeval dat tot het geding aan
leiding heeft gegeven, op grond dat cc in 
de omstandigheden van de zaak, de ge
draging van Baudouin (eerste eiser) een 
fout heeft opgeleverd die rechtstreeks in 
oorzakelijk verband staat met de dood 
van Claude Riffiart ; .. . dat van elke 
betekenis ontbloot is de overweging val
gens welke het feit dat Claude Riffiart 
zich op een ongewone wijze op de rijbaan 
bevond hieraan te wijten is dat hij voor
dien het voertuig van Gresse had aan
gereden ; dat het eerste ongeval niet in 

(1) Raadpl. cass., 5 september en 7 novem
ber 1966, supm, biz. 11 en 327; verg, cass., 
26 juni 1967, sup1'a, biz. 1303, 
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een rechtstreekse betrekking staat met 
het tweede ; dat het feit dat de motor
rij der op de grond lag geen hindernis 
heeft kunnen zijn die de autobestuurder 
Baudouin niet kon voorzien "• terwijl, 
ee1·ste onrlerrleel, de eisers deden gelden 
dat « het feit dat Rifflart zich op een 
ongewone wijze op de rijbaan bevond 
aan zijn eigen font te wijten was omdat 
hij een stilstaande en zichtbaar, hoewel 
niet verlicht voertuig heeft aangereden " 
en dat « geen enkele fout Baudouin kan 
worden verweten "• waaruit volgt dat 
het arrest niet passend antwoordt op de 
conclusie van de eisers en derhalve niet 
regelmatig gemotiveerd is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); tweerle on
cle1·ileel, de rechter diende na . te gaan 
of, afgezien van de font van de eerste 
eiser waarvan hij soeverein het bestaan 
vastgesteld heeft, het slachtoffer Claude 
Riffiart niet eveneens een font begaan 
had die de verweerders zou verplichten 
gedeeltelijk voor de schade in te staan, 
wegens het noodzakelijke oorzakelijk 
verband tussen die schade en die fout; 
waaruit volgt dat het arrest, wanneer 
het beslist dat " het eerste ongeval (de 
val van Claude Ri:fflart) niet in recht
streeks verband staat met het tweede "• 
in het onzekere laat of de rechter over
wogen heeft dat het slachtoffer al dan 
niet een fout heeft begaan en, zo ja, of 
die fout, zelfs onrechtstreeks, in oor
zakelijk verband stond met de schade 
(schending van al de in het middel aan
geduide bepalingen) : 

Wat de twee onderdelen samen be
treft : 

Overwegende dat het arrest enerzijds 
stelt dat " van elke betekenis ontbloot 
is de overweging volgens welke het feit 
dat Claude Riffiart zich op een ongewone 
wijze op de rijbaan bevond hieraan te 
wijten is dat hij voordien het voertuig 
van Gresse had aangereden; dat het eer
ste ongeval niet in een rechtstreekse be
trekking staat met het tweede; dat het 
feit dat de motorrijder op de grond lag 
geen hindernis heeft kunnen zijn die de 
autobestuurder Baudouin niet kon voor
zien "• anderzijds dat de openbare ver
lichting op de plaats van het ongeval in 
werking was, dat eiser een fout begaan 
heeft door overdreven snel te rijden, gelet 
op de beperkte zichtbaarheid waarover 
hij beschikte, dat de aanwezigheid van 
een gevaar of een hindernis hem tijdig 
werd bekend gemaakt, dat zijn gebrek 
aan voorzichtigheid, nauwlettendheid en 
aandacht al vast hieruit blijkt dat een 

andere autobestuurder op tijd heeft kun
nen stoppen ; dat het arrest nit al deze 
overwegingen afieidt dat eiser aileen aan
sprakelijk is voor de schade ; 

Overwegende dat uit die gronden volgt 
dat de rechter zonder mogelijke dubbel
zinnigheid heeft overwogen dat, zelfs 
had het slachtoffer een fout begaan, deze 
fout niet in oorzakelijk verband zou staan 
met het ongeval, daar dit laatste uit
sluitend te wijten is aan de fouten van 
eiser; 

Overwegende dat het arrest, dat aldus 
elk verband tussen het eerste en het 
tweede ongeval verwerpt, hetgeen de 
rechter niet meer verplichtte na te gaan 
of het eerste ongeval niet te wijteu was 
aan een fout van het slachtoffer, en dat 
eiser geheel aansprak,elijk stelt voor het 
tweede ongeval, passend antwoordt op 
de aangevoerde verweermiddelen en zijn 
beslissing wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Overwegende dat wegens het verwer
pen van de voorziening de vordering tot 
gemeenverklaring, die de eisers tegen 
Sartillo hebben ingesteld, van belang 
ontbloot is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning alsook de vordering tot gemeen
verklaring ; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

29 juni 1967. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. Moriame, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Bu
sin.- Gelijkluiclencle conclusie, H. Co lard, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Si
mont, Struye en Demeur. 

1 e KAMER. - 29 juni 1967, 

BESCHERMING VAN DE ARBEID.
COMITE VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID 
EN VERFRAAIING DER WERKPLAATSEN. 
- WERKNEMER-AFGEVAARDIGDE BIJ 
DIT COMITE OF DIE OP EEN KANDIDA
TENLIJST VOORKOMT MET HET OOG OP 
DE VERKIEZINGEN VOOR DIT. CO MITE. -
MDANKING WEGENS ECONOMISCHE OF 
TEOHNISOHE REDENEN.- VoORWAAR
DEN. 

De we1·knemer-ajgevaardigrle bij het comite 
voo1· veiligheid, gezonrlheirl en ve1·jmaiing 
cle1· werlcplaatsen of die op een lca1~cli-
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datenlijst vo01·komt met het oog op de 
verkiezingen voor dit comite, mag tijdens 
de bij de wet vastgestelde periode enlcel 
worden afgedanlct om economische of 
technische redenen als deze redenen vooraf 
door het bevoegd paritair comite zijn 
erkend; mocht het paritai1· comite, dat 
voor de afdanking geraadpleegd we?"d, 
zich niet kunnen uitsp1·eken bij geb1·elce 
van ove1·eenstemming tussen zijn leden, 
is de we?"k?·echtersmad bevoegd om zelf 
het bestaan of de afwezigheid van econo
mische of technische 1•edenen te beoO?'· 
delen (I) ; in dit geval ve1·plicht de wet 
de we?"lcgeve?' evenwel niet dit geschil 
clo01· de we1'k?·echte?'s?'aad, v661· de afdan- -
king, te doen beslechten (2). (Wet van 
10 juni 1952, art. 1, § 2, litt. e en h [3].) 

(NAAlliLOZE VENNOOTSCHAP « FOURS LE· 
COCQ EN ATELIERS DE TRAZEGNIES 
REUNIS ,, T. ANDRE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 29 december 1965 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep 
te Bergen, kamer voor werklieden ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 

(1) Oass., 17 januari 1964, tweede zaak 
(Bttll. en PASIC., 1964, I, 525), en noot 3, 
biz. 526. 

(2) en (3) De wet van 10 juni 1952 betref
fende de gezondbeid en de veiligbeid van de 
werkpiaatsen alsmede de saiubriteit van bet 
werk en van de werkplaatsen if; gewijzigd 
en aangevuld bij de wet ten van 17 juli 1957, 
van 28 januari 1963 en 16 janual'i 1967. De 
voorwaarden van afdanking van de werkne
mers-afgevaardigden bij bet Oomite voor 
veiligbeid, gezondbeid en verfraaiing der werk
piaatsen of die op een kandidatenlijst voor
komen met bet oog op de verkiezingen voor 
dit comite zijn thans vastgesteid bij arti
kei Ibis, § 1, van de wet van 10 juni 1952, 
ingeiast in bedoeide wet bij artikei 5 van de 
wet van 16 januari 1967 ; artikel 1, § 2, 
littera h, dat de eventuele tussenkomst van 
de werkrecbtersraad invoerde is in overeen
stemming gebracbt met artikei 1bis nieuw, 
bij artikei 6 van de wet van 16 januari 1967. 

Uit de memorie van toelicbting van bet 
wetsontwerp waaruit de wet van 17 juli 1957 
gesproten is tot wijziging van de evenbedoelde 
wet van 10 juni 1952 en tot opricbting van 
bet comite voor veiligbeid, blijkt dat de 

de schending van de artikelen 9'7 van 
de Grondwet, 3 van de wet van 17 juli 
1957 tot wijziging van de wet van 10 juni 
1952 betreffende de gezondheid en de 
veiligheid van de arbeiders, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werk
plaatsen (inzonderheid in zover genoemd 
artikel 3 in artikel 1 van bedoelde wet 
van 10 juni 1952 de bepalingen van § 4, 
e, 1°, en h, heeft ingevoerd), 11 van de 
wet van 28 januari 1963 tot wijziging 
der wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven en der 
wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de werk
nemers en de salubriteit van het werk 
en van de werkplaatsen, doo1'clat de be
streden sententie << voor recht zegt dat bij 
gebrek aan een voorafgaand hoger beroep 
v66r de werkrechtersraad · tegen de be
slissing van het nationaal paritair comite, 
het wegzenden van Andre heeft plaats
gehad in strijd met de bepalingen van 
de wet van 10 j1.mi 1952, artikel 1, § 4, 
e, h ,, bijgevolg eiseres veroordeelt om 
aan verweerder het bedrag van 152.960 fr. 
met de gerechtelijke interest te betalen 
en «de tegeneis van eiseres niet-ontvan
kelijk verklaart "· die ertoe strekte te 
doen beslissen qat het wegzenden om 
economische redenen was gerechtvaar
digd, te?"wijl, ee1·ste onde1·deel, nu de sen
tentie steunt op de overweging dat « zelfs 
bij toepassing op het onderhavige geval 

wetgever zicb bij de inricbting van deze comi· 
tes beeft laten leiden door de wet van 20 sep
tember 1948 boudende organisatie van bet 
bedrijfsleven, zoals zij van kracbt was op dat 
ogenblik, ten einde de bescberming te verze
keren van de werknemers-afgevaardigden bij 
bedoelde comites voor veiligbeid of die op een 
kandidatenlijst voorkommi op dezeifde wijze 
als die van de werknemers-afgevaardigden bij 
de ondernemingsraden of die op een kandida· 
tenlijst voor deze raden voorkomen (Senaat, 
Pari. Stukken, zitting 1956-1957, wetsont
werp nr 81). 

Omtrent de bescberming van de werkne
mers-afgevaardigden bij de ondernemings
raden of die op een kandidatenlijst voor deze 
raden voorkomen en die om redenen van 
economiscbe oftechniscbe aa.rd zijn afgedankt, 
raadpiege men cass., 30 juni 1960 (Bull. en 
PASIC., 1960, I, 1246); 4 november 1961, 
2 arresten (ibid,, 1962, I, 262) ; 17 januari 
1964, eerste zaak (ibid., 1964, I, 525) en 
23 februari 1967, supm, blz. 797. Zie tevens 
een studie van de Heer MAURICE OoRNIL, 
onder cass., 17 januari 1964, in Revue c1·itique 
de jtl1•isp1'Udence belge, 1964, blz. 398 en volg. 
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van de wet van 28 januari 1963, moet 
worden beslist dat, bij ontstentenis van 
uitspraak van het paritair comite, h~t 
geschil bij de werkrechtersraad aanhang1g 
moest worden gemaakt en zulks v66r het 
wegzenden », zij zich dus niet uitspreekt 
over de vraag of de wet van 28 januari 
1963 ten deze moest worden toegepast en 
haar beslissing niet met redenen omkleedt 
voor het geval dat moest worden aan
genomen dat de wet van 28 januari 1963 
ten deze niet toepasselijk was, zodat de 
sententie aldus niet passend antwoordt 
op de conclusie waarin eiseres beweerde 
dat de wet van 28 januari 1963 toepasse
lijk was en dat, al was zulks .niet ~et 
geval, bij de werkrechtersraad met~emm, 
na de afdanking, de vraag aanhang1g kon 
worden gemaakt of deze afdanking ge
rechtvaardigd was om economische rede
nen (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); tweede onde1·deel, het hoofd 
van de onderneming, op grond van de 
wet van 17 juli 1957 evenals op grond 
van de wet van 28 januari 1963, een 
personeelsafgevaardigde of een kandida~t 
in het comite voor veiligheid, gezondhmd 
en verfraaiing der werkplaatsen kon 
afdanken om redenen van economische 
of technische aard, nadat het paritair 
comite, dat de genoemde redenen moet 
erkennen, heeft verklaard zich in de 
onmogelijkheid te bevinden een beslissing 
te nemen bij gebreke van overeenstem
ming tussen zijn leden, en niet gehouden 
is, v66r de afdanking, aan de werkrech
tersraad de vraag voor te leggen of deze 
afdanking wordt gerechtvaardigd om 
redenen van economische of technische 
aard, maar integendeel deze vraag nog 
aan de werkrechtersraad kan voorleggen 
op het ogenblik dat hierbij een vorder~ng 
aanhangig wordt gemaakt tot vergoedmg 
wegens niet-wederopneming (schending 
van alle bepalingen door het middel a:an
geduid, met uitzondering van de artike
len 97 van de Grondwet en 2 van het 
Burgerlijk W etboek) ; derde onderdeel, de 
wet van 28 januari 1963, bij gebrek aan 
bepaling dienaangaande, niet met terug
werkende kracht een afdanking zonder 
uitwerking heeft kunnen maken die op 
geldige wijze v66r de datum van deze 
wet heeft plaatsgehad (schending van de 
artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek 
en 11 van de wet van 28 januari 1963) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 1, § 4, e, 1°, 
van de ten deze toepasselijke wet van 
10 juni 1952, aangevuld. bij de wet v~n 
17 juli 1957, de afdankmg van de erm 

bepaalde werknemers slechts toestaat om 
een gewichtige reden, of om redenen van 
economische of technische aard wellm 
vooraf door het bevoegd paritair comite 
zijn erkend ; 

Overwegende dat uit de sententie :volgt 
dat het paritair comite, dat door mseres 
tot tweemaal toe werd verzocht de rede
nen van economische aard te erkennen 
welke de afdanking rechtvaardigden van 
verweerder die wettelijk beschermd was 
als kandidaat bij de verkiezingen voor 
het door eiseres opgerichte comite voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing der 
werkplaatsen, geen enkele beslissing heeft 
genomen bij gebreke van overeenstem.
ming tussen zijn leden; dat, nadat het 
paritair comite aldus had vastgesteld dat 
het geen uitspraak kon doen, eiseres aan 
verweerder een opzegging betekende en 
dat eiseres de aanvraag tot wederopne
ming van eiser verwierp op grond van 
dezelfde redenen van economische aard ; 

Overwegende dat de werkrechtersraad 
bevoegd was om het uit deze toestand 
voortvloeiende geschil te beslechten, het
zij dat verweerder er een vordering ~ot 
vergoeding wegens niet-wederopnemu~g 
aanhangig had gemaakt, overeenkomst1~ 
letter h, lid 1, van het voormeld arti
kel l, hetzij dat eiseres, verweerder of 
een betrokken representatieve organisa
tie erbij een aanvraag had ingediend 
om het bestaan of de afwezigheid te doen 
vaststellen van redenen van economische 
aard waarover het paritair comite zich 
niet had kunnen uitspreken, overeen
komstig, ditmaal, letter h, lid 2, 2°, van 
genoemde wetsbepaling ; 

Overwegende dat eiseres, die voor de 
werkrechtersraad was gedagvaard tot 
betaling van een vergoeding wegens niet
wederopneming, ontvankelijk w:as om aan 
dit rechtscollege het verweerm1ddel voor 
te leggen dat afgeleid was uit het bestaan 
van redenen van economische aard ; 

Dat de wet haar niet oplegde het geschil 
betreffende het bestaan van de redenen 
van economische aard, v66r de afdanking 
van verweerder, door de werkrechtersraad 
te doen beslechten ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie ; 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 W erkrechtersraad van be
roep te Namen, kamer voor werklieden. 

29 juni 1967. - 1e kamer. - Voo1·-
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zitter, H. Moriame, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Le
gros. - Gelijlcluidende conclusie, H. Co
lard, advocaat-generaal. - PleitM'S, 
HH. Ansiaux en Van Leynseele. · 

I e KAMER. - 30 juni 1967, 

I 0 ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OP DE WEG NAAR OF VAN HET WERK.
BEGRIP. 

20 ARBEIDSONGEVA,L. - ONGEVAL 
OP DE WEG NAAR OF VAN HET WERK.
DODELIJKE VAL VAN DE ARBEIDER DIE 
NIET DOOR EEN ONGESTELDHEID IS 
TEWEEGGEBRAOHT. - VAL DIE NIET 
NOODZAKELIJK HET BESTAAN VAN EEN 
BUITEN HET ORGANISME VAN DE GE
TROFFENE LIGGENDE OORZAAK IMPLI
OEERT, 

3° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OP DE WEG NAAR OF VAN HET WERK,
DODELIJKE VAL VAN DE ARBEIDER.-
00RZAAK DIE BUITEN HET ORGANISME 
VAN DE GETROFFENE LIGT.- BEWIJS 
DAT DOOR DE REOHTHEBBENDEN VAN 
DE GETROFFENE MOET WORDEN BIJGE
BRAOHT. 

I 0 H et ongeval dat zich op de weg naar of 
van het we1·k voo1•doet is, evenals het 
a1·beidsongeval, een schielijke gebeurte
nis clie een lichamelijk letsel teweeg
b1·engt, hetwelk een ongeschiktheid tot 
we1·ken of de dood tot gevolg lwejt, en 
wam·vaf. cle oo1·zaak of een van de oor
zaken bttiten het Mganisme van de ge
tro tfene ligt. 

2° De dodelijlce val van een a1•beide1·, die 
niet doo1• een ongestelclheid is teweeg
gebracht, implicee1·t niet noodzakelijk het 
bestaan van een buiten het o1·ganisme 
van de getroffene liggende oo1'zaak (2); 
de1·gelijk ve1·moeden wo1·dt doo1' geen 
enlcele wetsbepaling opgegeven. 

3° In geval van betwisting moeten de 
rechthebbenden van de get1·ofjene, die 

(1) Oass., 26 mei 1967, twee arresten, supm, 
blz. 1178 en 1179 en de conclusie van dhr. eerste 
advocaat-generaal Ganshof van der Meersch. 

(2) Oa;;s., 24 december 1965 en 13 januari 
1966 (Bull. en PASIC,, 1966, I, 572 en 616). 

(3) Oass., 25 juni 1959 (Bull. en PAsrc., 

een dodelijlce val heeft gedaan, bewijzen 
dat de val aan een buiten het organisme 
van de getroffene liggende oor·zaak te 
wijten is (3). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP cc DE NOORD
STAR EN BOERHAAVE », T. VAN HAEVER
MAET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 januari 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Dendermonde ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen I van de besluitwet 
van I3 december 1945 betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit ongevallen die zich op de weg naar 
of van het werk voordoen, I van de bij 
koninklijk besluit van 28 september I93I 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen en 97 van de 
Grondwet, doo1·dat het bestreden vonnis, 
na vastgesteld te hebben dat het ongeval 
zich voordeed op de weg van het werk, 
na aan de traditionele definitie van het 
arbeidsongeval herinnerd te hebben, zoals 
deze gegeven werd door het Hof van 
cassatie in menig arrest en namelijk in 
het arrest van I5 maart I962, en na er aan 
herinnerd te hebben dat door het slacht
offer het bewijs moet worden geleverd 
van de uitwendige kracht die het ongeval 
heeft veroorzaakt, verklaart dat cc de 
arbeider die het bewijs daarvan (de uit
wendige kracht) moet voorleggen, het 
door alle middelen van recht, vermoedens 
inbegrepen, kan aanbrengen zodat er, 
bij afwezigheid van omstandigheden die 
erop wijzen dat de val door een louter 
inwendige ongesteldheid van het slacht
offer veroorzaakt werd, een vermoeden 
bestaat dat hij door een uitwendige ge
beurtenis veroorzaakt werd ; dat het 
dienvolgens de werkgever behoort het 
tegenbewijs daarvan te leveren », te1·wijl, 
ee1•ste onderdeel, wanneer artikel I van de 
gecoi:irdineerde wetten op de arbeids
ongevallen spreekt van een vermoeden, 
het om een vermoeden van arbeidsonge
val gaat, en niet om een vermoeden van 
het bestaan en de uitwerking van een 
uitwendige kracht, zodat niet kan aan
vaard worden dat ook de uitwendige 

1959, I, 1103), evenals de noot nr 2 onder 
cass., 24 december 1965, welke in de hier
bovenstaande noot aangehaald wordt. 
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kracht vermoed wordt ; tweeile oniler·ileel, 
het hier gaat, zoals het vonnis het vast
stelt, om een ongeval op de weg van het 
werk en dat, bijgevolg, het slachtoffer 
benevens de uitwendige kracht nog, over
eenkomstig artikel 1 van de besluitwet 
van 13 december 1945, moet bewijzen 
dat het ongeval veroorzaakt werd door 
een risico eigen aan de weg van het werk, 
zodat de bewijslast, zoals door het vonnis 
omschreven, hiervan een negatie is : 

Overwegende dat uit de constateringen 
van het vonnis blijkt dat Theofiel V er
cauteren op de weg van het werk een 
val -deed, waardoor een hoofdtrauma 
ontstond die zijn dood heeft teweegge
bracht; 

Overwegende dat het ongeval dat zich 
op de weg naar of van het werk voordoet, 
evenals het arbeidsongeval, een schielijke 
gebeurtenis is die een lichamelijk letsel 
teweegbrengt, hetwelk een ongeschikt
heid tot werken of de dood tot gevolg 
heeft, en waarvan de oorzaak of een van 
de oorzaken buiten het organisme van 
de getroffene ligt ; 

Overwegende dat het vonnis geen 
buiten het organisme van de getroffene 
gelegen oorzaak vermeldt welke tot het 
teweegbrengen van het letsel zou bijge
dragen hebben; dat het zich ertoe be
perkt, gelet op de afwezigheid van om
standigheden die erop wijzen dat de val 
door een louter inwendige ongesteldheid 
van de getroffene veroorzaakt werd, te 
vermoeden dat de val aan een uitwendige 
oorzaak toe te schrijven is ; dat het tevens 
beslist dat het dienvolgens de werkgever 
behoort het tegenbewijs daarvan te leve
ren, hetwelk niet wordt gebracht ; 

Overwegende dat geen bepaling van 
de in het middel bedoelde besluitwet en 
gecoiirdineerde wetten dergelijk vermoe
den instelt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; en gelet 
op de wet van 20 maart 1948, veroordeelt 
eiseres in de kosten; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg 
te Gent, rechtdoende in hager beroep. 

30 juni 1967. - 1e kamer. - Voor
zitter·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Neven.
Gelijkluiilenile conclusie, H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Van Ryn. 

VAKANTIEKAMER.- 20 juli 1967. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. 
RAADKAMER DIE EEN BEKLAAGDE WE· 
GENS EEN WANBEDRIJF, MET AANNE· 
MING VAN VERZAOHTENDE OMSTANDIG· 
HEDEN, VERWIJST NAAR DE BEVOEGDE 
POLITIEREOHTBANK. - W ANBEDRIJF 
GEPLEEGD BUITEN HET ARRONDISSE· 
MENT. - BEKLAAGDE DIE GEEN VER· 
BLIJFPLAATS HEEFT IN HET ARRON· 
DISSEMENT EN ER NIET IS GEVONDEN. 
- 0NBEVOEGDHEID VAN DE RAADKA· 
MER VAN DIT ARRONDISSEMENT. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - VoNNISGEREOHT 
WAARBIJ DE ZAAK AANHANGIG IS IN· 
GEVOLGE EEN BESOHIKKING VAN DE 
RAADKAMER. - VONNISGEREOHT DAT 
ZIOH « RATIONE LOOI 11 ONBEVOEGD VER· 
KLAART. - MISDRIJF BEDREVEN BUI· 
TEN HET ARRONDISSEMENT. - BE
KLAAGDE DIE GEEN VERBLIJFPLAATS 
HEEFT IN HET ARRONDISSEMENT EN ER 
NIET IS GEVONDEN.- REGELING VAN 
REOHTSGEBIED. - VERNIETIGING VAN 
DE BESOHIKKING.- VERWIJZING VAN 
DE ZAAK NAAR DE BEVOEGDE PRO· 
OUREUR DES KONINGS. 

1° De r·aailkame~· van een r·echtbank van 
ee?·ste aanleg is onbevoegil om een wanbe
ilrij f te contmven#onaliser·en ilat b~titen 
haat atr·onilissement gepleegd is en toe
geschTeven wor·dt aan een beklaagile die 
Claar· geen ver·blijfplaats !weft en et niet 
is gevonclen (1). (Wetb. van strafv., 
art. 23, 29 en 63.) 

2o Wannee~· het vonnisger·echt, waarbij een 
misdr·ijf aanhangig is ingevolge een be
schikking van de madkame~·, zich ratione 
loci onbevoegil ve~·klaart en de r·aaclkamer 
zelf ratione loci onbevoegd was, wonlt 
ile beschikking vemietigil iloor· het Hof, 
dat het r·echtsgebieil regelt, en ile zaak 
vetwezen naar de bevoegcle ptocur·mw 
cles Konings (2). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE DOORNIK, 
INZAKE DELONG EN DELANNOY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek-

(1) Oass., 24 oktober 1966, supm, blz. 265. 
(2) Oass., 27 maart 1939 (Bull. en PAsrc., 

1939, I, 173} ; raadpl. cass., 24 oktober 1966, 
supm, biz. 265. 



- 1321-

schrift tot regeling van rechtsgebied, op 
17 maart 1967 ingediend door de procu
reur des .Konings bij de Rechtbank van 
eerste aanleg te Doornik ; 

Overwegende dat een beschikking, op 
22 maart 1966 gegeven door de raad
kamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Doornik, met aanneming van 
verzachtende omstandigheden: 1° Yvan, 
Leon, Frangois, Ghislain Lelong, land
arbeider, op 3 augustus 1944 te Gages 
geboren en woonplaats hebbende te 
Bauffe, rue Delmotte 27, en 2° Alain 
Delannoy, leerling-mechanicus, op 22 jnni 
1945 te Marquette-lez-Lille geboren en 
woonplaats hebbende te Wambrechies 
(Frankrijk), avenue de la Gare 2, naar de 
bevoegde politierechtbank verwezen heeft 
om op 9 oktober 1965 te Ath, kanton 
Ath, door gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg, maar zonder het oogmerk om 
de persoon van een ander aan te randen, 
slagen of verwondingen toegebracht te 
hebben, Lelong aan Delannoy en Delan
noy aan Lelong ; 

Dat het openbaar ministerie bij de 
politierechtbank te Ath, Delannoy en 
Lelong bovendien vervolgd heeft om op 
samenhangende wijze op dezelfde plaats 
en dag, de ene artikel 21-1, § 2, en de 
andere artikel 25-2, a en b, van het weg
verkeersreglement te hebben overtreden; 

Overwegende dat de politierechtbank 
van het kanton Ath zich bij vonnis van 
25 oktober 1966 onbevoegd heeft ver
klaard om van de zaak kennis te nemen, 
op grond " dat de feiten die aan het mis
drijf ten grondslag liggen op het grond
gebied van de gemeente Maffie gebeurd 
zijn, die deel uitmaakt van het gerechte
lijk kanton Chievres, gerechtelijk arron
dissement Bergen >> ; 

Overwegende dat, op het hoger beroep 
van het openbaar ministerie, de Correc
tionele Rechtbank te Doornik op 27 ja
nuari 1967 dit vonnis bevestigd heeft; 

Overwegende dat de voormelde beslis
singen in kracht van gewijsde zijn gegaan 
en dat uit h1.m tegenstrijdigheid een ge
schil van rechtsmacht ontstaat, dat de 
gang van het gerecht belemmert ; 

Ovei'wegende dat uit de procedure 
schijnt te blijken dat de feiten die de 
misdrijven ten laste van de beklaagden 
uitmaken, te Maffie zijn gepleegd, ge
meente in het gerechtelijk arrondissement 
Bergen gelegen, dat de beklaagden, op 
het ogenblik van de feiten, in het gerech
telijk arrondissement Doornik niet ver
bleven of niet zijn aangetroffen ; 

Dat de raadkamer van de Rechtbank 

van eerste aanleg te Doornik derhalve 
1'atione loci onbevoegd was om de be
klaagden naar het vonnisgerecht te ver
wijzen; 

Om die redenen, beslissend tot regeling 
van rechtsgebied, vernietigt de beschik
king van 17 maart 1967 van de raadka
mer van de Recht bank van eerste aanleg 
te Doornik ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak naar de pro
cureur des Konings bij de Rechtbank 
van eerste aanleg te Bergen. 

20 juli 1967. - Vakantiekamer. 
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. 
Verslaggeve-1·, H. De Bersaques. - Gelijk
luidencle conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. 

VAKANTIEKAMER. - 20 juli 1967, 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VooRZIENING vAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE. - VooRZIE
NING BEPERKT TOT EEN BESTANDDEEL 
VAN DE ENIGE TEN LASTE VAN DE BE
KLAAGDE UITGESPROKEN STRAF. -
DRAAGWIJDTE. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - VooRZIENING VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE OF VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ. - GEDETINEERDE 
VERWEERDER. - VOORLEZING DOOR 
DE GRIFFIER VAN DE VERKLARING VAN 
VOORZIENING. - V ASTSTELLING. -
MoDALITErT. 

3o VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSCHORTING VAN DE VER
OORDELING. - GEWOON UITSTEL. 
----,. VROEGERE VEROORDELING TOT EEN 
CRIMINELE STRAF OF TOT EEN HOOFD
GEVANGENISSTRAF VAN MEER DAN ZES 
MAANDEN. - MISDRIJF NADIEN DOOR 
DE VEROORDEELDE GEPLEEGD.- BE
WIJS VAN DE VROEGERE VEROORDELING 
REGELMATIG OVERGELEGD.- NIEU'VE 
VEROORDELING MET UITSTEL. - ON· 
WETTELIJKHEID, 

40 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN.- VEROORDELEND ARREST.-
0NWETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING 
DIE HET UITSTEL VERLEENT. - GE
HELE VERNIETIGING. 
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1 o De voorziening van het openbaar mi
nisterie, al is ze bepe1·kt tot een enkel 
bestanddeel van de stmf uitgesp1·oken 
ten laste van de beklaagde, legt aan 
het Hof het volledig onderzoek voor van 
de wettelijkheid van de beslissing gewe
zen op de tegen de beklaagde ingestelde 
strafvordet•ing ( 1). 

2° Aan de bij a1·tikel 418, lid 2, van het 
W etboek van stmfvO?·det•ing vastgestelde 
formaliteit wonlt voldaan als de g?·itfier, 
in plaats van op de alcte zelf van de ver
klm·ing van voo1·ziening van het openbaar 
ministe1·ie of van de bu1·ge1·l~jke pa1·tij 
te vermelden dat zij voorgelezen is aan 
een verweet·de?' in hechtenis, cleze voor
lezing op authentieke wijze vaststelt 
clo01· een onderscheiden akte e1·van op 
te maken die hij en de gedetinee1·de gete
kend hebben of waarop ve1·melcl wo1·clt 
dat deze laatste niet lean of niet heeft 
willen telcenen (2). 

3° vVannee1' een belclaagde, die 1'eeds ve1'
oorcleeld is tot een c1·iminele stmf of tot 
een hoofclgevangenisst?·af van mee1· clan 
zes maanden, een misclrijf heeft gepleegcl 
nadat cleze vet·oordeling in lcmcht van 
gewijscle is gegaan (3), lean de rechter 
waarbij cleze nieuwe ve1·volging aan
hangig is en aan wie regelmatig het be
wijs van deze vToegere Ve?'001'deling is 
overgelegd (4), niet bevelen dat de tenuit
voerlegging van zijn vonnis of van geheel 
of een gedeelte van de hoofdgevangenis
stmtfen of de aanvullende stmtfen die 
hij aan deze beklaagde oplegt zal wonlen 
uitgesteld (5). (Wet van 29 juni 1964, 
art. 8.) 

4° W onlt een atTest ve1·nietigd op g1·ond 
van de onwettelijkheid van de beslissing 
waarbij aan de ve1'0o1·deelcle een uitstel 
voo1· de tenuitvoerlegging van geheel of 
een gedeelte van de st1·af wo1·dt ve1'leencl, 
dan t1·eft de cassatie de gehele ve1·oonle
ling (6). 

(1) Raadpl. de conclusie van advocaat
generaal Van Schoor voor cass., 16 juni 
1902 (Bull. en PAsrc., 1902, I, 279); cass., 
14 maart 1904 (ibid., 1904, I, 170); noot H, 
onder cass., 18 december 1922 (ibid., 1923, 
I, 122, inzonderheid blz. 124) ; cass., 6 juni 
1939 (ibid., 1939, I, 291) en 15 juni 1959 (ibid., 
1959, I, 1053). 

(2) Men kan ook gebruik maken van de 
betekening van de voorziening door een ge
rechtsdeurwaarder of, wat de voorziening 

(PROCUREUR-GENERAAL TE BRUSSEL 
T. VELSMANS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 april1967 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over de eerste grand van niet-ont
vankelijkheid door verweerder tegen de 
voorziening ingebracht en hieruit afgeleid 
dat de voorziening van het openbaar 
ministerie beperkt is tot een bestanddeel 
van de straf en het Hof derhalve geen 
uitspraak kan doen over een beslissing 
waartegen geen enkele voorziening regel
matig is gericht : 

Overwegende dat verweerder is veroor
deeld tot een gevangenisstraf van een 
jaar, met uitstel van vijf jaar voor de 
tenuitvoerlegging van de helft van die 
straf, wegens diefstal door middel van 
geweld of bedreiging, het enige feit dat 
hem ten laste gelegd was, en hoofdelijk 
met de medeveroordeelden in de zes 
tienden van de kosten van beide instan
ties; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie in zijn verklaring van voorziening 
in cassatie heeft verklaard zich tegen 
verweerder aileen in cassatie te voorzien 
" in zover dat arrest beschikt heeft dat 
de tenuitvoerlegging van de helft van 
de hoofdgevangenisstraf van een jaar, 
welke aan die beklaagde is opgelegd, ge
durende vijf jaar zal worden uitgesteld ''; 

Overwegende dat het openbaar minis
terie, met splitsing van een enige veroor
deling zijn voorziening niet doelmatig 
kan beperken tot een bestanddeel van 
de straf, die aile samen de onsplitsbare 
beteugeling zijn van eenzelfde tegen een
zelfde beklaagde bewezen geacht feit ; 

Overwegende dat, zelfs aldus beperkt, 
de voorziening van het openbaar minis
terie in strafzaken aan het Hof het gehele 
onderzoek onderwerpt van de wettelijk
heid van de enige beslissing gewezen op 

van het openbaar ministerie betreft, door cle 
directeur van de gevangenis waar verweercler 
gevangen zit; cass., 7 september 1933 (B1tll. 
en PASIC., 1933, I, 296). 

(3) Cass., 5 december 1966, supm, blz. 443. 
(4) Raadpl. cass., 9 juni 1964 (Bull. en 

PAsrc., 1964, I, 1083). 
(5) Raadpl. cass., 13 oktober 1958 (B1tll. 

en PAsiO., 1959, I, 150). 
(6) Cass., 26 juni 1967, supm, blz. 1308. 
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de strafvordering die wegens een zelfde 
feit tegen de beklaagde is ingesteld ; dat 
ze immers de openbare orde raakt en 
alle wetsschendingen bij het Hof aan
hangig maakt, zonder onderscheid tussen 
die welke in het voordeel van de be
klaagde en die welke in zijn nadeel zijn 
gepleegd; 

Dat daaruit volgt dat eisers voorzie
ning hoewel beperkt tot een bestanddeel 
van de aan verweerder opgelegde straf, 
niettemin ontvankelijk is, daar het Hof 
geen acht kan slaan op die beperking ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid naar recht faalt ; 

Over de tweede grond van niet-ont
vankelijkheid, door verweerder tegen de 
voorziening ingebracht en hieruit afgeleid 
dat de verweerder, in hechtenis" de akte 
die de verklaring van voorziening in cas
satie inhoudt niet heeft getekend en er 
ook niet toe verzocht is, zodat de beteke
ning die hem door voorlezing door de 
griffier is gedaan niet overeenkomt met 
het voorschrift van artikel 418, lid 2, 
van het W etboek van strafvordering en 
de voorziening in cassatie van het open
baar ministerie niet regelmatig aan ver
weerder is betekend : 

Overwegende dat artikel418, lid 2, van 
het Wetboek van strafvordering bepaalt 
dat in strafzaken, wanneer de partij tegen 
wie het cassatieberoep gericht wordt zich 
in hechtenis bevindt, de akte die de ver
klaring van beroep in cassatie van het 
openbaar ministerie of van de burgerlijke 
partij inhoudt, haar door de griffier wordt 
voorgelezen en dat zij de akte tekent en 
dat de griffier indien zij niet kan of niet 
wil tekenen, daarvan melding maakt ; 

Overwegende dat dit voorschrift nage
leefd is wanneer zoals ten deze, de griffier, 
in plaats van op de akte van verklaring 
zelf melding te maken van de voorlezing 
van de verldaring van beroep in cassatie, 
deze voorlezing op authentieke wijze 
vaststelt door middel van een afzonder
lijke alde die door hem is getekend even
als door de gevangene aan wie die akte 
is voorgelezen ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid naar recht faalt ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van artikel 8, § 1, van de wet van 
29 juni 1964 betreffende de opschorting, 
het uitstel en de probatie, doonlat het 
arrest beslist dat de eerste rechter de 
strafwet ten aanzien van verweerder juist 
heeft toegepast en hem een uitstel heeft 
verleend waarvan hij op passende wijze 
de duur beperkt heeft, te?"Wijl verweerder 

niet aan de in het bedoeld artikel 8, § 1, 
bepaalde voorwaarde voldeed om uit
stel van de tenuitvoerlegging van de 
gehele straf of van een gedeelte ervan te 
kunnen genieten, daar hij bij vonnis van 
2 augustus 1966 van de Correctionele 
Rechtbank te Brussel veroordeeld is tot 
eeu gevangenisstrafvan twaalf maanden, 
met uitstel van vijf jaar, wegens diefstal 
onder verzwarende omstandigheden : 

Overwegende dat een uittreksel nit het 
vonnis van 2 augustus 1966, dat op tegen
spraak is gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel en in kracht van 
gewijsde is gegaan, op 2 december 1966 
door de griffier van die rechtbank is afge
geven om onder nlm1mer 1 van het inge
laste dossier : identiteit en vroeger gedrag, 
bij de processtukken gevoegd te worden 
die aan het hof van beroep overgelegd 
zijn (nummer 2 van de inventaris); dat 
daaruit blijkt dat verweerder inzonder
heid tot een gevangenisstraf van twaalf 
maanden, met uitstel van vijf jaar, is 
veroordeeld wegens diefstal onder ver
zwarende omstandigheden ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
niettemin bevestigt dat gedurende vijf 
jaar zal worden uitgesteld de tenuitvoer
legging van de helft van de gevangenis
straf die het tegen verweerder uitspreekt 
wegens het in de telastlegging opgegeven 
feit dat, naar het vaststelt, in de. nacht 
van 23 op 24 november 1966 is gepleegd, 
dit is nadat de vorige veroordeling in 
kracht van gewijsde is gegaan; 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 
En overwegende dat het uitstel een 

bestanddeel is van de uitgesproken straf 
en dat de onwettelijkheid van de beslis
sing betreffende die maatregel derhalve 
de veri:tietiging meebrengt van de veroor
deling zelf ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het uitspraak doet 
op de strafvordering die tegen verweerder 
is ingesteld; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maakt 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 Luik. 

20 juli 1967. - Vakantiekamer. -
Voo1·zitte1", H. van Beirs, voorzitter. -
Ve?"slaggever, H. Busin. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1", H. Decrop (van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel). 
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VAKANTIEKAMER.- 20 juli 1967. 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - MEMORIE 
VAN ElSER. - MEMORIE DIE DE VOOR· 
ZIENING NIET KAN UITBREIDEN TOT EEN 
DOOR DE VERKLARING VAN VOORZIE
NING NJET BESTREDEN BESLISSING. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BLOEDPROEF. - ARTI· 
KEL 4bis VAN DE WET VAN 1 AUGUSTUS 
1899. - MIDDEL AFGELEID UIT DE 
ONVOLDOENDE HOEVEELHEID AFGENO
MEN BLOED EN UIT DE ONMOGELIJK· 
HElD EEN TWEEDE ANALYSE TE DOEN 
VERRICHTEN.- VooR DE FEITENRECH
TER NIET INGEROEPEN MIDDEL. -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° De eiser in cassatie kan in strafzaken 
aoor· een tot staving van zijn voor·ziening 
n~er·ge!ega~ memorie aeze voorziening 
met u~tbre~de'l!' tot e~n door de ve1·klaring 
van voorzwn~ng nwt bestreden beslis
sing (1). 

2° Kan niet voor· het eer·st w01·den ingeroe
pen voor het hof van cassatie het middel 
hier'lf'it afr;~leid aat. bij een bloedpmef, 
verr·~cht b~J toepassmg van ar·tikel 4bis 
van de wet van 1 augustus 1899 gewij
ziga bij ae wet van 15 augustus 1958, een 
onvoldoende hoeveelheia bloed is afge
nomen en aat een tweeae analyse alaus 
onmogelijk is geworden (2). 

(HARDY.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 april1967 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 199 van 
het Wetboek van strafvordering, 451, 
~?2 en 454 van het W etboek van burger
liJke rechtsvordering, dooraat het op 
14 april 1967 door het hof van beroep 
gewezen arrest het hoger beroep tegen 

(1) Cass., 15 februari 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 595) en het volgend arrest, infra, 
blz. 1325. 

(2) Raadpl. cass., 19 maart 1962 (Bttll. 
en PAsrc., 1962, I, 791) en 3 februari 1964, 
tweede zaak (ibid., 1964, I, 581, redenen, 
blz. 585), en 24 april 1967, supr•a, blz. 1037. 

het vonnis van de Correctionele Recht
bank van Marche-en-Famenne van 
21 september 1966 ontvankelijk ver
klaart, te1·wijl die beslissing een voor
bereidend karakter had en derhalve niet 
vatbaar was voor hoger beroep : 

Overwegende dat eiser zich uitsluitend 
tegen het arrest van 26 april 1967 in cas
satie voorzien heeft, terwijl het hof van 
beroep bij arrest van 14 april 1967 het 
hoger beroep ingesteld door de procureur 
des konings tegen het vonnis van 21 sep
tember 1966 van de Correctionele Recht
bank van Marche-en-Famenne ontvan
kelijk heeft verklaard ; 

. Oyerwegende dat eiser die zijn voor
zienm~ beperkt ~ad tot de beslissing van 
2? apnl 1967, met vermag deze voorzie
nmg tot het arrest van 14 april 1967 uit 
te breiden door in zijn memorie dit arrest 
aan te vechten ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 3, 7, 9 
van het koninklijk besluit van 10 jnni 
1959 betreffende de bloedproef, 2-1, 2-3, 
2-4, 2-7, 2-9 en 2-14 van de wet van 1 au
gustus 1899 op de politic van het weg
verkeer, en van de rechten der verdedi
ging, aoor·dat het bloedmonster dat op 
2 mei 1965 van eiser genomen is, ongeveer 
1,5 cm3 bedroeg, terwijl het ten minste 
vijf milliliter moest bedragen, wat aile 
bewijskracht ontneemt aan de dosering 
van de alcohol door de desknndige Mou
reau, de nietigheid meebrengt van diens 
verslag waarop het arrest eisers veroor
deling wegens intoxicatie door alcohol 
grondt en de verdedigingsrechten van ei
ser miskent daar de hoeveelheid afgeno
men bloed het niet mogelijk maakte tot 
een tegenonderzoek over te gaan : 

Overwegende dat nit geen enkel pro
cesstuk blijkt dat eiser de bevindingen 
of de besluiten van het verslag van de 
deskundige Mocrreau betwist heeft wegens 
de onvoldoende hoeveelheid afgenomen 
bloed en de onmogelijkheid een tweede 
analyse te doen verrichten ; 

Dat het middel, dat vreemd is aan de 
bevoegdheid en niet aan de feitenrechter 
werd overgelegd, nieuw is en dus niet 
ontvankelijk ; 

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

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

20 juli 1967. - Vakantiekamer. -



- 1325-

Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Bnsin. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 

VAKANTIEKAMER.- 20 juli 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM.- STRAFZAKEN.- VERZOEK
scHRIFT VAN ElSER NEERGELEGD TOT 
STAVING VAN DE VOORZIENING.- VER
ZOEKSOHRIFT DAT DE VOORZIENING 
NIET KAN UITBREIDEN TOT EEN DOOR 
DE VERKLARING VAN VOORZIENING 
NIET BESTREDEN BESLISSING, 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT DE SPLITSING VAN DE TEGEN 
MEDEBEKLAAGDEN INGESTELDE VER
VOLGINGEN EEN SOHENDING VAN DE 
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING VAN 
DE VEROORDEELDE-BEKLAAGDE HEEFT 
MEDEGEBRACHT.- MIDDEL DAT VOOR 
DE FEITENRECHTER NIET IS INGEROE
PEN. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1 o De eise1· in cassatie kan in stmfzaken, 
dom· een ve1·zoeksch1'ijt neergelegd ter 
g1·itfie van het 1'echtscollege, dat de be
slissing heeft gewezen, zijn voorziening 
niet uitbreiden tot een door de vm·kla1·ing 
van vom·ziening niet best1·eden beslis
sing (1). 

2o Kan niet voo1· het eerst aan het Hof van 
cassatie wm·ilen ovm·gelegd het middel 
hieruit afgeleid, dat de splitsing van 
ile tegen medebeklaagden ingestelde vm·
volgingen een schending van de rechten 
van de ve1·dediging van de veroo1·deelde
beklaagde !weft medegebmcht. 

(BLOCK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 mei 1967 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten der verdediging, 
doordat eiser, die, na zijn aanhouding, 
eerst beweerd heeft dat hij Lauwaert 
geen geld schuldig was en daarna erkend 

(1) Zie voorgaand arrest. 

heeft een bedrag van 120.000 frank ver
schuldigd te zijn dat hij van deze laatste 
geleend had, steeds geloochend heeft 
enig bedrag van Lauwaert te hebben 
afgeperst, eisers beweringen hieromtrent 
bevestigd waren door de verklaringen 
van de medebeklaagde Dieupart, die 
gehoord werd in Duitsland waar hij in 
hechtenis zat en vanwaar hij had hu1nen 
uitgeleverd worden, tm·wijl een goede 
rechtsbedeling en het in acht nemen van 
de rechten der verdediging het noodzake
lijk maakten de vervolgingen tegen Dieu
part niet te splitsen, tm·wijl de rechten van 
de verdediging eveneens geschonden zijn 
door de splitsing van de vervolgingen 
tegen de medebeklaagde Lambardio, ter
wijl laatstgenoemde, die, zoals aan de 
overheid bekend, in Brussel in hechtenis 
was, op 14 oktober 1966 is vrijgelaten 
zonder zelfs gehoord te zijn, ofschoon er 
een telastlegging tegen hem bestond, en 
terwijl met het oog op de rechten van de 
verdediging Dieupart, Lambardio en ei
ser terzelfdertijd v66r dezelfde rechtbank 
moesten worden gebracht : 

Overwegende enerzijds dat blijkens 
de processtuklmn de splitsing van de in 
het middel vermelde vervolgingen bevo
len is bij een arrest van 5 januari 1967 
van de kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van beroep te Luik, en dat 
dit arrest niet door de verklaring van 
beroep in cassatie wordt bestreden ; 

Overwegende weliswaar dat eiser in het 
verzoekschrift overeenkomstig artikel 422 
van het W etboek van strafvordering ter 
griffie van het hof van beroep ingediend 
tot staving van zijn voorziening verklaart 
dat hij zich in cassatie voorziet niet alleen 
tegen het arrest van het Hof van beroep 
van 2 mei 1967, het enige dat bedoeld 
is in zijn verklaring van beroep in cas
satie, maar ook, « voor zoveel als nodig, 
tegen de hele procedure die aan het voor
meld arrest is voorafgegaan ll ; 

Overwegende echter dat eiser door zijn 
verzoekschrift de gevolgen van zijn ver
klaring van beroep in cassatie niet op 
geldige wijze heeft kunnen uitbreiden 
door het middel te richten tegen het ar
rest van de kamer van inbeschuldiging
stelling van 5 januari 1967 waarbij de 
bestreden splitsing bevolen werd ; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is in zover het dat arrest bestrijdt; 

Overwegende anderzijds dat in zover 
het middel het veroordelend arrest van 
2 mei 1967 betreft, uit geen enkel van 
de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, blijkt dat eiser voor de feiten-
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rechters heeft doen gelden de schending 
van zijn verdedigingsrechten, die veroor
zaakt zou zijn door de splitsing van de 
bestreden vervolgingen ; ' 

Dat een dergelijk middel niet voor de 
eerste maal voor het Hof mag ingeroepen 
worden en dus niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, hier·uit afge
leid dat eiser veroordeeld is ingevolge de 
verklaringen van Lahaye en Schillings 
door dezen gedurende het vooronderzoek 
gedaan en ingevolge de verklaringen van 
Lauwaert gedurende het onderzoek en op 
de terechtzitting ; terwijl het leugenachtig 
karakter van de verklaringen van Lahaye 
en Schillings duidelijk blijkt uit hun 
tegenstrijdigheden; dat Lahaye en Schil
lings niet aileen :niet versche:nen zijn op 
de correctionele terechtzitting waarop zij 
beiden als getu.igen door de publieke 
partij gedagvaard wm;en, maar dat ze 
thans beiden in hechte:nis zijn ; dat het 
wat Lauwaert betreft, voor de beoorde
ling van de waarde van zijn noodzake
lijkerwijze gei:nteresseerde verklaringen 
voldoende is vast te stellen dat hij drie
maal uitdrukkelijk bevestigd heeft het 
geld onder dwang te hebben afgegeven 
op een datum die hij meende op 20 mei 
1966 te kunnen bepalen, welk geld val
gens hem op de dag zelf in de bank is 
opgevraagd; dat Lauwaert daarna ver
klaart dat hij een bedrag van 100.000 fr. 
thuis had en het dossier aantoont dat 
de opvragingen in de bank door Lau
waert, met uitzondering van een bedrag 
van 17.000 frank, na 20 mei gedaan zijn; 
dat het tenslotte eveneens, wat het onder
zoek betreft, paradoxaal is, op te merken 
dat Lauwaert op het einde beweerd heeft 
dat een zekere Higny aa:nwezig was ge
weest op een vergadering waar het bedrag 
van het losgeld besproken werd, zonder 
dat deze Higny ooit gehoord is gewor
den: 

Overwegende dat eiser geen enkele 
schending van de wet aanvoert en slechts 
feitelijke gegevens doet gelden, waarvan 
het onderzoek en de beoordeli:ng niet tot 
de bevoegdheid van het Hof behoren ; 

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

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

20 juli 1967. - Vakantiekamer. 
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. 

Ver·slaggever·, H. Perrichon. - Gelijklui
dende conclusie, H. Delange, advocaat
generaal.- Pleite1·, H. Jean Capelle (van 
de balie bij het Hof van beroep te Luik). 

V AKA,NTIEKAMER. - 20 juli 1967, 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN TEGEN WIE MEN EEN CASSA
TIEBEROEP KAN INSTELLEN.- STRAF
ZAKEN. - VERZEKERAAR DIE IN DE 
ZAAK BETROKKEN OF VRIJWILLIG TUS
SENGEKOMEN IS EN DIE NIET IN DE 
KOSTEN JEGENS DE OPENBARE PARTIJ 
WERD VEROORDEELD, - VoORZIENING 
TEGEN HET OPENBAAR MINISTERIE. -
NIET-ONTV ANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
BURGERLIJKE PARTIJ DIE DOOR HAAR 
VOOGD VERTEGENWOORDIGD WORDT EN 
OVERLEDEN IS TIJDENS HET GEDING 
VOOR DE FEITENRECHTER. - GEDING 
HERNOMEN DOOR DE ERFGENAMEN VOOR 
DE FEITENRECHTER. - GEEN VEROOR
DELING TEN VOORDELE VAN DE VOOGD 
EN TEN LASTE VAN DE ElSER.- VooR
ZIENING TEGEN DE VOOGD. - NIET
ONTV ANKELIJKHEID, 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
STRAFZAKEN. - VERZEKERAAR VAN 
DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE, TOT 
TUSSENKOMST OPGEROEPEN. - GEEN 
GESOHIL TUSSEN HEM EN DE BE
KLAAGDE EN DE VOOR DEZE PARTIJ 
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE, 
NOCH VEROORDELING UITGESPROKEN 
TE ZIJNEN LASTE EN TEN VOORDELE 
VAN DEZE LAATSTEN. - VoORZIENING 
TEGEN DE BEKLAAGDE EN DE BURGER
REOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. 
- NrET-ONTVANKELIJKHEID. 

4o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
00NOLUSIE VAN DE VERZEKERAAR VAN 
DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE, TOT 
TUSSENKOMST OPGEROEPEN. - VER
OORDELENDE BESLISSING DIE GEEN 
ANTWOORD VERSTREKT OP EEN IN 
DIE CONCLUSIE VOORGEDRAGEN VER-
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WEER. - NIET MET REDENEN OM· 
:KLEDE BESLISSING, 

1° De verzekeraa;r van de bU1'YM'rechtelijke 
aanspmkelij kheid van de beklaagde die 
in de zaak betrokken of vrijwillig tussen
gekomen is in de vordering van de bu1·
ge1·lijke partij, is niet ontvankelijk om 
een cassatiebe1·oep in te stellen tegen het 
openbaa1· ministe1·ie, als hij niet in de 
kosten jegens de openbm·e partij is VM'· 
oordeeld ( 1). 

2° Als de burgM·lijke partij, vertegenwoo1'· 
digd door ham· voogd, ove1·leden is en 
het geding door ham· e1·jgenamen voo1· 
de m·ede1·echter he1·nomen wo1·dt en geen 
veroordeling uitgesprolcen is ten vom·dele 
van de voogd, is de voorziening clie tegen 
deze laatste is ge1·icht niet ontvankelijlc, 
wegens gemis aan belang (2). 

3° De ve1·zekM·aa1· van de burgerrechtelijlce 
aanspmkelijkheid van de beklaagde, die 
dam· de burge1·lijlce partij in de zaak is 
betroklcen, is niet ontvankeZijlc om een 
cassatieberoep in te stellen tegen de be
klaagde en tegen de voo1· deze pa1·tij 
bu1·ge1'lijlc aanspmlcelijke, zo e1· t~tssen 
hen geen geschil bestaat en het arrest 
te hunnen vom·dele geen veroordeling 
uitspreelct ( 3). 

4° Is niet met 1·edenen omlcleed cle beslissing 
die de verzelce1·aa1· van de b~wge1'1'echte
lijke aanspmkelijlcheid van de belclaagcle, 
tot t~tssenkomst opgeroepen, veroordeelt 
zonde1· een antwom·d te verstTelclcen op 
een 1'egelmatig in conclusie do01' deze 
ve1·zelcemm· voo1·gedmgen verwee1· (4). 
(Grondwet, art. 97.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «DE BEL· 

GISCHE BIJSTAND "• T. HALLEUX, BI· 
DOGGIA EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 fe bruari 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Luik; 

Overwegende dat eiseres, verzekeraar 

(1) Cass., 24 oktober 1966 en 3 mei 1967, 
sup1·a, biz. 250 en 1073, 

(2) Raadpi. cass., 6 juni 1963 (Bull. en 
PAsro., 1963, I, 1059) en 14 oktober 1965 
(Bull. en PASIO., 1966, I, 213), 

van de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van Camille Halleux inzake motor
voertuigen, tot tussenkomst voor de 
politierechtbank is opgeroepen door An
tonio Bidoggia, handelende als voogd 
van Maria Boulet, die zich burgerlijke 
partij stelde ; 

Overwegende dat Maria Boulet in de 
loop van het geding is overleden en dat 
eiseres hoofdelijk met Camille Halleux 
en EugEme Halleux, voor · deze laatste 
burgerrechtelijk aansprakelijk, veroor
deeld is om aan de erfgenamen van Maria 
Boulet, vertegenwoordigd door hun man
dataris Mr Xharde, een vergoeding van 
100.000 frank en aan de Landsbond van 
Kristelijke Mntualiteiten een vergoeding 
van 28.384 frank te betalen; 

Overwegende dat eiseres verldaard 
heeft zich tegen die beslissing in cassatie 
te voorzien en haar voorziening te rich ten 
tegen de procureur des Konings, Camille 
Halleux, EugEme Halleux, Antonio Bidog- · 
gia, de Landsbond van Kristelijke Mu
tualiteiten en de erfgenamen van Maria 
Boulet, vertegenwoordigd door Mr Xhar
de: 

I. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen het openbaar ministerie : 

Overwegende dat eiseres niet in kosten 
jegens de openbare partij is veroordeeld 
zodat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen Bidoggia : 

Overwegende dat Bidoggia slechts als 
voorlopige voogd van Maria Boulet in 
de zaak betrokken was ; 

Dat Maria Boulet overleden is en het 
geding hervat is door de « erfgenamen 
van Boulet " vertegenwoordigd door 
Mr Xharde, zodat de voorziening geen 
reden van bestaan heeft en niet ontvan
kelijk is in zover ze gericht wordt tegen 
Bidoggia in wiens voordeel het bestreden 
vonnis trouwens geen veroordeling uit
spreekt; 

III. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen Camille Halleux, beklaagde, 
en EugEme Halleux, voor Camille Hal-

(3) Raadpi. cass., 24 oktober 1966, sttpm., 
biz. 250. 

(4) Raadpi. cass., 18 april 1955 (Bttll. en 
PASIC., 1955, I, 889) en 20 mei 1966 (ibid., 
1966, I, 1188). 
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l~~1x burgerrechtelijk aansprakelijke par
trJ : 

Overwegende dat er geen geschil be· 
stand tussen eiseres en deze partijen, dat 
het arrest geen veroordeling tegen eiseres 
in hun voordeel uitspreekt en dat de 
yoorziening derhalve niet ontvankelijk 
rs wegens het ontbreken van belang ; 

IV. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de erfgenamen van Maria 
Boulet, vertegenwoordigd door Mr Xhar
de, en tegen de Landsbond van Kriste
lijke lVIutualiteiten : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 3 en 4 van de wet van 17 april1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
W etboek van strafvordering, cloo1'Clat het 
bestreden vonnis, na het verval van de 
strafvordering door verjaring te hebben 
vastgesteld; het beroepen vonnis voor 
het overige bevestigt op grand aileen dat 
« de erfgenamen van Maria Boulet in hun 
conclusie hem schade definitief op het 
bedrag van 100.000 frank bepalen », zon
cler te antwoonlen op de conclusie die 
regelmatig aan de correctionele rechtbank 
werd voorgelegd in namn van de eiseres 
die beweerde dat de getroffene, Maria 
Boulet, op het ogenblik van de feiten 
het voertuig zelf bestuurde, zodat zij 
beschouwd IJ10et worden als de verze
kerde van eiseres, die niet verplicht is 
een schadevergoeding uit te keren aan 
de getroffene of aan haAr rechtverkrijgen
den : 

Overwegende dat eiseres in haar voor 
de correctionele rechtbank genomen con
clus~e stelde dat ze niet verplicht was 
Mana Boulet of haar rechtverkrijgenden 
een schadevergoeding uit te keren, omdat 
deze als bestuurster van het rijwiel met 
hulpmotor op het ogenblil1:: van de feiten 
het ongeval heeft veroorzaakt waarvan 
zij het slachtoffer is geworden, zodat ze 
bij toepassing van artikel 1, § 1, van d~ 
wet van 1 juli 1956, krachtens de bedin
gen van de polis niet in aanmerking 
kwam voor de verzekering ; 

Dat het vonnis op die CO!lclusie niet 
antwoordt en aldus artikel 97 van de 
Grondwet schendt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning in zover ze gericht wordt tegen het 
openbaar ministerie, Bidoggia, Camille 
Halleux en Eugene Halleux ; vernietigt 
het vonnis in zover het rechtdoet op de 
burgerlijke rechtsvorderingen die tegen 

eiseres ingesteld zijn door de erfgenamen 
van Maria Boulet en door de Landsbond 
van Kristelijke Mutualiteiten; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt de 
erfgenamen Boulet en de Landsbond van 
Kristelijke Mutualiteiten, ieder, in de 
helft van de kosten, uitgezonderd die 
b:tr:ffende de betekening van de voor
zwnrng aan Camille Halleux, Eugene 
~alle~1x, Bidoggia en het openbaar mi
msterw, w~I.ke ten laste van eiseres blij. 
ven; verWIJSt de aldus beperkte zaak 
naar de Corre?tionele Rechtbank te Hoei, 
rechtdoende rn hager beroep. 

20 juli 1967. - Vakantiekamer. 
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. De Bersaques.- Gelijk
luiclencle conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Ansiaux. 

VAKANTIEKAMER.- 20 juli 1967, 

WEGVERKEER. - WEGVERKEERSRE· 
GLEMENT VAN 10 DECEMBER 1958, GE· 
WI.JZIGD BI.J HET KONINKLI.JK BESLUIT 
VAN 6 SEPTEMBER 1961. - LICHT· 
SIGNAAL. - 0VERSTEEKPLAATS VOOR 
VOETGANGERS. - 0VERSTEEKf'LAATS 
AANGEWEZEN DOOR EEN VERKEERSTE· 
KEN VAN HET STELSEL MET DRIE KLEU
REN WAARIN HET ORAN.JEGEEL KNIP· 
PERLICHT, VERWEZENLI.JKT DOOR MID· 
DEL VAN HET VAST ORAN.JEGEEL LICHT, 
IN DE PLAATS VAN HET GROENE LICHT 
IS AANGEBRACHT. - VERKEERSTEKEN 
DAT REGELJVIATIG IN DE VORM IS. 

Is in ove1'eenstemming met cle bepalingen 
van het algemeen 1'eglement op cle politic 
van het wegverkee1', en cle1'7~alve regelma
tig in de vo1·m, het lichtsignaal van het 
stelsel met cl?·ie kleu1·en, aangebracht op 
een oveJ·steekplaats voo1· voetgange1·s, 
wam·in een oranjegeel knippe1'licht, ve?'· 
wezenlijkt clam· miclclel van het vast 
o1'anjegeel licht, in cle ]Jlaats komt van 
het g1·oene licht (1). (Verkeersreglement 
van 10 december 1958, art, 7-2, 104, 
106 en 107, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 6 september 1961.) 

(1) Cass, 28 juni 1965 (B~1ll. en PAsrc., 1965, 
I, 1173); 10 januari 1966 (ibid,, 1966, I, 606) 
en 27 februari 1967 supm biz. 819. 



- 1329-

(VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ « LA BEL· 
GIQUE INDUSTRIELLE ,, T. PAGNOUL.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 januari 1967 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Luik; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek, 7-2 (gewijzigd bij artikel 4 
van het koninklijk besluit van 6 septem
ber 1961), 27-1 (gewijzigd bij artikel 14 
van het koninklijk besluit van 30 april 
1963), 104, inzonderheid a (gewijzigd 
bij artikel 21-1° van het koninklijk be
sluit van 6 september 1961), 105, inzon
derheid 1 en 2 (gewijzigd bij artikel 22-1° 
van het koninklijk besluit van 6 septem
ber 1961), 106 en 107 (gewijzigd bij arti
kel 23 van het koninklijk besluit van 
6 september 1961) van het wegverkeers
reglement gevoegd bij het koninklijk be
sluit van 10 december 1958 en bijgevolg 
van de artikelen 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van strafvordering, 
1382, 1383 en 1384, inzonderheid lid 2, 
van het Burgerlijk W etboek, aoo1·dat, 
hoewel het bewezen is dat verweerder 
Rohert Pagnoul, bestuurder van een 
auto, een verkeerslicht van het drie
kleurenstelsel is voorbijgereden, ter 
hoogte van een oversteekplaats voor voet
gangers waarvan de nabijheid op 70 meter 
afstand aan.gekondigd werd door een 
teken mnnmer 17, op het ogenblik dat 
het vaste oranjegeellicht op rood sprong 
of althans op het ogenblik dat dit licht 
reeds vier tot vijf seconden het oranje
geellmipperlicht vervangen had, en dat 
hij de voetganger Marc Moors heeft aan
gereden, die op de oversteekplaats voor 
voetgangers de rijbaan regelmatig over
stak na het signaal in werking te hebben 
gebracht, het bestreden vonnis vaststelt 
dat de strafvordering verjaard was, daar
na beslist dat de bestanddelen van de 
telastleggingen van onopzettelijke ver
wondingen en van overtreding van de 
artikelen 7-2 en 27-1 van het Wegver
keersreglement tegen de genoemde ver
weerder niet bewezen zijn, en verklaart 
dat de rechtbank onbevoegd is om kennis 
te nemen van de burgerlijke rechtsvorde
ring, door eiseres ingesteld, als verzeke
raai' tegen arbeidsongevallen die in de 
rechten is getreden van de getroffene en 
van diens werkgever, waarbij het op eigen 
gronden stennt alsook op de gronden van 
de twee beroepen vonnissen, welke gron-

den hoofdzakelijk hieruit zijn afgeleid 
dat " het signalisatiesysteem zich nog 
niet lang op de plaats van de feiten be
vond en weinig bekend was in de streek 
en dat anderzijds in de verkeersverorde
ning van een dergelijk stelsel geen spraak 
is; ... dat de verordening de weggebrui
kers niet uitdrukkelijk waarschuwt dat 
de overheid een doos van het driekleuren
stelsel kon gebruiken en het groene licht 
erin door een oranje knipperlicht ver
vangen ; dat zodanige verandering waar
door het signaal niet meer beantwoordt 
aan de definitie van het verkeerslicht 
zoals bepaald in de artikelen 104 tot 106, 
niet valt onder de beschrijving als in 
artikel 107, lid 3; dat het vaste.oranje
geel licht uitgestraald wordt door een 
toestel dat naar de vorm niet regelmatig 
is, dat het licht niet overeenkomstig de 
verordening is geplaatst, dat aileen bier
door reeds de telastlegging 0 niet is 
bewezen; dat anderzijds de beklaagde 
niet onvoorzichtig is geweest door zijn 
onwetendheid dat het oranje knipper
licht op een zeker ogenblik kon worden 
opgevolgd door een vast oranjelicht" 
(eerste beroepen vonnis); en hieruit dat 
" een gewone bestuurder die niet bekend 
is met in de verordening niet vermelde 
bijzonderheid van een oranje knipper
licht dat door bediening van een voet
ganger vervangen wordt door een vast 
oranje licht waarop een rood licht volgt, 
doorgaans in minder dan vijf seconden 
niet kan opmerken en begrijpen dat het 
knipperlicht inderdaad vervangen is door 
een vast licht met dezelfde kleur ; dat 
de beklaagde op wettige wijze onbekend 
heeft kunnen zijn met de overgang van 
de knipperende oranje fase naar de vaste 
oranje fase en dientengevolge de telast
leggingen niet bewezen zijn " (tweede 
beroepen vonnis); en hieruit dat "veran
dering in het werkingstempo van een 
zelfde licht, dat eerst knippert en dan 
vast wordt, normaal niet in vijf seconden 
tijd opgemerkt wordt; dat de beklaagde 
op wettige wijze onbekend heeft knnnen 
zijn met het overgaan van de knipperende 
oranje fase naar de vaste oranje fase; dat 
Pagnoul zijn snelheid onder controle had 
en Moors, die plots v66r hem opdaagde, 
in dit geval een onvoorzienbare hindernis 
was " (bestreden vonnis), te1·wijl arti
kel1 06, laatste lid, van het W egverkeers
reglement bepaalt dat aan oversteek
plaatsen voor voetgangers gebr1;1ik mag 
worden gemaakt van verkeerslichten en 
dat in dat geval de voetgangers de lichten 
in werking mogen brengen, artikel 107 
zegt dat om een bijzonder gevaarlijke 
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plaats aan te wijzen gebruik wordt ge
maakt van een oranjegeel knipperlicht en 
toelaat dit knipperlicht op dezelfde staan
der aan te brengen als de verkeerslichten, 
zonder dat het tegelijk met deze lichten 
mag branden ; dat het nader bepaalt dat, 
wanneer het oranjegeel knipperlicht ver
wezenlijkt is door middel van het oranje
geel licht van het drie-kleurenstelsel, de 
overgang van het knipperlicht naar het 
rode licht over het vaste oranjegeellicht 
moet geschieden, uit deze twee bepalingen 
en uit het bestendige gevaar, waarop 
wordt gewezen door het oranjegeel knip
perlicht, blijkt dat de geoorloofde com
binatie van dit licht met het vaste oranje
gele en het rode licht van het verkeers
licht aan een oversteekplaats voor voet.
gangers het gebruik uitsluit van het 
groene licht van het in artikel 104-a be
paalde drie-kleurenstelsel, en in de plaats 
daarvan noodzakelijk het oranjegee1 
knipperlicht aanbrengt ; derhalve het 
lichtsignaal, waarin het oranjegee1 knip
:perlicht in de plaats van het gToene licht 
IS aangebracht, in overeenstemming is 
met de bepalingen van het wegverkeers
besluit en inzonderheid van artikel104-a; 
zodat een dergelijk signaal voor de weg
gebruikers verplicht is krachtens arti
kel 7-2 van het genoemde besluit : 

Overwegende dat, om aan te nemen 
dat het opkomen van de voetganger voor 
de bestuurder van het rijdende voertuig 
een onvoorzienbare hindernis had opge
leverd en mn te ontkennen dat eerste 
verweerder een feit had b~gaan waardoor 
hij aansprakelijk werd, het bestreden 
vonnis erop wijst dat de bestuurder op 
wettige wijze onbekend heeft kunnen zijn 
met de overgang van de knipperende 
oranje fase naar de vaste oranje fase van 
de verkeerslichten waarn1.ee hij, volgens 
de telastlegging, geen rekening heeft ge
houden en beslist dat de gegevens waarop 
deze grief ste1.mt, 11.iet bewezen zijn ; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep aldus beslist gelet op het verslag 
van de deskundige, aangesteld door de 
eerste rechter, en onder verwijzi:ng naar 
de gronden van deze laatste zowel in 
diens tussenvonnis van ll j1.mi 1965 als 
in diens vonnis ten gronde van 22 oktober 
1965; 

Dat hieruit volgt dat de rechter in 
hoger beroep zich aa:nsluit bij de stelling 
die de eerste rechter had ingenome:n en 
die de deskundige had laten gelden, en 
bijgevolg zijn beslissing doet rusten op 
de in rechte verkeerde grond dat het 
algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer het bestaan niet vermeldt, 

van het stelse1 dat het verkeer regelde 
op de plaats waar het ongeval zich heeft 
voorgedaan ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch slechts in zover het 
uitspraak doet op de burgerlijke rechts
vordering van eiseres tegen verweerder 
en het eiseres in de. kosten van die vorde
ring veroordeelt; beveelt dat van het 
thans gewezen 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 Correctionele 
Recht bank te Hoei, rechtdoende in hoger 
beroep. 

20 juli 1967. - 2e kamer. - Voo1'
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggevM·, H. De Bersaques. - Gelijk
luidende conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. Pleite1·s, HH. Fally en De 
Bruyne. 

V.A,KANTIEKA,MER.- 20 juli 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM EEN VOOR
ZIENING IN OASSATIE IN TE STELLEN, 
- V OORZIENING VAN RET OPENBAAR 
MINISTERIE TEGEN EEN OP DE BUR
GERLIJKE REOHTSVORDERJNG GEWEZEN 
BESLISSING. - NJET-ONTVANKELIJK
HEID. 

Het openbam· ministe1·ie is in de 1·egel on
bevoegil om een cassatieberoep in te stel
len tegen een op de burgeTlijke rechts
V01'aering gewezen beslissing ( 1). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. LYES, THIBERT WEDUWE LYES, EN 

FORTEMPS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vm1.nis, op 6 mei 1967 gewezen door de 
Correctionele Rechtb~k te Luik, recht
doende in hoger beroep ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
slechts uitspraak doet op de burgerlijke 

(1) Cass., 26 april 1965 (Bull. en PAsro., 
1965, I, 892 en de noot). 
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rechtsvord ering die derde verweerder 
tot voortzetting van de zaak heeft inge
steld, tengevolge van het op 2I mei I964 
in hoger beroep gewezen vonnis van de
zelfde rechtbank, hetwelk niet werd aan
gevochten en dat definitief · uitspraak 
heeft gedaan op de strafvordering en 
beslist heeft dat eerste verweerder geheel 
aansprakelijk is voor de schade ; 

Overwegende dat het vonnis het hoger 
beroep ontvangt dat derde verweerder 
gericht heeft tegen het vonnis van de po
litierechtbank, welke zich zonder rechts
macht had verldaard om ter voortzetting 
van de zaak over de bur~serlijke rechtsvor
dering uitspraak te doen, en dit hoger be
roep niet gegrond verklaart; dat de rech
ter in hoger beroep die zijn voormeld 
vonnis van 2I mei I964 voor zoveel als 
nodig uitlegt, verklaart dat hij aileen 
bevoegd is om op die rechtsvordering 
uitspraak te doen, zijn beslissing over 
het bedrag van de schade aanhoudt en 
een datum vaststelt om aan de partijen 
de gelegenheid te bieden daaromtrent 
opheldering te geven ; 

Overwegende dat het openbaar mi
nisterie niet bevoegd is om zich tegen 
een dergelijke beslissing in cassatie te 
voorzien; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

20 juli I967. - Vakantiekamer. -
. Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Perrichon. - Gelijk
luiclencle conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. 

VA,KANTIEKAMER.- 20 juli 1967, 

DIENSTPLICHT. - DIENSTPLIORTIGE 
DIE EEN KEURING IN RET BUITENLAND 
1\'I:OET ONDERGAAN. - KEURING DIE 
ONDERGAAN IS VOOR RET BEGIN VAN 
DE PERIODE BEPAALD OM ZE TE DOEN. 
~ BESLISSING VAN DE RERKEURINGS
RAAD GEGROND OP DE RESULTATEN 
VAN DEZE KEURING.- ONWETTELIJK
REID. 

Als cle keuring van een clienstplichtige in 
het bttitenlancl moet ve1·richt wm·clen en 
cleze ketwing geclaan is v66r het begin 
van cle pe1·iode die bepaalcl is om ze te 

cloen, is de beslissing van cle he1·keu1·ings
raacl, clie geg1·oncl is op de 1·esultaten 
van deze keuring, onwettelijk. (Dienst
plichtwetten, gecoordineerd op 30 april 
I962, art. 46; ministerieel besluit van 
2 mei I962 tot vaststelling van de 
zittijden der militierechtscolleges, 
art. 5, b, gewijzigd bij artikel I van 
het ministerieel besluit van 28 juni 
I963.) 

(MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
T. MULDERS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 
beslissing, op 7 april I967 gewezen door 
de Herkeuringsraad van de provincie 
Luik; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 5-b van het ministerieel 
besluit van 2 mei I962 tot vaststelling 
van de zittijden der militierechtscolleges, 
ter uitvoering van de bij koninklijk be
sluit van 30 april 1962 gecoordineerde 
dienstplichtwetten, doorclat de herkeu
ringsraad van de provincie Luik op 
7 april I967 uitspraak heeft gedaan over 
het geval van verweerder, dienstplichtige 
van de lichting van I968, wiens keuring 
in het buitenland moest gebeuren, terwijl, 
luidens voormeld artikel 5, het tijdvak 
voor de bedoelde keuring loopt van 5 sep
tember van het jaar v66r datgene waar
naar het samen te stellen contingent ge
noemd wordt, tot 4 september daarop
volgend, en de gewone zittijd van de 
herkeuringsraden die uitspraak moeten 
doen over de dossiers betreffende de 
keuringen in het buitenland, loopt van 
I oktober van het jaar v66r datgene 
waarnaar het samen te stellen contingent 
genoemd wordt, hier I oktober 1967, tot 
3I oktober van het volgend jaar : 

Overwegende dat uit de regelmatig 
overgelegde beslissing van de herkeu
ringsraad der provincie Luik dd. 27 mei 
I966 volgt dat verweerder, die tot de 
lichting van I967 behoorde, voorlopig 
afgekeurd en overgebracht is naar de 
lichting van I968; 

Overwegende dat, hoewel tot die lich
ting behorende, verweerder, wiens ken
ring in het buitenland moest worden ver
richt, zich daaraan op 4 januari I967 in 
Duitsland heeft onderworpen en de her
keuringsraad op 7 april I967 over zijn 
geval uitspraak heeft gedaan ; 
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Dat eruit blijkt dat verweerder zich 
aan de keuring heeft onderworpen buiten 
de data, bepaald bij artikel 5-b van het 
ministerieel besluit van 2 mei 1962, zoals 
vervangen bij artikel 1 van het ministe
rieel besluit van 28 juni 1963, en dat 
de beslissing die op de uitslagen van die 
keuring gegrond is, onwettelijk is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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 vernietigd.e 
beslissing; verwijst de zaak naar de Her
keuringsraad van de provincie Brabant. 

20 juli 1967; - Vakantiekamer. -
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Vm·slaggeve1·, H. Busin.- Gelijlcluidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 

VA,KANTIEKAMER.- 20 juli 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM.- DIENSTPLICHT.- VERZOEK
SOHRIFT W AARBIJ OM EEN NIEUW ON
])ERZOEK VAN DE AANVRAAG OM VRIJ
STELLING OF VOORLOPIGE AFKEURING 
OP EEN LICHAMELIJKE GRO:ND WORDT 
VERZOOHT. - VERZOEKSOHRIFT DAT 
GEEN VOORZIENING IS. 

Is geen vom·ziening in cassatie het verzoek
scMift waarbij een dienstplichtige, die 
het voorwe1·p is geweest van een beslissing 
van de herkeu1·ings1·aad, ee1~ nieuw on
derzoek van z~in VM'Zoek om vrijstelling, 
of voo1·lopige ajkeu1·ing op lichamelijke 
grond vo1·dert ( 1). 

(RODELET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de beslissing, 
op 2 mei 1967 gewezen door de Herkeu
ringsraad van de provincie Brabant ; 

(1) Cass., 12 november 1962 (Bull. en PA
SIO., 1963, I, 333); raadpl. cass., 17 november 
1965 (ibid., 1966, I, 358) en 3 april 1967, 
sup1·a, biz. 927. 

(2) Voor de wet van 8 maart 1962 diende 
de handtekening van de dienstplichtige boven
dien gelegaliseerd te worden (cass., 3 novem
ber 1953, Bull. en PASIO., 1954, I, 148). 

Overwegende dat als een cassatievoor
ziening niet kan worden aangemerkt het 
geschrift waarbij eiser, zonder tegen de 
beslissing van de herkeuringsraad een 
grief van onwettelijkheid of de niet
inachtneming van een substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
vorm aan te voeren, zich ertoe beperkt 
om een nieuw onderzoek van zijn aan
vraag om vrijstelling ofvoorlopige afkeu
ring op lichamelijke grond te verzoeken ; 

Dat een dergelijk verzoek niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek. 

20 juli 1967. - Vakantiekamer. -
Voorzitter en Verslaggeve1·, H. van Beirs, 
voorzitter. - Gelijkluidende conclttsie, 
H. Delange, advocaat-generaal. 

VAKANTIEK.AMER. 

24 augustus 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - DIENSTPLIOHT. N IET 
GETEKENDE VOORZIENING. - NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

Is niet ontvankelijk in dienstplichtzaken 
de vom·ziening die de handtekening van 
eiser niet dmagt (2). (Dienstplichtwet
ten, gecoordineerd op 30 april 1962, 
art. 51, § 1.) 

(VANASSOHE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 31 januari 1967 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening de 
handtekening van eiser niet draagt ; dat 
zij derhalve niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

24 augustus 1967. - Vakantiekamer. 
- Voo1·zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1·, H. Neven. - Gelijk-
luidende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. 
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VAKANTIEKAMER. 
24 augustus 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - DIENSTPLICRT. - BE
SLISSJNG VAN DE HoGE MILITIERAAD. 
- VooRZIENING VAN DE DIENST
PLIORTIGE. - MEER DAN VIJFTIEN 
DAGEN NA DE ONTVANGST VAN DE 
BETEKENING. - TE LAAT INGEDIENDE 
VOORZIENING. 

Is te laat ingediend en det·halve niet ont
vankelijk de voo1·ziening van een dienst
plichtige tegen een beslissing van de 
Hoge Militieraad, die aan de g1·iffie 
van het H of van cassatie toegezonden is 
mee1' dan vijftien dagen na de ontvangst 
van de betekening van deze beslissing (1). 
(Gecoordineerde dienstplichtwetten, 
art. 51.) 

(v ANDERSPIKKEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 28 februari 1967 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Overwegende dat ingevolge artikel 51, 
§§ 2 en 4, van de dienstplichtwetten geco
ordineerd op 30 aprill962, devoorziening 
van de dienstplichtige, op straffe van 
nietigheid, per aangetekende brief aan 
de griffier van het Hof van cassatie moet 
gezonden worden binnen de vijftien da
gen, nadat de dienstplichtige van de 
beslissing kennis heeft gekregen ; 

Overwegende dat ten deze eiser op 
16 maart 1967 kennis gekregen heeft 
van de beslissing ; 

Dat de voorziening, per aangetekende 
brief aan de griffie van het Hof van cas
satie, op 13 april 1967 gezonden werd, 
hetzij buiten de wettelijke termijn ; 

Dat de voorziening riiet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

24 augustus 1967. - Vakantiekamer. 
- Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Verslaggeve~·, Ridder de Schaetzen.-
Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

(1) Oass., 8 juni 1964 (Btill. en PAsrc., 1964, 
I, 1062). 

VAKANTIEKAMER. 
24 augustus 1967. 

CASSATIEMIDDELEN. DrENST-
PLIORT.- MIDDEL DAT RET NIET lVIO· 

GELIJK MAAKT VAST TE STELLEN VAN 
WELKE WETSBEPALING DE SCRENDING 
INGEROEPEN WORDT. - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

Is niet ontvankelijk het tot staving van 
een voorziening in dienstplichtzaken 
aangevom·d middel dat het niet mogelijk 
maakt vast te stellen van welke wetsbepa
ling de schending ingeroepen wordt (2). 

(VAN WELDEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 21 maart 1967 gewezen 
door de Herkeuringsraad van de pro
vincie Oost-Vlaanderen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 16 van het koninklijk 
besluit van 14 oktober 1966, doordat de 
bestreden beslissing de ziektecriteria niet 
vermeldt, zodat niet kan onderzocht 
worden of de beslissing medisch gerecht
vaardigd is en zodat er gebrek aan moti
vering is en miskenning van de· rechten 
van de verdediging : 

Overwegende dat geen koninklijk be
sluit gedagtekend 14 oktober 1966 be
trekking heeft op de dienstplicht ; dat 
het middel, bij gebrek aan duidelijkheid 
wat betreft de vermelding van de wets
bepaling waarvan de schending ingeroe
pen wordt, niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

24 augustus 1967. - Vakantiekamer. 
- Voorzitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Ve1·slaggeve1·, H. Wauters. - Gelijk-
luidende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. 

(2) V~rg. cass., 23 januari en 27 juni 1962 
(Bull. en PAsrc., 1962, I, 225 en 606); 4 maart 
1963 (ibid., 1963, I, 739). 
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VAKANTIEKAMER. 
24 augustus 1967. 

l 0 GERECHTELIJKE INTERESTEN. 
- BE GRIP. - INTERESTEN DIE VER· 
GOEDENDE INTERESTEN OF VERZUIMS· 
INTERESTEN RUNNEN ZIJN. 

2° VERZUlMSINTERESTEN. - MIS· 
DRIJF OF ONEIGENLIJK MISDRIJF. -
DooR DE RECHTER TOEGEWEZEN 
SCHADEVERGOEDING. - VERZUIMSIN· 
TERESTEN DIE NIET KUNNEN LOPEN 
v66R DE BESLISSING WAARBIJ DE 
SCHADEVERGOEDING WORDT TOEGEWE· 
ZEN. 

1° De als « ge1·echtelijke inte1·esten " ge
kwalificeeTde inteTesten kunnen ofwel 
veTgoedende inteTesten ofwel verzuims
inteTesten zijn (1). 

2° In zalce van aanspmlcelijlcheid buiten 
ove1·eenlcomst mag de 1·echte1' de ve?·zuims
interesten op het bed1·ag van een schuld
vonlering ~tit schacleve1·goeding niet laten 
lopen v661· de beslissing waa1·bij zij 
wo1·clen toegewezen (2). 

(DE TROYER EN VERENIGING ZONDER 
WINSTGEVEND DOEL « ZUSTERS VAN 
HET HEILIG EN ONBEVLEKT HART VAN 
MARIA,, T. VANDEPUTTE EN WITTE· 
BOLLE. 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 maart 1965 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, cloO?·clctt het bestreden arrest, 
bij bevestiging van het beroepen vonnis, 
voor recht zegt dat het op 4 februari 1964 
tussen partije;n gewezen vo;nnis « in deze 
zi:n moet worden uitgelegd dat de ge
rechtelijke interesten waartoe de eiseres
sen veroordeeld werden, een aanvang 
nemen op 6 november 1962, zijnde de 
datum van de stelling van de burgerlijke 
partijen v66r de rechtbank "• en de eise-

(1) en (2) Cass., 6 december 1965, 24 ja
nuari en 23 juni 1966 (Bttll. en PAsro., 1966, 
I, 447, 658 en 1364); raadpl. cass., 27 juni 
1966 (ibid., 1966, I, 1379). 

ressen in de kosten veroordeelt op grond 
hiervan « dat hoegenaamd niets de straf
rechter verbiedt te zeggen dat de inte
resten, die hij als zogenaamde gerechte
lijke interesten toewijst, opeisbaar zijn 
te rekenen vanaf de datum waarop de 
schadevergoeding geformuleerd werd, 
vooral indien hij, zoals in dit geval, geen 
compensatoire interesten toekent ; dat, 
ten andere, de gerechtelijke interesten, 
overeenkomstig artikel 1153 van het 
Burgerlijk W etboek, normaal op de 
hoofdsom verschuldigd zijn sedert de 
datum waarop de eis tot betaling dezer 
in rechte ingesteld werd ''• teTwijl derge
lijke motivering tegenstrijdig, minstens 
dubbelzinnig is, vermits zij het niet mo
gelijk maakt te onderscheiden of de rech
ter in hoger beroep heeft willen beslissen 
dat de toegekende gerechtelijke interesten 
deels als compensatoire deels als mora
toire interesten dienden beschouwd te 
worden, ofwel dat zij als moratoire i:nte
resten niettemi:n vanaf de dag van de bur
gerlijke partijstelling mocbte;n toegeke;nd 
worden, tegenstrijdigheid, minstens dnb· 
belzinnigheid, die met het volledig ont .. 
breke;n van motivering gelijkstaat, waar
uit de schending van de aangeduide wets
bepaling volgt : 

Overwegende dat de verweerders, bur
gerlijke partijen, de toekenning op de 
gevorderde vergoedingen hadden ge
vraagd van << de vergoedende interesten 
vanaf de datum van het ongeval " en 
bovendien van « de gerechtelijke interes
ten " ; dat de Correctionele Rechtbank te 
Veurne « de gerechtelijke interesten "• 
zonder nadere bepaling wat betreft de 
aanvangsdatum, toegekend heeft; dat, 
bij interpretatiefvonnis van 23 juni 1964, 
die rechtbank voor recht gezegd heeft 
dat deze gerechtelijke interesten een 
aanvang nemen op 6 november 1962, 
zijnde de datum van de stelling van de 
burgerlijke partijen; dat het bestreden 
arrest, uitspraak doende over het hoger 
beroep tegen dit laatste vonnis, hetzelve 
bevestigt; 

Overwegende dat de interesten welke 
gerechtelifke interesten worden genoemd, 
hetzij vergoedende, hetzij moratoire 
interesten kunnen uitmaken; dat even
wei, i:nzake aansprakelijkheid nit on
rechtmatige daad, geen moratoire inte
resten op het bedrag van een schuldvor
dering, die een schadevergoeding tot 
voorwerp heeft, verschuldigd zijn v96r 
de beslissing welke deze laatste toekent ; 

Overwegende derhalve dat het dispo
sitief van het arrest, luidens hetwelk het 
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uitgelegd vonnis gerechtelijke interesten 
toekent sedert de datum van de stelling 
van de burgerlijke partijen, strijdig is 
met de vaststelling van dit arrest volgens 
welke bedoeld vonnis geen vergoedende 
interesten toewijst ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat het 
nodig is acht te slaan op het eerste middel 
dat geen uitgebreidere vernietiging zou 
kunnen medebrengen, vernietigt het 
bestreden arrest ; beveelt dat melding 
van het thans gewezen arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de verweerders 
in de kosten ; verwijst de zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

24 augustus 1967. - Vakantiekamer. 
- Voo1·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Ve~·slaggever, Ridder de Schaetzen.-
Gelijleluidende oonclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van 
Ryn. 

V AKANTIEKAMER. 
24 augustus 1967. 

1° MINDERJARIGHEID. -MINDER
JARIGE SLACHTOFFER VAN EEN ON
GEVAL. REOHTSVORDERING TOT 
VERGOEDING VAN DE DOOR HEM OPGE
LOPEN SCHADE INGESTELD DOOR ZIJN 
VADER ALS WETTELIJKE VERTEGEN
WOORDIGER.- VooR HET HOF VOOR
GEDRAGEN MIDDEL AFGELEID HIERUIT 
DAT DE VEROORDELING TOT SCHADE
VERGOEDING GEWEZEN IS TEN VOOR
DELE VAN DE VADER « QUALITATE 
QUA ll, TERWIJL HET MEERDERJARIG GE· 
WORDEN SLACHTOFFER VERKLAARD HAD 
HET GEDING TE HERVATTEN. - MIDDEL 
VAN BELANG ONTBLOOT. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - AANTASTING 
VAN DE PERSOON. - VERGOEDING 
WEGENS MATERIELE SCHADE. - AR
BEIDSONGESCHIKTHEID OF AANTASTING 
VAN DE LICHAMELIJKE GAAFHEID. 

go AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - AANTASTING 
VAN DE PERSOON. - ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID. - MATERIELE OF MO
RELE SCHADE. 

1° Is niet ontvanleel~jle, wegens gemis aan 

belang, het voor het Hof voorgedragen 
middel, afgeleid hieruit dat eiser, be
lelaagde, ve1·oo1·deeld is tot de betaling 
van schadevergoeding aan de vader van 
het slaohtoffer van een ongeval, die zich 
burgerlijlee partij gesteld had als wette
lijlee vertegenwoo1·dige1' van de get1·oOene 
die minde1jarig was op het ogenblile van 
dit burge1·lij le pm·tij stellen, te~·wijl clat 
slachtoffe~·, eens mee1·derjarig, naclien 
ve1'lelaa1·d had het geding te he1'vatten. 

2o Een vergoecling wegens mate1·iiile schacle 
ingevolge een aantasting van de pe1·soon 
lean toegeleencl wo1•clen op g1•ond niet 
alleen van een arbeidsongeschiktheid 
maa1· oak van een aantasting van de 
lichamelijlee gaafheicl (1). (Burg. Wetb., 
art. 1g82.) 

go Een arbeidsongeschilctheicl lean aan
leiding geven en tot matetiele en tot 
mo1'ele schacle (2). (Burg. Wetb., 
art. 1g82.) 

(PRAET, T. VERBAUWE.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen g88, g39, 
inzonderheid lid 1, 488, 1g19, 1g20, 1g22 
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van 
de Grondwet, do01·dat, hoewel aan de 
rechter in feitelijke aanleg conclusies 
waren voorgelegd waardoor Willy Ver
bauwe, meerderjarig geworden op 2g april 
1964, verklaard had het geding te her
vatten dat v66r die datum was ingesteld 
door zijn vader als beheerder van zijn 
goederen, en hoewel eiser aileen tegen 
voormelde Willy Verbauwe had gecon
cludeerd, het bestreden arrest in zake 
van verweerder uitspraak doet, en eiser 
veroordeelt om hem schadevergoeding 
met de vergoedende interesten, de ge
rechtelijke interesten en de kosten te 
betalen, aldus nalatende bedoelde con
clusies regelmatig te beantwoorden 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), voorts de bewijskracht van die 
conclusies miskennende, door veroorde-

(1) Raadpl. cass., 24 oktober 1966, sup1·a, 
biz. 254. 

(2) Raadpl. cass., 20 juli 1962 (B1tll. en 
PASIC., 1962, I, 1245). 
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lingen uit te spreken welke niet Werden 
gevorderd, alsmede door een geschil op 
te werpen waarvan de conclusies der 
partijen het bestaan uitsloten (schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek), en zonder 
acht te slaan tenslotte op de meerder
jarigheid van Willy Verbauwe, die een 
einde had gemaakt aan het wettelijk 
beheer van zijn goederen (schending van 
de artikelen 388, 389 en 488 van het 
Burgerlijk W etboek en, zo nodig, 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het hervatten door 
een meerderjarig geworden minderjarige 
van het in zijn naam door zijn vader in
gestelde geding niet impliceert, vermits 
de belanghebbende reeds in de zaak is, 
dat een partij in de plaats van een andere 
wordt gesteld ; 

Overwegende dat eiser er geen belang 
bij heeft aan te voeren dat de tegen hem 
uitgesproken veroordeling had moeten 
uitgesproken worden ten bate van het 
slachtoffer, persoonlijk in rechte optre
dend, eerder dan ten bate van dit slacht
offer vertegenwoordigd door de persoon 
die, toen de eis ingesteld werd, zijn wet
telijke vertegenwoordiger was; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger
lijk W etboek, doo1·dat het bestreden ar
rest, in zover het eiser veroordeelt tot 
betaling aan de burgerlijke partij van 
5.000 frank schadevergoeding tot herstel 
van de materiiile schade, spruitende uit 
de aantasting van lichamelijke gaafheid 
voor de periode na 65 jaar, niet regel
rnatig met redenen omkleed is, daar het 
geen antwoord verstrekt op de conclusies 
waardoor eiser deed gelden dat « de bur
gerlijke partij normaal zijn pensioen zal 
hebben en volstrekt niet bewezen is dat, 
als hij daarbuiten uog enige lucratieve 
bedrijvigheid zou hebben, de werkonbe
kwaamheid door het opgelopen letsel zal 
bei:nvloed worden (schending van arti
kel97 van de Grondwet), en, in elk geval, 
de toekenning van voormelde schadever
goeding niet naar de eis der wet recht
vaardigt, daar het niet vaststelt dat 
Willy Verbauwe nog enige winstgevende 
bedrijvigheid zal hebben na 65 jaar en 
dat de invaliditeit waardoor hij aange
daan is een invloed zal hebben op de 
uitoefening van dergelijke bedrijvigheid 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek : 

Overwegende dat het arrest de ver
goeding wegens materiiile schade voor 
de periode ila de ouderdom van 65 jaar 
toekent op grond van de aantasting van 
de lichamelijke gaafheid van de getrof
fene; 

Dat het alzo zijn beslissing wettelijk 
rechtvaardigt en de in het middel be
doelde conclusie passend beantwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger
lijk W etboek, doo1·dat het bestreden ar
rest, na aan de burgerlijke partij schade
vergoeding te hebben toegekend tot her
stel van het materiiile nadeel, spruitende 
uit een arbeidsongeschiktheid, haar bo
vendien schadevergoeding heeft toege
kend tot herstel van het morele nadeel, 
spruitende uit << de duur van de volledige 
werkonbekwaarnheid ondergaan door ei
ser en de bestendige ongeschiktheid tot 
werken waarmee hij behept blijft "• ter
wijl dergelijk nadeel niets anders is dan 
het materiiile nadeel, veroorzaakt door 
de arbeidsongeschiktheid, en t~1·wijl, in 
elk geval, de vermeldingen van het arrest 
het niet mogelijk maken te bepalen 
waarin, volgens de rechter in feitelijke 
aanleg, het morele nadeel zich in casu 
zou onderscheiden van het materiiile na
deel : 

Overwegende dat een werkonbekwaam
heid aanleiding kan geven en tot mate
riiile en tot morele schade : 

Overwegende dat het arrester op wijst 
dat de materiiile schade welke vergoed 
wordt, onafhankelijk is van de morele 
schade; 

Dat het, derhalve, in strijd met wat 
het middel onderstelt, eiser niet twee
maal veroordeelt tot het vergoeden van 
hetzelfde nadeel ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

24 augustus 1967. - Vakantiekamer. 
- Vom·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. 
_____:. Verslaggever, Ridder de Schaetzen. -
Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Fally. 
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VAKANTIEKA,MER. 

24 augustus 1967. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
zAKEN. - BEKLAAGDE VEROORDEELD 
ALS DADER VAN EEN MISDRIJF. -
MIDDEL DOOR BEKLAAGDE AFGEI,EJD 
HIERUIT DAT DE VASTSTELLINGEN VAN 
DE BESLISSING ENKEL EEN VEROOR
DELING WEGENS MEDEPLICHTIGHEID 
RECHTVAARDIGEN. - UITGESPROKEN 
STRAF NJET HOGER DAN DIE WELKE 
OP DE MEDEPLIOHTIGE TOEPASSELIJK 
IS.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° VER.JARING. - STRAFZAKEN. 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
VEROORDELENDE BESLISSING. 
STRAFVORDERING DOOR VERJARING 
VERVALLEN VERKLAARD. - 0NMOGE
LIJKHEID OM NA TE GAAN OF DE BUR
GERI·IJKE RECHTSVORDERJNG TIJDIG 
IS INGESTELD. - VERNIETIGING. 

1° Is niet ontvanlcelijk tot staving van de 
voorziening van belclaagde, die vet'001'
deeld is als dade1· van een misd1·~jj, 
het middel dat afgeleid is hieTuit dat 
de vaststellingen van de 1'echte1· enlcel 
een veroo1·deling wegens medeplichtig
heid Techtvaa1•digen, als de stmf niet 
hoget• is dan die welke op de medeplich
tige toepasstlijk is (1). (Strafwetb., 
art. 69; Wetb. van strafv., art. 411 
en 414.) 

2° J.VanneeT noch de vaststellingen van de 
bestreden beslissing, waa1·bij belclaagde 
op de burget·lijlce rechtsvoTdm·ing vm·oo1'
deeld wo1·dt, noch de pTocesstulclcen, 
waarop het Hof acht ve1·mag te slaan, 
het Hof de mogelijlcheid bieden om na 
te gaan of de bU1·ge1'lijke rechtsvo1'de1•ing 
al dan niet is ingesteld v661· het dooT 
bedoelde beslissing vastgestelde ve1·val 
van de strafvoTdm·ing doo1· ve1jaTing, 
vernietigt het Hof deze beslissing op het 
door belclaagde uit dien hoofde vooTge
dmgen middel in zover zij Techtrloet 
over de bu1·gerlijke 1·echtsvorde1·ing (2). 
(Wet van 17 april 1878, gewijzigd bij 
die van 30 mei 1961, art. 26 en 27.) 

(1) Cass., 17 oktober 1962 (Bull. en PAsiC., 
1963, I, 217). 

(2) Verg. cass., 21 maart 1966 (Bull. en 
PAsiC., 1966, I, 934). 

(TACK EN VERDONCK, T. DEBLANC, NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP « Jl'lAISON KUNKEL
MANN » EN « INSTITUT NATIONAL DES 
APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET 
EAUX DE VIE DE FRANCE ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 september 1965 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

I. W at de voorziening van Tack be
treft : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de strafvorde
ring : 

Overwegende dat de voorziening, bij 
ontstentenis van belang, niet ontvanke
lijk is in zover zij gericht is tegen de 
beslissing waarbij de strafvordering we
gens de telastleggingen A enD door ver
jaring vervallen verklaard wordt; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 66 en 67 van het Strafwetboek, 
dooTdat het bestreden arrest eiser veroor
deelt wegens de telastlegging C om 
als dader de misdrijven te hebbe11 uit
gevoerd of aan de uitvoering ervan 
rechtstreeks te hebben medegewerkt, 
ofwel door welke daad ook, tot die uit
voering zodanige hulp verleend t.e heb
ben dat zonder zijn bijstand de mis
drijven niet konden gepleegd worden : 
1° op bedrieglijke wijze gebruik te hebben 
gemaakt van een vervalst fabrieks- of 
handelsmerk; 2° wetens en willens pro
dukten beldeed met een vervalst fabrieks
en handelsmerk, verkocht, te koop ge
steld of in omloop gebracht te hebben; 
3° de koper bedrogen te hebben omtrent 
de identiteit van de verkochte zaak door 
bedrieglijk een andere zaak te leveren 
dan het bepaalde voorwerp waarop de 
overeenkomst droeg, en omtrent de aard 
of de oorsprong van de verkochte zaak, 
door iets te leveren of te verkopen dat 
schijnbaar gelijk was aan wat hij kocht, 
te weten, door flessen gevuld met cider 
van de Trudofabrieken te bekleden met 
vervalste etiketten vermeldende het 
fabrieks- en handelsmerk van de Cham
pagne Piper Heidsieck ingevoerd door de 
firma « Maison Kunkelmann S.A. » te 
Brussel en aldus vervalste producten als 
echte Piper-Heidsieck te verkopen, na
melijk : a) circa 100 flessen ten nadele 
van Robert De Blanc en de firma« Mai
son Kunkelmann S.A. », te Olsene van 
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1 december 1962 tot 30 april 1963; 
b) circa 12 flessen ten nadele van Masselus 
en de firma" Maison Kunkelmann S.A. )), 
te Hulste van 1 december 1962 tot 
30 april 1963, terwijl, ee1·ste onde1·deel, het 
arrest in zijn motivering op feiten stetmt 
waarvoor eiser niet meer kon veroordeeld 
worden, vermits deze feiten, welke van 
1961 dagtekenen, het voorwerp uitmaken 
van de verjaard verklaarde telastleggin
gen A en D ; tweede onde1·deel, zoals blijkt 
nit de vaststellingen van het arrest, eiser 
wegens de telastlegging 0 hoogstens als 
medeplichtige, en niet als dader, kon 
veroordeeld worden : 

Over het eerste onderdeel 

Overwegende dat het arrest consta
teert dat eiser tussen 1 december 1962 
en 30 april 1963 valse champagneflessen, 
die hij van Verhelle gekocht had, aan 
Masselus verkocht ; 

Dat het arrest er op wijst dat " uit de 
omstandigheden waarin deze verrichting 
plaatsgreep, de betaalde prijs en het 
feit dat Verhelle nu juist de persoon 
is met wie Tack (thans eiser) in 1961 
bij Bruggeman ging om etiketten te laten 
drukken voldoende blijkt dat Tack weten 
moest dat de aan Masselus verkochte 
drank geen champagne was en dat de 
flessen met valse etiketten waren be
kleed ''; 

Dat het arrest alzo eiser niet veroor
deelt wegens feiten gepleegd in 1961, 
maar slechts uit deze feiten bet bewijs 
van zijn kwade trouw afleidt ten op
zichte van de in 1962 en 1963 gepleegde 
feiten; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de tegen eiser uitge
sproken straf niet hager is dan die welke 
op hmn mocht toegepast worden als mede
plichtige van het wanbedrijf; 

Dat dit onderdeel van het middel, bij 
ontstentenis van belang, niet ontvanke
lijk is; 

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

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
rechtsvordering : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de GroJld-

wet, 1197, 1217, 1219 en 1235 van bet 
Bmgerlijk W etboek, 4 van het W etboek 
van strafvordering en 50 van het Straf
wetboek, doordat het arrest eiser solidair 
met de medebeklaagde W erbrouck en 
Verhelle jegens de verweerders veroor
deelt, zonder daarvoor uitleg te ver
strekken, tM·wijl het hof van beroep twee 
verschillende zaken samengevoegd had, 
hoewel eiser in de eerste zaak niet betrok
ken was, tM·wijl het arrest geen onder
scheid maakt tussen de feiten van de 
eerste zaak en die van de tweede, terwijl 
het arrest de publieke vordering wegens 
de telastleggingen A enD, wat eiser be
treft, verjaard verklaart, en terwijl een 
vraag tot schadeloosstelling voor een 
misdrijf voor de strafrechter slechts kan 
gebracht worden v66r het tenietgaan van 
de strafvordering wegens verjaring : 

Overwegende dat het arrest eiser soli
clair met de medebeklaagden Werbrouck 
en Verhelle tot schadevergoeding aan de 
verweerders veroordeelt zonder vast te 
stellen, en zonder dat uit de processtuk
ken blijkt, dat hij wegens dezelfde feiten 
als deze medebeklaagden veroordeeld 
werd of dat de verweerders zich wegens 
de telastleggingen A en D bmgerlijke 
partij stelden v66r het door het arreRt 
vastgestelde teniet gaan van de straf
vordering wegens verjaring, wat eiser 
betreft; 

Overwegende dat de onduidelijkheid 
die daaruit voortvloeit de controle van 
het Hof op de wettelijkheid van de be
slissing onmogelijk maakt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. W at de voorziening van W erbrouck 
betreft : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de strafvorde
ring : 

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

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de bmgerlijke 
rechtsvordering 

Overwegende dat eiser geen middel 
inroept; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het uitspraak doet 
over de tegen eiser Tack ingestelde bm
gerlijke rechtsvorderingen; verwerpt de 
voorziening van Tack voor het overige ; 
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verwerpt de voorziening van Werbrouck; 
beveelt dat melding van het thans ge
wezen arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt de verweerders in 
een derde der kosten ; laat de overige 
twee derden ten laste van de eisers ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

24 augustus I967. - Vakantiekamer. 
- Voorzitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Ve?•slaggeve1·, Ridder de Schaetzen. -
Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van 
Herck (van de balie bij het Hof van be
roep te Brussel). 

V A,KA NTIEKA,MER. 
24 augustus 1967. 

WEGVERKEER. - WEGVERKEERSRE
GLEMENT VAN IO DECEMBER I958, 
ARTIKEL I7.- STATIONEERPLAATS.
BEG RIP. 

Hoewel de bij m·tikel 17 van het wegver
keers?·eglement van 10 decembe?' 1958 be
doelde stationeerplaats niet bepeTkt is 
tot elk gedeelte van de gNnd dat een 
stationerend voeTtuig lean innemen, doch 
insgelijlcs de dooTgangen omvat tussen 
deze gedeelten om het op- of aj1·ijden 
mogelijk te maken, st1·ekt zij zich dam·en
tegen niet uit tot het VOO?' het 1w1·maal 
verlceer bestemde gedeelte van de open
ba?'e weg, dat langsheen het voor het 
statione?·en gebruilcte gedeelte loopt (I). 

(MEDAER, T. J. PERILLEUX 
EN G. PERILLEUX.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 december 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Leuven ; 

Overwegende dat de voorziening be
perkt is tot de beslissing over de bur
gerlijke recht,svordering ; 

Over het middel afgeleid uit de schen-

(1) Raadpl. cass., 21 augustus 1958 (Bull. 
en PASIC., 1958, I, 1240). 

ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, I7 van het koninklijk besluit van 
IO december I958 zoals het vervangen 
werd door artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 30 april I963, do01·dat het 
bestreden vonnis de rechtbank onbevoegd 
verklaart om van eisers bm·gerlijkLJ vorde
ring kennis te nemen na eerste verweerder 
te hebben vrijgesproken, om de reden 
dat gans de ruimte van de Grote Markt 
als een grote stationeerplaats dient aan
gezien te worden, en, daar de botsing 
tussen de autovoertuigen der partijen 
zich voordeed langsheen de afgetekende 
ruimten voor stationering, het deel van 
de openbare plaats door eiser bereden met 
een stationeerplaats dient gelijkgesteld 
te worden omdat het het bereiken van de 
afgebakende stationeerplaatsen toelaat, 
terwijl het autovoertuig van eerste ver
weerder een maneuver uitvoerde door 
de afgebakende stationeerplaatsen te 
verlaten en derhalve de voorrang diende 
toe te staan aan eisers voertuig, dat zijn 
weg vervolgde op dat deel der markt 
dat ter beschikking bleef van alle wegge
bruikers : 

Overwegende dat het vonnis in feite 
vaststelt dat het openbaar plein waarop 
de aanrijding zich voorgedaan heeft een 
erkend openbaar plein is ; 

Overwegende dat het vonnis ook vast
stelt dat de plaats van de aanrijding 
langsheen plaatsen loopt die voor het 
stationeren van de voertuigen afgeperkt 
zijn ; dat het hieruit afleidt dat de plaats 
van de aanrijding deel uitmaakt van 
een stationeerplaats ; 

Overwegende dat zo de door artikel I 7 
van het wegverkeersreglement van IO rle
cember I958 bedoelde stationeerplaats 
niet beperkt is tot elk van de gedeelten 
van de grond welke een stationerend voer
tuig kan innemen, maar insgelijks de 
doorgangen omvat tussen deze gedeelten 
aangebracht om het op- of afrijden moge
lijk te maken, zij zich evenwel niet uit
strekt tot het gedeelte van de openbare 
weg, bestemd voor het normaal verkeer, 
dat langsheen bet gedeelte van deze weg 
loopt, hetwelk aldus tot het stationeren 
is bestemd; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch slechts in zover het 
uitspraak doet over de burgerlijke rechts
vordering ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de verweerders in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
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Correctionele Rechtbank te Mechelen, 
rechtdoende in hoger beroep. 

24 augustus I967. - Vakantiekamer. 
- Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter. 
- VM·slaggever, Ridder de Schaetzen.-
Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal.- Pleiters, HH. Van 
Leynseele en De Bruyn. 

VAKANTIEKAMER. 
24 augustus 1967. 

VERJARING. STRAFZAKEN. 
STRAF.- VRIJWILLIGE BETALING VAN 
EEN GEDEELTE VAN DE GELDBOETE. -
STUITING VAN DE VERJARING. 

De doo1· de veroo1·deelde verrichte m·ijwillige 
betaling van een gedeelte van de geld
boete stuit de ve1ja1'ing van deze straf. 

(DE SMEDT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 december I966 door het Hof 
van beroep te Brussel, kamer van inbe
sclmldigingstelling, gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 92 van het Strafwetboek, 62I, 622, 
624, 625 en 626 van het Wetboek van 
strafvordering zoals die artikelen ver
vangen werden door de wet van 7 april 
I964, doordat het bestreden arrest beslist 
dat het verzoek tot eerherstel van eiser 
onontvankelijk is omdat er geen vijf 
jaren zijn verstreken sedert de laatste 
afkorting welke hij op I september I965 
betaald heeft op de geldboete die hij nog 
verschuldigd was ingevolge de koninklijke 
besluiten die zijn oorspronkelijke veroor
deling tot een gevangenisstraf van drie 
jaar vervangen hadden, en dat niet vast
staat dat meer dan vijf jaren zijn verlopen 
tussen de uitspraak en de eerste afkorting, 
noch tussen de nakomende afkortingen 
door eiser gedaan, tenvijl de betaling van 
vrijwillige afkortingen de verjaring niet 
stuit en het arrest niet vaststelt dat de 
wanbetaling van het saldo van de boete 
het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
uitvoeringsmaatregel : ' 

Overwegende dat het bestreden arrest, 

na vastgesteld te hebben dat de geld
boeten, waarin de oorspronkelijke straf 
omgezet werd, volledig aangezuiverd 
werd door een reeks afkortingen waarvan 
de laatste op I september I965 gestort 
werd, beslist dat de voorgeschreven proef
tijd loopt vanaf de kwijting van bedoelde 
geldstraf, zijnde dus I september I965; 

Overwegende dat het arrest er terecht 
op wijst enerzijds « dat de verjaring van 
de straf gestuit wordt door een daad van 
uitvoering, . . . zijnde ten aanzien van 
geldstraffen het beslag op de goederen 
van de veroordeelde of de afkortingen 
vrijwillig door hem gestort '' en, ander
zijds, « dat de voorschriften betreffende 
de verjaring van de publieke vordering 
niet toepasselijk zijn op het tenietgaan 
van de straffen door verjaring, en dat 
de verjaring van correctionele geldstraf
fen door elke uitvoeringsdaad gestuit 
wordt zodat, na afkorting, de verjaring 
van het overschot slechts intreedt vijf 
jaar na bedoelde afkorting "; 

Dat het arrest hieruit wettelijk a:fleidt 
dat, vermits « niet vaststaat dat meer dan 
vijf jaren verlopen zijn tussen de uit
spraak en de eerste afkorting noch tussen 
de nakomende afkortingen door eiser 
gedaan, de aanvraag tot eerherstel niet 
ontvankelijk is daar de voorgeschreven 
proeftijd nog niet verstreken is ''· 

Overwegende, inderdaad, dat de vrij
willige betaling van een gedeelte van de 
boete een beslag op de goederen van de 
veroordeelde impliceert en, derhalve, de 
verjaring van die straf stuit ; 

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. 

24 augustus I967. - Vakantiekamer. 
- Voo1·zittm·, H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Verslaggeve1·, H. Wauters. - Gelijk-
luidende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. 

V AKANTIEKAMER. 
24 augustus 1967. 

I 0 DESKUNDIGENONDERZOEK. 
STRAFZAKEN. - GEESTESONDERZOEK 
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VAN DE BEKLAAGDE BEVOLEN DOOR HET 
VONNISGERECHT ZONDER INOBSERVA
TIESTELLING. - LID 5 VAN ARTIKEL 6 
VAN DE WET TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPJJ NIET TOEPASSELIJK. 

2o BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ.- LID 5 VAN ARTIKEL 6 
VAN DE WET VAN 9 APRIL 1930, GE
WIJZIGD BIJ DE WET VAN 1 JULI 1964. 
- BEPALING NIET TOEPASSELIJK OP 
HET GEES'L'ESONDERZOEK VAN DE BE
KLAAGDE, DAT BEVOLEN WERD ZONDER 
INOBSERVATIESTELLING. 

1 o en 2o H' annee1· het vonnisgerecht. zonde1· 
de inobservatiestelling van de belclaagde 
te bevelen, zich et·toe beperlct heeft voo1· 
dezes geestesonderzoelc een deslcundige 
aan te stellen, is niet van toepassing het 
vij jcle lid van artilcel 6 van de wet tot be
sche1·ming van de maatschappij tegen 
abnormalen en de gewoontemisdaclige1•s 
nam· luicl wam·van tijdens de inobserva
tiestelling de d~:,skuncligen, alvo1'ens te 
besluiten, en in de bij deze bepaling 
vastgestelde voorwaa1•den, zich in hun 
verslag uitsprelcen ove1' de adviezen van 
de door de verdachte gekozen geneesheren. 
(Wet van 9 april 1930, gewijzigd bij 

. die van 1 juli 1964.) 

(DE WILDE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 25 januari en 3 mei 1967 
gewezen door het Hof van beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen het arrest van 25 januari 1967 : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doonlat het bestreden arrest een nieuwe 
deskundige aanstelt gelast met een ge
wone opdracht, terwijl eiser in zijn con
clusie een « tegen-expertise " vroeg, te 
weten de aanstelling van een deskundige 
<< gelast met het geven van een arbitre
rend advies over verslag en tegenversla
gen" : 

Overwegende dat het arrest, door er 
op te wijzen << dat in het overgelegd des
kundig verslag niet op afdoende wijze 
aangetoond wordt dat de afwijkingen 
die erin aangehaald worden erge geestes
stoornissen uitmaken in de zin van arti-

kel 1 van de wet van 1 juli 1964 >>, en 
<< dat het, ten overstaan van de in het 
verslag gerelateerde afwijkingen, nuttig 
blijkt een nieuw deskundig onderzoek 
te bevelen ,, de redenen geeft waarom 
het een nieuw deskundig onderzoek be
veelt, en waarom het aan de nieuwe des
kundige een opdracht geeft die verschil
lend is van die welke door eiser werd 
gevraagd; 

Dat het arrest alzo de in het middel 
bedoelde conclusie passend beantwoordt ; 

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 is 
tegen het arrest van 3 mei 1967 : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 1 van de wet 
van 1 juli 1964 tot bescherming van de 
maatschappij tegen abnormalen en de 
gewoontemisdadigers, cloonlat het bestre
den arrest, waarbij de onmiddellijke 
internering van eiser gelast wordt, de 
bij hem vastgestelde psychopatlJische ka
rakterstruktuur ten onrechte rangschikt 
bij de door voormelde wetsbepaling be
doelde << erge geestesstoornissen " : 

Overwegende dat de rechter soeverein 
in feite beoordeelt of de verdachte al dan 
niet verkeert in een ernstige staat van 
geestesstoornis of van krankzinnigheid 
die hem ongeschikt maakt tot het con
troleren van zijn daden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 6, lid 5, van de 
wet van 1 juli 1964, doordat het bestreden 
arrest aangenomen heeft dat de nieuw 
aangestelde deskundige zijn opdracht 
volledig vervuld heeft, zodat er geen 
gronden meer waren om een derde des
kundige aan te stellen, terwijl de tweede 
deslnmdige krachtens voormelde wets
bepaling verplicht was, zelfs naar aan
leiding van een gewoon deskundig ondcr
zoek, zich over de reeds door de verde
diging ingediende adviezen en deskundige 
verslagen uit te spreken : 

Overwegende dat de voorschriften 
voorzien bij artikel 6, lid 5, van de wet 
van 1 juli 1964 aileen van toepassing zijn 
tijdens de door dezelfde wet ingerichte 
inobservatiestelling, maar niet tijdens 
een gewoon. deskundig onderzoek; 

Dat het mid del naar recht faalt; 
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Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, a001'aat het bestreden arrest, in elk 
geval, op grond van de argumenten be
doeld in het tweede middel, de conclusie 
van eiser onvoldoende beantwoordt, en 
a001'aat er ook tegenstrijdigheid bestaat 
tussen de redenen van het eerste en die 
van het tweede arrest : 

Overwegende dat het arrest de con
clusie van eiser, waarbij hij de aanstelling 
van een derde deskundige vroeg, passend 
beantwoordt door erop te wijzen dat 
« Professor Ghysbrecht (tweede deskun
dige) met een gewone opdracht van des
kundige gelast werd en dat hij niet uit
genodigd werd een wetenschappelijke 
discussie van het geval De Wilde (thans 
eiser) te maken; dat hij zijn opdracht 
volledig vervuld heeft ; dat er geen grond 
voorhanden is om een derde deskundige 
aan te stellen » ; 

Overwegende, voor het overige, dat het 
niet tegenstrijdig is aan te nemen, ener
zijds, dat in het verslag van een eerste 
deslnmdige niet op afdoende wijze aan
getoond wordt dat de afwijkingen die 
erin aangehaald worden erge geestes
stoornissen uitmaken in de zin van de 
wet van l juli 1964, en, anderzijds, dat 
de tweede deskundige zijn opdracht vol
ledig vervuld heeft en dat het geheel 
van zijn vaststellingen het besluit van 
zijn verslag afdoende rechtvaardigt ; 

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. 

24 augustus 1967. - Vakantiekamer. 
- Voo1·zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Verslaggeve1', Ridder de Schaetzen . ...:_ 
Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. 

V AKANTIEKAMER. 
24 augustus 1967. 

10 STRAF.- VERBEURDVERKLARING.
GEEN V ASTSTELLING VAN DE BIJ DE 
WET VEREISTE VOORWAARDEN.- NIET 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISBING. 

2° FRANSE TAAL . NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK VAN DE). -
VOORZIENING TEGEN EEN IN HET NE· 
DERLANDS GEWEZEN BESLISSING. -
IN HET FRANS OPGESTELDE MEMORIE. 
- NIETIGHEID VAN DE MEMORIE. 

1° Is niet met Tedenen omkleed de beslissing 
die in st1·ajzaken een ve~·beu1·dve1·kla1·ing 
uitsp1'eekt, zonae~· het bestaan vast te 
stellen van de doo1· de wet vereiste voo1·
waa1·den ( 1). 

2° Is nietig de in het Frans opgestelde 
memo1'ie tot staving van een in het N eder
lands gewezen beslissing (2). 

( ZABRI V ASILIO.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 april 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel van ambtswege afge
leid uit de schending van artikel 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat het arrest de ver
beurdverklaring van de voorwerpen neer
gelegd ter griffie onder nummers 3673/ 
66-2 en 3664/66 uitspreekt zonder het 
bestaan van al de voorwaarden waaraan 
de wet de toepassing van de verbeurd
verklaring onderwerpt, vast te stellen ; 

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, en zonder acht te slaan 
op de door eiser in de Franse taal neer
gelegde memorie, die nietig is ingevolge 
artikel 27 van de wet van 15 juni 1935, 
gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 
20 juni 1953, het bestreden arrest in de 
N ederlandse taal gew\}zen zijnde, vernie
tigt het bestreden arrest in zover het ze
kere voorwerpen verbeurd verklaart ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal ge
maakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing ; veroordeelt 

(1) Oass., 29 november 1965 (Bull. en PA· 
src., 1966, I, 410) ; raadpl. cass., 27 juni 1966 
(ibid., 1966, I, 1377). 

(2) Oass., 14 februari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 771). 
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eiser tot vier vijfden van de kosten en 
laat het overige vijfde ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

24 augustus 1967. - Vakantiekamer. 

- Voo1·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Verslaggeve1·, H. Delahaye. - Gelijk-
luidende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. 
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ALF ABETISCHE INHOUDSOPGA VE 
VAN DE ARRESTEN 

OPGENOMEN IN DE VERZAMELING 

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CAS SA TIE 

JAARGANG 1967 

Al:i'abetische lijst van de titelwoorden waaronder de korte 
inhoudsopgaven gerangschikt zijn (1). 

A 

Aanranding van de eerbaar
heid en verkrachting. 

Aansprakelijkheid (buiten over-
eenkomst). 

Afstand. 
Arbeids bescherming. 
Ar beidsongeval. 
Architect (tucht en bescher

ming van de titel). 
Automobielen, autobussen, au

tocars en taxi's. 

Bankbreuk. 
Bedreigingen. 
Belasting. 
Belasting op het kapitaal. 
Beroepsgeheim. 
Beroepsvereniging. 
Berusting. 
Bescherming van de maat-

schappij (Wet tot). 
Beslag. 
Bestendige deputatie. 
Betaalde feestdagen. 
Betichting van valsheid. 
Bevoegdheid en aanleg. 

Bewijs. 
Borgtocht. 
Burgerlijke rechtsvordering. 

c 
Cassatie. 
Cassatiemiddelen. 
Commissieloon. 

D 

Deskundigenonderzoek. 
Dienstplicht. 
Douanen en accijnzen. 
Dronkenschap. 
Duitse taal (Gebruik van de). 

E 

Echtscheiding en scheiding 
van tafel en bed. 

Eigenlijke rechtspraak. 
Elektrische energie. 
Erfdienstbaarheid. 
Europese gemeenschappen. 
Exploot van gerechtsdeurwaar-

der. 

F 

Faillissement. 

G 

Geestrijke dranken. 
Gemeente. 
Gemeentelijke en provinciale 

belastingen. 
Gemeentelijke verordening. 
Geneeskunde. 
Gerechtskosten. 

Heling. 
Her haling. 
Herz1ening. 

H 

Hof van assisen. 
Hoger beroep. 
Huur van goederen. 
Huur van werk. 
Huwelijk. 
Huwelijkscontxact. 

Indeplaatsstelling. 
Inkomsten belastingen. 
Interesten. 

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave worden de datum van het arrest en de bladzijde, waar het 
in de verzameling gedrukt staat, vermeld. 

0ASSATIE, 1947. - 43 
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J 

Jacht. 
J eugdbeschermiug. 

K 

Kinderbijslagen. 
Kleine landeigendom. 
Kongo. 
Koop. 

L 

Lastgeving. 
Levenson dar houd. 

M 

Machtsoverdrijving. 
Makelaar. 
Minderj arig heicl. 
Misbruik van vertrouwen. 
Misdrijf. 
Morele bescherming van de 

jeugd. 
l'IIunten en bankbiljetten. 

N 

Naam. 
Natuurlijk kind. 
Nieuwe eis. 
Notaris. 

0 

Omkoping van ambtenaren. 
Onbekwaamheid en gerechte-

lijk raadsman. 
Ondernemingsraad. 
Onderzook in strafzaken. 
Onderzoeksgerechten. 
Onopzettelijk toebrengen van 

verwondingen en onopzette
lijk doden. 

Onrechtmatige mededinging. 
Onsplitsbaarheid. 

On teigening ten algemenen 
nutte. 

Ontucht en prostitutie. 
Oorlog. 
Openbare onderstancl. 
Openbare orde, 
Oplichting. 
OvereP.nkomst. 
Overspel en onclerhoud van 

bijzit. 
Overtredingen. 

p 

Pan d. 
Paritair comite. 
Pensioenen. 
Pleitbezorger. 

Rechtbanken. 
Rechten van de verdediging. 
Rechterlijk gewijsde. 
Rechterlijke macht. 
Rechterlijke organisatie. 
Rechterlijke tucht. 
Rechtsvordering. 
Redenen van de vonnissen en 

arresterr. 
Regeling van rechtsgebied. 

s 
Schenkingen en testamenten. 
Schip-Scheepvaart. 
Schuldvergelijking. 
Sekwester van de goederen van 

vijandelijke onderdanen. 
Sociale zekerheicl. 
Soevereine beoordeling door de 

feitenrechter. 
Spelen en weddenschappcn. 
S poorwegvervoer. 
Stedebouw. 
Straf. 
Strafvordering. 
Successierechten. 

T 

Taa] (Gebruik van de Duitse). 
Taa] (Gebruik van de Neder

landse en Franse). 
Telegraaf en telefoon. 
'l.'ussenkomst, 

u 
Uitlevering. 

v 
Valse eecl. 
Vals getuigenis. 
Valse naam. 
Valsheid en gebruik van valse 

geschriften. 
Vennootschappen. 
Verb in tenis. 
Verjaring. 
Verlating van familie. 
Veroorcleling met uitstel en 

opschorting van de veroor
deling. 

V ervoerovereenkomst. 
Verwijzing na cassatie. 
Verwijzing van een rechtbank 

naar een andere. 
V erzekeringen. 
Verzet. 
Voedingswaren. 
Vonnissen en arresten. 
Voorlopige hechtenis. 
Voorziening in cassatie. 

w 
V\Tapens. 
Waren en gooderen (Misbruik 

in de handel van). 
W egverkeer. 
'W erkrech tersraad. 
Wetten en besluiten. 
Wisselbrief. 
Woonplaats. 

z 
Zaakwaarne1ning. 
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AANRANDING 
BAARHEID 
TING. 

VAN DE EER
EN VERKRACH-

Aan1•anding van de ee1·baa1·heid met ge
weld of bed1·eiging gepleegd op mee1·der
ja1·ige personen. - Onwettelijlce geldboete. 
-De aanranding van de eerbaarheid met 
geweld of bedreiging gepleegd op meer
derjarige personen wordt bestraft met 
een gevangenisstraf van zes maanden tot 
vijf jaar; de veroordeling tot een geld
boete is derhalve onwettelijk. 

25 januari 1967. 645 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). 

1. - Ve1·lceersongeval. - A1Test waa1'
bij vastgesteld wonlt dat een aanrijding 
gebettrd is op een plaats waarop een de1' 
voertuigen zich slechts bevond ten gevolge 
van een fout van de besttmnle1· ervan. -
A 1'1'est dat beslist dat e1· geen oo1·zalcelijlc 
ve~·band bestaat tttssen deze fout en het 
ongeval. - V aststellingen van het mTest 
waa1·uit niet Jean w01·den ajgeleid dat het 
ongeval zonder deze jmd zmt heb ben plaats
gehad. - Tegenst1·ijdige beslissing. - Is 
tegenstrijdig het arrest dat, hoewel het 
erop wijst dat een aanrijding gebem'd is 
op een plaats waarop een der voertuigen 
zich slechts bevond ten gevolge van een 
fout van de bestuurder ervan, beslist dat 
er geen oorzakelijk verband bestaat tus
sen de door die bestuurder begane fout en 
het ongeval, wanneer uit de vaststellin
gen van het arrest niet kan worden afge
leid dat het ongeval zonder deze fout 
toch zou plaatsgehad hebben. 

5 september 1966 en 26 juni 1967. 
ll en 1303 

2. - Botsing tussen een t1·am en een 
atttovoe1'tttig. - Vaststelling dat de be
stuurde1' van de tram zodanig onoplettend 
was dat hij de stilstaande wagen niet op 
tijd opgeme1·lct heejt en dat de mist niet 
zodanig dicht was dat hij niet heeft hmnen 
stilstaan voo1· dit voertttig, dat ve1·licht 

A 

we1·d do01· de verlichting van een dichtbij 
gelegen privaat bed1·ijj. - Beslissing die 
de tdtshdtende aanspmlcelijlcheid van de 
tmmbestuurder insluit. - Ret arrest dat 
vaststelt dat de bestuurder van een tr~m 
de fout beging zodanig onoplettend te 
zijn dat hij verweerders autovoertuig, 
waarmee de door hem bestm.U'de tram in 
botsing kwam, niet op tijd opgemerkt 
heeft en dat de mist niet zodanig dicht 
was dat de bestulll'der niet kon stilstaan 
voor dit voertuig, staande op een plaats, 
welke verlicht was dank zij de verlich
ting van een dichtbij gelegen privaat be
drijf, beslist daardoor dat deze bestuur
der alleen aansprakelijk was voor de bot
sing. (Politiereglement, vervat in het 
koninklijk besluit van 24 mei 1913 be
treffende de exploitatie van de door de 
regering vergm1.de of te vergunnen buurt
spoorwegen, art. 20.) 

16 september 1966. 74 

3.- Botsing van voe1'ttdgen.- Rechter 
die vaststelt dat elk van de bestutwde1·s een 
fottt hee,ft begaan. - Rechte1· die beslist dat 
enlcel de fout van een de1• bestutt1'dC1's, bij 
ttitsluiting van deze doo1· de andeTe be
sftttwde1' begaan, een veTband van causali
teit heejt met de schade. - Wettelijlce be
slissing. - In geval van botsing van 
voertuigen, is wettelijk gerechtvaardigd 
de beslissing die vaststelt, enerzijds, dat 
de fout door een van~ de bestuurders be
gaan zonder verband van causaliteit is 
met het ongeval, en, anderzijds, dat dit 
aan de onvoorzichtigheid van de andere 
bestuurder moet worden geweten, wan
neer de rechter het ontbreken van een 
verband van causaliteit tussen de fout 
van de eerste en de uit de botsing ge
sproten schade niet afleidt uit de enkele 
omstandigheid dat er een verband van 
causaliteit bestaat tussen de schade en de 
fout van de tweede. (Burg. Wetb., artike
len 1382 en 1383.) 

26 september 1966. 114 

4. - Stmfzalcen. - B'Ltrgedijlce 1'echts
vordering. - Vedcee1·songeval. - Schade 
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veroorzaakt aan meer·dere voerttbigen door 
de fouten begaan door onder·scheiden per
sonen. - Respectievelijlce aanspmkelijk
heid van ellc dezer. - Beoordeling in feite. 
- Soever·eine beoor·deling van de r·echtM'. -
De rechter die fouten als bewezen acht 
ten laste van meerdere personen die in 
een verkeersongeval betrokken zijn, be
oordeelt soeverein in feite de respectieve
lijke aansprakelijkheid van elk dezer 
voor de veroorzaakte schade. (Burg. 
Wetb., art. 1382.) 

31 oktober 1966. 292 

5. - Schctde door· een fottt ver·oor·zaakt. 
- Slachto fjer· clat oak een jout begaan 
heejt, maar zonde1· cattsaal ver·band met de 
schade. - Dade1• van de ee?·ste fout tot de 
gehele vergoeding van de schade gehouden. 
- W anneer een font schade berokkend 
heeft aan een ander, ontslaat de omstan
digheid dat het slachtoffer zelf een fout 
begaan heeft de dader van de eerste fout 
niet van de gehele vergoeding van de 
schade, indien er tussen de door het 
slachtoffer begane fout en de voormelde 
schade geen causaal verband bestaat. 

7 noven<ber 1966. 327 

6. - Te ver·goeclen schade. - Feiten
r·echter· die vaststelt dat een schade te wij ten 
is ten dele aan de fottt van de clader· van 
een ongeval en ten dele aan een later voor·
gevallen gebetwtenis en tvelke bttiten deze 
fout vctlt. - Ver·oor·deling van de belclaagde 
tot de volledige schadever•goeding van deze 
schacle. - Ontvettelijlcheid. - De feiten
rechter die vaststelt dat een schade te 
wijten is ten dele aan de fout van de 
dader van een . ongeval en ten dele a an 
een latere gebeurtenis die niet, zelfs niet 
in onrechtstreeks verband staat met deze 
font, kan de dader niet tot het volledige 
herstel van de schade veroordelen. 

9 januari 1967. 546 

7. - 'Aanspralcel~jlcheid van de gemeen
ten. -Decreet vcm 10 vendemiair·ejaar IV. 
- Samenrottingen of samenscholingen. -
Begrip.- Artikel 1 van titel IV van het 
decreet van 10 vendemiaire jaar IV ves
tigt de aansprakelijkheid van de gemeen
ten wegens de misdrijven die op hun 
grondgebied gewapenderhand of geweld
dadig werden gepleegd slechts indien zij 
gepleegd zijn door oproerige of vijan
dige samenrottingen of samenscholingen 
ofwel onder begunstiging van zulke sa
menrottingen of samenscholingen. 

12 januari 1967. 571 

8. - Aansprakelijkheid van de gemeen
ten. - Ar·tikel 3, 1°, van titel XI van het 

decr·eet van 16-24 attgustus 1790 en ar·ti
kel 1382 van het Bur·ge~·lijk Wetboelc. -
Voor·wacwden. - De aansprakelijkheid 
van de gemeenten gegrond op de artike
len 3, 1°, van titel XI van het decreet van 
16-24 augustus 1790 en 1382 van het 
Burgerlijk W etboek is afhankelijk ge
steld van het bewijs van een fout van de 
gemeente en van het oorzakelijk verband 
tussen die font en de schade waarvan de 
vergoeding gevraagd is. 

12 januari 1967. 571 

9.- Wegvedceer.- Burger·lijke r·echts
vor·cler·ing. - Aanr·ijding tussen twee 
voeTtttigen. - Bestuunlers clie elk een ovwr
tr·eding van de wegcode hebben begaan. -
Overtreding begaan door een van cle be
stutwders die een schending is van de r·egels 
betr·efjende de voo?Tang. - Vonnis dat 
beslist dat een overtreding van deze aarcl 
noodzalcelijk elk oorzalcelijk verband tttssen 
de overtr·ecling van de tweede bestuttr·der· en 
de aamijcling ttitslttit. - Onwettelijke be
slissing.- Is onwcttelijk het vonnis dat 
in geval van een aanrij ding waarin elke 
bestulu·der een overtreding van de weg
code heeft begaan, beslist dat, wanneer 
een der b<')StUlll'ders een overtreding van 
de regels betreffende de voorrang heeft 
begaan, dergelijke overtreding noodzake
lijk elk oorzakelijk verband tussen de 
door de andere bestnluder begane over
treding en de aanrijding uitsluit. 

25 januari 1967. 645 

10.- Borgtocht.- Aan de hoofdschul
clenaar· toegestane termijnveTlenging. -
Geen kennisgeving aan de boTg.- Schttl
dige telcor·tlcoming tvegens omstancligheden 
aan de zaak eigen. - Schade die eruit 
voortvloeit voor· de boTg. - Aanspmkelijk
heid van cle schuldeiser. - Gevolgen. -
Wanneer de schuldeiser, omwille van 
omstandigheden die aan de zaak eigen 
zijn, door de borg geen kennis te geven 
van de aan de hoofdschuldenaar toege
stane termijnverlenging, een font heeft 
begaan die tot gevolg heeft gehad deze 
borg de mogelijkheid te ontnemen om 
tijdig de afdoende maatregelen te treffen 
om zijn rechten tegenover die schulde
naar te vrijwaren, brengt deze font de 
verplichting mede de eruit voortvloeiende 
schade te vergoeden, dit eventueel in de 
vorm van het te niet gaan van de borg
tocht. 

24 februari 1967. 809 

11. - Schade be?·oklcend door· de fout 
van de dader· van een ongeval. - Samen
lopende jottt van een der·de. - Dader· die 
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desniettemin tot de volledige ve1·goeding 
jegens de getrotfene is gehouden. -Wan
neer een fout de schade heeft berokkend, 
welke de getroffene van een ongeval heeft 
geleden, is de dader ervan jegens deze 
laatste gehouden tot volledige vergoeding 
van de schade, ook al is deze schade ver
oorzaakt door de samenlopende font van 
een derde. 

6 maart 1967. 845 

12. - Openbaa1· bestutt?'. - Bestttttr 
dat een rechtsvo?·deTing instelt " ten e·inde 
zijn ctanspralcelijkheid te dekken " en hieT
bij de ttitvoeTing van een wettelijke ve?'
plichting uitstelt. - Onwettelijlce daad. -
Begaat een onwettelijke daad, het open
baar bestuur dat een rechtsvordering in
stelt onder het voorwendsel " zijn aan
sprakelijkheid te dekken '' en hierdoor 
de uitvoering van een duidelijk bepaalde 
wettelijke verplichting uitstelt. (Burgeri. 
Wetb., art. 1382.) 

13 april 1967. 981 

13. - Stmjzaken. - OoTzalcelijk veT
band tttssen de veTweten jottt en de schade. 
- Begrip. - Is niet regehnatig met re
denen mnkleed het arrest, dat niet toe
laat te onderscheiden of eiser geen recht 
heeft op een vergoeding omdat hij geen 
schade heeft geleden, dan wel of hij 
schade heeft geleden, doch geen recht 
heeft op een vergoeding omdat er slechts 
een onrechtstreeks oorzakelijk verband 
bestaat tussen de door verweerder be
dreven font en de schade. · 

3 mei 1967. 1065 

14. - Btwenhinde?'. - A,annemeT die 
geen fottt heejt begaan in de conceptie of 
de uitvoe?'ing van de bmnvwedcen van een 
mwoeTend goed. - Aantasting van het 
e-igendomsrecht van een gebutw die een 
hinde1· opleve?'t wellce de mate van de no?'
male btw·enhindeT te buiten gaat. - A?'Test 
dat beslist dat de aanneme?' hoofdelijlc met 
de eigenaaT, die evenmin een fottt heejt 
begaan, gehouden is tot het heTstel van be
doelde aantasting. - Onwettelijlcheid. -
Schendt artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek het arrest dat, na te hebben 
vastgesteld dat de aannemer geen font 
of nalatigheid in de conceptie of de uit
-.,roering van de aangenomen werken heeft 
begaan, hem niettemin veroordeelt op 
grand van bedoelde wetsbepaling om 
hoofdelijk met de eigenaar, voor wiens 
rekening hij bouwt, een vergoeding te 
betalen aari de eigenaar van een belen
dend goed, om de reden dat " hij als 
aannemer moest en kon voorzien dat 
zijn werken een aantasting van het eigen-

domsrecht van de gebum· of een bijdrage 
dam·toe zouden of konden tot gevolg heb
ben "• aantasting die een hinder oplevert 
die de mate van de normale burenhinder 
te buiten gaat, waardoor de eigenaar van 
de bouw, zelfs zo er geen font is gepleegd, 
verplicht wordt de schade te vergoeden. 

5 mei 1967. 1081 

15. - Doo?' de samenlopende jmtten van 
de beklaagde en van het slachtofje1· veT001'
zaakte schade. - Deel van de aansp?·alce
lijlcheid van eeniede1·. - Beom·deling dam• 
de jeitem·echte?·. - Reclenen. - De feiten
rechter die vaststelt dat een schade door 
de samenlopende fouten van de beklEtagde 
en het slachtoffer is veroorzaakt, beom·
deelt soeverein in feite de mate waarin 
eenieder aansprakelijk ervoor is ; bij ge
breke van een conclusie op dat stuk, is de 
rechter niet verplicht zijn beslissing dien
aangaande nader met redenen te omkle
den. (Grondwet, art. 97; Burgeri. vVetb., 
art. 1382 en 1383.) 

22 mei 1967. 1137 

16. - Opeenvolgende veTkee?·songeval
len. - EeTste ongeval dat de val van de ge
t?'otfene op de ?'ijbaan heeft veTooTzaakt.
Tweecle ongeval dat de doocl van deze ge
t1'0 tfene heeft veTOoTzaakt. - Beslissing die 
elk oo?·zakelijlc ve?·band tttssen het ee?·ste 
ongeval en het tweede ve?'We1'pt en de ge
hele aansprakelijlcheid voo1· het tweede on
geval aan de fmtten van de dade?' e1·van toe
sclwijjt. - Wettelijke beslissing. - Bij 
opeenvolgende verkeersongevallen is wet
telijk gerechtvaardigd de beslissing, die 
elk oorzakelijk verband verwerpt tussen 
het eerste ongeval, waaraan de val van 
de getroffene op de rijbaan te wijten is, 
en het tweede ongeval, tijdens hetwelk 
de getroffene de dood heeft gevonden, en 
dan vaststelt dat de ten gevolge van het 
tweede ongeval opgelopen schade geheel 
te ·wijten is aan de fouten die de dader 
ervan begaan heeft. 

29 juni 1967. 1315 

17. - Schade veTom·zaalct doo1· een mis
dTijj. - Ve1·plichting de getTotfene op
nietttv in de toestand te bTengen wam·in hij 
zich bevond op het ogenblik van het mis
d1·ijj. -De herstelling van de schade ver
oorzaakt door een misdrijf'moet de ge
troffene in de toestand herstellen waarin 
hij zich bevond op het ogenblik van het 
misdrijf. 

19 september 1966. 79 

18. - Ongeval. - Vermindering van 
het economisch vermogen van de get?·otfene. 
- Raming van dit nadeel volgens de ge-
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rneenrechtelijke 1·egelen. - Rechte1· die 1'e

kening houdt met de we1·kzaamheid die de 
get1·ofjene na het ongeval heejt uitgeoejend 
en met de bezoldiging van deze we1·kzctarn
heid. - Wettelijke beslissing. - Schendt 
geen wettelijke bepaling de rechter die, 
ten einde volgens de gemeenrechtelijke 
regelen het nadeel te ramen dat de ge
troffene ondergaan heeft waarvan het 
economisch vermogen ten gevolge van 
een ongeval verrninderd werd, in acht 
neemt niet aileen de bezoldiging van de 
getroffene op de dag van het ongeval 
1naar ook de door hem na het ongeval uit
geoefende werkzaan1.heid en de bezoldi
ging van die werkzaamheid. 

26 september 1966. 94 

19. - Stmjzctken. - Btt1'ge1·lijke vonle-
1'ing. - Earning van de veTgoeding ex 
aequo et bono. - W ettelijkheicl. - Voo1'· 
waanlen. - Maakt een wettelijke toepas
sing van een nnning ex aequo et bono van 
de door een ongeoorloofde daad veroor
zaakte schade, de rechter die de onmoge
lijkheid vaststelt het juist bedrag van de 
vergoeding te bepalen bij gebrek aan 
sommige gegevens van beoordeling. 

24 oktober 1966. 254 

20. - Stmjzaken. - Btwge1·lijke vonle-
1'ing. - Gedeeltelijke bestenclige aTbeids
ongeschiktheicl. - Actntctsting vctn de 
lichaarnsinteg1·iteit van de get1'o tfene. -
Economische wam·de van de getrotfene is 
niet noodzakelijk ve1'rninclenl. - Hot is 
mogelijk dat een bestendige gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid enkel de lichaams
integriteit van de getroffene aantast en 
geen vennindering van de econmnische 
waarde 1net zicb brengt. 

24 oktober 1966. 254 

21. - VeTgoedende ·int1·esten. Be-
g1·ip. -De vergoedende intresten welke 
op een wegens een aquiliaanse font vor
schuldigde schadevergoeding worden toe
gestaan houden verband 1net de omvang 
van het nadeel en rnaken een integrerend 
deol uit van de vergoeding. 

31 okbober 1966. 291 

22. - V e1·goeclende intTesten. Ve1·-
t1·elcpttnt. - Soeve1·eine beoonleling van de 
1·echteT. - In zake van aquiliaanso aan
sprakelijkheid stelt de rechter soeverein 
de datum vast vanaf dewelke de vergoe
dende intresten verschuldigd zijn. (Burg. 
Wetb., art. 1382 en 1153.) 

31 oktober 1966. 291 

23. - Onopzettelijke venvondingen. -
Schade voo1'tvloeiende uit het ve1·lies van 

het arnbt. - Vroege1·e bestaande patholo
gische toestand. - Invloed op de omvang 
van de veTgoeding. - Voo1·waa1'den. -
Om de omvang van de vergoeding te be
palen die aan het slachtoffer van onop
zettelijke verwondingen verschuldigd is, 
wegens bet door die verwondingen be
rokkende verlies van zijn ambt, moet de 
rechter 1net de vroegere bestaande patho
logische toestand van het slachtoffer 
slechts rekening houden, indien het vast
staat dat die toestand, afgezien van de 
voorrnelde verwondingen, het slachtoffer 
van zijn arnbt zou beroofd hebben. 

7 november 1966. 328 

24. - Oontmctttele ctdminist1·atieve be
pctlingen, als bijlage gehecht aan het ko
ninklijk besluit van 5 oktobe1· 1955 tot 
1·egeling van de oveTeenkomsten bet1·efjende 
de aannemingen van weTken, leve1·ingen en 
t1·anspoTten van de Staat. - Bepalingen 
hmtdende 1·egeling van de ve1'hottcUngen 
tttssen de aannerne1· en het openbaaT be
sttt1t1'. - Ve1·haal van de ctannemeT tegen 
de dm·cle clie, scmwn met hem, aanspTake
lijk is voo1· cle schade. - Artikel 30, B, 
van de contractuele administratieve bo
palingen, als bijlage gohecht aan hot 
koninklijk bcsluit van 5 oktober 1955, 
volgens hetwelk de aannerner alle voor
zorgen moot treffen die door de bouvv
kunst en door de speciale omstandighe
den worden vereist om de nabm'ige eigen
domrnen te vrijwaren en om te vermij
den dat daarin door zijn scbuld stoor
nisscm worden veroorzaakt, regelt de ver
houdingen tussen de aann01ner en het 
openbaar bestuur ; hieruit volgt niet dat 
de aannmner afziet van ieder verlmal op 
de schuldigo derden, nam.elijk op dogenen 
die, sa1nen 1net hen1, aansprakelijk wor
den verklaard voor bedoelde schade. 

14 november 1966. 359 

25. - Doclel·ijk ongevctl. - JI/Ioede1· die 
he1·stel vo1·cle1·t van de schacle die zij onde1'
gaat cloo1· het ve1'lies van de mogelijkheicl 
om een ttitke1·ing tot oncle1·houd te ve1'
k1·ijgen van haa1· zoon, die het slachto.fje1' 
van het ongeval was. - V aststelling dat 
1'edel?;jkM·wijze n·iet lean wonlen vennoecl 
dctt een cleTgelijke ttitlce1·ing gevntctgd en 
ve1·k1·egen zmt ~vonlen. - Beslissin(f val
gens welke de schctde niet bewezen is. -
Wettelijkhwid.- De rechter beslist wette
lijk dat de schade niet bewezen is, welke 
aangevoerd wordt door de n1oeder van 
het slachtoffer van eon doclelijk ongeval 
dat een wanbedrijf oplevert, en welke 
door haar wordt afgeleid nit het verlies 
van de mogelijkheid om een uitkering 
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tot onderhoud van haar kind te verkrij
gen, wanneer de rechter vaststelt dat 
redelijkerwijze niet kan worden vermoed 
dat een dergelijke uitkering gevraagd 
en verlrregen zou worden. 

21 november 1966. 390 

. 26. - Schade ve1'001'zaalct doo1· het ge
b1·elc van de zaalc. - Verantwoordelijlc
heid van cle eigenaar van de zaalc.- Per
ken van cleze verantwoo1·delijlcheid. - De 
eigenaar van de zaak houdt op aanspra
kelijk te zijn voor de schade door het 
gebrek ervan veroorzaakt, wanneer de 
bewaring van de zaak op een derde over
gaat. (Burgeri. Wetb., art. 1384, lid I.) 

16 decen,ber 1966. 492 

27. - Schade ve1·oorzaalct doo1· het ge
brelc vnn cle zaalc. - Venmtwoo?·delijlc
lwid van cle bewctm·clm· van de zacdc. - De 
verantwoordelijkheid voor de schade door 
het gebrek van een zaak veroorzaakt, 
wordt, door artikel 1384, lid I, van het 
Burgerlijk Wetboek, ten laste van de 
bewaarder van de zaak gelegd. 

16 december 1966. 492 

28. - Toelcomstige schacle. - Bestaan. 
- Vaststelling. - Het arrest dat vast
stelt, dat het slachtoffer van een dode
lijk ongeval gedmende zijn {ysiologische 
overleving nog een zekere winstgevende 
bedrijvigheid zou hebben aan de dag ge
legd en dat daaruit een schade voort-' 
vloeit voor de weduwe, stelt daadoor het 
bestaan vast van een toekomstige schade 
die zeker is, zelfs indien het verder die 
schade ,slechts ex aeq~w et bono raamt. 
(Burgeri. Wetb., art. 1382 en 1383.) 

19 december 1966. 496 

29. - Miscl?-ijj. - V1'ijwillige docling. 
- Slachto [jm· dat een pensioen geniet. -
TVed~twe die een pensioen geniet ten ge
volge van het ove1·lijden van het stachto[je1·. 
- Schade ve1'001'Zaalct doo1· een on1·echtma
tige daad. - Begrip. - Uit de enkele 
omstandigheid dat een pensioen dat het 
slachtoffer van een vrijwillige doding 
genoot " niet mag worden beschouwd als 
een beroepsinkomen doch als een inko
men nit kapitaal l>, kan de rechter niet 
wettelijk afleiden dat voor de weduwe 
van het slachtoffer enkel een door deze 
onrechtmatige daad veroorzaakte schade 
uitmaakt het verschil tussen_ het bedrag 
van dit pensioen, verminderd met de 
bedragen die de persoonlijke kosten van 
het slachtoffer dekten, en dat welke de 

weduwc als pensioen zou verkrijgen na 
het overlijden van het slachtoffer. (Burg. 
Wetb., art. 1382.) 

16 januari 1967. 597 

30. - Stmjzalcen. - Bu1·ge1·lijlce 1'echts
vo1·de1·ing. - Raming van cle schade. -
Rechte1· die zonde1· de 1·eclen ervan op te 
geven een be1•elceningswijze aanneemt die 
ve1·schilt van die wellce 1·egelmatig in con
clusie is voorgestelcl. - Onwettelijlcheid. -
vVanneer een ramingswijze van de door 
een onwettelijke handeling veroorzaakte 
schade regelmatig in conclusie wordt 
voorgedragen, mag de rechter geen an
dere wijze aannemen zonder de reden op 
te geven waarom de voorgestelde ra
lningswijze niet kan worden aangeno
men. (Grondwet, art. 97; Burgeri. Wetb., 
art. 1382.) 

16 januari 1967. 599 

31. - Schade vm·oo1·zaalct cloo1· een mis
cl1·ijj. - Omvcmg van de schctde. - V er
plegingslcosten. - Ajt1·elc van het bedmg 
van de no1·male oncle1·houdslcosten.- Com
pensatie met de bijlcomende uitgaven die 
ve1'001'Zaalct wo1·clen doo1· het ve1· blijj in het 
zielcenh~tis. - W ettelijlcheid. - W anneer 
de dader van een door een misdrijf ver
oorzaakte lichamelijke schade aanvoert 
dat van de verplegingskosten van de ge
troffene, waarvan hem betaling ge
vraagd wordt, het bedrag moet worden 
afgetrokken van de uitgaven, welke de 
getroffene gedurende zijn verblijf in het 
ziekenhuis niet heeft moeten doen voor 
zijn persoonlijk onderhoud, kan de rech
ter wettelijk. beslissen dat dergelijke ont
stentenis vacn normale uitgaven gecom
penseerd wordt, in de door hem vastge
stelde mate,""dom; de bijkomende uitga
ven die veroorzaakt worden door het 
verblijf il1 het ziekenhuis en die· niet be
grepen zijn in de eigenlijke kosten van 
dit verblijf. 

21 februari 1967. 787 

\ ··~ 
32. - Raming f/Jan. cle schacle naa1· bil

lijlcheid. __:,.. JJ'!Iotivm·ing. - Wettelijlcheicl. 
- Voo1·wacrrcle. - Is niet regelmatig met 
redenen omkleed de beslissing die ter 
verwerping van de door een partij voor
gestelde raming betreffende de periode 
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 
de getroffenen en om die te vervangen 
door een bedrag gegrond op een naar 
billijkheid geraamd basisloon, zich ertoe 
beperkt te stellen dat er client rekening 
te worden gehouden met de eindejaars
premies en het brutoloon, aldus de reden 
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opgevende waarom de voorgestelde ra
mingsgrondslag niet kan worden aange
nomen, doch niet zegt waarom de raming 
van het basisloon slechts naar billijkheid 
kan geschieden. 

6 maart 1967. 840 

33. - Ve1·kee1·songeval. - Onb1·uik
baa1· geworden voe1·tuig van het slachtofje1'. 
- V e1·goeding we gens onb1·uikbaa1·heid. 
- Omvang van de schade. - Het slacht-
offer van een verkeersongeval mag van de 
aansprakelijke dader van dit ongeval 
een vergoeding vorderen uit hoofde van 
de onbruikbaal'heid van zijn voertuig ge
durende de tijd die nodig is om de schade 
op tegenspraak vast te stellen en mn de 
herstellingen uit te voeren; de abnormale 
ducU' van deze onbruikbaarheid is een 
bestanddeel van de schade van het slacht
offer wanneer die duur aan de dader van 
het ongeval te wijten is. 

20 maart 1967. 897 

34. - Toekomstige schade. - Veroo?·de
ling van de be1·olckenam• van de schade tot 
betaling van een kapitaal. - Ajt1·ek van de 
inte1·esten. - De rechter die ter vergoe
ding van een toekomstige schade, de 
berokkenaar van deze schade veroor
deelt tot de onmiddellijke betaling van 
een kapitaal moet van het bedrag, waarop 
hij de schade raamt, de huidige waarde 
aftrekken van de interesten overeenstem
mende met de tijdspanne die loopt vanaf 
de datum van toekenning van het kapi
taal tot op de datum, waarop de schade 
zal wotden verwezenlijkt. (Burg. Wetb., 
art. 1382 en 1383.) 

10 aprfl 1967. 965 

35. - Schadevergoeding van cle dader 
van een dodelijk ongeval gevorde1·d doo1· 
een pe1·soon die met het slachtoffer slechts 
een religieus huwelijk had aangegaan. -
Ar1·est waa1·bij wo1·dt vastgesteld dat de 
bancl t~tssen cleze personen niet st1'ijclig 
was met cle openba1'e o1·de noch met cle 
goede zeden. - A1·1·est waa1·bij de eis wonlt 
toegewezen.- Wettelijkheicl.- De eis tot 
schadevergoeding ingesteld tegen de da
der van een dodelijk ongeval door een 
persoon die met het slachtoffer enkel een 
religieus huwelijk had aangegaan kan 
wettelijk toegewezen worden door het 
arrest dat vaststelt dat wegens de om
standigheden welke het aanduidt, de 
band tussen deze personen noch met de 
openbare orde noch met de goede zeden 
strijdig was. 

26 juni 1967. 1299 

36. - Aantasting van de persoon. -
Vergoeding wegens materiiile schacle. -
A1·beidsongeschilctheid of aantasting van 
cle lichamelijke gaajheid. - Een vergoe
ding wegens materiele · schade ingevolge 
een aantasting van de persoon kan toe
gekend worden op grond niet aileen van 
een arbeidsongeschiktheid maar ook van 
een aantasting van de lichamelijke gaaf
heid. (Burg. Wetb., art. 1382.) 

24 augustus 1967. 1335 

37. - Aantasting van cle pe1·soon. -
A1'beidsongeschiktheid.- Materiiile of mo-
1'ele schade.- Een arbeidsongeschiktheid 
kan aanleiding geven en tot materiele en 
tot morele schade. (Burg. Wetb., arti
kel 1382.) 

24 augustus 1967. 1335 

AFSTAND. 

1. - Afstand van een 1·echt. - Begrip. 
- De afstand van een recht door een 
partij moet strikt worden uitgelegd en 
kan slechts worden afgeleid uit feiten die 
voor geen andere interpretatie vatbaar 
zijn. 

24 november 1966. 399 

2. - Ajstand van een 1·echt. - Begrip. 
- De afstand van een recht moet strikt 
worden uitgelegd en kan slechts worden 
afgeleid uit feiten die voor geen andere 
uitlegging vatbaar zijn. 

19 januari 1967. 611 

3. - Burget·lijke zaken. - Landpacht. 
- Pachte1• clie aan de verhuu1'cle1· het be
cl1·ag van sommige belastingen betaalt te1' 
uitvoering van een becling van de pacht. -
Reding dat voo1' niet bestaancle wordt ge
hottclen kmchtens artilcel 1764-ter van het 
Btwge1·lijk Wetboek. - Ajstancl van cle 
pachte1·, wat deze betaling betrejt, zich op 
cle nietigheid van het beding te beroepen.
Opdat de pachter, dieter uitvoering van 
een beding van de pachtovereenkomst 
dat door artikel 1764te1' van het Burger
lijk Wetboek voor niet bestaande wordt 
gehouden, aan de verhucU'der het bedrag 
van sommige belastingen heeft betaald, 
door deze betaling ervan afgezien heeft, 
zich, wat deze betreft, op de nietigheid 
van het heeling te beroepen, moet hij deze 
betaling verricht hebben met kennis van 
de nietigheid van het heeling. 

14 april 1967. 987 
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ARBEIDSBESCHERMING. 

1. - Oomite vom' gezondheid, veiligheid 
en ve1j1'aaiing de1' we1'kplaatsen. - A1'bei
de1' die bij dit comite afgevaa1'digd is of op 
een kandidatenlijst voo1' de ve1'lciezingen van 
dit comite voo1·gedragen is. - Afdanlcing 
van de a1'beide1• om redenen van econo
rnische of technische aa1'd. - We1'k1·ech
te1'smad waa1•bij de aanvmag tot geldig
ve1'lcla1'ing van deze opzegging aanhangig 
is. - Bevoegdheid. - VooTwaaTde. -
Ontstentenis van uitspmak doo1' het pa1'i
tai1' comite, bij hetwellc de afdanlcing voomf 
aanhangig weTd gemctalct, niet aan de ei
sende pa1'tij te wijten zijnde. - De werk
rechtersraad is slechts bevoegd om uit
spraak te doen over het bestaan of de 
afwezigheid van redenen van economische 
of technische aard welke de opzegging 
van de arbeider die bij het comite voor 
gezondheid, veiligheid en verfraaiing der 
werkplaatsen afgevaardigd of op een 
kandidatenlijst voor de verkiezingen van 
dit comite vermeld is, in geval van ont
stentenis van uitspraak door het paritair 
comite, zodat hij geen kennis kan nemen 
van de aanvraag tot vaststelling van het 
bestaan of van de afwezigheid van die 
redenen, wanneer bedoelde aanvraag niet 
of niet regelmatig bij het paritair cmniM 
aanhangig werd gemaakt door de werk
gever. (Art. I, § 4, letters e en h, van de 
wet van 10 juni 1952, betreffende de ge
zondheid en de veiligheid van de werlme
mers alsmede de salubriteit van het werk 
en van de werkplaatsen, zoals aangevuld 
bij de wet van 17 juli 1957 en gewijzigd 
bij die van 28 januari 1963.) (Impliciete 
oplossing.) 

23 februari 1967. 797' 

2. - Oomite voo?' veiligheid, gezondheid 
en ve1jraaiing van de we1·kplaatslm.- Af
gevacwdigde in het comite voo1· veiligheid of 
kandidaat bij de VB1'kiezingen. - Ontslag 
van deze afgevam'digde of van deze lcan
didaat. - Aanvmag tot wede1'opneming. 
- Geen wede1'0pneming. - Ve1'plichting 
voo1· het hoofd van de ondM'neming de bij 
de wet bepaalde ve1·goeding te betalen. -
Aileen bij gebreke van wederopneming 
van de werlmemer, afgevaardigde in het 
comiM voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen of kan
didaat bij de verkiezingen voor de aan
duiding van de afgevaardigden van het 
personeel in dit comite, die is afgedankt 
en regelmatig een verzoek om wederopne
ming heeft ingediend, is het hoofd van 
de onderneming ertoe gehouden een ver
goeding nit te betalen, gelijk aan het 

bedrag van twee jaar loon. (Wet van 
10 juni 1952, art. l, § 4, litt. e, 3D, ge
wijzigd en bijgewerkt bij art. 3 van de 
wet van 17 juli 1957. 

3 maart 1967. 831 

3. - Oomite vooT veiligheid, gezondheid 
en ve1j1'aaiing van de weTlcplaatsen. -
Afgevaatdigde in het comite voo1· veilig
hwid of kandidaat bij de. vedciezingen. -
Afdanking van deze afgevaa?·digde of van 
deze kandidaat zondeT teTmijn. - Tennijn 
waarin de aanm·aag tot wede?'opneming 
moet gedaan woTden. - Aanvang. -In 
geval van onmiddellijke afdanking van 
een werknemer afgevaardigde in het 
comite voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen of kan
didaat bij de verkiezingen voor de aan
duiding van de afgevaardigden van het 
personeel in dit comite, al was het zonder 
gewichtige reden, verstrijkt de termijn, 
waarin de aanvraag om wederopneming 
in de onderneming dient te geschieden, 
slechts dertig dagen na de datum van 
het vonnis waarbij de afdanking niet 
gerechtvaardigd wordt verldaard. (arti
kel 1, § 4, litt. e, 3D, van de wet van 
10 juni 1952, gewijzigd en bijgewerkt 
bij de wet van 17 juli 1957.) 

3 maart 1967. 831 

4. - Oomite voot' veiligheid, gezondheid 
en ve1j1'aaiing van de we1'kplaatsen. -
Afgevaatdigde in he,t comite vom' veiligheid 
of kanclidaqt bij cle vetkiezingen. -- Af
danlcing va;~ deze afgevaa?'cligcle of van 
deze lcandiclaat. - Ve1'plichting de wede1'· 
opneming te v1·agen binnen cle de1'tig clagen 
na de datum van opzegging. - Betekenis 
van deze woo1·clen. - Wanneer artikel I, 
§ 4, e, 3D, van de wet van 10 juni 1952, 
gewijzigd en bijgewerkt bij de wet van 
17 juli 1957, bepaalt dat elke afdanking' 
van de zijde van het hoofd van de onder
neming met schending van de bij deze 
paragraaf ingestelde · wettelijke bescher
ming van de werlmemer, afgevaardigde 
in het comite voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing van de werkplaatsen of 
kandidaat bij de verkiezingen voor de 
aanduiding van de afgevaardigden van 
het personeel in dit comite, aan deze 
werknemer het recht geeft opnieuw in de 
onderneming te worden opgenomen, voor 
zover hij dit bij ter post aangetekend 
schrijven heeft aangevraagd binnen der
tig dagen na de datum van afdanking, 
moeten deze laatste woorden begrepen 
worden in de zin van " binnen dertig da
gen na de dag waarop de werkgever zijn 
wil heeft te kennen gegeven de werlme-
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mer af te danken "' deze dag, volgens 
artikfll 14 van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende het bedicndencontract, de 
derde werkdag zijnde na de datum van 
verzending van het bericht van afdan
king. 

3 n'aart 1967. 831 

5. - Oomite voo1· ve1:ligheid, gezondheid 
en ve1j1·awi,ing vcm de tverlcJJlaatsen. -
Afgevcta?·digde in het comite voo?' veilig
heid of kandidctctt bij de verlciezingen. -
Afdanking van deze afgevaanligde of vctn 
deze lcandiclctat.- Wet van 10 j1,tni 1952, 
cwtikel 1, § 4, e, 3°, gewijzigd en bijge
we?'lct bij de wet vcm 17 jttli 1957. -
Dmagwijdte van deze bepaling.- De wet 
van 10 juni 1952 bctreffende de gezond
heid en de veiligheid van de werknemers, 
alsmede de salubriteit van het werk en 
de werkplaatsen, beperkt zich ertoe in 
artikel 1, § 4, e, 3°, zoals dit gewijzigd en 
bijgewerkt is bij de wet van 17 juli 1957, 
ten laste van het hoofd van de onderne
ming de sanctie te stellen op elke afdan
king met schending van de bij deze para
graaf 4 ingestelde wettelijke beschcrming 
ten voordele van de afgevaardigden van 
het personeel in het con,ite voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen en van de werknmners die 
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden vol
doen en op een kandidatenlijst voorko
men met het oog op de verkiezing van 
de leden van bedoeld comite. 

3 maart 1967. 831 

6. - Oomite voo1· veil1:gheid, gezondheid 
en ve1j1·aaiing van de wm·lcplaatsen. -
Afgevcta?·digde in het comite voo?' veilig
heid of kandidctat bij de verlciezingen. -
Opzegging van cleze ajgevctanligde of van 
deze kandiclactt. - Wet van 10 jttni 1952, 
cwtikel 1, § 4, e, 3°, gewijzigcl en bijge
we?·lct bij de wet van 17 jttli 1957. - Be
pctlingen die de toepassing van a1·tilcel 14, 
vcm cle gecoonlineenle wetten betretfencle het 
beclienclencontntct niet in cle weg stctan. -
Artikel 1, § 4, e, 3°, van de wet van 
10 juni 1952, bijgewerkt bij de wet van 
17 juli 1957, verhindert, wat de beteke
ning van de opzegging betreft, geens
zins de toepassing van artikel 14 van de 
gecoiirdineerde wetten betreffende het 
becliendencontract, clat een algemene 
draagwijdte heeft. 

3 maart 1967. 831 

7. - Oomite voo1· veiligheid, gezondheicl 
en verfraaiing cler werkplaatsen. - W e?'lc
neme?'-c{fgevaarcligcle bij clit comite of die 
op een lcanclidatenlijst voo?-lcomt met het ooy 

op cle ve1'7ciezingen voo?' clit comite. -
Afclanlcing wegens economische of tech
nische 1·eclenen. - Voorwaanlen. - De 
~werlmemer-afgevaarcligcle bij het comite 
voor veiligheicl, gezondheid en verfraaiing 
der werkplaatsen of die op een kandi
datenlijst voorkomt met het oog op de 
verkiezingen voor clit comite, mag tij
dens de bij de wet vastgestelde periode 
enkel ~worden afgedankt 01n econmnische 
of technische red en en als deze redenen 
vooraf door het bevoegd paritair comit6 
zijn erkend ; mocht het paritair comite, 
dat voor de afdanking geraadpleegd wercl, 
zich niet kunnen uitspreken bij gebreke 
van overeensteinTning tussen zijn leden, 
is de werkrechtersraad bevoegcl om zelf 
het bestaan of de afwezigheid van econo
mische of technische redenen te beoor
delen ; in dit geval verplicht de wet de 
werkgever evenwel niet dit geschil door 
de werkrechtersraad, v66r de afdanking, 
te doen beslechten. (Wet van 10 jtmi 
1952, art. 1, § 2, litt. e en h.) 

29 juni 1967. 1316 

ARBEIDSONGEVAL. 

1. - Ongevctl zich voonloencle op cle tveg 
nacw of van het we1·k. - N onnaal t'raject. 
- Begrip. - De weg naar of var{ het 
werk, bodoeld door de besluitwet van 
13 december 1945 betreffendc de vergoe
cling der schade voortspruitende uit on
gevallcn die zich op de weg naar of van 
het werk voordoen, is niet noodzakelijk 
het rechtstreekse of het ononderbroken 
traject ; doch het traject is niet meer nor
Inaal wanneer de arbeider hot onder
breekt, zonder dat zulks door overmacht 
of door een vvettige reden verantwoord is. 

23 september 1966. 90 

2. - Ongeval clat zich heeft voo1·geclaa,n 
OJJ cle weg nact?' of van het wedc. - Dader 
aanspmlcelijlc voo1' het ongevctl, clie het 
oncle1·nemingshoofcl van de get1·o tfene, eli ens 
m·beiclm· of acmgestelcle is. - Gelclencl 
stelsel v661· cle inwe?·Jcingt1'eding van cle wet 
van 11 jtmi 1964,, - Uitslttiting van het 
ve1·haal naa?' gemeen recht. - Artikel 19, 
lid 3, van de gecoiirdineorde wetten be
treffende de schade voortvloeiend uit 
arbeidsongevallen, hetwelk, behalve het 
geval van opzettelijke fout, aan de ge
troffene van een arbeidsongeval het recht 
ontzegt om tegen de aansprakelijke dader 
van het ongeval vergoeding te vorderen 
overeenkmnstig de regels van het gen,een 
recht, wanneer deze dader het onderne
mingshoofd, diens arbeider of aange-
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stelde is, was, voor de inwerldngtreding 
van de wet van II juni 1964 die bedoelde 
wetsbepaling gewijzigd heeft, van toe
passing zowel op het ongeval dat zich 
heeft voorgedaan op de weg naar of van 
het werk, in de zin van de besluitwet van 
13 december 1945, alsop het ongeval dat 
zich heeft voorgedaan tijdens en inge
volge de uitvoering van het arbeidscon
tract. 

3 oktober 1966. 147 

3. - Ongeval dat zich heejt voo?·gedaan 
tijdens de uitvoering van de m·beids- of 
bediendenovereenkomst. - Begrip. - Uit 
de vaststelling dat een handelsgedele
geerde, die gelast is diverse klanten te 
bezoeken, ertoe gebracht werd te dien 
einde een onderhoud rnet een van die 
ldanten te hebben in een cafe waar hij 
zich onopzettelijk bedronken heeft, en 
dat hij door een ongeval getroffen werd 
terwijl hij terugkeerde bij zijn onderne
mingshoofd welke hem bevel had gege
ven zich dezelfde dag aan te melden om 
verslag over de uitvoering van zijn op
dracht nit te brengen, mag de rechter 
wettelijk afleiden dat het ongeval zich 
heeft voorgedaan tijdens de uitvoering 
van de bediendenovereenkomst. (Wetten 
gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 
28 september 1931, art. l.) 

20 oktober 1966. 238 

4. - Gecoo1·dineerde wetten bet1·efjende 
de ve1'goeding van de schade vooTtsp1'tti
tende ttit de a1·beidsongevallen. - Jaa1'
lijks basisloon. - Minimum vm·hoogd 
doo1· de wet van 11 jamta1'i 1963. -
ATbeidsongeschiktheid onde1·gaan sinds de 
inwedcingtTeding van de niettwe wet doo1· 
de getTofjene van een vo1·ig ongeval. -
Toepassing van deze wet. - Pedcen. -
Artikel 1, 2°, van de wet van ll januari 
1963, die het 1ninimnm jaarlijks loon 
bepaald door artikel 6, lid 7, van de op 
28 september 1931 gecoiirdineerde wet
ten, op 40.000 frank gebracht heeft, is 
toepasselijk op de vergoeding verschul
digd aan de getroffene van een arbeids
ongeval, wegens een arbeidsongeschikt
heid ondergaan sinds de imverkingtre
ding van bedoelde wet van 11 januari 
1963 ; hetzelfde geldt zelfs wanneer het 
ongeval v66r de dag van deze inwerking
treding gebeurd is, tenzij de vergoeding, 
v66r deze datum, definitief was vastge
steld. 

21 oktober 1966. 246 

5. - GecooTdineeTde ~oetten bet1·efjende 
de ve1·goeding van de schade voo1·tsp1·ui-

tende ttit de mbeidsongevallen. - Wet van 
11 janua1·i 1963. - Waa1'b01·gjonds. -
Voo1·we1'p en ve1plichtingen. - Het waar
borgfonds bedoeld bij artikel 18 van de 
wetten betreffende de vergoeding van 
de schade voortspruitende nit de arbeids
ongevallen, gecoi:irdineerd op 28 sep
tember 1931, werd opgericht om in het 
geval van onvermogen van de werkgever 
te voorzien. Noch bedoelde gecoiirdi
neerde wetten, noch artikel 3 van de 
wet van II januari 1963 schrijven voor 
de betaling van de verhoging van de ver
goeding, verschuldigd door de verzeke
raar van de werkgever en voortvloeiend 
nit de verhoging van bet minimum jaar
lijks basisloon bedoeld bij artikel 1, 2°, 
van gezegde wet, ten laste ~e leggen van 
het waarborgfonds. 

21 oktober 1966. 246 

6. - Vonle1·ing tot ve1·goeding wegens 
bestendige wedconbelcwaamheid. - Ve1'
jm·ing.- Standing.'- E1·lcenning van het 
1'echt van het slachtofje1·. - Beg1·ip. -
Kan de erkern1ing uitmaken van het 
recht van het slachtoffer van ecn arbeids
ongeval tot de in geval van bestendige 
werkonbekwaamheid wettelijk verschul
digde vergoedingen, en bijgevolg, de ver
jaring stuiten van de vordering tot be
taling van die vergoedingen, de om
standigheid dat de werkgever of zijn 
verzekcraar zonder voorbehoud het 
slachtoffer door een medische commissie 
heeft laten onderzoeken. (Gecoiirdineerde 
wetten van 28 september 1931, art. 28.) 

10 november 1966. 346 

7.- Basisloon.- TVetten gecoii1'dinee1'd 
op 28 septembe1· 1931, a1'tilcel 6, lid 8 (ge
wijzigd). - Reclenen van ge1·echtvaa1:digcle 
toevallige werlcloosheid. - Opsomming 
niet bepe1'lcend. - Artikel 6, lid 8, van de 
wetten gecoiirdineerd op 28 september 
1931, gewijzigd bij artikel 8, § 1, van de 
wet van 10 juli 1951, dat voor de bepa
ling van het basisloon van het slachtoffer 
van een arbeidsongeval de berekening 
van een hypothetische bezoldiging voor
ziet in geval van gerechtvaardigde toe
vallige werkloosheid, vermeldt op niet 
beperkende wijze de aan die arbeider 
eigen redenen van werldoosheid en de 
aan de onderneming eigen redenen van 
werkloosheid. 

10 november 1966. 348 

8. - Basisloon. - Wetten gecooTdi
nee?'cl op 28 septembe1· 1931, a1·tilcel 6, 
lid 8 (gewijzigd). - WeTlcloosheid doo1· de 
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uitvoe1'ing van een gevangenisst1·af ver-
001'zaakt. - W erkloosheid welke aanleiding 
geeft tot be1'ekening van een hypothetische 
bezoldig,ing. - De werkloosheid veroor
zaakt door het ondergaan van een ge
vangenisstraf maakt een gerechtvaar
digde toevallige werkloosheid uit, in de 
zin van het artikel 6, lid 8, van de ge
coi:irdineerde wetten betreffende de ver
goeding van de schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen, zoals het ge
wijzigd werd bij artikel 8, § 1, van de 
wet van 10 juli 1951, en geeft aanleiding, 
als dusdanig, tot berekening van een 
hypothetische bezoldiging voor de bepa
ling van het basisloon van het slacht
offer van het ongeval, behoudens het 
geval waarin het beteugelde feit ge
pleegd werd met het oogmerk om de 
werkloosheid te veroorzaken. 

10 novernber 1966. 348 

9. - Ongevctl dat zich op de weg naa1' 
of van het we1'lc voonloet. - Get1'ofjene die 
pe1· 1'ijwiel met h~tlpmotm· een jaagpad 
volgt, wcta1'van de toegang in p1·incipe 
aan ellce best~~~wde1· ve1·boden is. - Jctag
pad dat geen bijzoncle1• gevacw ve1·toont. -
Nonnale weg.- Beslist wettelijk dat een 
ongeval zich voordoet op het nor1naal 
traject naar of van het werk, de rechter 
die vaststelt dat het ongeval gebeurde op 
een jaagpad dat gewoonlijk per rijwiel 
ntet hulpnwtor door hot slachtoffer werd 
gevolgd om zich naar zijn werk te bege
ven of om ervan terng te keren, en dat 
dit jaagpad hoewel de toegang ertoe, in 
principe, aan elke bestuurder verboden 
was, gcen bijzonder gevaar vertoont. 

18 november 1966. 382 

10. - Ongevctl ove1'komen op de iveg 
naa1· of van het we1'1c. - Beshtitwet van 
13 clecembM' 194..5. - No1·male weg. -
Omweg of ondM·b1·eking die een gewettigde 
oorzaak hebben. - Beg1·ip. - Uit de 
omstandigheid dat een arbeider, na een 
dag zware arbeid, in regen en wind, ver 
van zijn woonst, zich, op de weg terug 
van het werk, gedm·ende een half uur 
heeft opgehouden in een herberg, ook al 
is deze aan de andere kant van de baan 
gelegen dan die welke de arbeider zou 
hebben gevolgd indien hij zich recht
streeks naar zijn woonst had begeven, 
kan de rechter vvettelijk afieiden dat die 
onderbreking en die on:nveg voor de toe
passing van de besluitwet van 13 decem
ber 1945 op de ve;cgoeding van de schade 
voortspruitende uit ongevallen overko
men op de weg van of naar het werk, 

door een wettige oorzaak zijn gerecht
vaardigd. 

25 november 1966. 409 

11. - Ongeval ove1'komen op de weg 
nacw of van het we1·k.- No1·male 1veg.
TVeg die een omweg of oncle1·b1·elcing lean 
behelzen, ge1·echtvcwnligd dooT een OM· 
zaalc die vooT de toepassing vctn de besl'Ltit
wet van 13 clecembm· 1945 een 1.vettige 001'· 
zaalc is. - Ge1'echtvacwdigde omweg of 
onde1'b1·elcing die het 1·isico voo1' ongeval 
lcunnen ve1·zwm·en. - Omstandigheid wellce 
de toepassing van de beshtitwet niet 'l.tit
sluit. - De normale weg, in de zin van 
artikel 1 van de besluitwet van 13 de
cernber 1945 betreffende de vergoeding 
van de schade voortspruitende uit onge
vallen die zich op de weg naar of van het 
werk voordoen, is niet noodzakelijk de 
weg die rechtstreeks of zonder onder
breking wordt afgelegd ; de weg houdt 
niet op de normale weg te zijn, wanneer 
een omweg of een onderbrcking gerecht
vaardigd is door een oorzaak die voor de 
toepassing van voonnelde besluitwet een 
wettige oorzaak is, ook al mocht er een 
verzwaring van het risico voor onge
vallen uit voortspruiten. 

25 november 1966. 409 

12.- Ongeval ovM·komen ctan zeelieclen. 
- Wet van 30 decernbe1' 1929, aTtilcel 1, 
gewijzigd bij de wet van 7 ap1·il 1953. -
Beg1'ip. - Het ongeval clat aanleiding 
geeft tot de vergoeding. voorzien door de 
bepalingen van de wet van 30 dece1nber 
1929 betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit de arbeids
ongevallen overkmnen aan · zeelieden, 
zoals zij aangevuld of gewijzigd >verd 
door de latere wetsbepalingen is name
lijk het ongeval dat overkomen is aan 
boord of buiten boord, tijdens een werk 
of taak welk hetzij bevolen werd hetzij 
uitgevoerd werd voor de dienst van het 
schip of van de zeetocht. 

2 december 1966. 434 

13. - Ongeval dat moet toe te sch1·ijven 
zijn aan cle plotselinge 'l.t.itweTlcing van een 
'Ltitwendige lcmcht. - Z1vaartelcmcht. -
Is op zichze~f geen uitwendige lcmcht. -
De zwaartekracht maakt op zichzelf de 
uitwendige kracht niet nit waarvan de 
uitw8l.:king vereist wordt tot het bestaan 
van een arbeidsongeval in de zin van do 
wet. 

2 december 1966. 437 

14. - Plotselinge 1.tittve1'king van een 
'Ltitwendige lcracht. - Begrip. De 
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rechter die vaststelt dat een arbeider 
lichamelijke letsels opgelopen heeft toen 
hij van een rijdend voertuig ten gronde 
viel, stelt aldus vast dat dit ongeval het 
gevolg is van de uitwerking van een uit
wendige kracht, namelijk de beweging 
van het rij dend voertuig waarop het 
slachtoffer plaats had genomen en die de 
val veroorzaakte. 

2 december 1966. 437 

15. - Plotselinge ttitwerking van een 
ttitwendige kracht. - Moet niet noodzake
lijk de enige oorzaak van het ongeval zijn. 
- Opdat er een arbeidsongeval in de zin 
van de gecoi:irdineerde wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortsprui
tende nit arbeidsongevallen zou bestaan 
wordt niet vereist dat de plotselinge uit
werking van de uitwendige kracht de 
enige oorzaak van het ongeval zij. Het 
volstaat dat er een oorzakelijk verband 
tussen die uitwerking en het ongeval be
staat. 

2 december 1966. 437 

16. - Ve1•bod om cle schadeve1·goeding 
met de fo1jaitai1'e ve1·goedingen te cumttle-
1'en. - Kwalificatie gegeven do01· de C01'-
1'ectionele 1'echte1· aan de schade welke voo1·t
sp1'Uit uit de fysiologische hinde1·. - Kwa
lificatie die zich niet opd1·ingt aan de 
1·echte1' welke kennis neemt van de eis van 
de getTo[jene, die e1·toe strekt een fo1;fai
tai1·e ve1·goeding te bekomen. - Ve1·pJ,ich
ting voor deze 1'echte1• na te gaan of de eis 
stTekt tot het he1·stel van dezelfde schade als 
diegene waa1•op de voo1• de coTrectionele 
1·echte1' geb1·achte eis bet1•elclcing had. -
Aangezien artikel 19, lid 4, van de ge
coi:irdineerde wetten betreffende de ver
goeding der schade voortspruitende uit 
de arbeidsongevallen, het cumuleren ver
biedt van de krachtens bedoelde wetten 
toegekende forfaitaire vergoedingen met 
de vergoedingen naar gemeen recht toe
gekend wegens materiele schade, moet de 
rechter, die uitspraak client te doen op 
een eis tot forfaitaire vergoeding, na
gaan of de schade waarvan de correctio
nele rechter het herstel heeft bevolen 
onder de benaming van « morele schade )) 
niet dezelfde is, althans gedeeltelijk, als 
die tot herstel waarvan een forfaitaire 
vergoeding wordt gevorderd. 

9 december 1966. 455 

17. - Geschillen beho1·ende tot de be
voegdheid van de V1'ede1•echte1'. - Geco01'
dineM'de wetten op de ve1•goeding de1· schade 
voo1'tsp1'Uitende uit de aT.beidsongevallen. 

- Geschil bet?·effende de ve1·zelce1'ing van 
het 1·isico voo1·tspTuitende uit deze wetten.
Beg1·ip.- In artikel 24 van de gecoi:irdi
neerde wetten op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit de arbeids
ongevallen, moet door « risico voort
spruitende uit deze wet l> verstaan wor
den, wat de verzekering betreft, de moge
lijkheid van een gebeurtenis van de ver
wezenlijking waarvan de verbintenis van 
de verzekeraar tot bet uitvoeren van de 
in het contract overeengekomen prestatie 
afhankelijk is. 

13 januari 1967. 576 

18. - BeToep van het bed?·ijfshoofd of 
van de veTzelceTaar tegen a1·beidsongevallen 
tegen de derde aahspmkelijlce.- Oonclusie 
van de de1·de aansp1·alceliJ'ke die bewee1·t dat 
hij niet ve1·plicht is aan de ve1·zelce1·arn• 
tegen arbeidsongevallen een gecleelte van de 
gevo1·cle1·de sam teTug te betalen omdat zij 
geen fo1jaitai1·e ve1·goecling uitmaakt hem 
doo1· de wet ten laste gelegcl. - Gebrelc aan 
antwoo1·cl. - Niet 1·egelmatig met 1·eclenen 
omlclecle beslissing. - Is ,niet regelmatig 
met redenen omkleed het arrest dat de 
derde aansprakelijke voor een arbeids
ongeval ertoe veroordeelt aan de verze
~eraar tegen arbeidsongevallen de door 
het arrest vastgestelde som te betalen en 
hierbij enkel doet gelden dat de verzeke
raar tegen arbeidsongevallen, die in de 
rechten treedt van de weduwe van het 
slachtoffer, ertoe gerechtigd is de terug
betaling te eisen van de sommen die hij 
aan deze weduwe luachtens zijn wette
lijke verplichtingen heeft betaald, ter
wijl deze derde in conclusie had doen gel
den dat een gedeelte van de gevorderde 
som om de opgegeven reden geen forfai
taire vergoeding was zoals zij wordt voor
zien in de wet op de schadevergoeding 
wegens arbeidsongevallen en waarvan de 
verzekeraar tegen arbeidsongevallen het 
recht heeft de terugbetaling te vorderen. 
(Grondwet, art. 97.) 

16 januari 1967. 599 

19. - Ongeval op de weg naa1· of van 
het we1'7c. - BegTip. - De omstandighe
den dat een arbeider die de normale weg 
van de plaats waar het werk wordt ge
presteerd naar de plaats waar hij woont 
heeft afgelegd, pas op het ogenblik waar
op hij zijn erf bereikt het verlies, onder
weg, vaststelt van een voorwerp dat 
nodig is voor de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst, en onmiddellijk een 
deel van de afgelegde weg in tegenover
gestelde richting terug aflegt om dit voor
werp op te zoeken, sluiten niet uit dat 
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het ongeval dat zich tijdens die verlen
ging van de weg voordoet, een ongeval is 
op de weg naar of van het werk, in de 
zin van artikel 1 van de besluitwet van 
13 decernber 1945. 

20 januari 1967. 617 

20. - Ongeval op de weg naar of van 
het werk.- Normale weg.- Arbeider die 
de no1·male weg verlengt wegens een op de 
normale weg voorgevallen gebMw·tenis. -
Verlenging die doo1· een wettige 1·eden is 
ger·eehtvacwdigd. -De aldus verlengde weg 
houdt niet op de no1·male weg te zijn in de 
zin van de beshtitwet van 13 december 194..5. 
- De weg houdt niet op de nonnale weg 
te zijn, in de zin van de besluitwet van 
13 december 1945 betreffende de vergoe
ding der schade voortspruitende uit onge
vallen die zich op de weg naar of van het 
werk voordoen, wanneer een arbeider, 
wegens een op de weg voorgevallen ge
beurtenis, die weg mn een wettige reden 
heeft verlengd, door een deel ervan op
nieuw op te leggen. 

20 januari 1967. 617 

21. - Ongeval op de weg naa1· en van 
het we1·k. - Geeoih·dinee1·de wetten van 
28 septembe1· 1931, artikel 19, lid 3. -
Dmagwijdte. - Krachtens artikel 19, 
lid 3, van de gecoordineerde wetten op de 
vergoeding van de schade voortsprui
tende uit arbeidsongevallen, zoals dit lid 
van kracht was voor de wet van 11 juni 
1964, behielden de getroffene en de recht
verkrijgenden van een arbeidsongeval of 
van een ongeval op de weg of van het 
werk, dat niet opzettelijk is teweegge
bracht door het hoofd der onderneming, 
het recht om. tegen de personen aanspra
kelijk voor het ongeval, buiten het be
drijfshoofd, of zijn werklieden en gelas
tigden, vergoeding voor de veroorzaakte 
schade te eisen overeenkom.stig de regels 
van het gem.een recht. 

2 februari 1967. 678 

22. - vVeg naa1· en van het we1·k. -
Ve1·blijf van de a1·beide·r. - Verblijf dat 
niet noodzalcez.ijk het enige moet zijn. -
In artikel 1 van de besluitwet van 13 de
cember 1945 betreffende de vergoeding 
van de schade voortspruitende uit ar
beidsongevallen, impliceren de woorden 
" verblijf van de arbeider '' niet dat de 
arbeider slechts een enkel verblijf mag 
hebben. 

2 februari en 12 m.ei 1967. 
681 en 1104 

23. - W eg naar en van het wm·lc. 
Verblijf van de at•beider. - Beg1·ip. -

Zo in artikel 1 van de besluitwet van 
13 december 1945 betreffende de vergoe
ding van de schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen de woorden " verblijf 
van de arbeider " een plaats bedoelen 
waar de arbeider het voornemen heeft 
zijn woonplaats te vestigen, althans voor
lopig, impliceren zij nochtans niet dat de 
arbeider op die plaats overnacht, wan
neer hij er niet kan overnachten omwille 
van de arbeidsverbintenissen. 

2 februari 1967. 681 

24. - vVeg naa1· en van het we1·lc. -
Aan de gewone weg onafseheidelijlc vm·
bonden risieo. - Begrip. - Wanneer bij 
het afieggen van de normale weg van de 
plaats waar het werk verricht wordt naar 
die van zijn verblijf, of omgekeerd, de 
arbeider die ter hulp snelt van een in 
gevaar zijnde persoon, door een ongeval 
getroffen wordt, is het aldus opgelopen 
risico, in de zin van artikel 2 van de 
besluitwet van 13 december 1945, een 
aan de nonnale weg onafscheidelijk ver
bonden risico. (Wet van 6 januari 1961.) 

2 februari 1967. 681 

25. - Reehtsvonle1·ing van de vet·zelce-
1'acw die de fmjaitaire vm·goedingen be
taald heeft tegen de voo1· het ongeval aan
spmlcelijlce de1·de. - Begrip. - Wette
lijke grands lag. - In geval van een 
arbeidsongeval, behoort het de verzeke
raar die de forfaitaire vergoedingen be
taald heeft de rechtsvordering van de 
getroffene of van de rechtverkrijgenden 
tegen de aansprakelijke derde in te stel
len ; zij vindt haar wettelijke grond in de 
dubbele indeplaatsstelling geregeld bij 
artikel 22 van de wet van ll april 1874 
en artikel19, lid 8, van de gecoordineerde 
wetten van 28 september 1931. 

3 februari 1967. 686 

26. - V m·haal van het bedrijfshoofd of 
van de veTzelceraa1·-arbeidsongevallen tegen 
de voo1· het ongeval aansprakelijlce de1·de. 
- Afstand van dit verhaal die enkel kan 
blijlcen uit hun pe1·soonlijlce verbintenis.
Het bedrijfshoofd of de verzekeraar-ar
beidsongevallen kunnen afzien van elk 
verhaal tegen de voor een arbeidson
geval aansprakelijke derden of tegen 
som.m.igen onder hen ; doch dergelijke af
stand kan slechts blijken uit hun per
soonlijke verbintenis en niet uit een daad 
van de getroffene of van zijn rechtver
krijgenden. (Gecoordineerde wetten van 
28 september 1931, art. 21.) 

3 februari 1967. 686 



ARBEIDSONGEV AL 1359 

27. - Afstand doo1' de getmffene, doo?' 
zijn ?'echtve?·krijgenden of doo1' het be
drijfshoofd van ellc vm·haal tegen de vooT 
het ongeval aansp1'alcelijke de1·de. - Af
stand zonde?' wee1•slag op het 1'echt van de 
verzelce?·am·-m·beidsongevallen om de vo?·de-
1'ing van de get?·offene tegen de denle in te 
stellen. - De afstand door de getroffene, 
zijn rechtverkrijgenden of het bedrijfs
hoofd van elk verhaal tegen de voor een 
arbeidsongeval aansprakelijke derde ont
neemt aan de verzekeraar-arbeidsonge
vallen, die met deze afstand niet zou 
hebben ingestemd, het recht niet de 
rechtsvordering van de getroffene tegen 
de aansprakelijke derde in te stellen, 
welk verhaal hem bij de wet erkend is. 
(Gecoordineerde wetten van 28 septem
ber 1931, art. 21.) 

3 februari 1967. 686 

28. - Ve1·bod om de schadeve1·goeding· 
en de f01jaitaiTe ve1·goedingen te cumtt
le?·en. - Dmagwijdte van dit ve1·bod. -
Artikel 19, lid 4, van de gecoordineerde 
wetten op de vergoeding van de schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
vervangen door artikel 10, 1°, van de 
wet van 10 juli 1951, verbiedt de cumu
latie van de schadevergoeding en van de 
forfaitaire vergoedingen slechts wanneer 
beide toegekend worden voor eenzelfde 
schade of eenzelfde deel van de schade. 

6 februari 1967. 704 

29. - Gedeeltelijlce aanspmlcelijlcheid 
van een denle. - V e1·goeding waamp de 
getroffene ?'echt heeft wegens zijn m·beids
ongeschilctheid. - Getmffene die van het 
onde?'1Wmingshoofd of van dezes ve?·zelce
?'aar de f01jaitai1'e veTgoedingen heeft ve?·
lc?·egen.- Recht van de get?·offene tegen de 
dm·de.- G1'ens.- In geval van gedeel
telijke aansprakelijkheid van een derde 
wegens een arbeidsongeval, heeft de ge
troffene uit hoofde van de arbeidsonge
schiktheid waardoor hij is getroffen recht 
op een som die gelijk is aan het geheel 
van de door de derde verschuldigde 
schadevergoeding, voor het deel van 
deze schade dat hij verplicht is · te 
herstellen, en het deel van de forfaitaire 
vergoedingen die dit deel van die schade 
dekt, waarvan de vergoeding niet ten 
laste van de dm·de valt, doch ten laste 
van het ondernemingshoofd of zijn ver
zekeraar blijft ; zo de getroffene reeds alle 
forfaitaire vergoedingen heeft verkregen, 
kan hij van de derde slechts het verschil 
verkrijgen tussen het bedrag van de 
schadevergoeding volgens het gemeen 
recht en het deel van de forfaitaire ver-

goedingen dat overeenstemt met het deel 
van de aan de derde ten laste vallende 
aansprakelijkheid. (Gecoordineerde wet
ten op de vergoeding van de schade voort
spruitende nit arbeidsongevallen, art. 19, 
lid 4 en 6; wet van 10 juli 1951, arti
kel 10, 1 o.) 

6 februari 1967. 704 

30. - VeThaal van het hoofd van de 
ondeTneming of van de a?·beidsongevallen
ve?'ZekeJ·aa?' tegen de vo01· het ongeval aan
spmlcelijlce de1'de. '_ Pe?'soonlijlc ?'echt om 
op te t1'eden in de plaats van de get1'offene. 
- Uitoefening van dit 1·echt onde?'W01'pen 
aan de betaling van fo?jaitai?'e ve?·goedin
gen aan de get1'offene.- Artikel 19, lid 8, 
van de gecoordineerde wetten betref
fende de vergoeding der schade voort
spruitende nit de arbeidsongevallen kent 
uitdrukkelijk aan het hoofd van de on
derneming of aan de krachtens artikel 22 
van de wet van ll juni 1874 op de verze
keringen in de rechten ervan gestelde ar
beidsongevallenverzekeraar, het recht toe 
om, op eigen risico, tegen de derde aan
sprakelijke, in de plaats van de getroffene, 
op te treden, maar op voorwaarde dat hij 
werkelijk aan de getroffene de bij de 
voormelde gecoordineerde wetten be
paalde forfaitaire vergoedingen betaald 
heeft of, gebeurlijk, indien .het de ver
zekeraar-wet geldt, dat hij artikel 3 van 
de wet van 16 maart 1954 heeft in acht 
genomen. 

21 februari 1967. 784 

31. - Uitvoe1·ing van de a?·beidsove?'
eenkomst.- Beg1·ip.- Onde?'scheid tttssen 
het a1·beidsongeval en het op de weg naa?' 
en van het We?'k ove1·kornen ongeval. - Uit 
de omstandigheid dat het ongeval, waar
van een werknemer het slachtoffer is, 
plaatshad terwijl hij door zijn werk
gever naar de plaats van het werk werd 
vervoerd, maar toen hij zich niet onder 
het gezag, de leiding en het toezicht van 
de werkgever bevond, mag de rechter 
wettelijk afleiden dat het ongeval niet 
overkomen is in de loop van de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst en geen 
arbeidsongeval is doch een ongeval over
komen op de weg naar en van het werk. 
(Gecoordineerde wetten van 28 septem
ber 1931, art. 11 lid 1 en 6.) 

3 april 1967. 934 

32. - A1·beidsongeval op de weg naa1• 
en van het we1'7c. - Weg naa1' en van het 
we1·lc. - Beg1·ip. - De weg naar en van 
het werk, in de zin van artikel 1 van de 
besluitwet van 13 december 1945 is niet 
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noodzakelijk de openbare weg; het sluit 
de weg niet uit welke de werknemer op 
zijn erf client afte leggen, in verband met 
de noodzaak waarin hij zich bevindt zich 
te begeven van de plaats van zijn ver
blijf naar de plaats waar hij zijn werk 
verricht en omgekeerd. 

28 april 1967. 1054 

33. ~ Ongeval op de weg naar en van 
het we·rk. - V e1· blijf van de wedcneme1·. -
Begrip.- De bij artikel 1 van de besluit
wet van 13 december 1945 bedoelde ver
blijfplaats van de werknemer omvat niet 
de bijhorigheden van de eigenlijke wo
ning welke dienen te worden beschouwd 
als deel uitmakende van de weg welke de 
werlmern.er nwet afieggen om zich van 
de plaats van zijn verblijf te begeven 
naar de plaats waar hij zijn werk ver
richt en omgekeerd. 

28 april 1967. 1054 

34. - Ongeval op de weg naar en van 
het wedc.- Weg van de vM·blijfplaats van 
de werknemer nam· de plaats waa1• het werk 
wo1·dt VMTicht.- Beg1·ip.- Ret ongeval 
dat een werlmmner is overkomen, in een 
aanhorigheid van zijn. woning doch bui
ten zijn eigenlijke woning, kan worden 

· beschouwd als voorgevallen op de weg 
naar en van het werk en niet in het ver
blijf van de werlmemer, wanneer deze 
aanhorigheid deel uitmaakt van de weg 
welke de werlmemer client af te leggen 
om zich te begeven van de plaats van 
zijn verblijf naar de plaats waar hij zijn 
werk verricht en omgekeerd, 'onder meer 
wanneer het ongeval is gebeurd toen de 
werknemer die per :fiets naar zijn werk 
moest rijden op zijn erf doch buiten zijn 
woning op de pakkendrager van deze 
:fiets een voorwerp bevestigde. 

28 april 1967. 1054 

35. - Ongeval ovedcomen op de weg 
nam· en van het werlc.- Normale weg.
Bewijs dat doo1' de arbeider moet wo1·den 
bijgebracht ·in geval van omweg of onde?'
brelcing. - B:.e~tze van zijn verblijf door de 
arbeider. - Buiten het begrip van nm·
male weg vallende 1·edenen van deze lceuze. 
- Zo de arbeider, die beweert dat het 
ongeval waarvan hij het slachtoffer is go
worden overkomen is op de normale weg 
van de plaats van zijn verblijf naar de 
plaats waar hij zijn werk verricht of om
gekeerd, niettegenstaande hij een omweg 
heeft gemaakt of deze weg heeft onder
broken, moet bewijzen dat deze omweg 
of onderbreking van de weg door een 
wettige reden werd gerechtvaardigd en 

zo dit niet door persoonlijke redenen kan 
worden gewettigd, zijn daarentegen de 
redenen waarom de arbeider zijn verblijf 
op een bepaalde plaats heeft gevestigd, 
al zijn zij vsn persoonlijke aard, vreemd 
aan het begrip normale weg. (Wetsbe
sluit van 13 decen1.ber 1945, art. 1.) 

12 mai 1967. 1104 

36. - BegYip. - Het arbeidsongeval 
in de zin van de gecoordineerde wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen is 
een schielijke gebeurtenis die een licha
Tnelijk letsel teweegbrengt hetwelk een 
ongeschiktheid tot werken of de dood 
ten gevolge heeft, en waarvan de oor
zaak of een van de oorzaken buiten het 
organisme van de getroffene ligt. 

26 mei 1967. 1178 

37. - Ongeval dat zich op de weg naa1• 
of van het we1·lc heeft voorgedaan. - Be
g?·ip. - Het ongeval dat zich op de weg 
naar of van het werk voordoet, is evenals 
het arbeidsongeval een schielijke gebeur
tenis die een licahmelijk letsel teweeg
brengt hetwelk eon ongeschiktheid, tot 
werken of de dood ten gevolge heeft, en 
waarvan de oorzaak of een van de oor
zaken buiten het organisme van de ge
troffene ligt. 

20 juni en 30 juni 1967. 
1179 en 1319 

38. - Ongeval voo1·gevallen op de weg 
naar of van het werk. - Besluitwet van 
13 decembe1· 1945. - Normale weg. -
Omweg of onderbnking van de weg dom· 
de arbeide1·. - Voo1·waarde VM'eist opdat 
de a1·beiclM' toch op de weg nam· of van het 
we1·lc zou blijvem. - Opdat de door de 
arbeider afgelegde weg de normale weg 
zou blijven volgens de betekenis van 
deze termen in 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, zelfs al legt hij die af met een 
omweg of een onderbreking, is niet 
vereist dat de omweg of de onderbreking 
door een ware noodzaak wordt voorge
schreven ; het is voldoende dat zij ge
rechtvaardigd wordt door een wettige 
reden met uitsluiting van persoonlijke 
aangelegenheden. 

15 juni 1967. 1263 

39. - Ongeval op de weg naa1• of van 
het we1·k. - Dodelijlce val van de a1·beider 
die niet dom· een ongesteldheid is teweeg
gebmcht. - Val die niet noodzalcelijk het 
bestaan van een b~titen het o1•ganisme van 
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de getrofjene liggende oorzaak impliceert. 
-De dodelijke val van een arbeider, die 
niet door een ongesteldheid is teweegge
bracht, impliceert niet noodzakelijk het 
bestaan van een buiten het organisme 
van de getroffene liggende oorzaak ; der
gelijk vermoeden wordt door geen enkele 
wetsbepaling opgegeven. 

30 juni 1967. 1319 

40. - Ongeval op de weg naa1· of van 
het wedc. - Dodelijke val van de m·beide1'. 
- Oo1·zaak die buiten het o1·ganisme van 
de getrofjene ligt. - Bewijs dat door de 
1·echthebbenden van de getrofjene moet wor
den bijgebmcht. - In geval van betwis
ting moeten de rechthebbenden van de 
getroffene, die een dodelijke val heeft ge
daan, bewijzen dat de val aan een buiten 
het organisme van de getroffene liggende 
oorzaak te wijten is. 

30 juni 1967. 1319 

ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL ). 

1. -, T~tcht. - Raad van be1·oep van 
de 01·de. - Sl~titing van de debatten. -
Pa1·tijen vervallen van het recht nag con
clusies over te leggen. - Na de sluiting 
van de debatten voor de raad van beroep 
van de Orde van architecten, zijn de 
partijen vervallen van het recht nieuwe 
conclusies over te leggen. 

12 september 1966. 35 

2.- Tucht1·echt.- Raad van de 0Tde. 
- Aanhangig maken van de zaalc bij de 
mad. - De zaak wordt bij de raad van 
de Orde van Architecten aanhangig ge
maakt door het feit dat het bureau van 
de raad het geval naar hem verwijst en 
niet door het verzoek om zich aan te 
melden dat het richt tot de betroldmn 
persoon. (Artt. 23 en 24 van de wet van 
26 juni 1963 tot oprichting van een Orde 
van Architecten.) 

10 oktober 1966. 184 

3. - Tucht1·echt. - Raad van beroep 
van de 01·de van architecten. - Aanslag 
op de wam·digheid van de leden van de 
Orde. - Ontstentenis van onde1·geschikt
heid van de tekenaa1· tegenover de m·chitect. 
- Ontstentenis die niet noodzakelijk een 
aanslag op de waa1•digheid van het beroep 
van architect uitmaakt. - De uitvoering 
van zijn arbeid door een tekenaar onder 
het gezag, de leiding en het toezicht van 
de architect is geen noodzakelijke voor-

waarde voor diens intellectuele en zede
lijke onafhankelijkheid, en is derhalve 
niet noodzakelijk vereist voor de waar
digheid van het beroep van architect. 

10 oktober 1966. 184 

4. - Raad van de 01·de van m·chitecten. 
Zalcen van t~wht1·echt. - Bevoegdheid. -
De Raad van de Orde van architecten, 
uitspraak doende in tuchtzaken, heeft de 
bevoegdheid niet aileen om de bij arti
kel 21 van de wet van 26 juni 1963 be
paalde tuchtstraffen uit te spreken, wan
neer een lid van de Orde aan een tekort
koming aan zijn plichten schuldig be
vonden wordt, maar ook om individuele 
maatregelen te bevel en die niet het karak
ter hebben van een tuchtstraf, ten einde 
een inbreuk op de door artikel 19 be
paalde voorschriften van de plichtenleer 
te voorkmnen of on1 daaraan een einde 
te stellen. (Wet van 26 juni 1963, art. 19, 
20, 2+ en 31.) 

17 oktober 1966. 214 

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS EN TAXI'S. 

1. - Bezoldigd ve1·voe1' van zaken tegen 
ve1·goeding doo1· middel van motorvoertui
gen. - N oodzalcelijkheid van een vervom·
bewijs. - Pe1'7cen. -Ret bezoldigd ver
voer van zaken door middel van motor
voertuigen is ondergeschikt aan het af
leveren van een vergunning of een ver
voerbewijs door de minister onder wiens 
bevoegdheid het wegvervoer valt, behalve 
zo dit vervoer vrijgesteld is van deze 
formaliteit door de wet van I augustus 
1960 of haar uitvoeringsbesluiten, zo de 
vervoerde zaken het eigendom van de 
vervoerder zijn of zo zij het doel van 
zijn handel, zijn nijverheid of zijn exploi
tatie uitmaken. (Wet van I augustus 
1960, art. I, 6 en II, § 3; koninkl. besl. 
van 22 september 1960, art. 3.) 

30 januari 1967. 663 

2. - Bezoldigd ve1·voe1' van zalcen doo1· 
middel van motorvoertuigen. - V m·voer 
van melle van de hoeve naar de Zttivel
jabrielc. - M isdrijj. - V oonvam·den. -
Ret bezoldigd vervoer van melk van de 
hoeve naar de zuivelfabriek door middel 
van motorvoertuigen, zonder vergunning 
of vervoerbewijs afgeleverd door de mi
nister onder wiens bevoegdheid het weg
verkeer valt, maakt een misdrijf uit, zelfs 
zo de vervoerder, overeenkomstig de wet 
van 20 juli 1962 en het koninldijk besluit 
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van 27 februari 1963, gemachtigd is om 
de handel in rnelkerijmolk en melk
derivaten nit te oefenon, orndat de aldus 
vervoerde niet bewerkte n1.elk niet het 
eigondmn van de vervoerder is, daar deze 
melle niet tot zijn handel behoort. (Wet 

BANKBREUK. 

Eenvmtclige bankb1·e~tk. - TT emonleling 
van beklaagcle, afgevctcwcligcle- beheenle1· vctn 
een hanclelsvennootsolwp, om cle ve1·eiste 
boeken niet te hebben gehmtclen of om ze 
op een onvolleclige of on1'egelmatige wijze 
te hebben gehmtclen. - Oonclttsie van cle 
beklactgcle clie bewee1·t clat ancle1'!;, beheenle1·s 
bijzoncler met het hmtclen en cle contmle 
vcm cle boekhoucling wcwen belctst. - TT 61'
oorcleling geg1'oncl op een clttbbelzinnige 
reclen. - Niet regelmcttig met 1·eclenen om
klecle vemonleling. - Is niet regelmatig 
Inet redenen omkleed de beslissing, waar
bij een beklaagde als afgevaardigde
beheerder van eon handolsvennootschap 
wegens eenvoudige bankbreuk wordt ver
oordeelcl mn geen boeken van deze ven
nootschap te hebben gehouden of althans 
om de boeken van dezo vennootschap op 
een onvolledige of onregelmatige wijze 
te hebben gehouden, zonder dater noch
tans bedrog is, die op de conclusie van 
de beklaagcle, die beweerde dat mede
beklaagden bijzonder belast waren met 
het houden van deze boeken, een ant
woord verstrekt dat in het onzekere laat 
of deze medebeklaagden aldan niet belast 
waren met het houclen en de controle van 
deze boeken en of beldaagde in elk geval 
voor het houden van de boeken verant
woordelijk was. (Grondwet, art. 97.) 

13 februari 1967. 734 

BEDREIGINGEN. 

Becl1'eigingen door gebaren of zinne
beelclen met een aanslag op pe1·sonen of 
eigenclommen.- St1'Cifwetboelc, cwtikel329. 
- Beg1·ip. - Beslist wettelijk dat de 
beklaagde zich schuldig gemaakt heeft 
aan het bij artikel 329 van het Straf
wetboek bedoelde misdrijf, de rechter die 
vaststelt, dat om het huis niet te moeten 
verlaten, zoals het hem op wettige wijze 
door de hurgerlijke partij bevolen was, 
beklaagde zijn hand op een in 't oog 
vallende wijze en herhaaldelijk naar de 

B 

van 1 augustus 1960, art. I, IO en ll, 
§ 3; koninkl. besl. van 22 september I960, 
art. 3; wet van 20 juli 1962, art. I; 
koninkl. besl. van 27 februari I963, art. I 
en 8.) 

30 januari 1967. 663 

zak van zijn jas had gebracht, waarin 
naar deze partij kon vermoeden een 
wapen stak, zodat hij de burgerlijke 
partij met een aanslag op zijn leven 
heeft bedreigd. 

24 april 1967. I034 

BELASTING. 

Gelijkheicl voo1· cle belasting. - Beg1·i1J. 
- Het principe van de gelijlmeid voor 
de belasting verbiedt niet sonnnige cate
gorieen van burgers in de belasting aan 
te slaan, in zover al diegenen die in 
dezelfde feitelijke voorwaarden verkeren 
in gelijke mate worden getroffen. (Grond
wet, art. 112.) 

I6 november I966 en 2 mei I967. 
364 en I059 

BELASTING OP HET KAPITAAL. 

Belasting op cle onroe1·encle goecle1·en. -
Wet van 17 oktobe1· 1945, a1'tikel 17. -
Aanslagbiljet cloo1· cle aclministTatie aan 
cle belastingplichtige toegezonclen. - Be
g1·ip. - Het geschrift waarbij de admi
nistratie aan eon belastingplichtige van 
de belasting op het kapitaal de schatting 
van de verkoopwaarde van bepaalde on
roerende goederen betekent en hem ver
zoekt, bij akkoordbevinding, het niet 
gedetailleerd bedrag te betalen, is geen 
bij artikel 17, § 1, van de wet van 17 okto
ber 1945 voorgesclu·even aanslagbiljet 
doch de bij artikel 4, § 1, lid 5, van 
dezelfde wet bedoelde betokening van de 
schatting van de verkoopwaarde van deze 
onroerende goederen door de administra
tie. 

28 januari 1967. 653 

BEROEPSGEHEIM. 

1. - Sche1~cling. - Voonvam·clen. -
Er is schending van het beroepsgeheim 
zodra de bekendmaking van door dit 
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geheim gedekte feiten opzettelijk en spon
taan is, zelfs indien zij geschiedt bij de 
justitie. Geen enkel bijzonder opzet is 
vereist ; de beweegreden van de dader is 
onverschillig. (Strafwetb., art. 458.) 

26 september I966. 95 

2. - Pe1·sonen die uit hoojcle van h~m 
staat of be1·oep lcennis clTagen van cle ge
heimen clie h~m zijn toeve1'tTOmvcl. - Ej
fectenmalcelaa?'s. - Niet beg1·epen bij cleze 
pe1·sonen. - N och de aard van de flmctie 
van een effectenmakelaar, noch enige 
wettelijke bepaling verlenen aan deze, 
in de verrichting van de daden van zijn 
handel, de hoedanigheid van een persoon 
die uit hoofde van zijn staat of beroep 
kennis draagt van de geheimen die hmn 
zijn toevertrouwd in de zin van arti
kel 458 van het Strafwetboek. 

26 septe1nber I966. 95 

BEROEPSVERENIGING. 

Bijclmge van cle leclen bepaalcl in ve1'
houcling tot hun omzetcijje1·.- VeTeniging 
die cle p1·oclulcten van het beToep van ham· 
leclen !coopt en wecle?'Ve1'7coopt. - Winst
gevencle weTlczaamheicl. - VooTwaaTclen. 
- Uit het feit dat de bijdrage van de 
leden van een beroepsvereniging bepaald 
wordt in verhouding tot hun omzetcijfer, 
en uit het feit dat de vereniging de pro
dukten van het beroep van haar leden 
koopt om ze weder te verkopen, kan de 
rechter niet afleiden dat de vereniging in 
feite een winstgevende werkzaamheid uit
oefent, indien hij bovendien niet vast
stelt dat de geldmiddelen welke zij aldus 
onrechtstreeks bekomt 1neer bedragen 
dan wat zij nodig heeft om haar maat
schappelijk doel te bereiken. (Wet van 
3I maart I898, art. 2.) 

IO januari I967. 566 

BERUSTING. 

1. - B~wgeTlijlce zalcen. - Be1·usting 
van ge'intimee1·cle in het beToepen vonnis. 
- Beg1·ip. - Uit het feit dat gelnti
meerde aan de pleitbezorger van appel
lant een akte heeft betekend welke " on
der aile voorbehoud " concludeert tot de 
bevestiging van het beroepen vonnis 
zonder een reden op te geven tot staving 
van deze conclusie, kan de rechter in 
hoger beroep, zonder schending van de 
bewijskracht van deze akte noch van 
artikel 443 van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering, afleiden dat deze 

akte geen berusting in de beslissing van 
de eerste rechter is, slechts betekend is 
ten einde de vaststelling van de zaak te 
bekmnen en derhalve een later inciden
teel beroep niet onontvankelijk maakt. 

2 septe1nber I966. 3 

2. - Bu1·ge1'lijlce zalcen. Besl-issing 
clie een bepaling van openba1·e onle uitlegt. 
- Nietigheicl van cle bentsting.- Is nietig 
de berusting in een beslissing gewezen 
betreffende de uitlegging van een wets
bepaling van openbare orde. 

2 februari I967. 678 

BESCHERMING VAN DE ARBEID. 

Zie : ARBEIDSBESOHERMING. 

BESCHERMING VAN DE JEUGD. 

Zie : .JEUGDBESOHERJVIING. 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). 

1. - Te1· beschilclcing stellen van cle 
Tege1·ing. - V e1']Jlichting voo1· cle 1·echte1' 
cle 1·eclenen van cle bevolen maatTegel nacle1' 
te bepalen. - De beslissing welke het ter 
beschikking stellen van de regering be
veelt in een geval waarin deze maatregel 
door de wet niet geboden wordt, moet 
wei bepaald en precies de redenen aan
duiden waarom de rechter geoordeeld 
heeft het hmn door de wet toegekende 
recht te moeten toepassen. (Art. 23 en 24 
vervat in de wet van I juli I964.) 

24 oktober I966. 258 

2. - Terbeschilclcingstelling van de 
1·ege1·ing. - Misclrijj becl1·even tijclens cle 
tenuitvoerlegging van cleze stmf. - Te1'
beschilclcingstelling van cle 1·ege1·ing op
niettw bevolen. - DtttL1' van cle tweecle 
w01·clt gevoegcl bij de te1'mijn clie voo1' cle 
eeTste blijjt ~Lit te boeten. -:- vVanneer de 
veroordeelde tijdens de tenuitvoerlegging 
van een straf van terbeschikkingstelling 
van de regering opnieuw, uit hoofde van 
een nieuw misdrijf, een straf van dezelfde 
aard oploopt, wordt de duur van de 
tweede straf gevoegd bij de overblijvende 
termijn van de eerste en slorpt deze niet 
op. (Wet van 9 april I930, waarvan de 
bepalingen door die van de wet van 
I juli I964, art. 22 en 23, vervangen zijn.) 

30 januari I967. 66I 
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3. - Inte1'1W1'ing van de kmnkzinnige 
of abnormale beklaagde. - Geen voo1'af
gaand medisch verslag. - Wettelijkheid. 
- De internering van een beklaa.gde 
bevolen krachtens artikel 7 van de wet 
van 9 april1930, gewijzigd bij de wet van 
1 juli 1964, moet niet noodza.kelijk voor
a,fgegaan zijn van een tijdens het proces 
opgemaa.kt medisch versla.g. 

6 maart 1967. 852 

4. - Inte1·nm·ing. Geestestoestctnd 
van de beklctagde. - Soeve1·eine beom·de
ling van cle feitenrechte1'. - De rechter 
beoordeelt soeverein in feite of de be
klaagde zich al dan niet bevindt in een 
erge staat van geestesstoornis of van 
zwa.kzinnigheid die hem ongeschikt 
maakt tot het controleren van zijn daden. 
(Wet van 9 april 1930, art. 1 en 7, 
gewijzigd bij de wet van 1 juli 1964.) 

6 rnaart 1967. 852 

5. - Licl 5 van cu·tikel 6 van de wet 
van 9 april 1930, gew~jzigcl b·ij cle wet van 
1 jttli 1964. - Bepctling niet toepasselijk 
op het geestesonclerzoek vctn de belclactgde, 
dat bevolen wenl zonde1· inobse1·vatiestel
ling. - vVa.nneer het vonnisgerecht zon
der de inobscrvatiestelling van de be
lda.agde te bevelen, zich ertoe beperkt 
heeft voor dezes gcestesonderzoek een 
deskundige ann te stollen, is niet van 
toepassing het vijfde lid van artikel 6 
van de wet tot bescherrning van de 
lnaatschappij tegen abnorma.len en de 
gewoontmnisdadigers naar luid waarvan 
tijdens de inobserva.tiestelling de des
kundigen, alvorens te besluiten, en in de 
bij deze bepaling vastgestelde voorwaar
den, zich in hun verslag uitspreken over 
de adviezen van de door de verdachte 
gekozen geneesheren. (Wet van 9 april 
1930, gewijzigd bij die van 1 juli 1964.) 

24 augustus 1967. 1341 

BESLAG. 

StmJzalcen. - Teruggave van cle in 
beslag genomen voorwe1·pen aan hun eige
naar. - Rechter die cle publieke vonle1·ing 
beslecht. - Te1·uggave die ambtshalve lean 
bevolen w01·clen. - De rechter die over 
de publieke vordering beslist lTJ.ag a.rnbts
halve de terugga.ve van de aan hun eige
naar ontnomen voorwerpen bevelen. 
(Strafwetb., art. 44; Wetb. van strafv., 
art. 161, 189, 2ll en 370.) 

24 oktober 1966. 264 

BESTENDIGE DEPUTATIE. 

Eigenlijke rechtsmacht. - Artikel 107 
van de Grondwet.- Oont1•ole over cle wet
telijkheid van cle toegepaste beslttiten en 
ve1'01'deningen. - De bestendige depu
tatie van de provinciale raad die uit
spraak moet doen over de reclamatie in 
zaken van directe provinciale of gemeen
telijke belastingen, heeft, als eigenlijke 
rechtsmacht, het recht en de plicht na 
te gaan of de besluiten en verordeningen, 
die zij moet toepassen, met de wetten 
overeenstemm.en. (Grondwet, art. 107.) 

22 november 1966. 393 

BETAALDE FEESTDAGEN. 

1. - A1·tikel 5 van cle beslttitwet van 
25 feb1'ttcwi 1947. - Voonvcta1·den van 
we1·kget1·ouwheicl vervttld. - Recht van de 
a1'beide1• op cle uitbetaling van het loon voor 
cle feestclctg tvact1'0P is gestactkt. - Artikel 5 
van de besluitwet van 25 februari 1947 
betreffende het toekennen van loon aan 
de arbeiders voor een bepaald aantal 
feestdagen per jaar, kent bij verwijzing 
naar artikel 1 aan allc personen die 
onder lTJ.eer door een arbeidscontract zijn 
verbonden en de voorwaarden van werk
getrouwheid vervullen, bepaald krach
tens artikel 8, het recht toe op de uit
betaling van hun normaal loon op de 
gewone betaalda.g voor elke feestdag 
waarop zij niet gewerkt hebben. 

9 december 1966. 457 

2. - V oo1·waa1·den van we1'7cgetrmtwheid 
voo1·zien in de artikelen 10, 11 en 12 van 
het beshtit van de Regent van 2 april 1947. 
- A1·beiclscontmct clat gescho1·st wo1·dt of 
een einde neemt binnen cle twaalf we1·k
dagen clie cle wettelijke feestclag voo1·afgaan. 
- Venvo1·ven 1·echt van de a1·beide1· op de 
ttitbetaling van het loon voo1· deze feestclag. 
- De arbeider, die de voorwaarden van 
werkgetrouwheid vervult welke voorzien 
>Vorden in de artikelen 10, ll en 12 van 
het besluit van de Regent van 2 april 
194 7 tot bepaling van de algemene moda
liteiten van uitvoering van de besluitwet 
van 25 februari 1947, en onder meer de 
voorwaarde vervult gedurende ten minsto 
een dag gewerkt te hebben in de periode 
van twaalf werkdagen welke aan de feest
dag voorafgingen, heeft een verworven 
recht op de uitbetaling van het loon voor 
die feestdag, zelfs zo ondertussen het 
arbeidscontract een einde heeft genomen. 

9 december 1966. 457 
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3.- Scho1·sing of einde van het m·beids
contTact dat valt binnen de twaalf dagen 
die de feestdag voomfgaan. - Ve1·plichting 
van de weTlcgeve1' in wiens dienst de arbeide1· 
was gedurende die twaalf dagen. - N och 
de schorsing noch het einde van het 
arbeidscontract, vallende binnen de pe
riode van twaalf werkdagen die de feest
dag voorafgaan en tijdens dewelke de 
arbeider minstens gedurende een dag aan 
het werk was, stelt de werkgever in 
wiens dienst hij was vrij van de ver
plichting het loon voor die feestdag te 
betalen in zover cie arbeider door geen 
nieuw arbeidscontract verbonden is. 

9 december 1966. 457 

4.- We1·lcneme1' afwezig wegens onm·ij
willige weTlcloosheid. - W eTlcneme1· die 
het we1·lc niet he1·nomen heeft tijdens de 
peTiode van twaalf wedcdagen die de feest
dag vooTafgctan, omwille van de toepassing 
van de wettelijlce bepalingen betTetfende 
het jaaTlijlcs ve1·lof vcm de loont1·elclcenden. 
- Recht op het loon vom· deze feestdag. 
- De werlmemer die niet gedurende 
minstens een dag gewerkt heeft tijdens 
de periode van twaalf werkdagen die een 
feestdag voorafgaan, heeft desniettemin 
recht op het loon voor deze dag, wanneer 
de niettewerkstelling, al was het ten dele, 
te wijten is aan de toepassing van de 
wettelijke voorschriften betreffende het 
jaarlijks verlof van de loontrekkenden. 

14 juni 1967. 1259 

BETICHTING VAN VALSHEID. 

1. - Geding in cctssatie. - Strafzalcen. 
- Hof van cassatie dat een eis tot betich
ting van valsheid heeft aanvam·d en een van 
zijn leden heeft aangesteld om tot een onde1·· 
zoelc ave~· te gaan. - Onde1·zoelc waa1·uit 
blijlct dat een vennelding van het pTOces
ve1·baal van de te1·echtzitting voo1· de 1·echte1' 
in jeitelijlce aanleg, tegen dewellce de be
tichting van valsheid ge1·icht is, met de 
waaTheid niet ove1'eenstemt. - H of de 
doo1·haling van gezegde vem~elding beve
lende. - In strafzaken, wanneer na een 
eis tot betichting van valsheid te hebben 
aanvaard en een van zijn leden te hebben 
aangesteld om tot een onderzoek over te 
gaan nopens het in de betichting van 
valsheid gestelde feit, het Hof vaststelt 
dat uit dit onderzoek blijkt dat een ver
melding van het proces-verbaal van de 
terechtzitting, gehouden door het hof van 
beroep, met de waarheid niet overeen
stemt, beveelt het de doorhaling van die 

vermelding. (Wetb. van strafv., art. 459 
en 463.) 

5 december 1966. 439 

2. - Bu1·ge1'lijlce zalcen. Ve1·zoelc tot 
betichting van valsheid tegen een ve1"mel
ding van een vonnis. - Ontvanlcelijlcheid. 
- Voo1·waa1·de. - Een van de voor
waarden van ontvankelijkheid van een 
verzoek tot betichting van valsheid tegen 
een vermelding van een vonnis is dat 
deze de vaststelling is dat een materieel 
feit verricht of niet verricht werd door 
de rechter of in zijn aanwezigheid. (Veror
dening van juli 1737, titel II, art. 1.) 

25 mei 1967. 1175 

3. - Bu1'ge1·lijlce zalcen. - Ve1·zoelc tot 
betichting van valsheid tegen de beom·de
ling doo1' de 1·echte1· van de gegevens van 
het dossie1'. - Niet ontvanlcelijlc ve1·zoelc. 
- De beoordeling door de rechter van 
de gegevens van het dossier kan, zelfs 
indien zij onjuist is, niet leiden tot een 
procedure van betichting van valsheid. 

25 mei 1967. 1175 

4. - Bw·ge?'lijlce zalcen. - Incidenteel 
bij de voo1·ziening opgewmpen ve1·zoelc tot 
betichting van valsheid. - Niet ontvanlce
lijlc ve1·lclaa1·d ve1·zoelc. - Eise1· die in de 
lcosten client te wm·den vm·oo1·deeld. - Te-
1'ttgbetaling van de v661· het indie1,wn van 
het verzoelcsch1'ift geconsignee1·de sam. -
Wanneer een incidenteel bij 'een voorzie
ning opgeworpen verzoek tot betichting 
van valsheid niet ontvankelijk wordt ver
ldaard, wordt eiser in de kosten van dit 
verzoek veroordeeld, doch moet de door 
hem v66r het indienen van het verzoek
schrift geconsigneerde som hem worden 
teruggegeven. (Verordening van juli 1737, 
titel II, art. 51.) 

25 mei 1967. 1175 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 

1. - Bevoegdheid. - BtwgeTlijlce zalcen. 
- 0p1'oeping in gemeenvedclaTing vwn 
het vonnis. - GevoTmd doo1· de eise1' 
ten p1·incipale in de inleidende dag
vaa1·ding van het hoofdgeding. - Om
standigheid wellce niet tot gevolg heeft 
ctan de op1'oeping in gemeenve1·lcla1·ing 
van het vonnis de aa?"d van een hoo.fdeis 
toe te lcennen. - Rechte1' die bevoegd is om 
van de hoo.fdeis lcennis te nemen. - Rechter 
insgelijlcs bevoegd om van de op1·oeping in 
gemeenvedcla1'ing van het vonnis lcennis te 
nemen. - Uit de enkele omstandigheid 
dat de eiser ten principale, in de inlei
dende dagvaarding van het hoofdgeding, 
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insgelijks een derde in de zaak tot ge
meenverklaring van het vonnis opge
roepen lweft, volgt niet dat de oproeping 
in gen:wenverklaring van het vonnis moet 
worden beschouwd als een onafhankelijke 
eis die, derhalve, de bevoegdheid van het 
geding in zijn geheel kan bepalen ; de 
rechter die bevoegd is OITl over de hoofd
eis uitspraak te doen, neemt kennis van 
de oproeping in gemeenverklaring van 
het vonnis. (Wet van 25 ITmart 1876, 
betreffende de bevoegdheid, art. 38, lid l.) 

6 oktober 1966. 158 

2. - Aanleg. - BuTge1·lijke zaken. -
Begroting van het geschil. - Wettelijke 
gTondslag. - Beg1·oting zonde1· gevolg. -
De begroting van het geschil in de dag
vaarding, tot bepaling van de aanleg, 
mist elk gevolg wanneer de wet de grond
slagen voor de begroting van het geschil 
bepaalt. 

3 november 1966. 307 

3. - Aanleg. - Btwgerlijke zaken. -
Geen gegevens die de toepassing van de 
tvettelijke g1•ondslag vom· de begroting van 
het geschil mogelijk mctken. - Beslissing 
in laatste aanleg. - vYanneer noch in de 
alden van de rechtspleging voor de eerste 
rechter, noch in de beslissing van deze 
laatste gegevens voorhanden zijn welke 
de toepassing van de wettelijke grand
slag voor de begroting van het geschil 
m.ogelijk maken, is de beslissing in laatste 
aanleg gewezen. 

3 november 1966. 307 

4.- Bevoegdheid.- Bu1·geTlijke zaken. 
- Rechtbanlc van eeTste aanleg. - A7·ti
kel 8 van de wet van 25 mam·t 1876. -
Dmagwijdte. - Artikel 8 van de wet van 
25 maart 1876 over de bevoegdheid in 
burgerlijke en handelszaken is vreemd 
aan de bevoegdheid van de rechtbank 
van eerste aanleg, in hoger beroep be
slissende. 

17 november 1966. 376 

5. - Bevoegdheid. - Bu7•ge1'lijke zalcen. 
- V oTde7'ing tot ve1·goeding van de schade 
voortsp7'ttitende ttit een m·beidsongeval of 
uit een ongeval dat zich op de weg naa1· 
of van het weTk voonloet. - Eis tot betaling 
van de fo1jaitai1·e vergoedingen en van het 
aanvttllend voo1·deel door het bedrijfshoofd 
bedongen in de V61'Zeke7·ingsove1·eenkornst. 
- Geschil behorende tot de bevoegdheid 
van de vTedeTechteT. - W anneer de door 
het bedrijfshoofd overeengekomen ver
zekering tot betaling van de vergoedingen 
bedoeld bij de wetgeving op de vergoe-

ding van de schade voortspruitende uit 
de arbeidsongevallen of uit de ongevallen 
die zich op de weg naar of van het werk 
voordoen, aanvullende voordelen ten gml
ste van het slachtoffer of van zijn recht
hebbenden bedingt, behoort de vordering 
tot betaling zowel van de forfaitaire ver
goedingen als van de aanvullende voor
delen tot de bevoegdheid van de vrede
rechtcr. ( Gecoordineerde wet ten op de 
vergoeding van de schade voortsprui
tende uit de arbeidsongcvallen, art. 24.) 

13 januari 1967. 576 

6. - Bu1•geTlijke zaken. - Voo7'tv61-p 
en oo1·zaalc van een eis. - Bepaald in 
principe doo1· de dagvaanling. - Wijzi
gingen blijlcende ttit de conclttsie van de 
eisende pa1·tij. - V eTeiste vom·waanlen 
opclctt de Techter e1·van kennis lean nemen. 
- Zo het voorwerp of de oorzaak van 
een v66r de rechter gebrachte eis in 
principe door de dagvaarding bepaald 
wordt, kan dit voorwerp uitgebreid of de 
oorzaak van de eis gewijzigd worden door 
de conclusie van een partij op voorwaarde 
dat de tegenpartij over die uitbreiding 
of die wijziging concludeert zonder de 
ontvankelijkheid ervan te betwisten. 

13 januari 1967. 577 

7. - BtwgeTlijke zaken. - Recht bank 
van ee1·ste aanleg wctm·bij het hager be1·oep 
tegen een vonnis van de vrede1·echter aan
hangig is. - Rechtbank van eeTste aanleg 
die de V1'ede1·echter onbevoegd ve1·klam·t. -
Recht bank die nadien de zaalc .aanhoudt en 
ove1' de zaak zelf ttitspmak doet ove7·een
komstig m·tilcel 4-73, lid 3, van het Wetboek 
van bu1·geTlijke 1'echtsvoTde7'ing. - Be
schikkend gedeelte dat aan de gewone 1·egels 
van aanleg is ondenvm·pen. - W anneer 
de rechtbank van eerste aanleg, na als 
rechter in hoger beroep van een vonnis 
van de vrederechter te hebben beslist 
dat deze rechter onbevoegd was, de zaak 
aanhoudt overeenkomstig artikel 473, 
lid 3, van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering, en oordelende dat ze tot 
haar bevoegdheid behoort, over de zaak 
zelf uitspraak doet, is haar beslissing in 
laatste aanleg gewezen, in zover zij de 
vrederechter onbevoegd verklaart, en is 
zij voor het overige aan de gewone regels 
van de aanleg onderworpen. 

2 februari 1967. 684 

8.- Bevoegdheid.- Bu1·ge1·lijke zaken. 
- Rechte1· die beslist dat een vo1·de1·ing tot 
schadeve1·goeding in beginsel gegrond is, 
voo1' een bestanddeel van de schade een 
ve1·goeding toelcent en vooT het overige een 
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onde?·zoeksmaatTegel beveelt. - Rechte?' die 
impliciet beslist dat de voTde?·ing tot zijn 
bevoegdheid behoo?'t. - Wanneer de rech
ter beslist dat een vordering tot vergoe
ding van een schade in beginsel gegrond 
is, een vergoeding toekent wegens een 
bestanddeel van de schade en voor het 
overige een deskundigenonderzoek be
veelt, beslist hij impliciet doch nood
zakelijk dat de vordering tot zijn be
voegdheid behoort. 

16 maart 1967. 882 

9. - W edc?·echteTS?'aad. - Betwistingen 
betTefjencle de a?·beidsovereenlcomst. - Be
g?·ip. - De werkrechtersraden zijn be
voegd om kennis te nemen van betwis
tingen betreffende de arbeidsovereen
kmnst, welke rechtstreeks hun oorsprong 
vinden in dergelijke overeenkomst ; zij 
zijn niet. bevoegd om kennis te nemen 
van betwistingen waartoe een n'isdrijf 
of een oneigenlijk misdrijf dat ter gelegen
heid va.n de betrekkingen welke dergelijk 
contract tussen de werkgever en de work
man of bediende doen ontstaan, gepleegd 
werd, <'anleiding geven. (Wet van 9 juli 
1926, art. 1 en 43.) 

31 oktober 1966. 287 

10.- Stmfzaken.- Bijzonde1'e beedig
de jachtwctchte?'. - W anbed1·ijj doo?' een 
jachtwctchte?' gepleegd. - Bevoegdheid van 
het hoj van be?'Oep in eeTste en laatste aan
leg. - Voo?'waaTde. - Opdat het wan
bedrijf gepleegd door een bijzondere 
beedigde jachtwachter tot de bevoegd
heid van het hof van beroep in eerste 
en in laatste aanleg zou behoren, vol
staat het niet dat deze wachter in geen 
andere hoedanigheid dan deze van offi
cier van gerechtelijke politie had mogen 
optreden, noch dat hij uiterlijk in die 
hoedanigheid zou opgetreden zijn ; het is 
vereist dat hij wettelijk in die hoedanig
heid zou opgetreden zijn op het ogenblik 
dat hij het hem ten laste gelegd feit 
gepleegd heeft. 

3 oktober 1966. 152 

11. - Stmjzaken.- A?·tikelen 483 en 
484 van het Wetboek van strajvo?'de?·ing. 
- Bepaling toepasselijlc op de leden van 
de Rijkswacht, verclacht van misdaad of 
wanbed?·ijj in de uitoejening van lmn 
ambt van otficiM' van de ge?'echtelijlce 
politie. - De bepalingen van de arti
kelen 483 en 484 van het Wetboek van 
strafVordering zijn toepasselijk op de 
leden van de Rijkswacht die met de 
hoedanigheid van officier van de gerech-

telijke politie bekleed zijn en die ver
dacht zijn een misdaad of een wan be
drijf in de uitoefening van hun ambt 
van officier van de gerechtelijke politie 
te hebben gepleegd. 

17 oktober 1966. 231 

12. - Bevoegdheicl in stmjzaken. -
Raadkmner van de rechtbanlc van ee?·ste 
aanleg die een belclaagde wegens een tvan
bed?'ijj, met aanneming van ve?'zachtende 
omstandigheden, naa?' de bevoegcle politie
?'echtbanlc ve1'wijst. - W anbed?·ijj gepleegd 
b·uiten het a?'?'ondissement. - Belclaagcle 
die zijn ve?'blijjplaats niet heejt en die niet 
gevonden werd in het ct?'?'ondissement. -
Onbevoegdheicl van de ?'aadlcamm· van dit 
aT?'Ondissement. - De raadka1ner van 
een rechtbank van eerste aanleg is on
bevoegd om een ·wan beclrijf gepleegd 
buiten haar arrondissement en ten laste 
gelegd van een beklaagde die er zijn 
verblijfplaats niet heeft en die er niet 
in gevonden werd, te contraventionali
seren. (Wetb. van strafv., art. 23, 29 
en 63.) 

24 oktober 1966 en 20 juli 1967. 
265 en 1320 

13. - Stmjzalcen. - BtwgeTlijke ?'echts
vo?·de1'ing. - VO?·deTing tot he?·stel van de 
schade aan de we?'kgeve?' ve?·oo?·zaalct doo?' 
een inbTmtlc op de stTajwet gepleegd doo1' 
een aangestelde. - Bevoegdheid vctn het 
stmjgei·echt. - Het strafgerecht is be
voegd om uitspraak te doen over de 
vordering tot herstel van de schade aan 
de werkgever veroorzaakt door eon in
brenk op de strafwet gepleegd door zijn 
aangestelde, ook indien die inbreuk word 
gepleegd tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst. (Wet van 17 april 
1878, art. 3 en 4; wet van 9 juli 1926, 
art. l en 43.) 

31 oktober 1966. 287 

14. - Bevoegdheid. Stmjzalcen. -
Bu?'ge?'lijke vonle?·ing. - Vo?·de?·ing voo?' 
de stmj?·echte?·l~jke ?'echtsmacht ingesteld 
wannee?' de pttblielce vO?·deTing veTjaaTd is. 
- Onbevoegdheid. - De strafrechterlijke 
rechtsmacht is onbevoegd om kennis te 
nemen van een vordering strekkende tot 
de vergoeding van de door een overtre
ding veroorzaakte schade indien, op het 
ogenblik waarop die vordering v66r haar 
gebracht wordt, de publieke vordering 
verjaard was. 

7 november 1966. 334 

15. - Bevoegdheid. Stmfzalcen. -
Bu?'ge1'lijlce vo?·de?'ing. - Feit als gecon-
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traventionalisee1·d wanbedrijj naar de poli
tie1·echtM' ve1·wezen. - l!'eit door de 1·echter 
ove1·t1wling gekwalificeerd. - B~t1·ge1·lijke 
vorde1·ing ingesteld voo1• het VM'St1·ijken van 
de verjaringstermijn van de st1·afvorde1'ing 
toepasselijk op een gecontraventionaliseerd 
wanbed1·ijj, maar na het verstrijlcen van 
de op een overt1·eding toepasselijlce termijn. 
- Onbevoegdhwid. - W anneer de politie
rechtbank beslist dat een feit welk v66r 
haar onder de kwalificatie v'an een gecon
traventionaliseerd wanbedrijf verwezen 
werd, slechts een overtreding uit1naakt, 
is zij niet bevoegd om kennis te nemen 
van de, burgerlijke vordering v66r haar 
ingesteld na het verstrijken van de op 
de overtreding toepasselijke verjarings
termijn van de strafvo:cdering, zelfs in
dien de benadeelde partij verklaard heeft 
zich bmgerlijke partij te stellen v66r het 
verstrijken van de op het gecontraven
tionaliseerd wanbedrijf toepasselijke ter
mijn. 

7 november 1966. 334 

16.- Strajzaken.- Betwisting nopens 
de ontvankelijlcheid van een tegenbe1'0ep. 
- Is geen betwisting nopens de bevoegd
heid. - Een geschil dat tot voorwerp 
heeft de ontvankelijkheid van een tegen
beroep is geen geschil over de bevoegd
heid van de rechter in hager beroep. 

5 december 1966. 440 

17. - Bevoegdheid. - Strajzaken. -
V m·deling van de zaken onde1· de onder
scheiden kame1·s van eenzelfde rechtbank. 
- Buiten de bevoegdheid vallende kwestie. 
- De verdeling van de zaken onder de 
onderscheiden kamers van de correctio
nele rechtbank of van het hof van beroep 
betreft de bevoegdheid niet. 

9 januari 1967. 561 

18. - Bevoegdheid. - Strajzaken. -
N otaris voor de cOT1'ectionele 1'echtbank ver
volgd wegens het dragen in het openbaa1· 
van een valse naam in de alcten van zijn 
ambt. - Exceptie van onbevoegdheid ge
grond hierop dat de jeiten valsheid in 
a~tthentielce en openba1·e gesch?-ijten op
leve1'en. - Exceptie venvorpen wegens het 
ontb1•elcen van gegevens waa1·uit lean ~v01·den 
ajgeleid dat de jeiten met bed1'ieglijk opzet 
of met het oogme1•lc om te schaden werden 
gepleegcl en dat ze schacle hebben lcunnen 
be1'0lclcenen. - W ettelijlcheid. - W am1.eer 
een notaris, vervolgd voor de correctio
nele rechtbank om in het openbaar in de 
alden van zijn ambt een naam te hebben 
aangenomen die hem niet toebehoort, 
een exceptie van onbevoegdheid naar 
voren brengt welke gegrond is hierop dat 

de feiten, gesteld dat ze bewezen zijn, 
valsheid in authentieke en openbare ge
schriften opleveren, is de verwerping van 
de exceptie wettelijk gerechtvaardigd 
door de vaststelling van het ontbreken 
van elk gegeven waaruit kan worden 
afgeleid dat de feiten met bedrieglijk 
opzet of met het oogmerk om te schaden 
werden gepleegd en dat ze schade hebben 
kunnen berokkenen. (Impliciete oplos
sing.) 

6 februari 1967. 695 

19. - Bevoegdheicl. Strajzalcen. -
Misdaad. - Beschilclcing tot verwijzing 
voor de co1'1'ectionele rechtbank. - Geen 
vermelding van ve1·zachtencle omstandig
heclen. - Onbevoegdheid van de C01'1'ec
tionele rechtbanlc.- Wanneer de beschik
king van de raadkamer van de rechtbank 
van eerste aanleg, waarbij een van mis
daad verdacht persoon naar de correc
tionele rechtbank wordt verwezen, geen 
verzachtende omstandigheden vermeldt, 
is de correctionele rechtbank niet be
voegd om van het misdrijf kennis te 
nemen. (Wet van 4 oktober 1867, art. 1; 
wet van 23 augustus 1919, art. 3.) 

6 februari 1967. 699 

20. - Strafzaken. - A1·tilcelen 4_,79 en 
volgencle van het Wetboelc van stTajvorcle-
1'ing. - Wanbedrijj gepleegd doo1· een 
otficieT van gM'echtelijke politic in cle ~tit
oefening van zijn ambt. - Bevoegdheid 
van het Hoj van beroep.- Recht van VM'
volging dat enkel tot de bevoegdheid van de 
proc~weur-geneTaal bij bedoeld hof behoo1·t. 
- Aileen het Hof van beroep is bevoegd 
om kennis te nemen van een door een 
officier van gerechtelijke politie in de uit
oefening van zijn ambt gepleegd wan
bedrijf en het recht van vervolging 
wegens dit misdrijf behoort uitsluitend 
aan de procureur-generaal bij bedoeld 
hof. (Wetb. van strafv., art. 479 en 483 
en wet van 6 juli 1810, art. 4.) 

24 april 1967. 1035 

21. - Bevoegdheid. Strafzalcen. -
Aanvmag tot verwijzing naM de bu1·ge1·
lijke rechte1· om ~titspTaalc te cloen OVM' een 
p1·ejudicieel geschil. - Aanvraag die 
vTeemcl is aan cle bevoegdheid in de zin 
van artilcel 416, lid 2, van het Wetboelc 
van strajvo1·de1·ing. - Betwist niet de bij 
artikel 416, lid 2, van het Wetboek van 
strafvordering bedoelde bevoegdheid van 
de onderzoeksrechter of van een onder
zoeksgerecht de verdachte die voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling enkel 
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vraagt om te worden verwezen naar de 
burgerlijke rechter teneinde uitspraak te 
horen doen over een prejudicieel geschil. 

29 mei 1967. 1184 

22. - Bevoegdheid. - Strajzaken. -
Voor de kame1· van inbeschuldigingstelling 
ingestelde eis st1·ekkende tot verwijzing naa1• 
de burgerlijke 1·echter teneinde uitspmak 
te doen over een prejudicieel geschil. -
A1·rest dat beslist dat deze eis m·eemd is aan 
de bij a1·tikel 539 van het W etboek van 
strajvorde1·ing bedoelde onbevoegdheid. -
Arrest dat niet ove1· de bevoegdheid is 
gewezen in de zin van m·tikel 4.16, lid 2, 
van bedoeld wetboek. - Is niet gewezen 
over de bevoegdheid in de zin van arti
kel 416, lid 2, van het Wetboek van 
strafvordering, het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling, die zich ertoe 
beperkt niet ontvankelijk te verklaren 
het verzet van de verdachte tegen de 
beschikking, waarbij hij naar de correc
tionele rechtbank wordt verwezen, op 
grond dat de verdachte door voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling zijn 
verwijzing naar de burgerlijke rechter te 
vorderen teneinde uitspraak te horen 
doen over een prejudicieel geschil, de 
onbevoegdheid van de onderzoeksrechter 
of van de raadkamer in de zin van arti
kel 539 van bedoeld wetboek niet heeft 
opgeworpen. 

29 mei 1967. 1184 

BEWIJS. 

HooFDSTUK I. - Algemene begrippen. 

HooFDSTUK II. ~ Bewijs do01· geschnjt. 

HooFDSTUK III.- Bewijs door getuigen. 

HooFDSTUK IV.- Ve1·moedens. 

HooFDSTUK V. - Bekentenis. 

HooFDSTUK. VI. - Eed. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMENE BEGRIPPEN. 

1. - Zaken van koophandel. - Teniet
gaan van een commerciele verbintenis. -
Persoon, die de verbintenis aangegaan 
heejt, niet mee1• koopman zijnde. - Be
wijs do01· alle 1·echtsmiddelen niettemin 
ontvctnlcelijlc.- Ret bewijs van een com
merciele verbintenis of van haar teniet
gaan mag door aile rechtsmiddelen gele-

verd worden, zelfs indien hij die de ver
bintenis zou aangegaan hebben niet meer 
koopman is. (Wet van 15 december 1872, 
art. 25.) (Impliciete oplossing.) 

12 september 1966. 50 

2. - Bu1•ge1'lijlce zalcen. Vo1·de1'ing 
geg1·ond op een inbreulc op de strafwet. -
V e1·weerder die het bestaan aanvoert van 
een omstandigheid, wellce volgens hem, de 
gepleegde daad 1'echtvam·digt. - Bewe1·ing 
die op geen enlcel element ste~mt. - Vonnis 
dat ze niet bewezen verlclaa1·t. - Geen 
schending van a1·tilcel 1315 van het B~w
ge1·lijk Wetboelc. - Wanneer de verweer
der in een burgerlijke rechtsvordering, 
gegrond op een inbreuk op de strafwet, 
het bestaan aanvoert van een omstandig
heid, welke volgens hem de gepleegde 
daad rechtvaardigt, schendt niet arti
kel 1315 van het Burgerlijk Wetboek de 
rechter die deze aanvoering verwerpt 
omdat geen enkel element toelaat eraan 
geloofwaardigheid te hechten. 

7 oktober 1966. 176 

'3. - Strajzalcen. - Belclaagde die een 
1'echtvaardigingsgrond i1woept. - Beslis
sing die vaststelt dat de bewe1·ing van het 
feit, waa1·uit de beklaagde een 1'echtvam·di
gingsgrond afleidt, geen stetm ·Vindt in de 
gegevens van de zaalc.- Beslissing die aan 
de belclaagde geen bewijs oplegt. - Legt 
aan de beldaagde geen bewijs op van het 
bestaan van een door he1n ingeroepell' 
rechtvaardigingsgrond, de beslissing die 
weigert ze te aanvaarden om reden dat de 
bewering van het feit, waaruit de beklaag
de die rechtvaardigingsgrond wil afieiden, 
geen stetm vindt in de gegevens van de 
zaak. 

10 oktober 1966. 187 

4. - Stmjzalcen. - Geval waarin de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel voo1·ziet. 
- Recl~tM' die aan de vedcla1'ing van de 
ve1·dachte mee1• geloof hecht dan aan deze 
van een getuige. - Geen ve1·plichting, bij 
ontstentenis van conclusie, om die beooJ'
deling te motive1·en. - In strafzaken, 
wanneer de wet geen bijzonder bewijs
middel voorschrijft, beoordeelt de rechter 
in feitelijke aanleg soeverein, in feite, de 
elementen die hem worden onderworpen, 
zonder dat hij verplicht zou zijn, bij 
gemis van conclusie dienaangaande, de 
redenen op te geven waarom hij zijn 
overtuiging op de verldaringen van de 
verdachte eerder dan op deze van een 
getuige heeft gesteund. 

5 december 1966. 447 
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5. - Stmjzaken. - Geval wacwin de 
wet geen bijzondm· bewijsmicldel voo7'
sclvrijjt. - Bewijskmcht van de aan de 
1'echtm· oveTgelegcle jeitelijke gegevens. -
Soeve1·eine beoo1·deling dooT de jeitem•echte7'. 
- Reclenen. - In strafzaken, als de wet 
geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de feitenrechter soeverein in 
feite de bewijskracht van de feitelijke 
gegevens die hmn worden overgelegd 
zonder ertoe gehouden te zijn, bij ge
breke van conclusie op dat stuk, de re
denen aan te duiden die hem ertoe ge
bracht hebben zijn overtuiging op het 
ene en niet op het andere bestanddeel te 
stetu1.en. 

25 januari 1967. 642 

6. - Stmjzaken. - Belclctagcle die jeiten 
aanvoe1·t tot betwist·ing van het bestaan van 
een bestanddeel van het misd1·ijj. - Be
slissing waaTbij wonlt vastgesteld dat dit 
bestanclcleel bewezwn is en clctt in cle bewe-
1"ing vctn de beklctagde geen geloojwaanlig 
gegeven voo1·komt. - Beslissing die aan de 
gettdge geen bewijs oplegt. - W anneer de 
beklaagde feiten aanhaalt tot betwisting 
van het bestaan van een bestanddeel 
van het misdrijf miskent de rechter, die 
beslist dat dit bestanddeel van het mis
drijf bewezen is en dat in de bewering 
van de beklaagde geen geloofwaardig ge
geven voorkomt, geenszins de wetsbepa
lingen betreffende de bewijslast in straf
zaken. 

20 rnaart 1967. 891 

7. - Stmjzalcen. - Geval waa1•in de 
wet geen bijzonde1· bewijsmiddel oplegt. -
Soeve1·eine beoordelin g cloo1' cle jeitenrech
te1', - In strafzaken, wanneer de wet 
geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, 
beoordeelt de rechter soeverein in feite 
de bewijskracht van de onderscheiden 
hem overgelegde elementen. 

10 april 1967. 959 

8. - Btwgerlijke zalcen. - Incidenteel 
be1·oep. - Appellant die beweert dat een 
deel van zijn eis doo1' cle eerste 1·echte1· ten 
01H'echte is ajgewezen.- Appellant op wie 
de bewijslast van de gegTondheid van dit 
cleel van de eis 1'ttst. - Op de eisende partij 
van wie een van de eisen is afgewezen en 
die, op het hager beroep van de verwe
rende partij ten aanzien van de andere 
eisen, een incidenteel bero8p heeft inge
steld, rust de bewijslast van het feit 
waarop de door de eerste rechter afge
wezen eis is gegrond. (Burgeri. Wetb., 
art. 1315.) 

1 juni 1967. 1199 

9. - Di1·ecte belastingen. - Raming 
van de belastbw·e g1·ondslag bij veTgelij
king met sooTtgelijlce belastingplichtigen. 
- H oeclanigheid van belastingplichtige 
cloo1· de administ·ratie vastgesteld met 
belmlp van veTmoeclens. - A1·1·est waa1·bij 
wonlt beslist dat de belastingplichtige geen 
tegenbetvijs levert. - A1Test clat de lctst van 
het bewijs omlceert. - Keert de bewijslast 
niet om het arrest, dat tot rechtvaardi
ging van de raming van de inkomsten 
van een belastingplichtige bij vergelij
king met die van soortgelijke belasting
plichtigen, beschouwt dat de hoedanig
heid van de belastingplichtige door de 
administratis is bepaald met behulp van 
vermoedens en beslist dat de belasting
plichtige geen tegenbewijs levert. (Ge
coiirdineerde wetten betreffende de in
komstenbelatingen, art. 28.) 

6 juni 1967. 1220 

10. - Btwgerlijke zalcen. - Bewijsvoe-
1'ing. - Rol van de 1'echte1·. - Aard en 
g1·enzen. - De rol van de rechter bij de 
bewijsvoering in bm·gerlijke zaken is niet 
noodzakelijk passief ; de rechter kan 
onder rneer ambtshalve, binnen de gren
zen van het hmn onderworpen geschil, 
bepaalde onderzoeksrnaatregelen gelas
ten en zijn beslissing op de feitelijke eruit 
voortvloeiende gegevens gronden. (Burg. 
Wetb., art. 1315.) 

15 juni 1967. 1265 

HOOFDSTUK II. 

BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 

11. - Schfijtelijlc bewijs. - Bu1·ge1'
lijlce zctlcen. - Bewijskmcht van de alcten. 
- Alcte tot bepaling van verlcoopvoo1'Wcta1'
den.- Uitlegging doo1· de rechte1·.- Uit
legging veTenigbaa1' met de bewoo1·dingen 
van deze alcte ve1·gelelcen met d1:e van een 
ande1·e alcte waa1'1War de ee1'8te venvijst. -
Geen schending van de bewijslcmcht van de 
eerste alcte. - Schendt niet de bewijs
lu·acht van een akte tot bepaling van ver
koopvoorwaarden het arrest dat van deze 
akte een uitlegging geeft'welke verenig
baar is met de bewoordingen ervan ver
geleken met die van een andere akte 
waarnaar de eerste verwijst. 

2 september 1966. 5 

12. - Sch1·ijtelijlc bewijs.- Stmjzalcen. 
- Bewijsle1·acht van de akten. - Bu1'[Jet'
lijke 1'echtsv01•de1·ing. - Oonclusie. -Be
slissing waaTbij een vTaag van de bU1'[Je1'
lijke paTtij ve1·wo1·pen wordt om de reden 
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dat e1· geen oo1·zakelijlc verband bestaat ttts
sen het misdrijj en de schade, terwijl be
lclaagde het bestaan van dit oorzalcelijlc veT
band alleen betwist heejt wat bet1·ejt een 
deel van de schade. - Schending van de 
bewijslc1·acht van de conclttsie. - Schendt 
de bewijskracht van de met elkaar over
eenstemmende conclusies van de partijen, 
de beslissing welke een vraag van de bur
gerlijke partij verwerpt om de reden dat 
er geen oorzakelijk verband bestaat tus
sen het ten laste van beklaagde bewezen 
verklaarde misdrijf en de aangevoerde 
schade, terwijl beklaagde het bestaan 
van dit oorzakelijk verband slechts be
twist had wat betreft een deel van deze 
schade. 

5 september 1966. 6 

13.- Schi'ijtelijlc bewijs.- Strajzalcen. 
- Bewijslcmcht van de alcten. - JJ!liddel 
aanvoe1·ende dat de bestTeden beslissing de 
bewijslcmcht van een bepaalcle akte mis
lcent. - Beslissing die op deze alcte niet 
stettnt. - JYI iddel clat jeitelijlce gmnclslag 
mist. -Mist feitelijke grondslag het mid
del dat aanvoer dat de bestreden beslis
sing de bewijskracht van een bepaalde 
aide miskent, wanneer de beslissing niet 
op deze akte steunt. 

5 september, 25 oktober en 12 decem
ber 1966, 9 en 23 januari, 20 februari en 
18 april1967. 9, 273, 460, 556, 624, 769 

en 1009 

14.- ScMijtelijlc bewijs. - Zalcen van 
directe belastingen. - Uitlegging va.n een 
alcte. - Uitlegging vm·enigbaar met ham· 
bewoo1'clingen. - Geen mislcenning van de 
bewijskmcht van de alcten.- Miskent niet 
de bewijskracht van een alcte, de rechter 
die ervan een met haar bewoordingen 
verenigbare uitlegging geeft. 

7 septernber 1966. 17 

15.- Schi-iftelijlc bewijs.- Bu.1·ge1·lijke 
zalcen. - Bew~isk1'acht vcm de akten. -
Beslissing die acm een vonnis een ande1·e 
vaststelling toeschi'ijjt dan die wellce het 
bevat. - JJ!lislcenning van de bewijshacht 
van die alcte. - Miskent de bewijskracht 
van een vonnis de beslissing die aan deze 
akte een andere vaststelling toeschrijft 
dan die welke zij bevat. (Burgeri. \Vetb., 
artt. 1319 en 1320.) 

8 en 23 september 1966. 25 en 88 

16. - SchTijtelijlc bewijs. - Bewijs
lcTacht van de alcten. - Overeenlcomst. -
Uitlegging van een beding, doo1· de ?'echteT, 
in het licht van andeTe bedingen van de-

zelfde overeenlcomst. - Opzoelcing van het 
gemeen opzet de?' paTtijen. - Uitlegging 
ve1'enigbaaT met de bewo01·dingen van het 
geheel van genoemde bedingen. - Geen 
mislcenning van de bewijslcmcht van de 
ove1·eenlcomst. - Miskent niet de bewijs
kracht van een overeenkomst, de rechter 
die een beding ervan uitlegt in het licht 
van andere bedingen en door het gemeen 
opzet van de partijen op te zoeken, voor 
zoveel deze uitlegging met de bewoor
dingen van het geheel van die bedingen 
verenigbaar is. (Burg. Wetb., artt. ll56, 
ll61, 1313, 1320 en 1322.) 

8 septe1nber 1966. 29 

17. - Bewijs do01· gesclw·ijt. - BtwgeT
lijlce zalcen. - Bewijslcmcht van de alcten, 
- Oonclusie. - Met de bewoo1·dingen van 
de conclttsie niet onveTenigbare ttitlegging. 
- Geen mislcenning van de bewijsk?·acht 
van deze alcte. - De bewijskracht van de 
akten wordt niet miskend door de rechter 
die van de conclusie van een partij een 
met de bewoordingen van deze akte niet 
onverenigbare uitlegging geeft. (Burg. 
Wetb., artt .. 1319, 1320 en 1322.) 

12 september 1966, 25 april en 11 mei 
1967. 40, 1044 en 1104 

18. · - Sclw·ijtelijlc bewijs. - Recht
streelcse belastingen. - Bewijslcmcht van 
de alcten. - Authentieke akte doo1· de be
lastingplichtige tegen de administmtie de1· 
di1·ecte belastingen inge1·oepen. - V e1'· 
lcla1'ingen van de pm·tijen in bedoelde alcte. 
- Ad1m:nistTatie ontvanlcelijk om de vals
heicl eTvan te bewijzen. - De adminis
tratie vermag door alle rechtsm.iddelen 
te bewijzen dat de door de partijen in 
een authentieke akte afgelegde verkla
ringen niet oprecht zijn, zonder dien
aangaande tot een inschrijving van vals
heid te moeten overgaan. 

20 septe1nbre 1966. SO 

19.- Bewijs door gesclw·ijt.- Bewijs
k?·acht van de alcten. - Ovenenlcomst. -
Uitlegging cloo1· de jeiten1·echte1'. - Uit
legging ve1·enigbaa1· met de te1·men van cle 
ove1·eenlcomst. - Geen schending van de 
bewijslcmcht van cleze ovm·eenkomst. -
Miskent de bewijskracht van een. over
eenkonlSt niet de rechter die er een met 
de term.en ervan verenigbare uitlegging 
van geeft. 

29 september 1966 en 7 februari 1967. 
91 en 712 

20. - Di1·ecte belastingen. - Beslissing 
van de directetw de1· belastingen. - Uit
legging clooT het hof van be1·oep. - JJ![et de 
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bewoo1·dingen van deze akte veTenigbare 
~•·itlegging. - Geen mislcenning van de 
bewijskmcht van de akte. - Miskent niet 
de bewijsluacht van de beslissing van de 
directeur der belastingen, het hof van 
beroep dat ervan een m.et zijn bewoor
dingen verenigbare uitlegging geeft. (Bur
gerlijk Wetb., artt. 1319, 1320 en 1322.) 

27 september 1966. 131 

21.- Sclwijtelijk bewijs.- Stmjzctlcen. 
- Bewijslcmcht van een deshmclig Ve?'slag. 
- Schending.- BegTip.- Schendt niet 
de bewijskracht van een deskundig ver
slag waaruit blijkt dat het slachtoffer 
van het misdrijf geen sporen van geweld 
vertoonde, het arrest dat, om de be
klaagde wegens aanranding op de eer
baarheid, gepleegd met geweld of bedrei
ging op de persoon van bedoeld slacht
offer, te veroordelen, zich ertoe beperkt 
vast te stellen dat het misdrijf bewezen is 
gebleven door het onderzoek van de zaak 
voor het hof. 

3 oktober 1966. 150 

22. - Schi'ijtelijlc bewijs. - BnTgel'· 
l-ijlce zaken. - Bewijslcmcht van cle akten. 
- Uitlegging doo1• het hoj van be1·oep van 
het beToepen vonnis en van cle ctlcte van 
hoge1• be1·oep. - Uitlegging ve1·enigbaar 
met cle termen ervan. - Geen miskenning 
van cle bewijskmcht van die alcten. - Mis
kent niet de bewijsluacht van het beroe
pen vom1is en van de akte van hager be
roep, de rechter die een met de termen 
ervan verenigbare uitlegging geeft. 

7 oktober 1966. 173 

23. - Sohl-ijtelijlc bewijs. - Bewijs
lcmcht van cle alcten. - Strajzalcen. -
Bn1•gerlijke rechtsvoi·de1·ing. - V erplichte 
aanspmkelijkheidsvel·zekering inzalce mo
toi'Tijtnigen. - Type-overeenlcomst, arti
kel 34. - A1Test clat van clit beding een 
met zijn bewoordingen onverenigba1·e nit
legging geejt. - Miskenning van cle be
wijskracht van die alcte. - Miskent de be
wijskracht van de type-overeenkomst van 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, het arrest dat aan 
artikel 34 van deze overeenkomst een 
met zijn bewoordingen onverenigbare 
betekenis toeschrijft. 

10 oktober 1966. 179 

24. - Schl-ijtelijlc bew~js. - Bewijs
k1·acht van cle akten. - Bnl'ge?·lijke zaken. 
- Statuten van een vennootschap.- Uit
legging door cle l'echte?' bel'ttstend op 
extrinsieke elementen. - Uitlegging met 
cle bewoorclingen van cle statnten verenig-

beta!'. - Geen mislcenning van cle bewijs
lcTacht van cleze akte. - Miskent niet de 
bewijsluacht van een heeling van de sta
tuten van een handelsvennootschap, de 
rechter die, op extrinsieke omstandighe
den steunende, van dit heeling een met 
de termon ervan verenighare uitlegging 
geeft. 

14 oktoher 1966. 204 

25. - SchTijtelijlc bewijs. - Bewijs
h·acht van cle alcten. - Stmjzaken. -
BnrgeTlijke 1'echtsvonlering. -JYliddel clat 
aanvoeTt clat cle bestTeden beslissing cle 
bewijskmcht van een bepaalde akte mis
kent. - Beslissing welke clie akte nietig 
ve1'klaart. - 111 iclclel clat jeitelijke g?'ond
sZa:g mist. - Mist feitelijke grondslag het 
m1ddel dat aanvoert dat de bestreden 
heslissing de bewijsluacht van een be
paalde akte miskent, terwijl de beslissing 
het akkoord dat deze alde vaststelt nietig 
verklaart en niet crop gesteund is. 

31 oktober 1966. 301 

26.- Sch1·ijtel·ijlc bewijs.- Stmfzaken. 
- Bewijshacht van de alcten. - Vonnis 
clat zijn beslissing op cle gezarnenlij'ke ge
gevens van cle zactlc ste1mt. - Beslissing 
clie cle inhottcl van geen stulc tegensp1·eelct. -
Geen miskennin,q van cle bewijskracht van 
cle akten. - Miskent de bewijsluacht van 
de stukken van het strafrechtelijk dossier 
niet, het vonnis dat zijn beslissing op 
de gezamenlijke gegevens van de zaak 
steunt, en de draa.gwijdte ervan beoor
deelt zonder de inhoud van enig stuk 
van het dossier tegen te spreken. 

7 november 1966. 320 

27. - Solw·ijteUjk bewijs. - Bewijs
lcracht van cle alden. - Strajzalcen. -
Proces-verbaal welk cle veTklaring van een 
TijkswachtM' vermelclt. - Beslissing die 
ctan de 1·ijlcswachteT een andere verklm·ing 
toesch1·ijft clan clie welke hij heejt ajgelegcl. 
- JJ1iskenning van cle bewijslc1·acht van 
het pToces-ve1·baal. - Miskent de bewijs
luacht van het proces-verbaal dat de 
verklaring van een rijkswachter vermeldt, 
de heslissing die aan deze rijkswachter 
een andere verklaring toeschrijft dan die 
welke hij heeft afgelegd. (Burgeri. Wetb., 
art. 1319 en 1320.) 

7 november 1966. 335 

28. - Sohl-ijtelijk bewijs. - Bewijs
lcmcht van cle akten. - BtH'gerlijke zalcen. 
- Moclelcont1'act voor cle VM'plichte aan
spmkelijkheiclsve1'Zelcering inzalce rnoto1'· 
1•ijtnigen. - A1'Test clat een beding van het 
contract nitlegt. - Uitlegging verenigbaaT 
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met de bewoordingen van dit beding. -
Geen schending van de bewijsk1•acht van 
het contmct. - Schendt de bewijskracht 
niet van het beding 25, 6°, van een ver
zekeringscontract dat overeenstemt met 
het modelcontract voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, luidens hetwelk aan de ver
zekeraar een recht van verhaal· op de 
verzekeringsneiner wordt toegekend wan
neer, op het ogenblik van het ongeval, 
het motorvoertuig werd bestuurd door 
een persoon die niet voldeed aan de voor
waarden door de Belgische wet en regle
menten voorgeschreven om dat voertuig 
te mogen besturen, het arrest dat, op 
grond van de in gemeld beding opge
somde voorbeelden, beslist dat dit, naar 
de bedoeling van de partijen, slechts toe
passelijk is in geval een bestuurder het 
recht niet heeft of het recht ontnomen 
werd een voertuig te besturen en, bijge
volg, het geval niet bedoelt waar de be
stuurder een hoeveelheid alcoholische 
dranken had gebruikt die deze, voorzien 
bij artikel 2-3, lid I, van de wet van 
I mei I899, bereikt. 

I2 november I966. 350 

29. - ScMijtelijk bewijs. Bewijs-
lcmcht. - Btwoge1·lijke zalcen. - Beding 
van een ove1·eenlcomst. - Interpretatie ge
stetmd op de inleiding van de overeenlcomst 
en op tdtm·lijlce omstandigheden. - Gemo
tivee?·de en met de te1·men van de alcte ver
enigbaTe intmp1·etatie. - Soevereine inte1'· 
p1'etatie. - De rechter die bij de interpre
tatie van een beding van een overeen
komst ook steunt op de inleiding van die
zelfde overeenkomst en op uiterlijke 
omstandigheden, interpreteert de over
eenkomst soeverein, indien hij de termen 
ervan niet miskent. 

24 novBlnber 1966. 402 

30. - Sch?-~ftelijlc bewijs. Bewijs-
lcmcht van de alcten. - Stmjzalcen. -In
tm·p1·etatie door de rechte1· in hogm· beroep 
van het bemepen vonnis. - Inte1pretatie 
onve1·enigbaar met de termen van dit von
nis. - Mislcenning van de bewijslc1·acht 
van dit vonnis.- Miskent de bewijskracht 
van het beroepen vonnis de rechter in 
beroep die van dit v.onnis een met de 
termen ervan onverenigbare interpre
tatie geeft. 

12 december 1966. 461 

31. - ScMijtelijlc bewijs. Bewijs-
lcmcht van de alcten. - Stmjzalcen. -
Openbaa1· ministe1·ie de he1·omsch1·ijving 
van het vm·volgde jeit vaststellende. - Ar
rest beslissende dat het aldus omscMeven 

I 

jeit in de ve1·volging niet begrepen is. -
Feit bedoeld in de beschilclcing tot venvij
zing. - JJ!Iislcenning van de bewijslcmcht 
van de beschilclcing.- Miskent de bewijs
luacht van de beschikldng tot verwij-
zing het arrest dat beslist dat een feit in 
de vervolging niet begrepen is, terwijl dit 
feit in die beschikking bedoeld wordt. 

12 december I966. 470 

32. - Schrijtelijlc bewijs. - Bewijs
lc?·acht van de alcten. - Strajzalcen. -
Alcte die de verlcla1·ingen van hoger be1·oep 
van de burge1·lijlce pm·tijen bevat. - Be
slissing die van deze vm·lcla1·ingen een in
te1'p1·etatie geejt die met de te1·men e1·van 
onve1·enigbaa1· is. - JJI[islcenning van de 
bewijslcmcht van de alcte van hoge1· be1·oep. 
- Miskent de bewijskracht van de akte 
die de verldaringen van hoger beroep van 
de burgerlijke partijen bevat, de beslis
sing die van deze verldaringen een inter
pretatie geeft die met de termen ervan 
onverenigbaar is. (Burg. Wetb., art. 1319 
en 1320.) 

19 december 1966. 497 

33. - Bewijslcnwht van de alcten. -
Bewijs door gesch?-ijt. - B1wge1·lijlce za
lcen. - Ove?'eenlcomst. - Uitlegging doo1· 
de 1·echtm·. - Uitlegging niet ve1·enigbaar 
met de bewoordingen van de alcte tot vast
stelling van de ovm·eenlcomst. - JJ!Iislcen
ning van de bewijslcracht van deze alcte. -
De bewijskracht van de akte tot vast
stelling van een overeenkon1.st wordt mis
kend door de rechter die van deze alde 
een met de bewoordingen ervan onver
enigbare uitlegging geeft. 

22 december I966, 6 en 22 jcmi 1967. 
520, 12I4 en 1289 

34. - Sclwijtelijlc bewijs. - Bewijs
lcmcht van de alcten. - Burge1·lijlce zalcen. 
- Beslissing hierop geg1·ond dat een jeit 
doo1· de partijen niet wo1·dt betwist. - Oon
clusie van een pm·tij die het bestaan van 
dit Jeit betwist. - JJI[ islcenning van de 
bewijslcmcht van die concl1tsie. - Schendt 
de bewijskracht van de conclusie van een 
partij, die een feit betwist, het vonnis 
hierop gegrond dat dit feit niet wordt 
betwist door de partijen. 

5 januari 1967. 535 

35. - Sch1·ijtelijlc bewijs. Bewijs-
lcracht van de alcten. - Stmjzalcen. -
Aanduiding van een aan een proces-VM'· 
baal gevoegd plan. - Beslissing die ver
wijst naa1· de telcst van de vaststellingen 
van het p1·oces-VC1'baal. - Geen schending 
van de bewijslcracht van het plan. -
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Schendt de bewijskracht niet van een 
aan het proces-verbaal gehecht plan, de 
rechter die zijn beslissing grondt op de 
tekst van de in het proces-verbaal ver
vatte vaststellingen. 

9 januari 1967. 550 

36. - Bewijs door gesclu·ijt. - Dit·ecte 
belastingen. - Bewijskmcht van de akten. 
- Overeenlcomst. - Uitlegging do07' het 
hof van bet·oep. - ]j!Jet de tet·men van de 
ovet·eenkomst onverenigbm·e· ~titlegging. -
Schending van de bewijslcmcht van de 
alcte. - Schendt de bewijskracht van 
een overeenkomst waarbij bedongen 
wordt dat een som geld aan de belasting
schuldige zal worden betaald " binnen 
twee maanden na de effectieve ontrui
lning van de onroerende goederen en op 
voorwaarde evenwel dat deze ontruiming 
voltrokken is " voor een vastgestelde 
datmn, het arrest van het hof van beroep 
dat zijn beschikkend gedeelte grondt op 
de reden dat bedoelde overeenkomst aan 
de belastingschuldige sinds het sluiten 
van de overeenkmnst ten voordele van 
de belastingplichtige een schuldvordering 
bijbrengt die, bij gebreke van enige voor
waarde, onmiddellijk ontstond. 

31 januari 1967. 675 

37. - Bewijs doot· gescht·ijt. - Bewijs
kmcht van de akten. - Btwget·lijlce zaken. 
- Dagvaat·ding van de voor een m·beids
ongeval aanspmlcelijlce denle door de vet·
zeket·aat' tegen m·beidsongevallen, gegt·ond 
op de indeplctatsstelling van de ve?·zelcm·aar
cwbeidsongevallen in de t·echten van het 
bedt·ijjshoojcl. - An·est dat beslist clctt de 
ingestelde t·echtsvonlering niet cle vonlering 
is van cle gett·o tfene tegen de voot· het on
geval aanspmlcelijlce. - Schencling van de 
bewijskt·acht van de inleidende dagvaat·
ding. - Schendt de bewijskracht van de 
inleidende dagvaarding door de verzeke
raar tegen arbeidsongevallen betekend 
aan de voor een arbeidsongeval aanspra
kelijke derde, · gegrond op de indeplaats
stelling van bedoelde verzekeraar in de 
rechten van het bedrijfshoofd bij wie de 
getroffene werkte, het arrest dat beslist 
dat de aldus ingestelde rechtsvordering 
niet de vordering is van de getroffene 
tegen de voor het ongoval aansprakelijke 
derde. (Burgeri. vVetb., art. 1319, 1320 
en 1322; wet van ll juni 1874, art. 22; 
gecoiirdineerde wetten van 28 septem
ber 1931, art. 19, lid 8.) 

3 februari 1967. 686 

38. - Bewijs doot· gesclwijt.- Bewijs
kt·acht van cle cdcten. - Btwge1·lijke zalcen. 

- Middel dat de rechter in hoge1' be1•oep 
vet·wijt de bewijslcmcht van de voo1· de 
eerste t•echtet· genomen conclttsie te hebben 
geschonden. - Ove?'legging van deze con
clttsie voo1· de rechter in hoge1· beroep blijlct 
uit geen enlcel stuk. - Jj!J iddel dat feite
lijlce gronclslag mist. - Mist feitelijke 
grondslag het middel dat de rechter in 
hoger beroep verwijt de bewijskracht 
van de voor de eerste rechter genomen 
conclusie te hebben geschonden, terwijl 
nit geen enkel stuk waarop het Hof acht 
vermag te slaan blijkt dat deze conch1sie 
voor de rechter in hoger beroep overge
legd is. 

3 februari 1967. 691 

39.- BtwgeTlijke zaken.- Koopmans
boelcen. - Notaboelcje dat geen lcoopmans
boelc is. - V et·melclingen in dit notaboelcje 
ktmnen niettemin een begin van scht·ijte
lijlc betvijs ttitmalcen. - De vermeldingen 
in een notaboekje, dat geen koopmans
boek is in de zin van de artikelen 1329, 
1330 van het Burgerlijk vVetboek, 16 en 
17 van de wet van 15 decen>ber 1872, 
kunnen een begin van schriftelijk bewijs 
opleveren. (Irnpliciete oplossing.) (Burg. 
Wetb., art. 1347.) 

10 februari 1967. 725 

40. - Bewijs cloot· gesclw·ijt. - Bewijs
lcnwht van de alcten. - Bttt'get·lijlce zctlcen. 
- Wetsverzelce1·ing in zaken vctn m·beids
ongevallen. - Rechtsvonlet·ing van de vet'' 
zekeraa1· tegen de wm·lcgevet· gegrond op het 
beding van de overeenlcomst waat·bij deze, 
op st1·afje van vm·val, zich ertoe ve1·bonden 
hacl aan de ve1·zekeraar lcennis te geven van 
een verzwaring van het 1·isico.- At·t·est dat 
beslist dctt de rechtsvonlet·ing alleen op de 
1'isicoverzwa1·ing voot·zien bij de wet van 
11 jttni 187 4 gegt·ond is. - JJ1iskenning 
van de bewijsk1·acht van de dagvaanling.
Miskent de bewijskracht van de dag
vaarding van de werkgever door de ver
zekeraar-wet in zaken van arbeidsonge
vallen, gegrond op het heeling van de 
overoenkomst waarbij de werkgever, op 
straffe van vorval, zich ertoe verbonden 
had aan de verzekeraar kennis te geven 
van een verzwaring van het risico, het 
arrest dat beslist dat de aldus door de 
verzokeraar tegen de werkgever inge
stelde rechtsvordering aileen op de risico
verzwaring zoals bepaald door de wet van 
ll juni 1874, gegrond is. (Burgeri. Wetb., 
art. 1319, 1320 en 1322.) 

17 februari 1967. 766 

41. - Bewijs doot· geschTijt. - Btwget·
lijlce zalcen. - Bewijslc1-acht van de alcten. 
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- V m·koopakte. - Brief van een pat·tij. -
Uitlegging clam· de rechtm·. -Met de tet·
men van cleze akten veTenigbat·e ztitlegging. 
- Geen schencling van de bewijskracht 
ervan. - Schendt de bewijskracht van 
een verkoopakte en van een brief van 
een partij niet, de beslissing die een met 
de termen ervan verenigbare uitlegging 
geeft. 

24 februari 1967. 812 

42.- Bewijs door geschTijt.- Bewijs
kracht van de alcten. - Strajzalcen. -
Deslctmcligenverslctg. - Uitlegging door· 
de ?'echter·. - Uitlegging onver·enigbaar· 
met de bewoordingen van dit ver·slag. -
JJ!lislcenning van de bewijsk?·acht van de 
ctlcten. - Miskent de bewijskracht van 
een deskundigenverslag de rechter die 
'\ran dit verslag een met de bewoordingen 
ervan onverenigbare uitlegging geeft. 
(Burgeri. Wetb., art. 1319 en 1322.) 

6 n"aart 1967. 840 

43. - Bewijs doo?' geschrijt. - Bewijs
lcracht van de akten. - Dir·ecte belastin gen. 
- Beslissing van de directe1tr· der belas
tingen. - Uitlegging door· het hoj van 
bet·oep. - JJ!fet de termen van de beslis
sing onverenigbar·e uitlegging.- JJ!fisken
ning van de bewijslcmcht van deze akte. -
De bewijskracht van de akten wordt 
miskend door het arrest dat aan de be
slissing van de directeur der directe be
lastingen een met de termen van deze 
akte onverenigbare uitlegging geeft. (Bur
geri. Wetb., art. 1319.) 

14 maart 1967. 876 

44. - Bewijs door· geschrijt. - Bewijs
kracht van de akten. - Directe belastin
gen. - Advies van de fiscale commissie. -
Uitlegging dam· het hof van beroep. -
JJI[ et cle bewom·dingen van dit advies ver·
enigba?'e uitlegging. - Geen miskenning 
van de bewijskmcht van de alcten. - De 
bewijskracht van de alden wordt niet 
miskend door het arrest van het hof van 
beroep dat van het advies van de fiscale 
commissie en met de bewoordingen er
van verenigbare uitlegging geeft. (Burg. 
Wetb., art. 1319 en 1322.) 

4 april 1967. 940 

45. - Bewijs door geschr'ijt. - Bztt·ger·
lijke zaken. - Bewijslc?·acht van cle akten. 
- Over·eenlcomst van belofte van inpandge
ving. - Uitlegging door· cle jeitenr·echter·. 
- Uitlegging die het onder·scheid maakt 
tussen de belofte van inpanclgeving en de 
overeenlcomst van inpanclgeving. - Uit
legging verem:gbaar· met cle te1·men van cle 

ove1·eenkomst. Geen mislcenning van cle 
bewijslcmcht eTvan. - De bewijskracht 
van een overeenkon1st van belofte van 
inpandgeving wordt niet miskend door de 
rechter die beslist dat dergelijke belofte 
niet automatisch de inpandgeving tot 
stand brengt, alzo erop wijzende dat de 
inpandgeving een overeenkomst is die 
van de belofte van inpandgeving onder
scheiden is, welke op zichzelf aan alle 
vereisten tot het ontstaan van zulke 
overeenkomst moet voldoen, indien deze 
uitlegging met de bewoordingen van 
deze overeenkomst van belofte van in
pandgeving verenigbaar is. 

7 april 1967. 950 

46. - Bewijslcmcht van de alcten. -
Strajzalcen. - P1·ocessen-verbaal van ve?·
hoor· van een getzdge. - Beslissing die van 
cle vedclcwingen van cle getuige een met de 
bewoonlingen m·vctn onver·enigbar·e uitleg
ging geejt. - JJ!lislcenning vctn de bewijs
lc?·acht van de processen-veTbaal. - De 
bewijskracht van de processen-verbaal 
van verhoor van een getuige wordt mis
kend door de beslissing die van de in de 
processen-verbaal opgetekende verkla
ringen een met de bewoordingen ervan 
onverenigbare uitlegging geeft. (Burg. 
Wetb., art. 1319 en 1320.) 

10 april en 22 mei 1967. 960 en 1134 

47. - Bewijs door gesclwijt. - Directe 
belastingen. - Bewijslcmcht van cle alcten. 
- Statttten van een veTeniging zonder 
winstoogmer·lc. - Ar·rest dat op gTond van 
extrinsielce gegevens beslist dat in de sta
tuten van deze vereniging niets van aard is 
te laten veTmoeden dat zij opgericht is met 
het cloel hanclelsbedrijvigheid ztit te oeje
nen. - Inter'Pr·etatie met de tm·men van de 
statttten verenigbaar·. - Geen mislcenning 
van de bewijslcmcht ervan. - De bewijs
kracht van de statuten van een vereni
ging zonder winstoogmerk wordt niet 
miskend 'door het arrest, dat, zonder van 
die statuten een uitlegging te geven die 
met de termen ervan onverenigbaar is, 
bij het beoordelen van de elementen van 
de zaak, beslist dat, wijl niets in de sta
tuten van de vereniging van die aard is 
(fat het laat veronderstellen dat zij opge
richt werd met het doel een handelsbe
drijvigheid nit te oefenen, de vereniging 
het verwezenlijken van een onbaatzuch
tig doel van algemeen nut beoogd heeft. 

18 april 1967. 1009, 

48. - Bewijs door geschr'ijt. - Dir·ecte 
belastingen. - Bewijslcracht van de alcten. 
- Statuten van een ve1·eniging zoncler 
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winstoogmerk. - Bezoldiging van een ven
noot die in deze vennootschap de juncties 
van adminisM·atetw en van di1·ecteu1· uit
oefent. - Beslissing volgens wellce deze 
ve1·goeding de bezoldiging van zijn be
drijvigheid als di1·ecteu1· is. - Interpre
tatie verenigbaa1· met de te1·men van de 
statuten de~·. ve1·eniging. - Geen misken
ning van de bewijsk1·acht ervan. - De 
bewijskracht van sommige bepalingen 
van de statuten van een vereniging zon
der winstoogmerk wordt niet geschon
den door de rechter die, steunende op fei
telijke gegevens die hij soeverein be
oordeelt, beslist dat nu door het cumu
leren van de functies van administrateur 
en van direc>';eur de persoon met deze 
dubbele hoedanigheid bekleed niet ont
trokken is aan het gezag, het bestuur en 
het toezicht welke de raacl van beheer, 
orgaan van de vennootschap, collegiaal 
op die persoon uitoefent, met betrekking 
tot zijn bedrijvigheid van directeur, de 
hem toegekende vergoedingen de bezoldi
ging van zijn bedrijvigheid als directeur 
uitmaken, wanneer deze interpretatie van 
de bepalingen van de statuten met de 
termen ervan niet onverenigbaar is. 

18 april 1967. 1009 

49.- Bewijs doo1· gescMijt.- Bewijs
k1·acht van de alcten. - Bu1·gerlijlce zaken. 
Dagvaarding strelclcende tot het bekomen 
van de ve~·goeding van het nadeel ten ge
volge van de toeiiigening doo1· cle echtge
noot van cle verkoopp1·ijs van een eigen 
goed van zijn na de ve1·lcoop overleden 
echtgenote. - Arrest dat op g1·ond van 
deze clagvaarding een clesk1mclige ermede 
gelast de samenstelling te bepalen van de 
roerende goede1·en van cle gemeenschap en 
van de nalatenschap en cle he~·komst van 
dit vermogen na te gaan. - Arrest clat 
alclus cle taak van cle deslc1tndige 1titb1·eiclt 
tot buiten de grenzen van cle in de dagvaar
ding ve~·vatte eis. - ]jiJiskenning van de 
bewijslcmcht ervan. - De bewijskracht 
van de gedinginleidend exploot naar luid 
van hetwelk de eis strekte tot het beko
men van de betaling van een bedrag als 
schadevergoeding wegens de toeeigening 
door de echtgenoot van de opbrengst van 
de verkoop van een onroerend goed dat 
een eigen goed was van de echtgenote, 
rechtsvoorgangster van de verweerders 
overleden na de verkoop, wordt miskend 
door het arrest dat, beslist dat het door 
de eerste rechter bevolen deskundigen
onderzoek client te worden uitgebreid om 
na te gaan waaruit de gemeenschap en 
de nalatenschap bestond en de deskun
dige ermee gelast de samenstelling van 

de roerende goederen bestaande op de 
datum van het ovedijden van de echtge
note vast te stellen en tevens de her
komst van dit vermogen na te gaan, 
zonder deze taak te beperken tot de 
opbrengst van bedoeld onroerend goed of 
tot uit deze toeeigening ontstane schade. 

21 april 1967. 1020 

50. - Bewijs doo1· gesclwijt. - Straj
zalcen. - Bewijskmcht van de akten. -
Beslissing wam·bij een doo1· beklaagde in 
zijn concl1tsie geloochend jeit vaststaancl 
w01·dt verlclaard. · - Geen schending van 
de bewijsk1·acht M'van. - Schendt de be
wijskracht niet van de conclusie van be
klaagde waarbij hij een feit loochent, de 
beslissing die zich ertoe beperkt dit feit 
vaststaand te verklaren. 

8 mei 1967. 1086 

51. - Bewijs cloo1· gesclu-ijt. - Directe 
belastingen. - Bewijsk?-acht van cle alcten. 
- Alcte tot veTlenging van een vennoot
schap 1vaarin wo1·dt vastgesteld, dat deze 
eigenares is van een in het maatschappe
lijk ve~·mogen begrepen on1·oe~·end goed.
Uitlegging cloo1· het hof van be1·oep. -
Uitlegging die niet onve1·enigbam- is met 
de bewoo1·dingen van deze akte. - Geen 
schending van de bewijskmcht van de ale
ten. - Schendt de bewijskracht van de 
akten niet het arrest van het hof van 
beroep dat aan een akte tot verlenging 
van een vennootschap, waarin wordt 
vastgesteld dat zij eigenares is van een 
in het maatschappelijk vermogen begre
pen onroerend goed, een met de bewoor
dingen van bedoelde akte niet onver
enigbare draagwijdte heeft. (Burg. Wetb., 
art. 1319, 1320 en 1322.) 

9 mei 1967. 1094 

52.- Bewijs doo1· geschrijt.- Bu1·ge1·
lijlce zalcen. - Bewijskmcht van de alcten. 
- Deslcundigenve~·slag. - Rechte1· die 
niet alle doo1· de deslcundigen in hun ver
slag gedane ve1·lcla1·ingen overneemt. -
Rechte1· die geen enkele ve1·lclm·ing ctctn de 
deshmdigen toesch1'ijjt die zij niet hebben 
gedctan en niet stelt dat zij geen ancle1·e 
hebben gedaan. - Geen miskenning van 
de bewijsb·acht van het cleshmcligenver
slag. - De bewijskracht van een des
lnmdigenverslag wordt niet miskend door 
het vonnis dat zo het niet alle door de 
deskundigen in dit verslag gedane ver
klaringen overneemt, hun evenwel geen 
verklaring toeschrijft die zij niet hebben 
gedaan en niet stelt dat zij geen andere 
verldaringen hebben gedaan. 

11 mei 1967. 1101 
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53.- Bewijs door gesch1·ift.- Btwger
lijke zaken. - Bewijskmcht van de alcten. 
- Brief. - Uitlegging door de feiten-
1'echte1'. - JJ![ et de bewom·dingen van de 
b1•ief niet onverenigbare ttitlegging. -
Geen mislcenning van de bewijsk1·acht van 
deze akte. - De bewijskracht van een 
brief wordt niet miskend door de rechter, 
die een met zijn bewoordingen niet on
verenigbare uitlegging ervan geeft. (Burg. 
Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.) 

11 en 22 mei 1967. 1104en1134 

54. - Sclwiftelijlc bewijs. - Bu1·ger
lijlce zaken. - Bewijslcmcht van de alcten. 
- Werlcplaatsreglement. - Uitlegging 
door de rechter. - Met de termen van het 
1'eglement ve1·enigba1"e 1dtlegging. - Geen 
schending van de bewijslc1·acht e1·van. -
Schendt de bewijsluacht van een bepa
ling van een werkplaatsreglement niet, 
de beslissing die van deze bepaling een 
met de termen ervan verenigbare uitleg
ging geeft. 

25 mei 1967. 1171 

55.- Sch?·iftelijk bewijs. - Directe be
lastingen. - Schending van de bewijs
b·acht van de conclttsies. - Be.g1·ip. -
Schendt niet de bewijsluacht van de con
clusie van een partij de beslissing die 
zich ertoe beperkt een erin aangevoerde 
bewering als niet. afdoende te beschou
wen. 

30 mei 1967. 1191 

56. - Bewijs door gesclwift. - Bewijs
lcracht van de alcten. - Bw·gedijlce zalcen. 
- V onnis van de rechtbank van ee1·ste 
aanleg, in hoge?" beroep 1·echtdoende. -
Beslissing volgens wellce de uitvoe1·baa1·
lwid van de beslissing van de eerste 1·echter 
doo1• dit vonnis niet is gewijzigd en dat 
niets verande1·d is ten aanzien van de 
grand van het geschil.- Rechter in hoge1· 
be1·oep die een andere j1t1·idische g1·ond
slag in de plaats stelt wat betreft de beslis
sing tot ont1"uiming van het goed en wam·
bij wordt ve1'klaa?"d dat de pachtove?·een
lcomst ontbonden is op een late1·e dat1tm 
dan die waa1•op de ee1·ste rechte1· had be
slist dat bedoelde g1·onden zonde1· recht of 
titel we1·den geexploiteerd. - Mislcenning 
van de bewijslcmcht van het vonnis uit
sp1·aalc doende in hoge1· be1·oep.- Miskent 
zowel de bewijskracht van een vonnis 
van de rechtbank van eerste aanleg, in 
hoger beroep rechtdoende, als het gezag 
van het rechterlijk gewijsde van deze 
beslissing, de rechter die beweert dat dit 
vonnis niets heeft gewijzigd aan de uit
voerbaarheid van de beslissing van de 

CASSATIE, 1967. - 44 

eerste rechter en dat evenmin iets werd 
veranderd ten aanzien van de grond van 
het geschil daar de pachter ertoe veroor
deeld was de gronden ter beschikking te 
stellen van de verpachter, wanneer de 
rechter in hoger beroep, nadat hij de be
slissing van de eerste rechter heeft nietig 
verldaard, een andere juridische grand
slag in de plaats heeft gesteld wat be
treft de veroordeling van de pachter tot 
ontruiming van het goed en de pacht
overeenkomst ontbonden verklaard heeft 
op een latere datum dan die waarop de 
eerste rechter had verklaard dat de 
gronden zonder recht of titel geexploi
teerd werden. 

10 juni 1967. 1239 

57. - Bewijs doo1· gesclwift. - Burge1'· 
lijlce zalcen. - Bewijslcmcht van de alcten. 
- Oonclttsie van een pa1·tij. - GM·echte
lijlce belcentenis.- Belcentenis die in tegen
spmalc is met de conclusie. - Rechter die 
zijn beslissing op de belcentenis g1·onclt. -
Geen mislcenning van de bewijslcmcht van 
de conclusie. - Doet een partij, die een 
conclusie heeft genomen, op de terecht
zitting een hiermee niet strokende ge
l'echtelijke bekentenis, dan miskent de 
rechter, die zijn beslissing op deze be
kentenis grondt, de bewijskracht van de 
conclusie niet. (Bm·g. '.Vetb., art. 1322 
en 1356.) 

15 juni 1967. 1264 

58. - Bewijs dom· gesclwift. - Bu1·gm·
lijke zaken. - Bewijslcmcht van de alcten. 
- Beslissing van de 1'echtm· in hager be-
1'oep geg1•ond op de bewm·ing dat een feit 
doo1· de partijen niet ontlcend wo1·dt.- Be
slissing van de ee1·ste rechte1' wam·in dit feit 
niet wm·dt vastgesteld. - Feit dat in geen 
processttdc aangevoerd of edcend wordt noch 
vom· de ee1·ste 1'echte1· noah voo1· de 1·echte1' 
in hoge1· be1·oep.- M islcenning van de be
wijslcmcht van de alcten. - In burgerlijke 
zaken miskent de bewijskracht van de 
alden, onder meer van de dagvaarding 
en de conclusies van de partijen, de be
slissing van de rechter in hoger beroep 
welke is gegrond op de eenvoudige be
wering, dat door de partijen niet ont
kend wordt dat het statuut van een van 
de partijen tot de bevoegdheid van een 
paritair comite behoort, terwijl eensdeels 
uit geen vaststelling van de beslissing 
van de eerste rechter blijkt dat deze par
tij onder de bevoegdheid van bedoeld 
paritair comite viel en anderdeels deze 
omstandigheid in geen processtuk aan
gevoerd of erkend wordt noch voor de 
eerste rechter noch voor de rechter in 
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hoger beroep. (Burg. Wetb., art. 1319, 
1320 en 1322.) 

15 juni 1967. 1268 

59.- Bewijs doo1· geschrijt.- Btwge?'· 
lijke zaken. - Bewijslcmcht van de alcten. 
- Handelshtttw. - Opzegging doo1• de 
verhtttwde1' " voo1· eigen geb1·uik '' van het 
ve1'htttw·de goed. - Opzegging gegeven op 
grand vctn een beding van cle hu·U?' waarbij 
venvezen wo1·clt naa1· artikel 3 ve1·vat in cle 
wet van 30 april 1951 op cle hanclelshuu1·. 
- Rechte1• clie beslist clctt met cle woor·den 
" eigen geb?'ttilc " becloelcl tvo1·clt « eigen ge
b?·uilc voo1· cle uitoejening van een handel "· 
- Beslissing die de betvijsk1·acht van de 
opzegging niet mislcent. - De bewijs
kracht van de opzegging « voor eigen ge
bruik '' door de verhuurder gegeven aan 
de huurder van een handelshuis, wordt 
niet miskend door de rechter die, onder 
1neer steunende hierop dat de opzegging 
gegeven werd op grond van een beding 
van de huur waarbij verwezen wordt 
naar artikel 3, vervat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshuur, beslist 
dat met de woorden " eigen gebruik " 
bedoeld wordt " eigen gebruik voor de 
uitoefening van een handel"· (BurgerL 
Wetb., art. 1319 en 1322.) 

23 juni 1967. 1295 

60.- Bewijs door geschrijt.- Bewijs
lc?·acht van cle alcten. - Di1·ecte belastingen. 
- Stttlclcen van het aclminist1·atiej classier. 
- Uitlegging clam· het hoj van be1·oep. -
JJii et cle bewoor·clingen van cleze stttkken 
verenigbare ttitlegging: - Geen misken
ning vctn cle bewijslcmcht van cle alcten. -
De bewijskracht van de alden wordt niet 
1niskend door het arrest van het hof van 
beroep dat van de stukken van het dos
sier van de administratie der directe be
lastingen een met de bewoordingen van 
deze stukken verenigbare uitlegging geeft. 
(Burg. Wetb., art. 1319 en 1322.) 

18 oktober 1966 en 27 juni 1967. 
231 en 1312 

HOOFDSTUK III. 

BEWIJS DOOR GETUIGEN. 

61. - Strajzalcen. - Geval tvaarin cle 
tvet geen bijzonde1·e betvijsvoering oplegt. 
- Soeve1·eine beoonleling doo1· cle jeiten-
1'echtm·. - Getttigenissen van medebe
lclaagclen. - Wanneer, in strafzaken, de 
wet geen bijzondere manier van be;:vijs
voering oplegt, beoordeelt de feiten
rechter soeverein de elementen waarop 

hij zijn overtuiging ste1.mt ; niets ve~
biedt hem deze te steunen op de getm
genissen van medebeklaagden. 

9 januari 1967. 543 

62. - Bewijs clam· getttigen. - St1'af
zaken. - Geval waa1·in de wet geen bij
zoncle?'e bewijsvoering oplegt. - W am·de 
van cle getuigenissen. - Soeve1·eine beoor·
cleling van cle jeitenrechte1·. - In straf
zaken, wanneer de wet geen bijzondere 
bewijsvoering oplegt, beoordeelt de fei
tenrechter soeverein in feite de waarde 
van de dool' de getuigen afgelegde ver
klaringen en kan hij zijn overtuiging 
steunen op onder ede tijdens het voor
onderzoek afgelegde getuigenissen zelfs 
wanneer ze op de terechtzitting niet 
onder ede bevestigd worden. 

23 janual'i 1967. 618 

63. - Bewijs clam· getttigen. - Straj
zalcen. - W acwcle van cle getttigenissen. 
- Soeve1·eine beoo1·deling clam· cle jeiten-
1'echtm·. - In strafzaken, beoordeelt de 
rechter in feite en derhalve soeverein de 
waarde van de verklaringen van de ge
tuigen, mits hij de bewoordingen ervan 
niet miskent. 

23 januari en 5 juni 1967. 624 en 1213 

64. - Stmjzaken. - Bewijs door· ge
tuigen. - Rechte1• clie ve1·klm·ingen wellce 
zoncle?' eed tijdens een vooroncle?·zoelc zijn 
ajgelegd '' getuigenissen " noemt. - Geen 
schencling van cle tvettelijlce bepalingen tot 
1·egeling van het bewijs. - Door verkla
ringen van personen die tijdens het voor
onderzoek zonder eed werden gehoord 
" getuigenissen " te noemen, gebruikt de 
rechter dit woord in zijn algemene bete
kenis en miskent hij geenszins de wette
lijke bepalingen tot regeling van het 
bewijs in correctionele- en politiezaken 
en van het verhoor der getuigen voor het 
vonnisgerecht. 

12 jcmi 1967. 1243 

65. - Stmfzalcen. - Bewijs door· ge
tuigen. - Macht van cle 1·echter om te 
ste1.tnen op cle t·ijdens het voor·onderzoek 
zonde1· eecl ontvangen vm·klaringen. 
Bewijsk1·acht. - Soevm·eine beoordeling 
doo1· cle jeitenrechte1·. - Als de wet in 
strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel 
oplegt, mag de rechter zijn overtuiging 
gronden op de zonder eed afgelegde ver
klaringen, opgetekend in de processen
verbaal van de politie die regelmatig bij 
het dossier zijn gevoegd en aan de behan
deling op tegenspraak onderworpen zijn ; 
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hij beoordeelt soeverein, in feite, de be
wijskracht van die verldaringen, mits hij 
de termen ervan niet miskent. 

12 juni 1967. 1243 

HOOFDSTUK IV. 

VERMOEDENS. 

66.- Ver·moedens.- Directe belastin
gen. - Beslissing die op jeitelijke vermoe
dens berust. - N agespoord jeit afgeleid 
~tit een bekend jeit. - Zekerheid van het 
bestaan van het nagespoo1·d jeit door de 
?'echtwr uitged?'ttkt. - W ettelijlcheid. - Is 
wettelijk de beslissing waarbij de rechter, 
zijn toevlucht nemend tot het bewijs door 
middel van feitelijke vermoedens, uit een 
bekend feit het nagespoord feit afleidt 
en de zekerheid van het bestaan ervan 
uitdrukt. 

7 september 1966. 17 

67. - TTermoedens. B~t?'ge?·lijke 
zalcen. - Vergissing in een aangijte aan 
de Rijlcsdienst voo?' maatschappelijlce zelce?'
heid. - Vergissing door de aangeve?' aan
gevoerd. - Niet tegengesproken doo?' de 
andere parti{ - Bestanddelen die als 
jeitelijlce ve1·moedens ktmnen in aanme?'
lcing genomen w01·den. - Uit de bewering 
van een partij, niet tegengesproken door 
de andere partij, dat zij een vergissing 
in een aangifte begaan heeft, kan de 
rechter, door op omstandigheden eigen 
aan de zaak te steunen, wettelijk het 
bewijs a:fleiden, door feitelijke vermoe
dens, van de aldus beweerde vergissing. 
(Bmgerl. Wetb., art. 1353.) 

22 december 1966. 516 

68. - Ve1·moedens. - Strafzaken. -
Publielce vo?·de?·ing. - Geval waa?·in de 
wet geen bijzonde1·e bewijsvoe1·ing oplegt. 
- Gewichtige, bepaalde en overeenstem
mende vermoedens. - Soeve?·eine beoo?·de
ling door de jeitenrechte?'. - In strafzaken, 
uitgezonderd in de gevallen waarin de 
wet er anders over beschikt, beoordeelt 
de feitenrechter soeverein of de voor
gebrachte elementen gewichtige, bepaal
de en overeenstemmende vermoedens 
zijn, die het bestaan van het misdrijf en 
de schuld van beklaagde bewijzen. 

9 januari 1967. 550 

69. - Ve1·moedens. - Directe belas
tingen. - Feitelijlce vermoedens. - Be
gr·ip. - Beoordeling door· de r·echte?'. -
De rechter kan uit een geheel van elemen
ten het bewijs van het bestaan van een 

feit afleiden, zelfs indien zekere van deze 
elementen, afzonderlijk genomen, geen 
voldoende zekerheid verstreldcen. Zijn 
beoordeling van .de bewijswaarde van die 
vermoedens is soeverein zodra die gevolg
trekking mogelijk is. 

10 januari 1967. 564 

70. - Ve1·moedens. - Directe belastin
gen. - Feitelijlce ve1·moedens. - Feiten 
waaruit het vemweden is ajgeleid. - Soe
vereine beo01·deling door de jeitenTechter. 
- De feitenrechter beoordeelt soeverein 
de bewijskracht van de feiten waaruit 
hij de gevolgen als feitelijke vermoedens 
afleidt. 

7 februari 1967. 712 

71.- Ve1·moedens.- Zalcen van !coop
handel. - Bestaan en veTnietiging van de 
handelsve1·bintenis. - Bewijs dooT alle 
?"echtsmiddelen toegelaten, namelijlc door· 
ve1·moedens. - Het bewijs van een han
delsverbintenis of de vernietiging ervan 
kan door alle rechtsmiddelen, met in
begrip van vermoedens, worden gele
verd. (Bmgerl. Wetb., art. 1341; wet 
van 15 december 1872, art. 25.) (Impli
ciete oplossing.) 

13 april 1967. 982 

72. - Ve1-rnoedens. St?·ajzalcen. -
Feitelijlce ve1·moedens. - TTennoedens die 
aan het oO?·deel en aan het beleid van de 
rechter· zijn overgelaten. -De vermoedens, 
die niet bij de wet zijn ingesteld, worden 
krachtens artikel 1353 van het Burger
lijk Wetboek aan het oordeel en aan het 
beleid van de rechter overgelaten. (Bur
gerlijk Wetboek, art. 1353.) 

8 mei 1967. 1085 

73. - Ve1·moedens. - Di1·ecte b'tlas
tingen. - Bestaan van ve1·moedens. -
Beoordeling in jeite doo1· de r-echte?'. -
Soeve1·eine beoo1·deling.- In zaken waarin 
het bewijs door vermoedens wettelijk is 
toegelaten beoordeelt de rechter soeve
rein in feite of uit sommige gegevens 
gewichtige, bepaaJde en met elkaar over
eenstemmende vennoedens voortvloeien, 
die het bewijs leveren van de gegrond
heid van de eis. 

9 mei 1967. 1094 

HOOFDSTUK V. 

BEKENTENIS. 

74.- Bu1·ge?'lijlce zaken.- Belcentenis. 
- Begrip. - De bekentenis impliceert 
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de wil, ten aanzien van een betwisting, 
een verklaring af te leggen bestemd om 
tot bewijs voor de tegenpartij te die
nen. (Burgeri. VVetb., art. 1345.) 

3 februari 1967. 690 

75. - Belcentenis. - Burge1·lijlce zalcen. 
- Belcentenis betretfende een J'echtslcwestie. 
- Beg1·ip. - In burgerlijke zaken is de 
erkenning door een partij, voor de rech
ter, dat zij een daad heeft gepleegd 
welke door een met de tegenpartij af
gesloten overeenkmnst verboden was, 
geen bekentenis met betrekking tot een 
rechtskwestie. (Burg. Wetb., art. 1354 
en 1356.) 

bewijs is geleverd van de onjuistheid van 
het bestanddeel dat hij afwijst, schendt 
artikel1356 van het Burgerlijk Wetboek. 

25 november 1966. 406 

HOOFDSTUK VI. 

EED. 

BINDENDE BEOORDELING 
DOOR DE RECHTER IN FEITE
LIJKE AANLEG. 

Zie : SOEVEREINE BEOORDELING DOOR 
15 juni 1967. 1264 DE FEITENREOHTER, 

76. - Belcentenis. Strajzalcen. -
Bu1·ge1·lijlce J'echtsvordet·ing. - GeTechte
lijlce belcentenis. - HeTJ'oeping. - VooJ'
waarcle. - De gerechtelijke bekentenis 
mag herroepen worden indien men be
wijst dat zij het gevolg is van een dwa
ling omtrent de feiten. (Burgeri. Wetb., 
art. 1356.) 

5 september 1966. 8 

77.- Belcentenis.- BuJ•ge1·lijlce zalcen. 
- Oonclusie waa1·b·ij betoogd wo1·dt dat de 
bekentenis van de aanlcoop van goedeTen, 
waaraan toegevoegd tvm·dt dat de pTijs 
betctald is, een samengestelde en de1•halve 
ondeelba1'e bekentenis ttitmaalct. - Vonnis 
tvaarbij de conclusie ve1'wm·pen wordt om 
de reden dat de concl·usieneme1· het feit van 
de aankoop niet ontlcent. - V onnis niet 
regelmatig met Tedenen omkleed. - Geeft 
geen passend antwoord op de conclusie 
waarbij betoogd wordt dat de bekentenis 
van de aankoop van goederen, waaraan 
toegevoegd wordt, dat de prijs betaald is, 
een samengostelde bekentenis vormt en 
derhalve niet kan verdeeld worden, het 
vonnis dat de verwerping van deze con
clusie steunt op de reden dat de aankoop 
van de goederen een vaststaand feit is 
dat door de conclusienemer niet ontkend 
wordt. 

30 september 1966. 138 

78.- Belcentenis.- BuTge1·lijlce zalcen. 
- Ge1'echtelijlce belcentenis. - Gequali
ficeeJ•de belcentenis. - Ondeelbaa1'heid van 
de bekentenis. - Beg1·ip. - De rechter 
die in burgerlijke zaken zijn beslissing 
steunt op een gequalificeerde gerechte
lijke bekentenis en de bestanddelen daar
van splitst, zonder dat overeenkomstig de 
wettelijk toelaatbare bewijsmiddelen het 

BORGTOCHT. 

1. - Door de sclmldeise1' aan de hoofd
schuldenaa1' toegestane termijnve1'lenging. 
- Geen kennisgeving aan de borg. -
Bo1·g die in beginsel niet ontslagen is van 
zijn vm·bintenissen. - Uit de enkele om
standigheid dat de schuldeiser aan de 
hoofdschuldenaar een termijnverlenging 
heeft toegestaan zonder kennisgeving aan 
de borg, blijkt niet dat de borg van zijn 
verbintenissen ten amlZien van deze 
schuldeiser is ontlast. 

24 februari 1967. 809 

2. - Door de schttldeiser aan de hoofd
sohuldenaw· toegestane termijnverlenging. 
- Geen kennisgeving aan de borg. -
Sohuldige telco1·tkoming omwille van om
standigheden eigen aan de zaalc.- Schade 
die e1·uit voo1'tvloeit voo1' de bm·g. - Aqui
liaanse aanspralcelijlcheid van de sohuld
eiser.- Gevolgen.- Wanneer de schuld
eiser, omwille van omstandigheden die 
aan de zaak eigen zijn, door de borg geen 
kennis te geven van de aan de hoofd
schuldenaar toegestane termijnverlen
ging, een fout heeft begaan die tot gevolg 
heeft gehad deze borg de mogelijkheid 
te ontnemen om tijdig de afdoende maat
regelen te treffen om zijn rechten tegen
over die schuldenaar te vrijwaren, brengt 
deze font de verplichting mede de eruit 
voortvloeiende schade te vergoeden; dit 
eventueel in de vorm van het te niet gaan 
van de borgtocht. 

24 februari 1967. 809 

3.- Ontslag van de bo1·g bij toepassing 
van a1·tilcel 2037 van het Bu1·gerlijlc Wet
boek. - Voonvaarde. - Opdat, bij toe-
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passing van artikel 2037 van het Burger
lijk W etboek, de borg ontslagen is, is het 
nodig dat hij door toedoen van de schuld-· 
eiser niet meer in de rechten, hypotheken 
en voorrechten van die schuldeiser kan 
treden. 

10 maart 1967. 866 

BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. 

1. - Vorde1·ing ingeleid vom• de ?"epres
sieve ?'echtsmacht. - Veroo1·deling ttitge
spmken ten bate van de btwgedijke partij. 
- Beslissing die niet vaststelt dat de 
beklaagde de Jeiten heejt begaan die het 
vm·volgde misd1·ijj opleveren. - Onwette
lijlce beslissing. - Aangezien de repres
sieve rechtsmacht slechts dan bevoegd is 
om kennis te nemen van een vordering 
van de burgerlijke partij wanneer deze 
vordering op het vervolgde misdrijf ge
grond is en wanneer dit de oorzaak is 
van de schade, is onwettelijk de beslis
sing die niet vaststelt dat de beklaagde 
de feiten begaan heeft welke een misdrijf 
nitrnaken dat de bevoegdheid van de 
rechter bij wie de zaak aanhangig is 
rechtvaardigt. 

10 oktober 1966. 188 

2. - Regel « de strajve1·volging scho1'st 
het bnrgerlijk geding "·- Dmagwijdte.
Toepassing. -De regel "de strafvervol
ging schorst het burgerlijk geding " is 
niet van toepassing, wanneer de later 
door de strafrechter te vellen beslissing 
niet van die aard is dat zij de beslissing 
van de burgerlijke rechter zou knnnen 
tegenspreken of enige invloed zon knnnen 
uitoefenen op de oplossing van het geschil 
dat bij deze laatste werkelijk aanhangig 
is gemaakt ; hij is dientengevolge niet 
van toepassing wanneer de aan de bur
gerlijke rechter voorgelegde vordering 
uitsluitend op contractuele fouten steunt, 
met uitsluiting van elke aquiliaanse font. 
(Wet van 17 april 1878, art. 4.) 

15 december 1966. 486 

3. - Voor het strajgerecht aanhangig 
gemaalcte 1'echtsvo?·dering. - Bevoegdheid. 
- Vo01'waa1·den. - Het strafgerecht is 
slechts dan bevoegd om kennis te nemen 
van de rechtsvordering van de burger
lijke partij zo deze vordering gegrond is 
op het vervolgde misdrijf en indien dit 
1nisdrijf de schade heeft veroorzaakt. 

20 februari 1967. 771 

4. - Vm·volging voor het strajgerecht. 
-Regel. - Uitzondering. - Naar luid 
van artikel 4 van de wet van 17 april 
1878, mag de burgerlijke rechtsvordering 
tegelijkertijd en voor dezelfde rechters 
als de strafvordering worden ingesteld ; 
artikel 202, 2°, van het Wetboek van 
strafvordering (artikel 7 van de wet van 
1 mei 1849) wijkt van deze regel enkel 
af als de rechter over de grond van de 
zaak uitspraak heeft gedaan. 

10 april 1967. 954 

5. - Rechtstreelcse dagvaa1·ding. -
Ontvanlcelijlcheid. - Voo1'waarde. - Be
oo?"deling doo1· de jeitenrechter. - Is ont
vankelijk om de burgerlijke rechtsvorde
ring in te stellen en onder meer voor het 
strafgerecht rechtstreeks te dagvaarden 
hij die beweert persoonlijk door het mis
drijf, voorwerp van de strafvordering, 
te zijn benadeeld, dit wil zeggen hij die 
het bewijs levert dat hij door het misdrijf 
kon benadeeld zijn; de feitelijke beoor
deling van deze voorwaarde door de fei
tenrechter is soeverein. (Wet van 17 apl'il 
1878, art. 3; Wetb. van strafv., art. 63, 
145 en 182.) 

10 april 1967. 954 

6. - Vo1·de1·ing tot ve1•goeding voor de 
strajrechtbcmlc gebracht. - Ontvanlcelijlc
lwid. - V oorwaa1·de. - Is slechts ont
vankelijk om voor de strafrechtbank een 
burgerlijke rechtsvordering in te stellen 
hij die kan beweren dat hij persoonlijk 
benadeeld is door het misdrijf, voorwerp 
van de strafvordering, dit wil zeggen·hij 
die doet blijken dat de daad of de schul
dige onthouding, die bedoeld misdrijf 
vormt, hem schade heeft kunnen berok
kenen. 

19 juni 1967. 1273 
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CASSATIE. 

INLEIDING. - Taak en bestaansreden van 
het Hof van cassatie. - Aard van 
het cassatiegeding. 1 

HooFDSTUK I. - Bevoegdheid van het 
Hoj van cassatie. 

1. - Bevoegdheid in het algemeen. 

2. - Beslissingen in rechte en beslissin
gen in feite. (Zie Voo1·ziening in cassatie.) 
3. - Ambtshalve op te werpen middelen 
en gronden van niet-ontvankelijkheid. 

4. - Respeetieve bevoegdheicl van cle 
algemene vergadering, cle verenigcle ka
mers, cle eerste en tweecle kamers en cle 
voltallige terechtzittingen. 

5. - Soevereine beoorcleling door de fei
tenrechter. (Zie dit trefwoord.) 

HooFDSTUK II. - Vonle1·ingen tot niet·ig
ve?·lcla?'ing en cctssatievoorzieningen in 
het belang van de wet. 

HooFDSTUK III. - V oo1·zieningen in 
cassatie. - JYiemorie tot staving van 
de voo1·ziening : memorie van antwoonl 
en van wecle?"antwoonl (Zie VoonziE
NING IN OASSATIE). 

HooFDSTUK IV. - Oassatiemiclclelen (Zie 
CASSATIEMIDDELEN}. 

HooFDSTUK V. - Rechtspleging in het 
algemeen. - Vonn, gevolgen van de 
m·1·esten van het Hoj van cassatie. 

1. - Rechtspleging in burgerlijke zaken 
of handelszaken. - Omvang van de ver
nietiging. 

2. - Rechtspleging in belastingzaken. 
- Omvang van de vernietiging. 

3. - Rechtspleging in strafzaken (Doua
nen en accijnzen inbegrepen). - Omvang 
van de vernietiging. 

HooFDSTUK VI. - V e1·wijzing na cassatie 
(Zie VOORZIENING IN CASSATIE). 

HooFDSTUK VII. - Ajstand (Zie VooR
ZIENING IN CASSATIE.) 

HooFDSTUK VIII. - Kosten (Zie GE
RECHTSKOSTEN). 

HooFDSTUK IX. - Registmtie. - Zegel 
(Zie VOORZIENING IN CASSATIE). 

c 

INLEIDING. 

TAAK EN BESTAANSREDEN VAN HET HoF 
VAN CASSATIE. - AARD VAN HET 
CASSATIEGEDING. 

1. - Opclmcht van het Hoj. - Stmj
zaken. - Bestreclen beslissing die ham· 
beschiklcend gecleelte g1·ondt op een cloo1· de 
voo1·ziening gec?'itisee?·de 1·eclen. - JJ!Iacht 
van het Hof een rechtsg1·ond in de JJlaats 
te stellen wellce het beschilclcend gedeelte 
?'echtvaardigt. - Wanneer de bestreden: 
beslissing haar dispositief grondt op een 
door de voorziening gecritiseerde reden, 
mag het Hof een rechtsgrond in de plaats 
stollen, welke het dispositief rechtvaar
digt. (Impliciete oplossing.) 

26 september 1966. 95 

2. - Opdmcht van het H of. - DiTecte 
belastingen. - Best?"eden beslissing die 
lwar beschilclcend gedeelte op doo1• de voo?'
ziening acmgevochten 1·eclenen g1·onclt. -
Bevoegdheicl van het Hoj om een ?'echts
g?·ond aan te halen wam·dom· het beschilc
lcend gedeelte gerechtvaardigd wonlt. -
W am1eer de bestreden beslissing · haar 
beschikkend gedeelte grondt op door de 
voorziening aangevochten redenen, m.ag 
het Hof een rechtsgrond aanhalen waar
door hot beschikkend gedeelte gerecht
vaardigd wordt. (ln'lpliciote oplossing.) 

22 april 1967. 1022 

HOOFDSTUK I. 

BEVOEGDHEID VAN HET HoF 
VAN OASSATIE. 

1. - Bevoegclheid in het algemeen. 

3. - Bevoegdheid. - Stmjzalcen. -
JJ!l idclel dat aanvoe1·t dat de ?'echter de 
gegevens van cle zaalc of van het clossie1• 
slecht beoonleeld heejt.- Hoj niet bevoegd 
om lcennis e1·van te nemen. - Hot Hof 
van cassatie is niet bevoegd om na te 
gaan of de rechter de hem overgelegde 
gegevens van de zaak of van hot dossier 
juist of verkeerd in feite heeft beoordeeld. 
(Grondwet, art. 95.) 

23 januari 1967. 624 

4. - Bevoegdheid. - Di1·ecte belastin
gen. - Materiele ve1·gissing in cle bestre
den beslissing. - Mctcht van het Hoj ze 
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te vm·bete1•en. - Ret Rof heeft voor de 
beoordeling van een middel tot cassatie 
de macht een materiele vergissing van de 
bestreden beslissing, welke duidelijk 
blijkt nit de samenhang van de tekst, 
te verbeteren. 

27 septen1ber 1966. 130 

5. - Bevoegdheid. - Stmfzalcen. -
Jl1ateJ'iele dwaling in de best1·eden beslis
sing. - JJ1acht van het Hof om ze te 
ve1·bete1·en. - Ret Rof heeft voor de 
beoordeling van een cassatiemiddel de 
nmcht om een in de bestreden beslissing 
begane materiele dwaling te verbeteren 
wanneer deze dwaling duidelijk blijkt nit 
de samenhang van de beslissing en nit 
het stuk waarnaar deze beslissing ver
wijst. 

28 noven1ber 1966. 415 

6. - Bevoegdheid. Stmfzalcen. -
111atm·iele dwaling in een proces-ve1·baal 
van terechtzitting. - JJ1acht van het Hof 
om ze te ve1•beteren. -Ret Rof heeft voor 
de beoordeling 'van een cassatiemiddel de 
1nacht een in het proces-verbaal van 
terechtzitting begane materiele dwaling 
die duidelijk blijkt nit de samenhang van 
dit stuk te verbeteren. 

28 november 1966. 416 

7. - Bevoegdheid. - Inlcomstenbelas
tingen. - Middel hetwellc het onde1·zoelc 
van· feitelijlce gegevens vereist. - Onbe
voegdheid van het Hof. -Ret Rof heeft 
geen bevoegdheid om de feitelijke gege
vens te onderzoeken waarop een middel 
steunt dat aangevoerd wordt tot staving 
van de voorziening. 

6 december 1966. 449 

8. - Bevoegdheid. - BuJ•ge1·lijlce zalcen. 
- V1·eemde wetsbepalingen.- Macht van 
het H of om na te gaan of de 1'echte1· in 
feitelijke aanleg die wetsbepalingen ge
schonden heeft. - Ret Rof, dat in kennis 
wordt gesteld met een voorziening die de 
schending inroept van bepalingen uit het 
Frans Burgerlijk Wetboek, heeft de 
macht om na te gaan of de rechter in 
feitelijke aanleg deze vreemde wetsbepa
lingen geschonden heeft. (Wet van 
4 augustus 1832, art. 17.) (Impliciete 
oplossing.) 

15 december 1966. 479 

9. Bevoegdheid. Stmfzaken. 
Ve1·sch1-ijving in de best1·eden beslissing. 
- Bevoegdheid van het Hof om ze te 

verbeteren. - Ret Rof is, bij de beoor
deling van een cassatiemiddel, bevoegd 
om een verschrijving te verbeteren in de 
bestreden beslissing die blijkt uit de 
samenhang van deze beslissing en de ver
meldingen van het proces-verbaal van de 
terechtzitting. 

16 januari 1967. 593 

10. - Bevoegdheid. - DiJ·ecte belastin
gen. - Voo1·ziening die de schending van 
een m·eemde wetsbepaling aanvoert. -
Bevoegdheid van het Hof om te onde1·zoelcen 
of de feitem·echter deze wetsbepaling heeft 
geschonden. - Ret Rof dat kennis neemt 
van een voorziening die de schending van 
de bepalingen van een Franse wet aan
haalt, is bevoegd om te onderzoeken of 
de feitenrechter deze vreemde wetsbe
palingen geschonden heeft. (Wet van 
4 augustus 1832, art. 17.) (Impliciete 
oplossing.) 

15 februari 1967. 753 

11. - Bevoegdheid. Stmfzalcen. -
Verschrijving in de best1·eden beslissing. 
- Bevoegdheid van het Hof om ze te 
verbete1·en. - Ret Rof heeft, ter beoor
deling van een cassatiemiddel, de be
voegdheid om een verschrijving in de 
bestreden beslissing, die duidelijk nit de 
contekst ervan blijkt, te verbeteren. 

20 maart 1967. 894 

12. - Bevoegdheid. Stmfzalcen. -
Jllliddel wam·bij aangevom·d wo1·dt dat de 
lcamer van inbesclmldigingstelling ten on
J'echte heeft beslist dat de feiten, waarvoo1· 
een bevel tot aanhottding door de 1'aad
lcamer bevestigd werd, volcloende bewezen 
wm·en. - Hof niet bevoegd om lcennis 
e1·van te nemen. - Ret Rof van cassatie 
is niet bevoegd om na te gaan of de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
het hof van beroep goed of slecht in feite 
beoordeeld heeft of er voldoende indicien 
van schuld bestonden van aard om het 
bevel tot aanhouding of de bevestiging 
ervan te rechtvaardigen. 

24 april 1967. 1038 

13. - Bevoegdheid. - Stmfzalcen. -
V e1ja1·ing. - Recht van het H of van cassa
tie om na te gaan of er een J'egelmatig 
ove1•gelegd p1•ocesst~tlc bestaat dat de ver
jaJ·ing van de stmfvoJ·deJ·ing stttit. - Ret 
Rof van cassatie heeft het recht om na 
te gaan of er onder de regelmatig over
gelegde processtukken een is dat de ver
jaring van de strafvordering stuit. 

3 mei 1967. 1069 
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14. Bevoegdheicl. - Stmfzaken. -
Ve1·schTijving in het pToces-verbaal van een 
terechtzitting. - Bevoegdheid van het Hof 
om ze te veTbeteren. - Om een cassatie
middel te beoordelen heeft het Hof het 
recht om een in het zittingsblad begane 
verschrijving te verbeteren, als deze ver
schrijving duidelijk blijkt uit de context 
van dit stuk en uit de processtukken 
waarop het Hof acht vermag te slaan. 

3 mei 1967.. 1071 

15. - Bevoegdheid. - Dienstplicht. -
JJ!I icldel dat de controle van feitelijke gege
vens noodzakelijk maakt.- Onbevoegdheid 
van het Hof. - Het Hof is niet bevoegd 
om feitelijke gegevens na te gaan waarop 
een tot staving van een voorziening aan
gevoerd middel gegrond is. 

26 juni 1967. 1301 

16. - Bevoegdheid. - Dienstplicht. -
Stuklcen waa1'0JJ het Hof acht verornag te 
slaan. - Het Hof waarbij aanhangig is 
een voorziening tegen een beslissing van 
een militierechtscollege mag ter beoorde
ling van een middel geen acht slaan op 
stukken die aan dit rechtscollege niet 
zijn overgelegd. 

26 juni 1967. 1301 

§ 2. - Beslissingen in rechte 
en beslissingen in feite. (Zie Vom·ziening 

in cassatie.) 

§ 3. - Ambtshalve op te werpen micldelen 
en grondcn van niet-ontvankelijkheid. 

17.- Ambtshalve opgewo1·pen middelen. 
- Tuchtzalcen.- Bcslissing van de Raad
van be1·oep van de 01·de van cw·chitecten. 
- VooTziening ontvankelijlc. - Middel 
dat de openba1·e o1·cle aanbelangt clat ambts
halve mag wo1·den ingeToepen. - Het Hof 
mag, tot staving van een ontvankelijke 
voorziening tegen een beslissing van de 
Raad van beroep van de Orde van Archi
tecten, ambtshalve een middel dat de 
openbare orde aanbelangt opwerpen. 
(Impliciete oplossing.) 

10 oktober 1966. 184 

18. - Bevoegdheicl. - Ambtshalve op
geworpen middel. - Di1•ecte gemeentebe
lasting. - Beslissing van de bestendige 
deputatie van de provinciemacl. - Oassa
tiebeToep ontvcmlcelijk. - Hof dat ambts
halve een middel van openbaTe o1·de mag 
opwe1·pen. - Het Hof van cassatie, waar
bij aanhangig is een ontvankelijke voor
ziening tegen een beslissing van de be
stendige deputatie van een provincieraad, 

dat rechtdoet inzake directe gemeente
belastingen, mag ambtshalve een uit de 
schending van een wetsbepaling van 
openbare orde afgeleid middel opwerpen. 

13 december 1966 en 24 januari 1967. 
473 en 633 

§ 4. - Respectieve bevoegclheid van de alge
mene vergadering, de verenigde kamers, de 
eerste en tweede kamers en de voltallige 
terechtzittingen. 

§ 5. - Soevereine beoordeling 
door de feitenrechter. (Zie dit trefwoord.) 

HOOFDSTUK II. 

V ORDERINGEN TOT NIETIGVERKLARING EN 
CASSATIEVOORZIENINGEN IN RET BE
LANG VAN DE WET. 

19.- Bevel van de lvi iniste1· van justitie. 
- Stmjzalcen. - V onnis dat ve?·oo?·clelin
gen uitspTeelct wegens ve1jaa1·de misd1·ijven. 
- Ve1·nietiging. - Op de voorziening 
van de procureur-generaal, ingesteld op 
bevel van de Minister van justitie, ver
nietigt het Hof het vonnis dat veroor
delingen uitspreekt wegens misdrijven 
die door de verjaring gedekt waren. 
(Wetb. van strafv., art. 441.) 

1 2 en 26 september en 19 december 
1966. 46, 127 en 502 

20.- Bevel van de JJ1iniste?' vanjustitie. 
- Stmjzalcen.- Beschilcking van de mad
kame?' waa1·bij een belclaagde nam· cle co1'
?'ectionele ?'echtbanlc venvezen wordt met 
schencling van de ?'echten van de verclecl·i
ging en ~veglating van de essentiele jo?·ma
liteiten. - Ve1·nietiging. - Op de voor
ziening door de procureur-generaal inge
steld op bevel van de Minister van justi
tie, vernietigt het Hof de beschikl{ing van 
de raadkmner waarbij de beklaagden ver
wezen worden naar de correctionele recht
bank met schending van de rechten van 
de verdediging en weglating van de essen
tiiile forn:mliteiten. (Wetb. van strafv., 
art. 441.) 

26 septmnber 1966. 123 

20bis.-Bevel van de Ministe1· van.fusti
tie. - Stntjzalcen. - V onnis clat een ve1'
clachte VB1'001'cleelt die ?'eeds m·oege?' vom· het
zelfcle feit veTooTdeelcl we1·cl. - Ve1·nietiging. 
- Op voorziening van de procm·eur-gene
raal op uitdrukkelijk bevel van de lYii
nister van justitie gedaan, vernietigt het 
Hof het vonnis waarbij de correctionele 
rechtbank een verdachte veroordeelt 
wegens een feit waarvoor hij reeds ver-
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oordeeld werd bij een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing. (Wetb. van 
strafv., art. 441.) 

17 oktober 1966. 230 

21,- Bevel van de .11finistm· vanjustitie. 
- Stmjzaken. - V onnis van de polit·ie-
1'~chtbank de pe1•soon, van een J'egelma
t·•g gecontraventionalisee1·d wanbedrijj ver
dacht, tot een co1'1"ectionele st1'aj veJ'OO?'de
lend.- Ven~ietiging en venvijzing.- Op 
de voorziening van de procureur-generaal, 
op bevel van de Minister van justitie in
gesteld, vernietigt het Hof het vonnis van 
de politierechtbank dat de persoon, ver
dacht van een regelmatig gecontraven
t!onaliseerd wanbedrijf, tot een correc
twnele straf veroordeelt en verwijst de 
zaak naar een andere politierechtbank. 
(Wetb. van strafv., art. 441 en 427.) 

19 december 1966. 506 

22. -Bevel van de M iniste1' van justitie. 
- Strqfzaken. - V onnis dat we gens een 
misdrijj vm·oo1·deelt. - W ettelijke voo1'-
1vaar~en: v_an het misd1·ijj niet verenigd. -
Vermet~g~ng. - Op de voorziening van 
de procureur-generaal, ingesteld op bevel 
van de Minister van justitie, vernietigt 
het Hof het vonnis dat een veroordeling 
wegens misdrijf uitspreekt, wanneer een 
van de wettelijke bestanddelen van het 
misdrijf ontbreekt. (Wetb. van strafv., 
art. 441.) 

19 december 1966. 507 

. ~3. - Bevel van de Ministe1· van j1ts
t1.tw. - Stmjzaken. - TeJ·beschikkingstel
ling van de J'ege1•ing. - Vonnis van de 
C01'!'ectionele J'echtbank wam·bij beslist 
1vordt dat de st1'aj van de terbeschilc
kingstelling van de J'egering die zij uit
spreekt het ove1·blijvend uit te boeten ge
deelte van een stmj van dezelfde aa1·d op
gelopen 1tit hoojde van een voo1' deze ver
oorde~inp .begane misdrijj zal opslm·pen. -
Ve1·met~g~ng. - Op de voorziening van 
de procureur-generaal op bevel van de 
Minister van justitie, vernietigt het Hof 
zon~er verwijzing het vonnis waarbij 
beshst wordt dat de straf van terbeschik
kingstelling van de regering die het uit
spreekt, het overblijvende gedeelte van 
een straf opgelopen uit hoofde van een 
voor deze veroordeling begane misdrijf 
zal opslorpen. (Wetb. van strafv., arti
kel 441 ; wet op de bescherming van de 
maatschappij, art. 22 en 23.) 

30 januari 1967. 661 

24. - Bevel van de JJf inister van justitie. 
:--- Stmjzaken. - Strajvo1'dering ve1'vallen 

doo1· de betaling van een sont geld. - V eJ'
ooJ·de.l.eJ~d vonnis. - V e1'nietiging zonde1• 
verw~Jz~ng. - Op de voorziening van de 
p~ocureur-generaal op bevel van de Mi
mster van justitie, vernietigt het Hof, 
zonder verwijzing, het vonnis dat een 
veroordeling uitspreekt wegens een feit 
ten aanzien van hetwelk de strafvorde
ring vervallen was door de betaling van 
een som geld, gedaan in de bij artikel 166 
van het Wet boek van strafvordering vast
gestelde voorwaarden. (W etb, van strafv., 
art. 441.) 

10 april 1967. 971 

25.- Bevel van de JJ!Iiniste1• vanjustitie. 
- Stmjzaken. - V onnis van de politie
J•echtbank waa1·bij een minde1'ja1•ige bene
den de leejtijd van achttien jaar op de 
datum van het jeit 1vm·dt veJ'OOJ'deeld. -
Ve1'nietiging. - Op de voorziening van 
de procureur-generaal op bevel van de 
Minister van justitie, vernietigt het Hof 
het vonnis waarbij de politierechtbank 
een beklaagde veroordeelt, die nog bene
den de leeftijd van achttien jaar was op 
het tijdstip van de feiten waarop de ver
oordeling is gegrond. (Wetb. van strafv., 
art. 4ll; wet van 8 april1965, art. 36-4°.) 

12 juni 1967. 1250 

HOOFDSTUK III. 

VoORZIENINGEN IN CASSATIE, - MEMO
RIE TOT STAVING VAN DE VOORZIENING : 
MEJHORIE VAN ANTWOORD EN VAN WE
DERANTWUORD. 

(Zie Voo1·ziening in cassatie.) 

HOOFDSTUK IV. 

CASSATIEMIDDELEN. 

( Zie Oassatiemiddelen.) 

HOOFDSTUK V. 

RECHTSPLEGING IN HET ALGEMEEN. 
VORM, GEVOL(JEN VAN DE ARRESTEN 
VAN RET HOF VAN CASSATIE. 

§ 1. - Rechtspleging in burgerlijke zaken of 
handelszaken. - Omvang van de vernieti
ging, 

26. - Rechtspleging. - BuJ·ge1·lijlce 
zaken. - V oo1•zieningen doo1' twee pa1·tijen 
tegen hetzelfde vonnis ingesteld.- Samen
voeging. - Wanneer twee partijen zich 
in cassatie voorzien tegen hetzelfde von-
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nis, kunnen beide voorzieningen san:ten
gevoegd worden. (Besluit van 15 man,rt 
1815, art. 2.) 

15 december 1966. 488 

27. - Rechtspleging. B1wge?·lijlce 
zalcen. - Gehuwde verweerste1·, van wie 
het huwelijlcsstelsel niet gelcend is, door haar 
man niet gemachtigcl om in 1·echte op te 
tr·eclen. - Machtiging door· het Hof. -
Wanneer, in btugerlijke zaken, de ver
weerst.er in cassatie een gehuwde vrouw 
is, van wie het huwelijksstelsel niet. regel
matig t.er kennis van het Hof is gebracht. 
en die door haar man niet gemachtigd is 
om in recht.e op t.e t.reden, verleent het. 
Hof haar, voor zoveel als nodig, macht.i
ging om voor het Hof in recht.e op t.e 
treden. (Burgeri. Wetb., art. 226ter•; wet. 
van 30 april 1958, art. 8, 2o.) 

15 december 1966. 488 

28.- Omvang.- Burger·lijlce zalcen.
Cassatie van een beslissing die onwettelijk 
bij wege van evocatie op een tegeneis uit
spmalc cloet. - Cassatie clie zich niet uit
strelct tot cle beslissing wellce wettelijlc bij 
wege van evocatie op cle hoofdeis uitspraalc 
doet. - De cassatie van een beslissing in 
burgerlijke zaken, waarbij onwettelijk 
bij wege van evocatie op de tegeneis uit
spraak wordt gedaan, leidt niet t.ot. de 
cassatie van de beslissing waarbij wet.te
lijk bij wege van evocatie de hoofdeis 
wordt. berecht., zelfs zo de berechting van 
de ene en de andere eis gedeeltelijk de 
beoordeling van dezelfde geschilpunten 
impliceert.. 

28 april 1967. 1050 

29.- Omvang.- B1wgerlijlce zalcen.
A1·r·est waarbij de geldigheid van een over·
eenlcomst met cliver·se voo?'werpen wonlt 
aanvaaTcl. - Ar·r·est dat niet vaststelt dat 
volgens de gemeenschappelijlce bedoeling 
van de partijen de onder·scheiden beschilc
kingen van de overeenlcomst k1tnnen ge
scheiden worden.- Cassatie op gr·ond van 
de nietigheid van de over·eenlcomst ten aan
zien van een van de voorwer·pen er·van. -
V ernietiging die geldt voor• cle beslissing 
betr·etfende de hele oveTeenlcomst. -Wan
neer een arrest de geldigheid van een 
overeenkomst met diverse voorwerpen 
heeft aanvaard en uit clit arrest niet blijkt 
dat. volgens de gemeenschappelijke be
doeling van de partijen de onderscheiden 
bepalingen van de overeenkomst kunnen 
gescheiden worden, strekt de vernietiging 
gewezen op grond van de nietigheid van 
de overeenkomst ten aanzien van een van 

haar voorwerpen zich nit tot. de belissing 
betreffende de hele overeenkomst. 

22 jcmi 1967. 1285 

§ 2. - Rechtspleging in belastingzaken. 
Omvang van de vernietiging. 

30. - Rechtspleging. - Directe belas
tingen. - Voorzieningen ingesteld door· 
twee par·tijen tegen hetzelfde arrest. - Sa
menvoeging. - Wanneer twee partijen 
tegen hetzelfde arrest een cassatieberoep 
instellen, ktmnen beide voorzieningen 
worden samengevoegd. (Besluit van 
15 maart 1815, art. 2.) 

30 mei 1967. 1191 

§ 3. - Rechtspleging in strafzaken (Douanen 
en accijnzen inbegrepen). - Omvang van de 
vernietiging. 

31.- Omvcmg.- Stmfzalcen. -Bw·
ger·lijke 1'echtsvonle1'ingen. - Ver·oor·de
lencle beslissingen. - Definitieve beslis
sing over· een cler· r·echtsvor·cleringen en niet 
clefiniitieve beslissing ave?· cle anden. -
Beslissingen getrotfen door· dezelfcle onwet
telijlcheicl. - V oor·ziening van cle belclaagcle 
tegen cle eer·ste alleen. - Vernietiging clie 
de vernietiging van cle tweede met zich 
brengt. - Wanneer de rechter, bij wie 
verscheidene burgerlijke recht.svorderin
gen tegen de beklaagcle aanhangig zijn, 
beslissingen gewezen heeft die door cle
zelfde onwettelijkheid getroffen zijn, dat 
een van die beslissingen definitief is in 
de zin van artikel 416 van het vVet.boek 
van strafvorclering en dat. de andere niet. 
definitief is, brengt de aanneming van de 
voorziening van de beklaagde, gericht 
tegen de eerste beslissing aileen, n::tet. zich 
de vernietiging van de tweede. 

5 september 1966. 11 

32. - Omvang. - B1trgerlijlce Techts
vorcler·ing. - Ar'1'est clat cle gehele aan
spralcelijkheicl voor een ongeval ten laste 
legt van een belclaagcle, met uitsluiting van 
de ander·e beklaagde. - ArTest ver·nietigd 
omclat het clo01· de tweecle beklaagcle ge~ 
pleegde misdr·ijj onwettelijk zonder· oor·zalce
lijlc ve?·band met het ongeval ver·klaar·d we1·d. 
- V er·nietiging va.n de beslissing welke de 
belclaagcle ver·oor·deelt tot schadeloosstelling 
van de tweede. - Vernietiging die zich niet 
1titstrelct tot de beschilclcin g waar bij beslist 
wor·clt dat de belclaagde een jo1tt heeft begaan 
welke zijn aanspralcelijlcheid tot gevolg 
heeft. - W anneer een arrest. de gehele 
aansprakelijkheid voor een ongeval ten 
laste legt van een beklaagde, met uit
sluiting van de andere beklaagde, strekt 



CAS SA TIE 1387 

de vernietiging van de beschikking waar
bij de eerste veroordeeld wordt tot al
gehele schadeloosstelling van de tweede 
en die uitgesproken wordt omdat de 
rechter onwettelijk verklaard heeft dat 
de font van de tweede beklaagde zonder 
oorzakelijk verband is met het ongeval, 
zich niet uit tot de beschikking waarbij 
beslist wordt dat de eerste beklaagde een 
fout heeft begaan die zijn aansprakelijk
heid tot gevolg heeft. 

5 septe1nber 1966. 11 

33. - Omvang. - Stmfzaken. 
Bw·gm·lijke 1'echtsvo1·dering. - V e7·nie
tiging van de beslissing wellce de belclaagdr;, 
veroo1·deelt. - Bw·ge?'lijlc aanspralcelijke 
partij wellce zich n'iet vom·zien heeft of zich 
o1wegelmatig voo1·zien heeft. - Gevolg van 
de ve1·nietiging ten opzichte van deze partij. 
- W anneer de beslissing die de be
klaagde veroordeelt vernietigd wordt op 
de voorziening van deze en dat de bur
gerlijk aansprakelijke partij zich niet 
voorzien heeft of zich onregelmatig voor
zien heeft, heeft de beslissing welke deze 
partij burgerrechtelijk aansprakelijk ver
klaart voor de veroordeling van de be
tichte geen bestaansreden meer. 

5 en 26 september 1966 (twee arresten). 
ll, 101 en 109 

34. - Omvang. - Stmfzalcen. - Bn1'
ge1·lijlce 1'echtsvm·dering. Beslissing 
waa1·bij de belclaagde alleen voo1• het on
geval aanspmlcelijk wa~·dt gesteld. - Be
slissing waa1·bij geen passend antwoord 
iva~·dt ve1·strekt op de conclttsie van be
klaagde die de get1'0fjene een font ten 
laste legt. - Oassatie die zich niet uit
strelct tot het beschilclcend gedeelte waarbij 
wa~·dt beslist dat belclaagde een font heeft 
begaan waa1·voor hij aanspmlcelijlc wa~·dt 
gesteld.- Wanneer een beslissing die uit
sluitend de beklaagde voor het ongeval 
aansprakelijk stelt vernietigd wordt om 
de enige reden dat de rechter geen pas
send antwoord heeft verstrekt op de con
clusie van de beldaagde waarin deze de 
getroffene een font ten laste legde, strekt 
de cassatie zich niet nit tot het beschik
kend gedeelte waarbij wordt beslist dat 
de beldaagde een font heeft begaan waar
voor hij de verantwoordelijkheid draagt. 

12 september 1966 en 20 februari 1967. 
45 en 775 

35. - Omvang. - Bevel van de JJ!Ii
nister van j'Ltstitie. - Strafzalcen. - Ve1'
oordeling van de belclaagde ve1·nietigd. -
Gevolgen ten opzichte van de bn1'f!e1Techte
lijlc aanspmlcelijke partij. - W anneer op 

de voorziening van de procureur-generaal 
op bevel van de Minister van jnstitie, 
de veroordeling van de beklaagde wordt 
vernietigd, st1•ekt deze vernietiging zich 
nit tot de beschikking van het vonnis 
waarbij wordt verklaard dat een persoon 
burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de 
veroordeling. (Wetb. van strafv., arti
kel 411.) 

12 en 26 september, 19 december 1966 
en 12 juni 1967. 46, 127, 502 en 1250 

36. - Omvang. - Stmfzaken. -
Voo1·ziening van de belclaagde tegen de 
beslissing op de st1·afvo1·dering en tegen de 
eindbeslissingen op de biwgel'lijlce rechts
vo7·deTingen. - Ve1•nietiging van de be
slissing op de stmfvo7·dering. - Gevolg 
voor wat betTeft de beslissingen op de 
tegen en doo1· de belclaagde ingestelde bitr
gel'lijlce 1'echtsvo1·de1·ingen. - De vernie
tiging, op de voorziening van de be
klaagde, van de beslissing op de straf
vordering brengt met zich de vernietiging 
van de eindbeslissing op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, 
die het gevolg is van de eerste, en van de 
eindbeslissing op de door hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, die op de
zelfde wetsmiskenning gesteund is, en 
waartegen hij zich regelmatig voorzien 
heeft, zelfs indien de vernietiging van de 
beslissing op de strafvordering van 
ambtswege wordt uitgesproken. 

12 september 1966. 47 

37. - Omvang. - St?·afzalcen. - Ve?'
nietiging van de beslissing van ve?·voorde
ling van belclaagde. - Bu1·ge1'lijlc vemnt
wooTdelijke pa1·tij die geen cassatiebe1·oep 
of een 01H'egelmatig cassatiebeToep inge
steld heeft. - Gevolgen van de vernietigi~1g 
jegens deze pa1·tij. - vVanneer de beshs
sing van veroordeling van de behlaagde 
vernietigd wordt op dezes cassatieberoep 
en de burgerlijk aansprakelijke partij 
geen cassatieberoep of een onregelmatig 
cassatieberoep ingesteld heeft, verliest de 
beslissing waarbij deze partij bnrgerlijk 
aansprakelijk wordt verklaard voor de 
veroordeling van de beldaagde haar be
staansreden. 

19 september 1966, 30 januari (twee 
arresten) en 17 april1967. 76, 659, 660 

en 991 

38. - Omvang. - St?·afzalcen. -
V oo1·ziening van de belclaagde bepe1·lct 
tot de st?·afva~·deTing. - Ve1·nietiging van 
de beslissing op de stmfvm·de?·ing. -
B1·engt met zich mede de ve1·nietiging van 
de niet definitieve beslissing gewezen op de 
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?'echtsvo?·dering van de bw·ge?·lijke partij. 
- De vernietiging, op de tot de straf
vordering beperkte voorziening van de 
beklaagde, van de beslissing over de 
strafvordering, brengt met zich mede de 
vernietiging van de niet definitieve be
slissing gewezen over de rechtsvordering 
van de blll'gerlijke partij. 

26 september 1966. 101 

39. - Omvang. - Stmfzaken. -
V ooTziening van de beklctagde tegen de 
beslissing ove1' cle publieke vonleTing e'n de 
beslissingen ove?' de but·geTlijlce vot·cleTin
gen. - VeTnietiging vctn cle beslissing ove?' 
de stmJvot·cle?'ing. - Einclbeslissing ove1' 
een bu?·geTlijlce Techtsvo?·dm·ing en geen 
einclbeslissing ove?' een anclet·e. - V oo?'
ziening van cle belclaagcle ontvanlcelijlc 
alleen tegen cle ee1'ste beslissing.- Ven~ie
tiging van cle beslissing ove1· cle st?'ctjvo1'cle-
1'ing die cle ven~ietiging met zich bt·engt 
zowel van cle tweede als van cle eerste 
beslissing ove?' cle b~wge1'lijlce 1'echtsvot·cle-
1'ingen.- Op voorziening van de beldaag
de gericht tegen de beslissing over de 
publieke vordering en tegen de beslis
singen over de vorderingen van de bcll'
gerlijke partijen, brengt de vernietiging 
van de beslissing gewezen over de straf
vordering, met zich de vernietiging van 
de beslissingen gewezen over de tegen 
hem ingestelde blll'gerlijke rechtsvorde
ringen die het gevolg zijn van de beslis
sing gewezen over de strafvordering, of
schoon, wat de beslissing gewezen over 
een van de btll'gerlijke rechtsvorderingen 
betreft, de voorziening niet ontvankelijk 
is. 

26 september 1966. 109 

40. - Omvang. Stmfzalcen. -
B~trge1·lijke 1'echtsvo1·clet·ing. Beslis
sing die de aanspmlcelijlcheicl voo1· een 
ongeval vet·cleelt, ten belope van twee det·clen 
en van een clercle, t~tssen de twee belclaag
clen. - Rechte1· clie geen passencl antwo01·cl 
verst1'ekt op cle conclusie van de em·ste 
belclaagde clie de te zijnen laste in aanme1'
king genomenfout betwist.- VeTnietiging 
van cle beslissing ovm· de tegen cleze be
klaagcle ingestelcle stmjvorde?'ing e?i b~t1'
gerlijlce ?'echtsvorcle1'ing. - Vet·nietiging 
clie zich niet ~titstrekt tot de beslissing clat 
de andere belclaagcle aansprakelijlc is ten 
belope van een cle1·cle minstens. - W anneer 
een vonnis de aansprakelijkheid voor de 
gevolgen van een ongeval tussen twee 
beklaagden verdeeld heeft, ten bel ope van 
twee derden voor de eerste en van een 
derde voor de tweede, strekt zich de ver
nietiging van de beslissing over de tegen 

de eerste ingestelde strafvordering en 
bm·gerlijke rechtsvordering, uitgesproken 
om de reden dat de rechter geen passend 
antwoord verstrekt heeft op zijn conclu
sie waarbij de tegen hem in aanmerking 
genomen fout betwist wordt, niet uit tcit 
de beslissing dat de andere beklaagde 
aansprakelijk is ten belope van minstens 
een derde. 

26 september 1966. 10~ 

41. - Omvang. -Bevel van cle JYI inistet· 
van fu.stitie. - Stmjzalcen. - V emiet·ig·ing 
van een beschiklcing van de 1'aaclkame1' 
~vaarbij een belclaagde nctctt' de co?'1'ection
nele 1'echtbank venvezen w01·clt. - Nietig
heicl clie leidt tot cle vernietiging van de 
vet·oonlelingen ove?' de publieke vo?·clet·ing 
clie eruit volgclen. - De vernietiging op 
de voorziening door de proclll'em·-gene
raal ingesteld op bevel van de :Minister 
van justitie van een beschikking van de 
raadkamer waarbij de beklaagden naar 
de correctionele rechtbank verwezen ·wor
den leidt tot de.vernietiging van de eruit 
volgende veroordelingen over de publieke 
vordering. 

26 septen"lber 1966. 123 

42.- Omvang.- Bevel van de lJ!Iiwiste?· 
van j~tstitie. - Stmjzalcen. - Vet·nietiging 
van een beschilclcing van de 1·aaclkame?· 
waaTbij cle belclaagclen naar cle CO?Tectionele 
1'echtbanlc venvezen w01·clen. - Vet·nieti
ging die geen nacleel mag berolclcenen aa1i 
de belclaagclen die b~titen vet·volging ge
stelcl wet·clen cloot' een op clezeljcle jeiten 
gewezen beschilclcing, noch aan cle beklaag
clen clie vrij gesp1·olcen werclen clo01· cle be
slissingen ove?' cle publielce vorclering welke 
clientengevolge vernietigd werclen en volgen 
op cle onwettelijlc vet·klaat·de beschilcking. 
- De vernietiging op de voorziening door 
de proclU'eur-generaal ingesteld op bevel 
van de :Minister van justitie van een 
beschikking van de raadkamer waarbij 
de beklaagden naar de correctionele 
rechtbank verwezen worden, mag geen 
nadeel beroldmnen aan de beklaagden die 
buiten vervolging gesteld werden door 
een daaropvolgende over dezelfde feite:O: 
gewezen beschikking, noch aa)l de be
ldaagden die vrijgesproken werden door 
de beslissingen over de publieke vorde
ring welke dientengevolge vernietigd 
werden en volgen op de onwettelijke ver
klaarde beschikking. 

26 september 1966. 123 

43, - Om van g. - Bevel van de JJ!I inister 
vanjustitie.- Stmjzalcen.- Ve1'1~ietiging 
van een beschilclcing van de raaclkamer 
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waaTbij de beklaagde naa1• de C01'1'ectionele 
1'echtbank veTwezen woTdt en dientengevolge 
van de beslissing tot ve1'001'deling van deze 
beklaagde ove1' de publieke vo1'de1'ing. -
V e1·nietiging die de bestaansreden ont
neemt aan het vToege1' an·est wam·bij het 
Hof de vom·ziening van beklaagde tegen de 
beslissing tot ve1·oo1'deling ove1· de publieke 
vo1·de1·ing verwoTpen heeft. - De vernie
tiging op de voorziening door de procu
reur-generaal ingesteld op bevel van de 
Minister van justitie van een beschikking, 
waarbij de beklaagde naar de correctio
nele rechtbank verwezen wordt en dien
tengevolge van de beslissing tot veroor
deling van deze beklaagde over de pu
blieke vordering, ontneemt de bestaans
reden aan het vorig arrest waarbij het 
Hof de voorziening van de beklaagde 
tegen deze beslissing verworpen heeft. 

26 septen<ber 1966. 123 

44. - Omvang. - Stmjzaken. -
Beslissing die wettelijk de he1·stelling 
van de plaats in de vo1·ige toestand beveelt, 
mam· die onwettelijk nadm· bepaalt waa1·in 
die herstelling in de voTige toestand zal 
bestaan. - Ve1'nietiging en ve1·wijzing 
bepe1·kt tot deze laatste bepaling. -Wan
neer een beslissing wettelijk de herstel
ling van de plaats in de vorige toestand 
beveelt, maar onwettelijk nader bepaalt 
waarin die herstelling in de vorige toe
stand zal bestaan, worden de vernietiging 
en de verwijzing beperkt tot deze laatste 
beschikking. 

17 oktober 1966. 225 

45. - Omvang. Stmfzaken. -
A1·1·est van het hof van assisen. - Onwet
telijke stmf. - Vemietiging en veTwijzing 
bepe1·kt tot de st1•aj. - W anneer de door 
het hof van assisen uitgesproken straf 
het wettelijk maximum overschrijdt, treft 
de vernietiging enkel de straf en heeft 
de verwijzing plaats naar een ander hof 
van assisen, hetwelk uitspraak zal doen 
volgens de reeds door de jury uitgespro
ken schuldigverklaring en, gebeurlijk, 
met inachtneming van de verzachtende 
omstandigheden regelmatig ingevolge 
deze verklaring aangenomen. (Wetb. van 
strafv., art. 434.) 

17 oktober 1966. 228 

46.- Omvang. - Stmjzaken.- VM·
om·deling tot een stmj waa1'bij de V1'ijheid 
ontnomen wm·dt en te1'beschikkingstelling 
van de regm·ing bevolen wo1·dt. - Oassatie 
op grand dat deze maatTegel niet met 1'ede
nen omkleed is. - Oassatie wellce zich tot 
de volledige ve1·oo1'deling uitstTekt. -Wan-

neer een arrest, dat beklaagde veroor
deelt tot een hoofdstraf die hem de vrij
heid ontneemt en hem bovendien ter 
beschikking van de regering stelt, ver
nietigd wordt omdat de beslissing de 
redenen waarom deze maatregel bevolen 
wordt niet nader bepaalt, strekt de cassa
tie zich uit tot de volledige veroordeling. 

24 oktober 1966. 258 

47. - Omvang. - Stmjzaken. -
Bu1·ge1·lijke 1'echtsvo1·de1·ingen. - Vo1·de-
1'ingen doo1' de ve1·zeke1·aa1· van de bu1·ge1·
lijke pa1·tijen en doo1· deze btwge1'lijke par·
tijen ingesteld tegen de beklaagde en de voor 
deze bur·gm·lijk aanspmkelijlce pm·tij. -
Ar·r·est dat de vordeTing van de ver·zeker·aar· 
veTweTpt die beweer·t in de plaats gesteld te 
zijn van de btwgeTlijlce par·tijen, en dat de 
vo1'de1·ingen van deze aanneemt. - V oo1'
ziening van de ve1·zeke1·am· tegen de be
klaagde, de voo1· deze bu1·ger·lijlc aanspmke
lijke paTtij, en de btwge1'lijlce pa1·tijen. -
Beslissing gesteund op dezelfde onwettelijke 
1·eden en die een aan alle btw·gm·lijke paT
tijen gemene betwisting beslecht. - Ver·nie
tiging van de beslissing gewezen ove1' de 
vor·deTing van de ver·zelcer·am· eiser. -
B1·engt met zich mede de veTnietiging van 
de beslissing gewezen ten aanzien van de 
ander·e btwger·l·ijke paTtijen, betrefjende 
deze betwisting. - Wanneer de voorzie
ning van een verzekeraar tegen een arrest 
hetwelk zijn vordering verwerpt en de 
vordering aanneemt die ingesteld is door 
.de burgerlijke partijen, waarvan hij be
weert in de plaats gesteld te zijn, gericht 
wordt terzelfdertijd tegen de beklaagde, 
tegen de voor deze burgerlijk aansprake
lijke partij, en tegen de burgerlijke par
tijen, indien de voorziening aangenomen 
wordt en indien de beslissing op dezelfde 
onwettelijke reden gegrond is en een be
twisting beslecht die aan alle burgerlijke 
partijen gemeen is, wordt de vernietiging 
uitgesproken zowel wat betreft de beslis
sing gewezen ten aanzien van eiser als 
wat betreft de beslissing gevvezcn ten 
aanzien van de burgerlijke partijen. 

31 oktober 1966. 294 

48.- Omvang.- Stmfzaken.- Voo1'· 
ziening van de beklaagde tegen de beslissing 
ove1· de stTajvor·deTing en tegen de eind
beslissingen over de btw·gerlijlce r·echtsvor·
deringen. - VeTnietiging van de beslis
sing ove1· de stmjvor·de1·ing. - Gevolg ten 
opzichte van de beslissingen ovm· de tegen 
en door· de beklaagde ingestelde r·echtsvoTde
ringen. - De vernietiging, op de voorzie
ning van de beldaagde, van de beslissing 
over de strafvordering brengt met zich 
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mede de vernietiging van de eindbeslis
sing over de tegen hem ingestelde burger
lijke rechtsvordering, die het gevolg is 
van de eerste, en van de eindbeslissing 
over de door hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, die gegrond is op de
zelfde onwettelijkheid, en tegen dewelke 
hij zich regelrnatig heeft voorzien. 

31 oktober 1966. 299 

49. - Omvang. - Stmjzaken. -
Bttrgm·lijke vorde1·ing. - V o1·dering inge
steld doo?' de vm·dachte tegen een mede
ve?·dachte en vo1·dering ingesteld tegen ver
dachte. - Niet definitieve beslissing ove1· 
de ee1·ste vorde1·ing en definitieve beslissing 
ove1· de tweede. - Beslissingen steunend 
op dezelfde onwettelijke t·eden. - V oo?·zie
ning van de ve1·dachte tegen deze twee 
beslissingen. - Ontvankelijke voo?·ziening 
tegen de ttveecle beslissing. - Ajstancl van 
de voorziening (Je?'icht tegen de eerste be
slissing. - Afstancl die geen berusting in 
deze beslissing irnplicee?·t. - V e?'nietiging 
van de tweede beslissing. - Ve1·nietiging 
die deze van de eerste beslissing mede
brengt. - W anneer de beslissing gewezen 
over de burgerlijke vordering door de 
verdachte ingesteld tegen een medever
dachte en de beslissing gewezen over de 
burgerlijke vordering ingesteld tegen de 
verdachte op dezelfde onwettelijke reden 
steunen, en dat de verdachte zich voor
zien heeft tegen de tweede beslissing, 
welke definitief is naar de zin van arti
kel 416 van het Wetboek van strafvorde
ring, dat hij zich ook voorzien heeft 
tegen de eerste, niet definitieve, beslis
sing, maar dat hij, zonder in deze beslis
sing te berusten, afstand heeft gedaan 
van deze voorziening, brengt de vernie
tiging van de tweede beslissing' deze mede 
van de eerste. 

7 november 1966. 323 

50. - Omvang. - Stmjzaken. 
Bm·gerlijke vo?·det•ingen. - Beslissing die 
de verantwo01·delijkheid van een ongeval 
tussen de twee dadet•s in twee heljten ver
deelt. - V oo1·ziening van een van de 
dade1·s. - Oassatie van de burge1·lijke 
vero01·delingen. - Oassatie die zich niet 
uitst1·ekt tot de beschikking die het aandeel 
van de vemntwo01·delijkheid van de ande1·e 
dade?' ten minste ten belope van de helft 
vaststelt. - W anneer de rechter de ver
antwoordelijkheid voor de gevolgen van 
een ongeval tussen de twee daders ten 
belope van de helft voor ieder verdeeld 
heeft, strekt de vernietiging, op de voor
ziening van een van de daders, zich niet 
uit tot de beschikking die beslist dat de 

andere dader ten minste ten belope van 
de helft verantwoordelijk is. 

7 november 1966. 323 

51. - Omvang. - Stmjzaken. -
Voo1·ziening van de ve1·dachte tegen de 
beslissing gewezen over de tegen hern inge
stelde stmjvO?'det·ing en tegen de beslissing 
gewezen ave?' de door hem tegen een rnede
verdachte ingestelde burgerlijke v01·dering. 
- Vernietiging van de beslissing ove1· de 
stmfvordering. - Gevolg op de beslissing 
ove1· de burge1·lijke vorde1·ing van de ve?'
dachte gewezen. - De vernietiging, op de 
voorziening van de verdachte, van de 
beslissing over de tegen hem ingestelde 
strafvordering brengt de vernietiging met 
zich van de beslissing over de door hem 
tegen een medeverdachte ingestelde bur
gerlijke vordering, die op de zelfde onwet
telijke reden gesteund is en waartegen 
hij een regelmatige voorziening ingesteld 
heeft, zelfs indien de vernietiging van de 
beslissing over de strafvordering, van 
ambtswege wordt uitgesproken. 

7 november 1966. 333 

52. - Ornvang. - Stmfzaken. -
A1Test van ve1·oonleling.- Onwettelijkheid 
van de beslissing welke het door de eerste 
rechter toegestane uitstel intt·ekt. - Gehele 
cassatie. - vVanneer een arrest van het 
hof van beroep vernietigd is wegens de 
onwettelijkheid van de beslissing die het 
door de eerste rechter toegestane uitstel 
van de tenuitvoerlegging intrekt, draagt 
de cassatie over de uitgesproken veroor
deling in haar geheel. 

5 december 1966. 443 

53. - Omvang. - Stmfzaken. - Vet·
nietiging, op de voo?·ziening van de be
klactgde, van de beslissing op de stmfvor
de?·ing. - B1·engt de vet·nietiging rnede 
van de niet definitieve beslissing op de vo?'
de?·ing van de bu?·gerlijke pa1·tij. - Niet
tegenstaande de onontvanlcelijkheid van 
de voorziening ge1·icht tegen deze laatste 
beslissing. - Zelfs in geval van af
stand van die voo1·ziening. - De ver
nietiging, op de voorziening van be
klaagde, van de beslissing op de straf
vordering brengt de vernietiging mede 
van de niet definitieve beslissing op de 
vordering van de burgerlijke partij, die 
het gevolg ervan is, alhoewel de tegen de 
tweede beslissing ingestelde voorziening 
thans niet ontvankelijk is, en zelfs zo 
beklaagde van deze voorziening afstand 
heeft gedaan. 

5 december 1966, 13 maart en 10 april 
1967. 444, 870 en 968 
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54. - Omvang. - Stmfzalcen. - Bu1·
ge1·lijlce 1·echtsvo1·dering. - Beslissing van 
ve1'001'deling van de belclaagde om niet 
alleen het gedeelte van de door zijn fout 
ve1'001'zaalcte schade te hm·stellen doch tevens 
die welke veroo1·zaalct is doo1· een late1·e ge
beu?·tenis, die aan deze fout vreemd is. -
Vemietiging van deze beslissing. - Ver
nietiging die zich niet tdtstrelct tot de be
slissing waarbij bepaald wo1·dt dat de te 
he1·stellen schade ten belope van een be
paalde verhouding in ooTzalcelijk ve1·band 
staat met de fottt van de belclaagde-eise1·. 
- De vernietiging van de beslissing die 
de beklaagde veroordeelt om niet alleen 
het gedeelte van de door zijn font ver
oorzaakte schade te herstellen doch 
tevens datgene dat veroorzaakt is door 
een latere, aan deze font vreemde gebeur
tenis, strekt zich niet nit tot de beslissing 
volgens welke de te herstellen schade in 
een bepaalde verhouding in oorzakelijk 
verband staat met de schuld van de 
beldaagde. 

9 januari 1967. 546 

55.- Omvang.- Stmfzalcen.- Geld
boete. - Onwettel-ijlce geldboete. - Vol
ledige ve1·nietiging en ve1•wijzing. - De 
vernietiging van de beslissing wegens 
onwettelijkheid van de geldboete uitge
sproken samen met de hoofdgevangenis
straf is volledig en brengt een verwijzing 
mee. 

25 januari 1967. 645 

56. - Omvang.- Stmjzalcen.- On
wettelijlce geldboete.- Gehele vernietiging. 
- De vernietiging wegens onwettelijk
heid van de wegens een misdrijf uitge
sproken geldboete tegelijk met het verval 
van het recht tot besturen, voorzien bij 
artikel 2-7 van de wet van 1 augustus 
1899, gewijzigd en bijgewerkt bij de wet 
van 15 april 1958, strekt zich nit tot de 
gehele wegens dit misdrijf uitgesproken 
veroordeling. 

6 februari en 3 april 1967. 698 en 931 

57.- Omvang.- Stmfzalcen.- Be
schilcking van de madlcame1· welke de be
klaagde naa1' de co1'1·ectionele 1'echtbanlc 
veTwijst wegens als misdaden gekwalifi
cee?·de feiten, de ene zonder vermelding van 
ve1·zachtende omstandigheden en de ande1·e 
na ze te hebben geco1Tectionalisee1·d. -
Voo1•ziening van belclaagde tegen het ve1'
om·delend arrest. - Vernietiging van dit 
a1·1·est en van de v1·oege1·e 1·echtspleging 
tot en met inbegrip van de beschiklcing 
tot ve1·wijzing. - G1·enzen. - Op de 

door beklaagde ingestelde voorziening 
tegen een veroordelend arrest gewezen 
door het hof van beroep wegens samen
hangende feiten welke als misdaden 
worden gekwalificeerd en naar de correc
tionele rechtbank zijn verwezen door een 
beschikking van de raadkamer die de 
ene wettelijk heeft gecorrectionaliseerd, 
doch voor de andere geen verzachtende 
omstandigheden heeft vermeld, vernie
tigt het Hof het bestreden arrest evenals 
wat voorafgaat met inbegrip van de be
schikking van verwijzing, behalve in zo
ver deze heeft beslist dat de wettelijk 
gecorrectionaliseerde misdaden slechts 
lnmnen leiden tot de toepassing van cor
rectionele straffen. 

6 februari 1967. 699 

58.- Omvang.- Stmfzalcen.- Bu1·
ge1·lijlce rechtsvo1·dering. - Vom·ziening 
van de burgerlijlce pm·tij. - Oassatie om
dat de best1·eden beslissing geen acht heejt 
geslagen op het incidenteel hager beoep van 
eise1•. - Oassatie die zich niet ttitst1·ekt tot 
de beslissing dat het be1·oep ten pTincipale 
van belclaagde niet geg1·ond is. ~Dever
nietiging op de voorziening van de bur
gerlijke partij van de over de vordering 
van deze partij gewezen beslissing omdat 
de rechter in hager beroep geen acht 
heeft geslagen op het incidenteel beroep 
door deze partij aangetekend, strekt zich 
niet nit tot de beslissing waarbij het 
hager beroep ten principale van de be
klaagde niet gegrond verklaard wordt. 

13 februari 1967. 732 

59.- Omvang.- Stmfzalcen.- Btw
ge1·lijke rechtsvm·de1·ing. - Oassatie van 
de beslissing van ve1·oo1'deling van beklaag
de. - Regelmatige voorziening in cassatie 
doo1· de bu1·geTlijk aanspmlcelijlce partij. -
Oassatie die leidt tot de ve1·nietiging van 
het beschilclcend gedeelte met betreklcing tot 
deze paTtij. - Zelfs zo deze partij geen 
middel voo1·dmagt.- Wanneer de burger
lijk aansprakelijke partij een regelmatige 
voorziening heeft ingesteld, leidt de cas
satie van de beslissing waarbij beklaagde 
wordt veroordeeld tot de vernietiging 
van het beschikkend gedeelte met be
trekking tot deze partij, zelfs zo deze geen 
middel aanvoert. 

20 februari 1967. 775 

60.- Omvang.- Stmfzaken.- Bu1·
ge1·lijlce 1'echtsvo1·de1·ingen. - Vorde1·ing 
ingesteld tegen de beklaagde en dam· hem 
ingestelde vo1·de1·ing. - Veroordeling op de 
ee1·ste. - Ve1·weTping van de tweede. -
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Beslissingen gegrond op dezelfde onwette
lijke ?'eden. - Beschikkende gedeelten die 
beide bestreden wm·den. - Vernietiging 
van het em·ste leidt tot de vm·nietiging van 
het tweecle. - W anneer de beslissingen 
respectievelijk gewezen over de burger
lijke rechtsvorderingen welke zijn inge
steld door een beklaagde tegen een mede
beklaagde en tegen de voor deze burger
lijk aansprakelijke partij en door deze 
laatste partij tegen de eerste beklaagde 
het gevolg van eenzelfde onwettelijkheid 
zijn, strekt de vernietiging van de ene 
zich noodzakelijk nit tot de andere waar
tegen eiser een regelmatige · voorziening 
heeft ingesteld. 

6 maart 1967. 849 

61. - Omvang. - Strajzalcen. - Voor
ziening van de veroo1·deelde gm·icht tegen 
een bij ve1·stek gewezen a1·1·est en tegen het 
m·1·est waa1·bij het ve1·zet tegen het verstek
ar?·est ongedaan wordt ve?·lclaa?·d. - VB1'
nietiging van het tweede mTest. - Hoj dat 
het uitstel beveelt van het onde1•zoelc van de 
voorziening tegen het Ve1'Btelca?'1'est.- vVan
neer de voorziening van de veroordeelde 
gericht is tegen het bij verstek gewezen 
arrest en tegen het arrest waarbij het 
verzet ongedaan wordt verklaard, ont
neemt de vernietiging uitgesproken op de 
tegen het tweede arrest gerichte voor
ziening aan het verstekarrest het defini
tief karakter dat het ten gevolge van het 
verwerpen van het verzet verkregen had ; 
derhalve dient het onderzoek van de 
voorziening te worden uitgesteld totdat 
de op het verzet te wijzen beslissing in 
kracht van gewijsde is gegaan. 

20 1naart 1967. 906 

62. - Omvang. - Stmjzalcen. - Ver
nietiging van de beslissing waa1·bij de 
beklaagde wordt ve1·oordeeld. - F(,egelma
tige voorziening van de burge1'1'echtelijk 
aanspmkelijke partij. Vernietiging 
wellce leidt tot de vernietiging van het be
schikkend gedeelte bet1·e tfende deze partij. 
- Zelfs zo de vernietiging van de beslis
sing op de st1•ajvorde1'ing wo1·dt uitgespro
ken ingevolge een ambtshalve aangevoe1·d 
middel. - Wanneer de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij regelmatig voor
ziening heeft aangetekend, brengt de 
vernietiging van de veroordelende be
slissing ten aanzien van beldaagde de 
vernietiging mede van het beschikkend 
gedeelte ten aanzien van deze partij, zelfs 
zo zij uitgesproken is over een door het 
Hof ambtshalve aangevoerd middel. 

10 april en 26 junl1967. 968 en 1306 

63. - Omvang. - Strafzaken. - B~tr
gerlijke 1'echtsvo1·deringen. - V oorzienin
gen ge1·icht tegen de beslissingen gewezen 
op de vorderingen ingesteld door de voo1· 
de belclaagde bu1·gerJ•echtelijk aanspmke
Ujke partij en doo1· een bu1·gerlijke pa1•tij, 
eisens, tegen een medebeklaagde en de voor 
deze lctatste burgmTechtelijk aansprakelijke 
pa1·tij, en tegen de beslissingen gewezen op 
de vorde1·ingen, ingesteld doo1· deze ve?'
weerders en dom· een andere burgerlijke 
pcwtij, medeve1·weerste1·, tegen beklaagde en 
de voo1· hem burge1·rechtelijk aansprake
lijke pa1·tij, wise1·s.- Beslissingen gegrond 
op dezelfde onwettige 1·eden. - Oassatie van 
de laatste beslissingen. - B1·engt de Ve1'
nietiging van de ee1·ste mede. - W anneer 
de beklaagde, de voor hem burgerrech
telijk aansprakelijke partij en een bur
gerlijke partij regelmatig voorziening 
hebben aangetekend tegen de beslissin
gen welke zijn gewezen op de vorderingen 
ingesteld door de voor de beklaagde bur
gerrechtelijk aansprakelijke partij en de 
burgerlijke partij tegen een medebe
klaagde en de voor hem burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij, en tegen de beslis
singen welke zijn gewezen op de vorde
ringen ingesteld door de medebeklaagde, 
de voor hem burgerrechtelijk aansprake
lijke partij en een andere burgerlijke 
partij tegen de beldaagde en de voor hem 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij, en 
deze beslissingen gegrond zijn op dezelfde 
onwettige reden, brengt de vernietiging 
van de laatste beslissingen die van de 
eerste mede. 

10 april 1967. 968 

64.- Omvang.- St?'afzaken.- Voo?'
ziening van het openbaa1· ministe1·ie. -
Oassatie van het beschikkend gedeelte met 
betrelcking tot de stmjvm·de1·ing. - Strekt 
zich niet uit tot het beschilckend gedeelte dat 
ovM' de (J?'ond van de bu1·gerlijke 1'echtsvo1'
dM·ing beslist. - W anneer op de enkele 
voorziening van het openbaar ministerie 
het hof het beschikkend gedeelte van 
een vonnis met betrekldng tot de straf
vordering vernietigt, strekt deze cassatie 
zich niet nit tot het beschikkend gedeelte 
dat over de grond van de vordering van 
de burgerlijke partij beslist. 

17 april 1967. 997 

65. - Omvang. - St1·ajzaken. - Niet 
ontvankelijk hoger be1·oep van het openbaar 
ministe1·ie. - Regelmatig hoger beroep 
van de burge?'lijke pa1·tij. - Vernietiging 
op de voo1·ziening van de belclaagde van de 
beslissing op de st1·ajvm•dering. - V ernieti
ging hierop geg1·ond dat de 1'echtfl1• onwette-
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Zijk het hogeT beroep van het openbaar 
ministe?'ie heeft ontvangen. - Omvang van 
de ve1·nietiging. - Wanneer op de voor
ziening van de beklaagde, de beslissing 
op de strafvordering vernietigd worclt 
omclat het boger beroep van het open
baar n1.inisterie door de rechter in boger 
beroep ontvangen werd, alhoewel het 
niet ontvankelijk was, strekt de vernie
tiging zich niet uit tot de op het regel
matig hoger beroep van de burgerlijke 
partij gewezen beslissing. 

24 april 1967. 1027 

66.- Omvang.- Stmjzaken.- Ver
nietiging op de voo1·ziening van de be
klaagde van een arrest waaTbij het tegen 
een ve1·stekm'1'est aangetekend ve1·zet onwet
telijlc ongedaan wo1·dt vei'lclaanl. - V m·nie
tiging die zich niet ~titstrekt tot de beslis
sing van ontvanlcelijlcheid van het ve1·zet. -
Wanneer op de voorziening van de be
klaagde het Hof bet bestreden arrest ver
nietigt,, in zover bet verzet van de be
klaagde ongedaan wordt verldaard, strekt 
de vernietiging zich niet uit tot de expli
ciete of im]'lliciete beslissing volgens welke 
het verzet ontvankelijk is. 

24 april 1967. 1032 

67.- Omvang. - Stmjzaken. -Be
schilclcing van de madlcame1· wam·bij naaT 
de politie1·echtbanlc verwezen wo1·dt een 
otficier van geTechtelijlce politie wegens een 
in de uitoefening van zijn ambt gepleegd 
wanbed1·ijj. - V oo1·ziening tegen het ve?'· 
oo?·delend vonnis.- Vernietiging van het 
vonnis en van de vmegm·e rechtspleging tot 
en met de beschilclcing tot verwijzing. -
Op de voorziening ingesteld tegen een 
door de correctionele recbtbank in boger 
beroep gewezen veroordelend vonnis ter 
zake van een door een officier van ge
rechtelijke politie in de uitoefening van 
zijn ambt gepleegd wanbedrijf, die naar 
de politierechtbank is verwezen bij be
scbikking van de raadkamer, vernietigt 
het Hof bedoeld vonnis en wat eraan 
voorafgaat, tot en met de bescbikking van 
verwijzing. (Wetb. van strafv., art. 408 
en 413.) 

24 april 1967. 1035 

68.- Omvang.- Stmjzalcen.- Voo?'
ziening van de belclaagde tegen de beslis
sing ove?' de strajvo1•dering en tegen de 
eindbeslissing oveT de bu?·ge?·lijke ?'echts
vorde?·ing tegen hem ingesteld doo?' de mede
belclaagde. - V oo1·ziening van een ande?'e 
burgm·lijlce partij tegen de eindbeslissing 
over de door haar tegen deze medebelclaagde 
ingestelde bu?·ge?·lijlce ?'echtsv01·dm·ing. -

V emietiging van de beslissing ove1· de 
strajv01·deTing. - Gevolg voor de beslis
singen ove?' de tegen de belclaagde en de 
medebelclaagde ingestelde btt?'ge1'lijlce ?'echts
vorde?·ingen. - De vernietiging op de 
voorziening van de beklaagcle van de be
slissing over de strafvordering brengt de 
vernietiging mede van de eindbeslissing 
over de tegen hem door de medebe
klaagde ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering, die het gevolg is van de eerste, en 
van de eindbeslissing over de tegen deze 
medebeklaagde door een andere burger
lijke partij ingestelde burgerlijke rechts
vordering die op dezelfde onwettelijld1.eid 
is gegrond en waartegen de beldaagde en 
die burgerlijke partij regelmatig een 
voorziening hebben ingesteld. 

22 mei 1967. 1143 

69.- Omvctng.- Stmjzalcen.- Bu1'· 
ge'l'lijlce ?'echtsvo1·de1·ingen. - Beslissing 
waa1·bij de aansp?·alcelijlcheid voo?· een onge
val tussen twee belclaagden wo1·dt verdeeld 
ten belope van d?'ie vie?"den voo1• de ene en 
een vierde V001' de ande?·e. - Tf oorziening 
van de ee?·ste belclaagde. - Vemietiging 
van de ove1• de bu?·ge?'lijlce ?'echtsvo?·de?·ingen 
gewezen beslissingen. - Ve1·nietiging die 
zich niet ~titstTelct tot de beslissing dat de 
tweede beklaagde VOOJ' minstens een vie1•de 
aansp1·alcelijlc is. - W anneer een vonnis 
de aansprakelijkbeid voor de gevolgen 
van een ongeval tussen twee beklaagden 
beeft verdeeld ten belope van drie vier
den voor de ene en van een vierde voer 
de andere, strekt de vernietiging van de 
over de burgerlijke recbtsvorderingen ge
wezen beslissingen en uitgesproken op de 
voorziening van de eerste beklaagde zich 
niet uit tot de beslissing dat de tweede 
beklaagde voor minstens een vim·de aan
sprakelijk is. 

22 n1.ei 1967. 1143 

70.- Omvang.- Strafzalcen.- Weg
ve?·lcee?'. - Straf van ve1·val van het recht 
tot het bestu1•en van een voe1·tuig. - V er
nietiging uitgespmlcen omwille van de 
dttbbelzinnigheid van deze verooTdeling. -
Volledige ve1·nietiging met ve1·wijzing. -
De vernietiging uitgesproken omwille 
van de dubbelzinnigheid van de veroor
deling tot de straf van het verval van 
bet recbt tot het besturen van een voer
tuig is volledig en gescbiedt n1.et verwij
zing. 

22 n1.ei 1967. 1152 

71. - Omvang. - Stmfzalcen. - Be
slissing waarbij de aanspmlcelijlcheid voor 
een ongeval gelijlcmatig wo1·dt verdeeld tus-
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sen beide beklaagclen. - V oo1·ziening van 
een deT beklaagden. - VeTnietiging van de 
beslissing gewezen over· de ten laste van 
eise1' ingestelde strafvo1·de1·ing en bijgevolg 
veTnietiging van de beslissingen gewezen 
op de wederzijdse bu1·gm·lijke 1'echtsv01·de-
1'ingen. - V e1·nietiging die zich niet uit
st1·ekt tot de beschikking waa1'bij het ge
deelte van de aansprakelijkheid van ver
wee1·de1· ten minste op de helft wo1·clt be
paald. - vVanneer de rechter de aan
sprakelijkheid gelijkmatig verdeeld heeft 
tussen beide beklaagden en, op de voor
ziening van een van hen, de beslissing 
gewezen over de tegen deze laatste inge
stelde strafvordering vernietigd wordt, 
brengt deze vernietiging de vernietiging 
mede van de beslissingen welke gewezen 
zijn over de wederzijdse burgerlijke 
rechtsvorderingen, doch zij geldt niet 
voor de beschikking waarbij beslist 
wordt dat de andere beklaagde ten 
minste voor de helft aansprakelijk is. 

26 jtmi 1967. 1305 

72. - Omvang.- Strafzaken.- Ver
oonlelende beslissing. - Onwettelijkheid 
van de beslissing welke het uitstel veTleent. 
- Gehele ve1·nietiging. - W ordt een 
vonnis vernietigt wegens de onwettelijk
heid van de beslissing welke aan de ver
oordeelde een uitstel van tenuitvoerleg
ging van de straf verleent, dan geldt de 
vernietiging voor heel de veroordeling. 

26 juni en 20 juli 1967. 1308 en 1321 

HOOFDSTUK VI. 

VERWIJZING NA OASSATIE. 

(Zie Voo1·ziening in cassatie.) 

HOOFDSTUK VII. 

AFSTAND. 

(Zie Voo1·ziening in cassatie.) 

HOOFDSTUK VIII. 

KosTEN. (Zie Ge1'echtskosten.) 

HOOFDSTUK IX. 

REGISTRATIE. - ZEGEL. 

(Zie Vo01·ziening in cassatie.) 

CASSATIEMIDDELEN. 

INLEIDING. - Aa1·d van het casscttie
middel. 

HooFDSTUK I. - JJi idclelen clie niet ont
vankelijk zijn wegens onduiclelijkheid. 

HoOFDSTUK II. - JJi iclclelen clie niet ont
vankelijk zijn omclat niet aangecluicl 
wo1·clt waa1'in cle wet of welke wetsbe
paling is geschonclen, of omdat de voo1'
ziening zelf niet ontvankelijk is we
gens het ontb1·eken van lc1·achtens de 
wet bij de voo1·ziening te voegen st1tlc
lcen of van bij de wet ve1·e,iste actnwij
zigingen. 

HooFDSTUK III. - 1liiddelen die feite
lijlce g1·ondslag missen. 

1. - Algemene hegrippen. - Bewijs dat 
een conclusie neergelegcl is of clat er stuk
ken aan cle feitenrechter zijn overgelegcl. 

2. - lllficlclelen gegroncl op stukken die 
niet hij de voorziening worden gevoegcl. 

3. - lliiddelen gegroncl op een stuk clat 
niet aan de feitenrechter is overgelegcl. 

4. - lliicldelen gegrond hierop dat de fei
tenrechter rechtcloende op cle hem over
gelegde stnkken een bepaalde beslissing 
heeft gewezen, hoewel hij ze niet heeft 
geV\rezen. 

5. - Middelen gegronr1 op een of meel' 
feiten waarvan de juistheid blijkt noch 
nit cle bestreden heslissing noch nit een 
stnk waarop het IIof acht kan slaan. 

HooFDSTUK IV. - Nim1,we midclelen. 
Loute1· ju1·iclische middelen. 

HoOFDSTUK V. - lliicldelen die niet ont
vankelijk zijn wegens gemis aan be
lang. 

HooFDSTUK VI. -111iddelen die niet ont
vanlcelijlc zijn omdat zij op de best1·e
den beslissing geen bet?"elclcing hebben. 

HooFDSTUK VII. - Ambtshalve voorge
dragen middel. (Zie 0ASSATIE.) 

INLEIDING. 

AARD VAN RET OASSATIEMIDDEL. 

1. - St1·afzaken. - Stmfvo?"de1·ing. 
JJ1 iddel dat het feit en het 1·echt ve1'mengt. -
N iet ontvanlcelijk rnidclel. - V ermengt het 
feit en het recht, en is derhalve niet ont
vankelijk, het middel dat het Hof ertoe 
verplicht feitelijke elementen te onder
zoeken. 

27 september en 31 oktober 1966 en 
10 april 1967. 128, 289 en 962 
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2. - Burger·lijke zaken. - Verlcee1·de 
bewoordingen in de bestreden beslissing. -
Yerlcee1·de bewo01·dingen, die op zich zelj, 
geen aanleiding tot cassatie kunnen ge
ven. - Verkeerde bewoordingen in de 
bestreden beslissing kunnen op zich zelf 
geen aanleiding geven tot cassatie. (Impli
ciete oplossing.) 

7 oktober 1966. 176 

3. - Zalcen van tuchtrecht.- Orde van 
apothekers. - lVliddel dat jeitelijlce vast
stellingen van de 1'echter critisee1·t. - Niet
ontvanlcelijlcheid. - Is niet-ontvankelijk 
het middel dat de feitelijke vaststellingen 
van de rechter critiseert. 

17 oktober 1966. 217 

4. - Zcblcen van tucht1·echt. - Orde dm· 
apothelce1·s. - JIIIiddel dat de schending 
van de eenheid van de rechtspraalc inroept. 

· - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is niet ont
vankelijk het middel dat de schending 
van de « eenheid van de rechtspraak " 
inroept. 

17 oktober 1966. 217 

5. - Btwgm·lijlce zalcen. - Gebrelc aan 
antwom·d op de conclusie van ve1·wee1·de1· 
door eiser inge1·oepen als middel tot sta
ving van zijn voo1·ziening.- VoorwaaTden 
voo1· de ontvankelijlcheid van dit middel. -
De eiser is ontvankelijk om voor het Hof 
van cassatie een middel te doen gelden 
afgeleid uit de weigering van de rechter, 
wegens gebrek aan belang, de conclusie 
te beantwoorden waarbij de verweerder 
een exceptie van niet-ontvankelijkheid 
aan de eis tegenstelde, wanneer door die 
weigering te antwoorden de rechter zich , 
noodzakelijk ervan onthield ook op het 
verweer tegen die exceptie te antwoor
den, verweer hetwelk eiser, verweerder 
op exceptie, het mogelijk moest maken 
aan te tonen dat zijn eis ontvankelijk 
was. (Grondwet, art. 97.) 

3 november 1966. 308 

6. - Stmfzalcen. - Eise1· die voo1· de 
1'echter die over de zaalc zelf oo1·deelt ve1'
volgd wo1·dt wegens een misd1·ijj tegen het 
verlcee1'81'eglement. - Stelling van bu1·ger
lijlce pa1'tij tegen hem. - JJ!Jiddel dat afge
leid wordt uit het geb1·elc aan antwoo1·d op 
de doo1' de bu1•ge1'lijlce pa1'tij genomen con
clusie. - Ontvankelijke middel. - Voo1'
waa1·de. - W anneer een partij zich bur
gerlijke partij gesteld heeft voor de rech
ter waarbij een strafrechtelijke vervol
ging ten laste van eiser in cassatie is inge
steld uit hoofde van een misdrijf tegen 

het verkeersreglement, is deze slechts ont
vankelijk om tot staving van zijn voor
ziening een middel afgeleid uit het ge
brek aan antwoord op de conclusie van 
deze partij voor te stellen, in zover deze 
conclusie betrekking had op een betwis
ting waarvan de oplossing de tegen hem 
ingestelde vordering raakte. 

28 november 1966. 412 

7. - Btwge1·lijke zalcen. - Ve1'scheidene 
1'echtsvo1·dm·ingen samengevoegd wegens 
hun ve1·knochtheid. - Voorziening van 
een van de pa1·tijen. -lVliddel afgeleid uit 
het geb1•elc aan antwoo1·d op de conclttsie 
van een andere pm·tij. - Ontvanlcelijlcheid 
van het middel.- Voonvaarden.- Wan
neer verscheidene rechtsvorderingen door 
de rechter in feitelijke aanleg wegens hem 
verknochtheid werden samengevoegd, is 
de partij, die zich in cassatie voorziet 
tegen de in de zaak gevelde beslissing, 
ontvankelijk om het gebrek aan ant
woord op de conclusie van de andere 
partij in te roepen, wanneer de oplos
sing van de door die conclusie opgewor
pen betwisting van belang is voor het ge
schil tussen haar en de andere partijen. 

15 decen1.ber 1966. 488 

8. - Btwge1'lijlce zaken. - JJ!J·iddel h·im·
tt·it ajgeleid dat de verbintenis van een 
handelaar, althctns gedeeltelijlc, geen ver
band hield met de handel. - Handelska-
1'akte1' van de ve1·bintenis niet v66r de 1'ech
te1' betwist. - JJ!Jiddel dat Techt en jeiten 
ve1•mengt. - JJ!Jiddel niet ontvanlcel~jlc. -
Vermengt recht en feiten en is, bijgevolg, 
niet ontvankelijk, het middel hieruit afge
leid dat, indien de' verweerder v66r de 
rechter in feitelijke aanleg een hande
laar is, de door hem aangegane verbin
tenis, alth;:tns gedeeltelijk, geen verband 
hield met de handel, terwijl het handels
karakter van de verbintenis niet werd 
betwist v66r die rechter. 

5 januari 1967. 533 

9. - Dienstplicht. - JIIIiddel dat een 
feitelijke beoo1'deling van de Hoge 1Vlilitie-
1'aad c1'itisee1·t. - N iet ontvankelijlc middel. 
- Is niet ontvankelijk, tot staving van 
een voorziening tegen een beslissing van 
de Hoge Militieraad, het middel dat op
komt tegen een feitelijke beoordeling van 
dit rechtscollege. 

13 februari 1967. 728 

10. - Dienstplicht. - Uitstel of m·ijla
ting van dienst op 11w1·ele gmnd. -lVliddel 
gegrond op een wijziging van de jamiliale 
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toestand na de ttitspraalc van de best1·eden 
beslissing. ~ Niet ontvanlcelijk middel,
Is niet ontvankelijk, tot staving van een 
voorziening tegen een beslissing van de 
Hoge Militieraad, waarbij de vrijlating 
van dienst op morele grond geweigerd 
wordt, het middel dat steunt op een wij
ziging van de familiale toestand van 
eiser, ontstaan na de uitspraak van de 
bestreden beslissing. 

13 februari 1967. 728 

11.- Bwrgerlijke zaken.- Middel dat 
gericht is tegen een beslissing van het 
bestreden ar1·est die overeenstemt met een 
beslissing vcm het vonnis waartegen be
J'oep en die door eise1· in cassatie niet be-
8t1·eden werd voo1• het hof vctn be1·oep. -
JJ!liddel dat de openba1·e o1·de niet makt.
Niet-ontvankelijlcheid. ~ Is niet ontvan
kelijk het middel, dat de openbare orde 
niet raakt, waarbij een beslissing van het 
bestreden arrest wordt gekritiseerd die 
overeenstemt 1net een beslissing van het 
vonnis waartegen beroep die door de 
eiser in cassatie voor het hof van beroep 
niet werd bestreden. (I1npliciete beslis
sing.) 

24 februari 1967. 809 

12. ~ Dienstplichtzaken. li!Iiddel 
ajgeleid wit de rnoeilijkheden waa1·toe de 
ttitvoering van cle best1·eclen beslissing aan
leiding geejt. - Niet ontvankelijlc micldel. 
~ Is niet ontvankelijk het middel dat 
enkel stelt dat een beschikking van de 
bestreden beslissing tot uitvoeringsmoei
lijkheden aanleiding geeft. 

6 maart 1967. 837 

13. - Btwgerlijlce zalcen. ~ Micldel 
gericht tegen een arrest op venvijzing na 
cassatie. ~ M iddel dat enlcel lc1'itielc ttit
brengt tegen de J'echtsleeJ· waa1'0p de veJ'
nietiging berust en die door het J'echtscol
lege op venvijzing gehuldigd wonlt. -
Onontvanlcelijlclwid. ~ Niet ontvankelijk 
is het middel, dat gericht is tegen een 
arrest uitgesproken op verwijzing na ver
nietiging en dat enkel kritiek uitbrengt 
tegen de rechtsleer, waarop de vernieti
ging berust en die door het rechtscollege 
op verwijzing gehuldigd wordt. (Wet van 
7 juli 1865, art. 1, lid 2.) 

13 en 30 maart 1967. 870 en 923 

14.- Strajzaken. ~ BttJ'(feJ'lijlce J'echts
vorde?·ing. - Belclaagde, veJ'tvee?'der in cle 
vo1•clering, die zijn vm·zelceraar tot tttssen
kornst oproept. ~ DooJ' eiseJ' tot tussen
lcornst genomen conclusie tegen de tot 

tttssenkomst opgeJ'oepene. ~ 1vlicldel aan
gevoercl tot staving van de voo1·ziening van 
de bttr(feJ·lijke pa1·tij en c~fgeleid uit het 
gemis aan antwo01·d OJJ deze conchtsie. ~ 
VooJ'tvaaJ·den van ontvanlcelijkheid. 
W anneer de beklaagde zijn verzekeraar 
tot tussenkomst heeft opgeroepen en 
voor de rechter in hoger beroep een con
clusie heeft genomen tegen hem., is de 
bmgerlijke partij ontvankelijk om tot 
staving van haar voorziening het gemis 
aan antwoord op deze conclusie aan te 
voeren, als de oplossing van de bij deze 
conclusie opgeworpen betwisting voor 
het tussen haar en de beklaagde be
staande geschil een belang vertoont. 

3 m.ei 1967. 1068 

HOOFDSTUK I. 

lVIIDDELEN DIE NIET ONTV ANKELIJK 
ZIJN WEGENS ONDUIDELIJKHEID. 

15. - Stmjzalcen. ~ .1Vliddel waa1·bij 
een gebrelc aan antwoord op de conclusie 
wonlt aangevoercl. ~ Geen nauwkett?·ig
heid. - Niet ontvankez.ijlc micldel. ~ Is 
niet ontvankelijk het middel dat een 
gebrek aan antwoord op de conclusie 
aanvoert, zonder vermelding van de 
eisen, verweren of excepties waarop geen 
antwoord is verstrekt. 

16 november en 5 december 1966 en 
10 april 1967. 367, 447 en 959 

16. - Di1·ecte belastingen. - Onduide
lijlc m·iddel. ~ Niet ontvctnkelijlc middel. 
~ Is niet ontvankelijk het middel waar
van de onduidelijkheid het onderzoek 
ervan onmogelijk maakt. 

14 maart en 17 aprill967. 
874 en 998 

17. - Stmfzalcen. ~ JJ1iddel ajgeleicl 
ttit de schending van een wetsbepaling. ~ 
Zonde1· nader·e bepaUng. ~ Niet ontvanke
lijlc middel. ~ Is niet ontvankelijk we
gens onnauwkeurigheid, het middel dat 
enkel aanvoert dat de bestreden beslis
sing een aangehaalde wetsbepaling heeft 
geschonden, zonder aan te duiden waarin 
deze schending bestaat. 

17 april 1967. 998 

18. - Di1·ecte belastingen. ~ lYiiddel 
dat niet nadM' bepaalt waarin de aan de 
J'echteJ' ve1'weten schencl1:ng van de wets
bepalingen bestaat. - N iet ontvankelijlc 
midclel. ~ Niet ontvankelijk inzake 
directe belastingen is het middel dat niet 
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nader bepaalt waarin de aan de rechter 
verweten schending van de wetsbepa
lingen bestaat. 

21 rnaart 1967. 917 

19.- Strafzaken.- St1·ajv01·de1·ing.
Schending van de rechten van de ve?·dedi
ging. - Onduidelijk middel. - Onont
vankelijkheid. - Is niet ontvarikelijk bij 
gebrek aan duidelijkheid, het rniddel 
dat hieruit is afgeleid dat de rechter de 
rechten van de verdediging heeft ge
schonden, en waaruit niet kan worden 
opgemaakt waarin deze schending be
staat. 

12 juni 1967. 1243 

20. - Dienstplicht. - Middel dat het 
niet mogelijk maakt vast te stellen van 
welke wetsbepaling de schending ingeroe
pen wo1·dt.- Niet ontvankelijk middel.
Is niet ontvankelijk het tot staving van 
een voorziening in dienstplichtzaken aan
gevoerd middel dat het niet mogelijk 
maakt vast te stellen van welke wetsbe
paling de schending ingeroepen wordt. 

24 augustus 1967. 1333 

HOOFPSTUK II. 

l\1IDDELEN DIE NIET ONTV ANKELIJK ZIJN 
OMDAT NIET AANGEDUID WORDT 

WAARIN DE WET OF WELKE WETSBE· 
PALING IS GESOHONDEN, OF OMDAT DE 
VOORZIENING ZELF NIET ONTVANKE
LIJK IS WE GENS RET ONTBREKEN VAN 
KRAOHTENS DE \VET BIJ DE VOORZIE

NING TE VOEGEN STUKKEN OF VAN BIJ 
DE WET VEREISTE AANWIJZIGINGEN. 

21. - Directe belastingen. - Middel 
ajgeleid ttit de miskenning van de bewijs
kmcht van een akte. - JYiiddel dat de 
schending van de a1·tikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Bu1•ge1·lijlc Wetboek niet 
aanduidt. - Middel niet ontvanlcelijk. -
Is niet ontvankelijk het cassatierniddel 
inzake directe belastingen afgeleid uit de 
miskenning van de bewijskracht van een 
akte, die de schending van de bepalingen 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek niet aanduidt. 

7 september 1966. 21 

22. - Militie. - Middel dat de ge
schonden wettelijlce bepaling niet ve1·meldt. 
- Niet ontvanlcelijk middel. - Is niet 
ontvankelijk, het middel tot staving van 
een cassatievoorziening in zaken van 
rnilitie voorgesteld, dat de wettelijke be-

paling, welke geschonden zou zijn, niet 
vermeldt. (Militiewetten, gecoiirdineerd 
op 30 april 1962, art. 51, § I.) 

31 oktober 1966. 286 

23. - Di1·ecte belastingen. JYiiddel 
dat enlcel buiten de g1·iej vallende wetsbepa
lingen aanvoe1't. - Niet ontvankelijk 
middel. - Is niet ontvankelijk inzake 
directe belastingen het middel dat enkel 
aan de erin aangevoerde grief vreemde 
wetsbepalingen aanvoert. (Wetten van 
6 september 1895, art. 14, en 23 juli 1953, 
art. I.) 

20 december 1966, 9 en 30 rnei en 
13 juni 1967. 513, 1096, 1191 en 1254 

24. - Di1·ecte belastingen. - Ve1·mel
ding van de geschonden wetsbepalingen. -
M iddel dat de bewijslcmcht van bepaalde 
stukken critiseert. - JJI[ iddel dat enkel de 
schending van artilcel 97 van de G1·ondwet 
aandttidt. ~ Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is 
niet ontvankelijk het middel tot staving 
van een voorziening inzake directe belas
tingen, dat de bewijskracht van bepaalde 
stukken critiseert, en dat enkel de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet 
aanduidt. (Wet van 6 september 1895, 
gewijzigd op 23 juli 1953, art. 14.) 

17 januari 1967. 601 

25. - Di1·ecte belastingen. JJiiddel 
afgeleid uit het gemis van passend ant
woord op een conclttsie en uit de onwette
lijkheid van het gegeven antwoord.- Glo
bale ve1·melding van m·tikel 9 7 van de 
G1·ondwet en van de geschonden wetsbepa
lingen wat betr~ft de g1•ond van de zaalc. -
Ontvanlcelijlc middel. - Tot staving van 
een voorziening in zaken van directe 
belastingen, is ontvankelijk het middel, 
afgeleid uit het gemis van passend ant
woord op een conclusie en uit de onwette
lijkheid van het gegeven antwoord, dat 
globaal de schending verm.eldt van arti
kel 97 van de Grondwet en van de ge
schonden wetsbepalingen vvat de grond 
van de zaak betreft, zonder te preciseren 
op welke van die twee grieven deze wets
bepalingen betrekking hebben. (Wetten 
van 6 september 1895, art. 14, en 23 juli 
1953, art. 1.) (Impliciete beslissing.) 

31 januari 1967. 673 

26.- Bu1·ge1•lijke zalcen.- Middel dat 
de 1·echte1· veTwijt een m·beidsove1·eenlcomst 
voo1• de bedienden ve?·lcee?·d te heb ben ttitge
legd of uit deze ove1·eenlcomst ee1~ ve1'Jilich
ting te hebben ajgeleid die ze niet oplegde. 
- Middel dat als geschonden wetsbepaling 
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enkel artikel 20 van de gecoo?·dinee1·de wet
ten bet1·efjende het arbeidscont1·act voo1· be
dienden aanduidt. - Niet ontvankelijk 
middel. - Is niet ontvankelijk in burger
lijke zaken het middel, dat de rechter 
verwijt de arbeidsovereenkomst welke de 
partijen verbindt verkeerd te hebben uit
gelegd of er een verplichting te hebben 
uit afgeleid welke ze niet oplegde, en als 
geschonden wetsbepaling enkel artikel 20 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
het bediendencontract aanduidt. (Wet 
van 25 februari 1925, art. 9.) 

6 april 1967. 944 

27. - Di?·ecte belastingen. - M iddel 
dat onde?'scheiden grieven bevat. - Ge
schonden wetsbepalingen die voo1· ellce grief 
ajzonde1·lijlc moeten worden venneld. -
Inzake directe belastingen moet het 
cassatiemiddel dat onderscheiden grieven 
naar voren brengt voor elke grief afzon
derlijk de geschonden wetsbepalingen' 
aanduiden. (Wetten van 6 september 
1895, art. 14, en 23 juli 1953, art. 1.) 

21 april 1967. 1018 

28. - Di?·ecte belastingen. - JJ!f.iddel 
waa1·b~j de geg1·ondheid van de 1·edenen van 
het bestreden ar1•est wo1·dt betwist. - Mid
del wctarbij enlcel w·tilcel 97 van de G1·ond
wet wo1·dt aangevoenl. - Niet ontvanlce
lijlc middel. - Is niet ontvankelijk, in 
zaken van directe belastingen, het middel, 
waarbij de gegrondheid van de redenen 
van het bestreden arrest betwist wordt 
en dat enkel de schending van artikel 97 
van de Grondwet inroept. (Wetten van 
6 september 1895, art. 14, en 23 juli 1953, 
art. 1.) 

13 juni 1967. 1256 

HOOFDSTUK III. 

MIDDELEN DIE FEITELIJKE GRONDSLAG 
MISSEN. 

§ 1. - Algemene begrippen. - Bewijs dat een 
conclusie neergelegd is of dat er stukken 
aan de feitenrechter zijn overgelegd. 

29.- Stmjzalcen. - B~wgerlijlce vO?·de
?·ing. - Middel afgeleid uit het gebrek 
aan antwoord op een ve1·wem·. - V erwee1· 
dat niet aangehaald is voo1· de ?'echter in 
jeitelijlce aanleg. - M iddel dat jeitelijlce 
grondslag mist. - Mist feitelijke grand
slag het middel afgeleid uit het gebrek 
aan antwoord op een verweer dat voor 

de rechter in feitelijke aanleg niet aange
haald is. 
24 oktober 1966. 250 

30. - Directe belastingen. M iddel 
dat stelt dat een in conclusie aangevoerd 
verwee1·middel niet is beantwoord. - In 
het middel aangehaalde passus lcomt in 
deze conclusie niet voo1·. - JJ!f. iddel dat jei
telijlce grondslag mist. - Mist feitelijke 
grondslag het middel dat stelt dat een in 
conclusie aangevoerd verweermiddel niet 
is beantwoord, als de in het middel aan
gehaalde passus in deze conclusie niet 
voorkomt. 

14 maart 1967. 874 

§ 2. - Middelen gegrond op stukken 
die niet bij de voorziening worden gevoegd. 

31. - BU?·ge1·lijlce zalcen. - Middel 
ajgeleid uit de mislcenning van de bewijs
kmcht van de st1tklcen van een st1·ajdossier. 
~ St1·ajdossier slechts ten dele in afschrijt 
bij de voo1·ziening gevoegd. - Niet ont
vanlcelijlc middel. - Is niet ontvankelijk 
het middel, dat tot staving van een voor
ziening in burgerlijke zaken wordt voor
gedragen en waarbij de rechter wordt 
verweten de bewijskracht van de stukken 
van een strafdossier te hebben miskend, 
wanneer dit dossier slechts ten dele in 
afschrift bij de voorziening is gevoegd en 
anders niet aan het Hof is overgelegd. 

9 juni 1967. 1237 

§ 3.- Middelen gegrond op een stuk 
dat niet aan de feitenrechter is overgelegd. 

§ 4.- Middelen gegrond hierop dat de feiten
rechter rechtdoende op de hem overgelegde 
stukken een bepaalde beslissing heeft gewe
zen, hoewel hij ze niet heeft gewezen. 

32. - St?·ajzalcen. - Burgerlijlce ?'echts
vo?'dering. - Middel dat een geb1·elc aan 
antwoo1·d op een ve1·weer im·oept. - Pas
send antwoo1·d. - Middel dat jeitelijlce 
grondslag mist. - Mist feitelijke grand
slag het middel dat een gebrek aan ant
woord op een verweer tegen de burger
lijke rechtsvordering inroept, regelmatig 
in conclusie opgeworpen, wanneer dit 
verweer in de bestreden beslissing pas
send werd beantwoord. 

26 september 1966 (twee arresten). 
ll5 en 120 

33. - Stmjzalcen. - JJ!liddel dat een 
tegenstr~jdigheid in de 1·edenen aanvoe1·t.
Redenen waarin geen tegenstTijdigheid 
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schuilt. - Middel dat feitelijke gmndslag 
mist. - Feitelijke grondslag mist het 
middel dat aanvoert dat er in de redenen 
een tegenstrijdigheid schuilt die de be
streden beslissing niet bevat. 

26 september 1966, 9 februari en 3 april 
1967. 120, 719 en 932 

34.- Bu1·ge1·lijke zaken.- Middel dat 
aan de 1'echte1' ve1'wijt zijn beslissing te 
hebben geg1·ond op tegenst1'ijdige of dttb
belzinnige 1·edenen. - Niet tegenst1'ijdige 
of dubbelzinnige 1·edenen. - .L11iddel dat 
jeitelijke g1·ondslag mist. - Feitelijke 
grondslag mist bet middel dat aan de 
rechter verwijt zijn beslissing te hebben 
gegrond op tegenstrijdige of dubbelzin
nige redenen, wanneer de redenen van de 
beslissing noch tegenstrijdig noch dubbel
zinnig zijn. 

28 april 1967. 1050 

35. - Bu1·ge1'lijke zaken. - Middel 
afgeleid uit de miskenning van de bewijs
k1'acht van het exploot van 1'echtsingang.
Beslissing welke aan dit exploot de doo1' 
eisM' bij conclusie e1'7cende beweeg1'edenen 
en bepe1·lcte dmagwijdte toelcent. - JJ![iddel 
dat feitelijke gmndslctg mist. - Mist feite
Iijke grondslag het middel afgeleid uit de 
miskenning van de bewijskracht van een 
exploot van rechtsingang, gericht tegen 
een beslissing welke, zonder het doel van 
dit exploot te miskennen, eraan de door 
de eiser bij conclusie erkende beweeg
redenen en beperkte draagwijdte toe
kent. 

6 oktober 1966. 158 

36. - Stmfzalcen. - JJ![iddel dat op een 
onjuiste uitlegging van de best1•eden be
slissing 1'Ust. - JJ!I iddel dat feitelijlce g1'ond
slag mist. - Mist feitelijke grondslag het 
middel dat op een onjuiste uitlegging van 
de bestreden beslissing rust. 

17 oktober 1966, 14 april en 22 mei 
1967. 224, 986 en 1130 

37. - Stmfzalcen. - M iddel dat een 
gemis aan antwoo1'd of een ve1·wee1·middel 
in1·oept. - Passend antwoord. - Middel 
dat feitelijlce gmndslag rnist. - Feitelijke 
grondslag mist het middel dat de rechter 
verwijt geen antwoord te hebben ver
strekt op een verweermiddel, wanneer 
dit in de bestreden beslissing passend is 
beantwoord. 

31 oktober 1966 (twee arresten) en 
3 april 1967. 289, 303 en 935 

38. - Stmfzalcen. - Middel dat steunt 
op de bewe1·ing dat de 1·echtbanlc het onde1·-

zoek van de zaak op een bepaalde te1'echtzit
ting aangevangen heeft. - Rechtbanlc zich 
e1' toe bepe1'kt hebbende, op die zitting, de 
zaalc uit te stellen. - JJ![ iddel dat feitelijke 
g1'ondslag mist. - Mist feitelijke grand
slag het middel dat steunt op de bewering 
dat de rechtbank het onderzoek van de 
zaak op een bepaalde terechtzitting aan
gevangen heeft, terwijl, op die terechtzit
ting, de rechtbank zich ertoe beperkte de 
zaak op een latere terechtzitting uit te 
stellen. (Tweede zaak.) 

12 december 1966 (twee arresten). 466 

39. - Dienstplicht. - M iddel tegenge
sp1'olcen doo1' een vaststelling van de be
st1·eden beslissing. - JJ![ iddel dat feitelijlce 
g1·ondslag mist. - Mist feitelijke grand
slag het middel dat gegrond is op een 
feitelijke bewering welke tegengesproken 
wordt door een vaststelling van de be
streden beslissing. 

13 februari 1967. 726 

40. - Dienstplicht. - JJ!Iiddel dat aan 
de best1·eden beslissing een beslissing toe
sclwijft die zij niet bevat. - JJ!Iiddel dat 
feitelijlce g1·ondslag mist. -Mist feitelijke 
grondslag het middel dat aan de bestre
den beslissing een beslissing toeschrijft 
die zij niet bevat. 

13 februari 1967. 726 

41.- Bu1·ge1'lijke zalcen. - JJ!Iiddel dat 
de 1·echte1· venvijt een in conclusie 1'egel
rnatig voo1·gedmgen ve1·wee1'middel niet te 
hebben beantwoo1'd. - Rechte1· die het ve1·
wee1·middel passend heeft beantwoo1·d. -
JVIiddel dat feitelijlce gmndslag mist. -
Mist feitelijke grondslag het middel dat 
de rechter verwijt een regelmatig in con
clusie voorgedragen verweermiddel niet 
te hebben beantwoord, wanneer er in de 
bestreden beslissing passend is op geant
woord. 

12 mei 1967. 1108 

42.- Stmfzalcen.- Stmfvo1·de1·ing.
M iddel dat een geb1'ek aan antwoo1·cl op 
een ve1'wee1· im·oept.- Passend antwoo1'd. 
- Middel dat feitelijke g1'ondslag mist.
Mist feitelijke grondslag het middel dat 
een gebrek aan antwoord op een regel
matig bij conclusie aangevoerd verweer 
inroept, wanneer dit verweer in de be
streden beslissing een passend en ondub
belzinnig antwoord gekregen heeft. 

7 april en 12 juni 1967. 950 en 124 7 

43. - St1'afzalcen. - Middel dat de 
1'echte1' ve1'wijt zijn bewijsvoe1'ing te stw-



1400 CASSATIEMIDDELEN 

nen op een persoonlijke kennis van de fei
ten de1· zaalc. - Bewijsvoering gegmnd op 
het proces-ve1·baal dat het misd1'ijf vast
stelt. - M iddel dat feitelijke grondslag 
mist. - Mist feitelijke grondslag het 
middel dat de rechter verwijt zijn be
wijsvoering op zijn persoonlijke kennis 
van de feiten der zaak te gronden, wan
neer deze bewijsvoering gegrond is op het 
proces-verbaal dat het misdrijf vaststelt. 

22 mei 1967. 1130 

44. - Directe belastingen. - Middel 
dat een gemis aan antwoord op de conclttsie 
aanvoert.- Passend antwoord.- Middel 
dat feitelijke grondslag mist. - Mist feite
lijke grondslag het middel dat een gemis 
aan antwoord op een regelmatig in con
clusie voorgesteld verweer inroept, wan
neer dit verweer in de beslissing passend 
is beantwoord. 

13 juni 1967. 1252 

§ 5. - JVIiddelen gegrond op een of meer feiten 
waarvan cle juistheid blijkt noch uit de be
streden beslissing noch uit een stuk waarop 
het Hof acht kan slaan. 

45. - Milit,ie. - Midclel gegrond op 
feitelijke elementen die noch ttit de bestre
den beslissing noch tbit de processtulclcen 
blijken. - M iddel clat jeitelijke grondslag 
mist. - Mist feitelijke grondslag, het 
middel, tot staving van een cassatievoor
ziening in zaken van militie voorgesteld, 
dat gegrond is op feitelijke elementen die 
noch nit de bestreden beslissing noch nit 
de processtukken, waarop het Hof ver
lnag acht te slaan, blijken. 

31 oktober 1966. 286 

46. - Stmfzaken. - Schending van de 
nchten van de vm·clecliging. - Micldel dat 
ctan de 1'echte1· in hoge1· beroep ve1·wijt uit
spraak te hebben gedaan zoncle1· te ant
woonlen op een vonlering str8lclcende tot 
het recht op de toepassing van de wet van 
29 juni 1964, betrefjende de opscho1•ting, 
het ttitstel en de p1·obatie. - Vo1·de1·ing die 
niet blijkt uit de p1·ocesstuklcen. - ]j!J iddel 
clat jeit'el~jke grondslag mist. - Mist feite
lijke grondslag het middel hiernit afge
leid dat de rechter in hoger beroep de 
rechten van de verdediging geschonden 
heeft door niet te antwoorden op de vor
dering van beklaagde strekkende tot het 
recht op de toepassing van de wet van 
29 jnni 1964 betreffende de opschorting, 
het nitstel en de probatie, terwijl uit geen 
processtnk waarop het Hof acht vermag 
te slaan blijkt dat dergelijke vordering 

aangevoerd werd voor de rechter in hoger 
beroep. 

28 noVelTlber 1966. 421 

47.- Strajzaken.- Ji'eitelijke aanvoe-
1'ing die geen steun vinclt in de best1·eden 
beslissing noch in de processtulclcen. -
Middel dat jeitelijlce g1·ondslag mist. -
Mist feitelijke grondslag het middel dat 
gegrond is op een feitelijke aanvoering 
die geen stenn vindt in de bestreden be
slissing noch in de processtnkken waarop 
het Hof acht vermag te slaan. 

28 november 1966. 421 

48.- Stmfzalcen.- St1·ajvorde1'ing.
Schending van de 1'echten van de ve1·dedi
ging. - Micldel hierttit afgeleid dat de 
1'echter in hager be1·oep uitspmalc heejt ge
daan niettegenstaande een m·aag om uit
stel. - Bewe1·ing niet gestaafd door de 
p1·ocesstulcken. - M iddel dat feitelijke 
gTondslag mist. - Mist feitelijke grand
slag het middel hiernit afgeleid, dat de 
rechter in hoger beroep uitspraak heeft 
gedaan niettegenstaande een vraag om 
uitstel teneinde het dossier te kunnen 
raadplegen, terwijl uit geen processtuk, 
waarop het Hof acht vermag te slaan, 
blijkt dat een vraag om uitstel v66r of 
tijdens de terechtzitting geformuleerd 
werd. 

3 april 1967. 929 

HOOFDSTUK IV. 

NIEUWE J\'I:IDDELEN. - LOUTER 
JURIDISCHE MIDDELEN. 

49.- Bu1·ge1·lijlce zalcen.- Nieuw mid
del. - Middel niet ontvanlcelijlc. - Is 
nieuw en derhalve niet ontvankelijk het 
middel dat gegrond is op wetsbepalingen 
die noch gebiedend noch van openbare 
orde zijn en die aan de rechter, die over 
de zaak zelf heeft geoordeeld, niet wer
den voorgelegd. 

9 september 1966. 30 

50. - Strajzalcen. - Rechten van de 
verdediging. - Middel ajgeleid uit het 
niet ho1·en van een getuige. - M iddel voor 
de eerste lcee1· voor het Hof aangevoet•d. -
Niet-ontvankelijlcheid. - Mag niet voor 
de eerste keer voor het Hof aangevoerd 
worden het middel hiernit afgeleid dat de 
rechten van de verdediging werden ge
schonden doordat een getuige niet ge
hoord werd. 

21 november 1966. 386 
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51. - Middel wellc de schending aan
voe?'t van de bewijsk1·acht van een expe?'· 
tiseverslag. - A1•rest welk aan het ve1·slag 
de dmagwijdte toelcent die de ee1·ste rechte1' 
er aan gegeven had. - Geen betwisting 
nopens die d1·aagwijdte van wege de eise1· 
in cassatie voo1· de 1'echte1·. - Nieuw mid
del. - Niet-ontvankelijlcheid. -Is nieuw 
en derhalve niet ontvankelijk het middel 
voorgesteld tot staving van een voorzie
ning in burgerlijke zaken hieruit afge
leid dat het hof van beroep de bewijs
kracht van een expertiseverslag geschon
den heeft terwijl het de draagwijdte 
eraan had toegekend die de eerste rechter 
eraan gegeven had, draagwijdte welke 
de eiser in cassatie noch voor die rechter 
noch in hoger beroep betwist had. 

1 december 1966. 433 

52.- Bu1·gerlijke zalcen.- Nieuw mid
del. - Begrip. - Is geen nieuw middel, 
het middel dat de weerlegging is van de 
reden door de rechter in hager beroep 
gegeven tot staving van zijn beslissing. 

17 februari 1967. 766 

53. - Bu1·gerlijlce zalcen. - Nietttve 
middelen.- Middel waarbij de schending 
van een doo1· de best1·eden beslissing toege
paste wetsbepaling wo1·dt aangevoerd. -
Geen nie1ttv middel. - Is niet nieuw het 
middel, zelfs vreemd aan de openbare 
orde, waarbij de miskenning wordt aan
gevoerd van een wetsbepaling waarvan 
de bestreden beslissing ambtshalve toe
passing maakt of waarvan eiser, in hoger 
beroep, de door de eerste rechter gedane 
toepassing bestreden heeft. 

24 februari 1967. 809 

54.- Bu1·gerlijlce zalcen.- Ve1·wee1·de1· 
in een ?'echtsvordering inzalce pacht die 
voo1· het hof stelde dat de 1'echtsv01·de1·ing 
niet ontvanlcelijk was, daa1· de zaak zonde1· 
voonifgaande paging tot vm·zoening werd 
be1·echt. - V e1·weenle1• die zijn venveer 
voo1· de jeitenrechte1· heejt voorged1·agen, 
zonde1· deze g1·ond van niet-ontvanlcelijlcheid 
op te we1'Pen. - Niet ontvanlcelijk midclel. 
- De verweerder in een rechtsvordering 
inzake pacht is niet ontvankelijk om voor 
het Hof te beweren, dat de vordering 
niet ontvankelijk was bij gebreke van de 
voorafgaande poging tot verzoening voor
zien in artikel 59 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, als hij voor 
de feitenrechter zijn verweer heeft voor
gedragen zonder deze grond van niet
ontvankelijkheid te hebben opgeworpen. 

16 maart 1967. 877 

55. - Strajzalcen. - Hof van assisen. 
Voo1·ziening tegen het vm·oo1·delend 

a1·1·est. - M iddel dat een nietigheid aan
voe?'t die enlcel het voo1'onde1'Zoek betrejt. -
Niet ontvanlcelijk middel. - Is niet ont
vankelijk tot staving van de voorziening 
tegen een door het hof van assisen gewe
zen veroordelend arrest het middel dat 
een enkel op het vooronderzoek betrek
king hebbende nietigheid aanvoert. (Wet
hoek van strafv., art. 408.) 

13 maart 1967. 873 

56. - Strajzalcen. - Middel dat enlcel 
bet1·elclcing heejt op de 1'echtspleging voo1• 
de ee1·ste 1·echter. - 111iddel dat vreemd is 
aan de bevoegdheid en aan de 1'echter in 
hoger bemep niet is vo01·gedragen. - On
ontvankelijlcheid. - Kan niet voor het 
eerst aan het Hof worden voorgedragen 
een middel dat vreemd is aan de be
voegdheid en enkel betrekking heeft op 
de rechtspleging voor de eerste rechter. 

20 maart en 17 april1967. 905 en 995 

57.- Stmjzaken.- Stmjvordering.
Voorziening tegen de beslissing in hoge1· 
beroep. - lJ!liddel dat alleen de 1'echtsple
ging voo1• de ee1·ste 1·echter betTejt. - 111id
del vTeemd aan de bevoegdheid en dat aan 
de 1'echtm· in hoge1· be1·oep niet ondenv01·pen 
we1·d. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is niet 
ontvankelijk, tot staving van een voor
ziening gericht tegen de beslissing van de 
rechter in hoger beroep, een middel dat 
vreemd is aan de bevoegdheid van de 
rechter in hager beroep en aileen de 
rechtspleging voor de eerste rechter be
treft. 

26 september en 14 noven1.ber 1966. 
95 en 355 

58.- Stmfzalcen.- Schending van de 
1·echten van de ve1·dediging. - 111iddel 
hie1'ttit aj geleid dat een stttk niet bij het 
dossim· is gevoegd. - Middel niet ove1'
gelegd aan de jeitem·echter. - Niet ont
vanlcelijlc middel. - Is niet ontvankelijk, 
omdat het niet overgelegd werd aan de 
feitenrechter, het middel dat hieruit afge
leid is dat de rechten van de verdediging 
geschonden werden omdat een regelmatig 
neergelegd stuk niet bij het dossier werd 
gevoegd. 

20 maart en 19 juni 1967. 905 en 1278 

59.- Stmjzalcen.- StmfvordeTing.-
111 iddel hie1·tdt af geleid dat de ee1·ste ?'echte?' 
geen antwoo1·d heejt VB1'st1·elct of de voo1· 
hem genomen conclusie. - M iddel dat 
niet voor het eerst aan het Hof lean wo?'den 
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voorgedmgen. - Kan niet voor het eerst 
aan het Hof worden voorgedragen het 
middel afgeleid hieruit, dat de eerste 
rechter geen antwoord heeft verstrekt op 
de voor hem genmnen conclusie. 

3 april 1967. 929 

60.- StTajzaken~- Voo1·ziening tegen 
de beslissing van het vonnisge1·echt. -
JJ![ iddel dat enkel betrekking heeft op het 
voorbereiclend ondeTzoek. - JJ!l iddel dat 
vreemd is aan de bevoegdheid. - Onont
vankelijkheid. - Is niet ontvankelijk, tot 
staving van een tegen de beslissing van 
het vonnisgerecht gerichte voorziening, 
een middel dat vreemd is aan de bevoegd
heid en enkel betrekking heeft op het 
voorbereidend onderzoek. 

17 april 1967. 995 

61.- StTajzalcen.- Nienwe middelen. 
- BloedpToej. - }Vet van 1 aug~tstns 
1899, gew·ijzigd bij die van 15 ap1·il 1958, 
artilcel ,J.bis. - Resultaat van de analyse 
niet betelcend aan de pe?·soon van toie een 
bloedmonste?' is genomen. - Koninlclijlc 
beslttit van 10 jw~i 1959, a1·tikel 9. -
Rechter oveTgelegd. - Niet ontvanlcelijlc 
rniddel. - Kan niet voor het eerst aan 
het hof van cassatie worden overgelegd 
het middel hieruit afgeleid dat de ambte
naar van het openbaar ministerie of de 
onderzoeksrechter niet in de bij artikel 9 
van het koninklijk besluit van 10 juni 
1959 gestelde voorwaarden het resultaat 
van de bloedproef heeft betekend aan de 
persoon van wie een bloedmonster is ge
nomen, bij toepassing van artikel 4bis 
van de wet van 1 augustus 1899, gewij
zigd bij die van 15 april 1958. 

24 april 1967. 1037 

62.- Stmjzalcen.- Middel gegrond op 
de n·ietigheid van de dagvaa1·ding voo1· de 
ee1·ste Techte?'. - N iet vooT de feitenrechter 
aangevoe1·d rniddel. - Onontvanlcelijlc
heid. - Is niet ontvankelijk het middel 
dat gegrond is op de nietigheid van de 
dagvaarding voor de eerste rechter, wan
neer het voor de rechter in hager beroep 
niet is aangevoerd en eiser zich ten grande 
heeft verdedigd. 

29 mei 1967. 1181 

63. - Stmjzalcen. Bloedp1·oej. -
A1·tilcel 4bis van de wet van 1 augttsttts 
1899. - Middel afgeleid nit de onvol
cloende hoeveelheid afgenomen bloed en uit 
de onmogelijlcheid een tweede analyse te 
doen ve?Tichten. - VooT de .feiten·rechter 
niet inge1·oepen middel. - Niet ontvanlce-

lijlc middel. - Kan niet voor het eerst 
worden ingeroepen voor het hof van cas
sa tie het middel hieruit afgeleid dat bij 
een bloedproef, verricht bij toepassing 
van artikel 4bis van de wet van l augus
tus 1899, gewijzigd bij de wet van 
15 augustus 1958, een onvoldoende hoe
veelheid bloed is afgenomen en dat een 
tweede analyse aldus onmogelijk is ge
worden. 

20 juli 1967. 1324 

64. - Stm.fzalcen. - JJ!fiddel hie?·ttit 
a.fgeleicl dat de splitsing van de tegen mede
belclctagden ingestelde Ve?'volgingen een 
schending van de rechten van de ve?·dedi
ging van de veroorcleelde-belclaagde hee.ft 
rnedegebmcht.- JJ!fiddel dat voo1· de.feiten
Techte?' niet is inge1·oepen. - Niet ontvan
lcelijlc middel. - Kan niet voor het eerst 
aan het Hof van cassatie worden overge
legd het middel hieruit afgeleid, dat de 
splitsing van de tegen medebeklaagden 
ingestelde vervolgingen een schending 
van de rechten van de verdediging van 
de veroordeeldebeklaagde heeft medege
bracht. 

20 juli 1967. 1325 

HOOFDSTUK V. 

JYliDDELEN DIE NIET ONTV ANKELIJK 
ZIJN WEGENS GEl\US AAN BELANG. 

65.- Stm.fzalcen.- Bu1·gerlijke ?'echts
vo?·de?·ing. - JJ!fidclel aanvoe1·ende dat de 
rechte?' in hager beroep de cloD?· de eerste 
?'echte?' tegen de eiser witgesp1·olcen btt?•ger
lijlce vero01·delingen « vooT zoveel als no
dig " bevestigd hee.ft, te1·wijl de eise1· tegen 
deze ve1·oonlelingen geen hoge1· beroep had 
ingesteld. - JJI[ iddel van belang ontbloot. 
-Is niet ontvankelijk, bij gemis van be
lang, het middel aanvoerende dat de 
rechter in hager beroep de door de eerste 
rechter tegen de eiser uitgesproken ver
oordelingen « voor zoveel a.ls nodig " be
vestigd heeft, wanneer de eiser tegen deze 
veroordelingen geen hager beroep had 
ingesteld. 

12 september 1966. 37 

66.- Stm.fzalcen.- Btwge1·lijlce rechts
voTdeTing. - VeToo?·deling tot schadeve?'
goeding we gens de schadelijlce gevolgen van 
een ongeval alleen VM'OO?'Zaalct doo1· de .fou
ten van de belclaagde. - Middel dat het 
bestaan van een dezer .fmtten betwist. -
Niet-ontvanlcelijlcheid. - Wanneer een 
veroordeling tot schadevergoeding we-
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gens de schadelijke gevolgen van een 
ongeval gesteund is hierop dat het on
geval aileen door de fouten van de be
klaagde veroorzaakt werd, is niet ont
vankelijk, bij gemis van belang, het 
middel dat slechts het bestaan van een 
dezer fouten betwist. (Burgeri. Wetb., 
art. 1382.) 

12 september 1966. 38 

67. - Strajzaken. - Vonnis dat de be
lclaagde tot een cor1·ectionele st1·aj ve1'001'
deelt uit hoojde van een gecont1·aventiona
liseerd wanbed1·ijj van onopzettelijke ver
wondingen en van twee misdTijven tegen de 
Wegcode. - JJ!Iiddel dat tegen deze code 
beoogt.- StTaj slechts een van de misd1·ij
ven wettelijk veTantwoonl doo?' het ande1' 
misdTijj tegen dezeljde code. - ]II[ iddel niet 
ontvankelijlc. - Wanneer een enige cor
rectionele straf uitgesproken werd voor 
een gecontraventionaliseerd wanbedrijf 
van onopzettelijke verwondingen en twee 
misdrijven tegen de W egcode, is niet ont
vankelijk, bij gemis van belang, de eis 
tot cassatie van de beslissing over de 
strafvordering, gesteund op een middel 
dat slechts op een van de misdrijven 
tegen de W egcode betrekking heeft, ter
wijl de uitgesproken straf wettelijk 
verantwoordelijk blijft door het ander 
misdrijf. (Wetb. van strafv., art. 411 
en 414.) 

12 september 1966. 42 

68,- Strajzaken.- StrajvoTde1·ing.
Een enkele st1·aj uitgesp1·olcen wegens twee 
misd?·ijven. - ]J![ iddel dat slechts op een 
misd1·ijf bet1·ekking heejt. - Straj die doo1· 
het ander misd1·ijj wettelijlc is geTechtvaaT
digd. - Niet ontvanlcelijlc middel. - Als 
een enkele straf wordt uitgesproken we
gens twee misdrijven is niet ontvanke
lijk het tegen de beslissing over de straf
vordering ingestelde cassatieberoep dat 
gegrond is op een middel dat slechts op 
een van beide misdrijven betrekking 
heeft wanneer de uitgesproken straf wet
telijk gerechtvaardigd blijft door het 
andere misdrijf. (vVetb. van strafv., 
art. 4ll en 414.) 

12 en 26 september 1966 en 12 juni 
1967. 45, ll2 en 1247 

69.- Bu?·ge?·lijlce zalcen.- Middel dat 
steunt op een doo1• de 1·echtm· begane 1'echts
dwaling. - Ve1·gissing die de wettelijlc
lwid van de beslissing niet aantast. -
Middel van belang ontbloot. - Is niet 
ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het 
middel welk de rechter verwijt een rechts
dwaling begaan te hebben zo zij zonder 

invloed blijft op de wettelijkheid van de 
bestreden beslissing. 

12 september 1966 en 6 januari 1967. 
50 en 538 

70. - Zaken van tuchtTecht. - 01·de 
deT apothelceTs. - Vernietiging, enkel op 
de vooTziening van de apotheke1·, van een 
eerste beslissing van de gemengde Raad 
van beroep. - Middel dat beweert dat 
bedoelde Raad, ~~itspTaalc doende na cas
satie, de door een vernietigde besl·issing 
uitgesp1•oken straj niet mag ve1·hogen. -
Tweede beslissing die de st1·af niet ve1'
hoogt. - Niet-ontvankelijkheid van het 
middel. - Is niet ontvankelijk, bij ge
brek aan belang, het middel dat beweert 
dat de gemengde Raad van beroep van 
de Orde der apothekers, uitspraak doende 
na vernietiging, op de enkele voorziening 
van de apotheker, van een eerste beslis
sing van deze Raad, de oorspronkelijk 
uitgesproken straf niet mag verhogen, 
terwijl de tweede beslissing die straf niet 
verhoogt. 

17 oktober 1966. 217 

71. - StTajzalcen. - Voo1·ziening tegen 
een arrest van ve1·oordeling wegens het 
onvrijwillig toeb1·engen van ve1·wondingen. 
- A1·1·est dat ten laste van belclaagde d1·ie 
misd1·ijven tegen het wegverkee1·sreglernent 
inb1·engt die elk bestaan in een geb1·elc aan 
voorzichtigheid of vooTzorg dat de veTwon
dingen ve1'001'Zaalct heejt. - Nliddelen die 
enkel slaan op twee van de miscb·ijven tegen 
het wegverkee1'S1'eglement. - Niet-ontvan
lcelijlcheid. - W anneer de bestreden be
slissing als bestanddelen van het misdrijf 
van onvrijwillige verwondingen in aan
mCl·king neern.t, drie overtredingen van 
het wegverkeersreglement die elk een ge
brek aan vooruitzicht of voorzorg ople
veren, welke de verwondingen veroor
zaakt hebben, zijn de middelen, gericht 
tegen de over de strafvordering gewezen 
beslissing en die slechts doelen op twee 
van de overtredingen, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk. 

24 oktober 1966. 259 

72. -Di1·ecte belastingen.- Ongeg1·ond 
ve?·klam·de be twisting. - M iddel dat deze 
beslissing betwist. - Niet ontvanlcelijlce 
betwisting. - Middel van belang ont
bloot. - Is van belang ontbloot en der
halve niet ontvankelijk het middel dat 
aan de bestreden beslissing verwijt een 
betwisting ongegrond te hebben ver
klaard, terwijl deze in elk geval niet ont
vankelijk was. 

25 oktober 1966. 270 
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73. - Stmjzaken. - Midclel ajgeleid 
~•it de tegenstrijdigheid van bepaalde 1'e
denen van de best'/'eden beslissing. -
Tegenstrijdigheid zonder invloed op het 
besch·ikkend gedeelte van de beslissing. -
JJiiddel niet ontvankelijlc. - Is niet ont
vankelijk, bij gebrek aan belang, het 
middel afgeleid uit de tegenstrijdigheid 
tussen bepaalde redenen van de bestre
den beslissing wanneer deze tegenstrij
digheid zonder invloed is op het bestreden 
beschikkend gedeelte. 

28 november 1966. 414 

74. - Bnrge1'lijke zaken. - lJ!liddel 
wellc oplcomt tegen een overweging die zan
de?' invloed is op het dispositiej van het 
mTest. - lJ!liddel zondm· belang. - Is 
niet ontvankelijk bij gebrek aan belang 
het rniddel dat opkomt tegen de over·we
ging dat de schuldenaar zijn schuld had 
kunnen kwijten door in het buitenland, 
in vreen>de rnunt, het onderhoudsgeld te 
betalen tot hetwelk hij veroordeeld werd 
en staande houdend dat de schuld breng
baar was ter woonst van de in Belgie 
verblijvende schuldeiser en dat, zelfs 
haalbaar, deze schuld diende betaald te 
worden in Belgische franken in Belgie, 
wanneer de rechter aangen01nen heeft 
dat de schuldeiser de tenuitvoerlegging 
van het vonnis in Belgie kon vervolgen 
en de betaling van de krachtens het 
vonnis verschuldigde bedragen in Bel
giselle franken kon verkrijgen, mits reke
ning te houden met de wisselkoers op de 
dag van hun opeisbaarheid. 

l december 1966. 430 

75. - Stmjzaken. - Nliddel dat de 
1·echter ve1·wijt ten laste van de verdachte 
het bewijs te hebben gelegd van een jeit 
waaruit het niet bestaan van het misd1·ijj 
ajgeleid was.- Rechte1· die het bestaan van 
de bestanddelen van het misd1·ijj heejt vast
gesteld, zeljs indien dit jeit bewezen wm·e 
geweest. - M iclclel van belang ontbloot. -
Is niet ontvankelijk, bij gemis van be
lang, het middel afgeleid uit de omstan
digheid dat de rechter ten laste van de 
verdachte heeft gelegd het bewijs van 
een feit, waaruit de verdachte het niet 
bestaan van het misdrijf afieidde, wan
neer, na verldaard te hebben dat dit feit 
niet zeker was, de rechter beslist dat, 
ware het zelfs bewezen, de bestanddelen 
van het misdrijf zouden blijven bestaan. 

5 december 1966. 441 

76. - Bu1·gerlijke zalcen. - Middel 
ajgeleid t<it het geb1·ek aan aanduiding, in 
de bestreden beslissing, van de Belgische ! 

wet of van de m·eemde wet waa1·van de 
1·echter toepassing heejt ge·maalct. - Iden
tielce wetten. - lJ!1 iddel niet ontvanlcelijlc. 
- Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, het middel hieruit afgeleid dat 
de bestreden beslissing niet preciseert of 
de rechter toepassing heeft gemaakt van 
de Belgische wet of van een vreemde wet, 
wanneer de Belgische of vreemde wets
bepalingen, die de rechter eventueel zou 
hebben toegepast, in identieke bewoor
dingen zijn opgesteld en dezelfde inter
pretatie meebrengen. 

15 december 1966. 479 

77. - Stmjzalcen. - JJI iddel dat een 
1·echtm· in hoge1· beroep venuijt een nietig 
vonnis te hebben bevestigd. - On1·egelma
tigheid die eigen is aan de beslissing van 
de eerste 1·echte1· en de beslissing van de 
1·echter in hoge1· be'/'oep niet aantast. -
.111 iddel van belang ontbloot. - Is van be
lang ontbloot en dienvolgens niet ont
vankelijk het midclel dat de rechter in 
hager beroep verwijt een nietig vonnis 
bevestigd te hebben, wanneer de onregel
matigheid van de rechtspleging in eerste 
aanleg eigen blijft aan de beslissing van 
de eerste rechter en de beslissing van de 
rechter in hager beroep niet kan aan
tasten. 

19 december 1966. 503 

78. - Strajzalcen. - JJiiddel gM·icht 
tegen de beslissing gewezen op de strajvor
dering en tegen de beslissing gewezen op de 
bu1·ge1'lijlce rechtsvo1·de1·ing. - Beslissin
gen die wettelijlc gerechtvam·digd blijven 
zeljs al is het rniddel gegrond. - Niet ont
vankelijlc middel. - Is niet ontvankelijk 
het middel clat gericht is tegen de beslis
sing gewezen over de strafvordering en 
tegen de beslissing gewezen over de bur
gerlijke rechtsvordering, als de straf en 
de burgerlijke veroordeling wettelijk ge
rechtvaardigd blijven zelfs al was het 
middel gegrond. 

9 januari en 20 maart 1967. 555 en 891 

79. - Di1·ecte belastingen. - JJiiddel 
gestetmd op een doo1· de 1·echter begane 
dwaling orntrent de jeiten. - Vergissing 
zonder invloed op de tuettelijkheid van het 
beschilclcend gedeelte. - M iddel zonder be
lang. - Is niet ontvankelijk bij gebrek 
aan belang, het middel dat aan de rechter 
verwijt een dwaling omtrent de feiten 
begaan te hebben, wanneer deze zonder 
invloed is op de wettelijkheid van het 
bestreden beschikkend gedeelte. 

10 januari 1967. 561 
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80. - Di1·ecte belastingen. - JJI[iddel 
dat ove1·bodige 1·edenen critiseert. - Niet
ontvankelijkheid. - Is niet ontvankelijk, 
bij gebrek aan belang, het middel dat 
.alleen overbodige redenen van de be
. streden beslissing critiseert. 

17 en 24 jannari 1967. 601 en 629 

81. - Dincte belastingen. - JJI[ iddel 
afgeleid ttit de schending van de bewijs
kracht van een conclusie. - Hof van be
Toep dat 7'echt heejt gedaan op de con
clusie zoals het dit had moeten doen als 
het de acmgegeven schending niet had be
gaan.- JJ1iddel zonder belang.- Inzake 
directe belastingen is van belang ont
bloot het middel afgeleid uit de schending 
van de bewijskracht van een conclusie, 
als het hof van bei·oep hierop nitspraak 
heeft gedaan zoals het dit had moeten 
doen als het de aangegeven schending 
niet had begaan. 

24 januari 1967. 629 

82.- Bttrgerlijlce zaken. - JJ1iddel dat 
zonder belang is wegens de beslissing van 
het Hof OVM' een ande7' middel. - Niet
ontvankelijlcheid. - Niet ontvankelijk is 
het middel dat zonder belang is voor 
eiser wegens de beslissing van het Hof 
over een ander Iniddel van de voorzie
ning. 

6 april 1967. 947 

83. - Strafzalcen. - JJ!Iiddel hiM'ttit 
ajgeleid dat de 1·echter de herhaling onwette
lijlc heeft gereleveerd, - Straf die de straj 
we gens een ee1·ste misd1·ijj niet overschTijdt. 
- Geen vaststelling waar-uit blijlct dat de 
7'echte7' de stnij heeft bepaald op g1·ond van 
de herhaling. - Niet ontvankelijlc midclel. 
- Niet ontvankelijk is het middel hier
uit afgeleid dat de rechter de verzwa
rende omstandigheid van de herhaling 
onwettelijk heeft gereleveerd, als de uit
gesproken straf niet zwaarder is dan die 
welke bij de wet is vastgesteld voor een 
eerste misdrijf en uit geen vaststelling 
van de beslissing blijkt dat de rechter op 
grond van de herhaling de strafmaat 
heeft bepaald. 

17 april 1967. 990 

84. - Stmjzalcen. - Bu1·gerlijlce 7'echts
vorcle1'ing. - JYiicldel geg1·ond op een door 
de rechter begane jeitelijke vergissing. -
V e1·gissing zonder invloed op de wettelijlc
heicl van het beschilclcend gedeelte. - Mid
del zoncle1· belang. - Is niet ontvankelijk 
bij gebreke van belang het middel dat 
aan de rechter verwijt een feitelijke ver-

gissing te hebben begaan, zo deze zonder 
invloed is op de wettelijkheid van het 
bestreden beschikkend gedeelte. 

17 april 1967. 992 

85. - Di1·ecte belastingen. - JJ1iddel 
dat, gegroncl zijnde, niet tot vernietiging 
zou leiclen. - Niet ontvanlcelijlc middel. -
Is niet ontvankelijk bij gebrek aan be
lang het middel dat, zelfs gegrond zijnde, 
niet tot de vernietiging van de bestreden 
beslissing kan leiden. 

9 mei 1967. 1096 

86. - Btt?'gerlijlce zalcen. - JJ1iclclel 
enlcel gm·icht tegen bepaalde 7'eclenen van 
de beslissing. - Beschilclcencl gedeelte 
wettelijlc doo1· een ancle1·e 7'eclen ge7'echt
vaa7·cligcl. - Niet ontvanlcelijlc micldel. -
Is niet ontvankelijk, wegens het ontbre
ken van belang, het middel dat enkel ge
richt is tegen bepaalde redenen van de 
bestreden beslissing, terwijl het beschik
kend gedeelte door een andere reden wet
telijk is gerechtvaardigd. 

1 juni 1967. 1200 

87. - Btwge1'lijke zalcen. JJ1idclel 
ajgeleid uit het gebrelc aan antwoord op 
een conclusie waa1·bij de gegmndheid van 
een eis om vm·goeding wonlt betwist. -
Rechter. die cleze eis niet toewijst. - N iet 
ontvanlcelijlc miclclel. - Is niet ontvanke
lijk, wegens het ontbreken van belang, 
het middel dat afgeleid is uit het· gebrek 
aan antwoord op een conclusie waarbij 
eiser de gegrondheid van een door de 
tegenpartij ingestelde eis om vergoeding 
betwistte, als deze eis door de rechter 
niet is toegewezen. 

2 juni 1967. 1201 

88.- Stmjzaken.- Stmjvo1'de1'ing.
Voorziening tegen de beslissing van de 
7'echte7' in hoge1· beroep. - JJ!Iiddel gericht 
tegen de beslissing van de em·ste 7'echte7'. -
Niet-ontvanlcelijlcheid. - Is niet ontvan
kelijk, wegens het ontbreken van belang, 
het middel dat enkel kritiek oefent tegen 
de door de eerste rechter gewezen be
slissing, wanneer de voorziening tegen de 
beslissing van de rechter in hoger beroep 
is gericht. 

12 juni 1967. 1249 

89. - St7·ajzalcen. - Belclaagde ve7·oor
deelcl als clade1· van een misclrijj. - M iclclel 
door belclaagcle ajgeleicl hie1·uit dat de vast
stellingen van de beslissing enlcel een vm·· 
oo1•deling wegens medeplichtigheid 1'echt
vaa7'digen.- Uitgesprolcen stmj niet hager 
clan die wellce op de medeplichtige toepasse
lijlc is. - Niet ontvanlcelijlc midclel. - Is 
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niet ontvankelijk tot staving van de 
voorziening van beklaagde, die veroor
deeld is als dader van een lTlisdrijf, het 
middel dat afgeleid is hieruit dat de vast
stellingen van de rechter enkel een ver
oordeling wegens medeplichtigheid recht
vaardigen, als de straf niet hager is dan 
die welke op de medeplichtige toepasse
lijk is. (Strafwetb., art. 69; Wetb. van 
strafv., art. 411 en 414.) 

24 augustus 1967. 1337 

HOOFDSTUK VI. 

MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN 

OMDAT ZIJ OP DE BESTREDEN BESLIS· 

SING GEEN BETREKKING HEBBEN. 

90. - Stmfzaken. - JJ!Iiddel ge1·icht 
tegen een beschiklcing van de beslissing 
vr·eetnd aan eiser·. - Niet-ontvanlcelijlc
heid. - Is niet ontvankelijk het middel 
dat gericht is tegen een beschikking van 
de bestreden beslissing, welke aan de 
eiser in cassatie vreemd is. 

10 oktober 1966. 191 

91. - Str·ajzalcen. - Ar·r·est van buiten
ve?·volgingstelling. - V oor-ziening van de 
btwger-lijlce pm·tij. - JYJ idclel dnt enlcel het 
dispositiej vnn bttitenver·volgingstelling be
trejt. - Middel niet ontvnnlcelijk. - De 
burgerlijke partij, die zich voorziet tegen 
een arrest van buitenvervolgingstelling 
waardoor zij veroordeeld wordt tot scha
devergoeding en in de kosten, is niet ont
vankelijk tot staving van haar voorzie
ning een middel in te roepen hetwelk uit
sluitend het dispositief van buitenvervol
gingstelling, gewezen over de publieke 
vordering, betreft. (Wetb. van strafv., 
art. 216 en 373.) 

17 oktober 1966. 211 

92.- St1·ajznlcen.- A1·r·est vnn bttiten
ve?·volgingstelling. - V oor-ziening van de 
bur ger·lijlce pnr·tij. - JJI[ idclel dnt enlcel 
gericht is tegen de beschiklcing vnn buiten
ve?·volgingstelling. - Niet ontvanlcelijlc 
middel. - De burgerlijke partij die een 
voorziening instelt tegen een arrest van 
buitenvervolgingstelli1ig waarbij zij ver
oordeeld wordt tot de betaling van scha
devergoeding en van de kosten, is niet 
ontvankelijk om tot staving van haar 

voorziening een middel aan te voeren, 
dat in werkelijkheid gericht is tegen het 
beschikkend gedeelte van de buiten
vervolgingstelling op de strafvordering. 
(Wetb. van strafv., art. 216 en 373.) 

24 april 1967. 1029 

93. - Stmjzalcen. - Voor·ziening van 
de belclnngde. - V oo1·ziening uitsluitend 
ge1·icht tegen de beslissing ove1· de stmf
vorde?·ing. - Middel nfgeleid uit de on
wettelijkheid van de beslissing ove1· de btt1'· 
ge1'lijlce 1'echtsvor·dering. - Onontvanke
lijlcheid van het middel. -Is niet ontvan
kelijk het middel door de beklaagde afge
leid uit de onwettelijkheid van cl.e over de 
burgerlijke rechtsvordering gewezen be
slissing, wanneer de voorziening enkel is 
gericht tegen de beslissing over de straf
vordering. 

22 mei 1967. 1146 

94. - Dir·ecte bela,stingen. - Middel 
dat bttiten de gTenzen vnlt van het geschil dnt 
cta'n het hof van beTOep we?'d over·gelegd of 
door· het bestr·eden a1'1'est wer·d beslecht. -
Niet ontvankelijlc middel. - Is niet ont
vankelijk inzake directe belastingen het 
middel dat buiten de grenzen valt van 
het geschil dat aan het hof van beroep 
werd overgelegd of door het bestreden 
arrest werd beslecht. 

13 juni 1967. 1252 

HOOFDSTUK VII. 

AllfBTSHALVE VOORGEDRAGEN :WIIDDEL, 

(Zie Oassatie.) 

COMMISSIELOON. 

Beg1'ip. - Vaststelling. - Stelt regel
matig vast en beslist wettelijk dat een 
persoon in de hoedanigheid van com
missionair heeft gehandeld, de beslissing 
die erop wijst dat deze persoon belast 
was met de aankoop in zijn naam van 
een bepaalde hoeveelheid koopwaren voor 
rekening van lastgevers en n<et de leve
ring ervan in een bepaalde plaats mits 
een vastgestelde prijs en een wel be
paalde winst. (Wet van 5 mei 1872, 
art. 12.) 

6 j1.mi 1967. 1220 
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DESKUNDIGENONDERZOEK. 

1. - Stmjzaken. - Sclwijtelijlce eecl
aflegging. - Geb1·elc aan bewijs clat de 
cleslcttndige de eecl ctjgelegd heejt alvorens 
de ttitvoe1·ing van zijn taak aan te vatten. -
Nietigheid van cle expertise. - Is nietig 
en zonder waarde zelfs als eenvoudige 
inlichting, het verslag van een door het 
gerecht met een deskundigenonderzoek 
in strafzaken belast deskundige, zo het 
niet bewezen is dat de deskundige vooraf 
de wettelijke eed afgelegd heeft. (Wetb. 
van strafv., art. 44, lid 3; wet van 
3 juli 1957.) 

19 septe1nber 1966. 76 

2. - Stmjzalcen. - SclH'ijtelijlce eecl
ajlegging. - Geschrijt dat aan de ve1'
zoelcende ove1·he,icl client gericht te wo1•den, 
alvorens de deskunclige met de uitvoe1·ing 
van zijn taalc begint. - vVanneer de in 
strafzaken aangeduide deskundige schrif
telijk zijn eed aflegt, client het geschrift 
dat de eedaflegging inhoudt aan de ver
zoekende overheid gericht te worden, 
alvorens de deskundige met de uitvoe
ring van zijn taak begint. (Wetb. van 
strafv., art. 44, lid 3; wet van 3 juli 1957, 
enig artikel.) 

26 september en 14 november 1966. 
101 en 359 

3. - Stmjzalcen. - Aanvullend des
lcunclig onde1·zoelc cloo1· cle 1'echte1' bevolen. 
- Ontstentenis van bewijs dat cle wette
lijlce eecl voomf wenl ajgelegcl. - Nietig
heicl van het deskttnclig oncle1·zoek. - In 
strafzaken is nietig en zonder waarde, 
zelfs ten titel van inlichting, het verslag 
van een deskundige door de rechter be
last met een opdracht tot aanvulling van 
het deskundig onderzoek waarmee hij 
tijdens het vooronderzoek belast werd, 
indien het niet bewezen is dat de deskcm
dige de wettelijke eed afgelegd heeft 
alvorens de uitvoering van de aanvul
lende opdracht aan te vangen. (VVetb. 
van strafv., art. 44, lid 3; wet van 3 juli 
1957, enig artikel.) 

26 september 1966. 101 

4. - Stmjzalcen. - Sch1'ijtelijlce eeclaf
legging. - Richten van het geschTift aan 
cle verzoelcencle ovetheicl, alvorens cle cles
kunclige met de , ttitvoe1·ing van zijn taalc 
begint. - Bewijs. - Elementen die in 
acht mogen genomen wo1·clen. - Wanneer 

D 

de in strafzaken aangeduide deskundige 
schriftelijk zijn eed aflegt, mag het be
wijs van het richten van het geschrift, 
dat de eedaflegging inhoudt, aan de ver
zoekende overheid alvorens de deskun
dige met de uitvoering van zijn taak be
gint, blijken onder meer uit de omstan
digheden zelve waarin de eed rnoest afge
legd worden en afgelegd werd, nit de be
woordingen ervan en uit de afwezigheid 
van elke andersluidende vermelding van
wege de verzoekehde overheid op het 
teruggestuurde en degelijk ingevulde for
mulier van eedaflegging. 

14 november 1966. 359 

5. - Stmfzalcen. - Btwgerlijlce vorcle-
1'ing. - Geen bewijs van cle voorajgaancle 
eeclaflegging. - Nietigheicl van het cles
Jcunclig oncle1·zoelc. -Is nietig en waarde
loos, zelfs als eenvoudige inlichting, het 
verslag van de gerechtelijke deslmndige, 
in strafzaken, wanneer geen bewijs voor, 
handen is dat die deskundige vooraf de 
eed heeft afgelegd, zelfs indien zijn zen
ding enkel op de burgerlijke vordering 
slaat. 

21 november 1966. 388 

6. - Stmjzalcen. - Sclwijtelijke eecl
aflegging van cle cleskuncligen.- Geschrift 
vom·lcomencle oncle1·aan cle akte van aan
stelling van cle cleskunclige cloo1· cle 1·echte1'. 
-A (legging van cle eecl v661· cle ttitvoeTing 
van cle opclmcht. - De omstandigheid dat 
de schriftelijke eedaflegging van de in 
strafzaken aangestelde deskcmdige voor
komt onderaan de akte waarbij de des
kundige aangesteld werd en onmiddellijk 
na deze aanstelling aangebracht werd, 
impliceert dat de deskundige de eed heeft 
afgelegd vooraleer hij zijn werkzaam
heden aanvatte. 

12 december 1966. 461 

7. - Sttajzaken. - Geestesoncle1·zoek 
van cle belclaagcle bevolen cloo1· het vonnis
ge1·echt zoncle1' inobse1·vatiestelling.- Licl5 
van artilcel 6 van cle wet tot besche1·ming 
van cle rnaatschappij niet toepasselijlc. -
W anneer het vonnisgerecht zonder de 
inobservatiestelling van de beklaagde te 
bevelen, zich ertoe beperkt heeft voor 
dezes geestesonderzoek een deskundige 
aan te stellen, is niet van toepassing het 
vijfde lid van artikel 6 van de wet tot 
bescherming van de maatschappij tegen 
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abnormalen en de gewoontemisdadigers 
naar luid waarvan tijdens de inobserva. 
tiestelling de deskundigen, alvorens te 
besluiten, en in de bij deze bepaling vast
gestelde voorwaarden, zich in hun ver
slag uitspreken over de adviezen van de 
door de verdachte gekozen geneesheren. 
(Wet van 9 april I930, gewijzigd bij die 
van I juli I964.) 

24 augustus I967. 1340 

DIENSTPLICHT. 

HooFDSTUK I.- Uitstel en vrijlating van 
dienst op mo1·ele g1·ond. 

HooFDSTUK II. - Vrijstelling en voor
lopige ajkeu1·ing op lichamelijke grand. 

HooFDSTUK III. - JJ1ilitie?·echtscollege. 

1. - Smnenstelling, bevoegdheid, rechts
pleging, 

2. - Vormen van de beslissingen. 

HooFDSTUK IV. - D·ienstweigeraa?' op 
grand van gewetensbezwaar. 

HooFDSTUK V.- Vraagst~tkken van ver
schillende aw·d. (Zie REDENEN. -
0ASSATIEMIDDELEN,) 

HOOFDSTUK I. 

UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST 
OP JloiORELE GROND, 

1. - Uitstel wegens morele reden. -
Buitengewoon ~titstel. - Gecoih·dineerde 
dienstplichtwetten, a1·tikel 11. - I nge. 
schr'evene die beweert onmisbaar te zijn 
voo1· een landbouw-, nijve1·heicls- of han. 
delsbed?·i.ff.- Wetsbepaling niet toepasse
lijk. - De bepaling van artikel II, § I, 
van de gecoordineerde dienstplichtwet. 
ten, betreffende het buitengewoon uit
stel, zijn niet toepasselijk op de inge. 
schrevene die het recht op een buitenge. 
woon uitstel inroept om de reden dat hij 
onmisbaar is voor een landbouw-, nijver
heids- of handelsbedrijf, dat hij voor 
eigen rekening dan wel voor die zijner 
ouders drijft. (Gecoordineerde dienst. 
plichtwetten, artt. 10, § 1, 7°, en II, § I.) 

3 oktober 1966. I45 

2. - Vrijlating van dienst op mo1·ele 
grond. - Dienstplichtige waa1·van dde 
broeders hun actieve dienst hebben vol-· 

bmcht. - Broede1·s van de dienstplichtige, 
wellce, de ene, ~tit het lege1· werd weggezon
den v661· dat hij zijn dienst volledig vol
bntcht, de andere, wijgelaten we1·d op 
grond van artilcel 12, § 1, van de wet van 
15 j~mi 1951. - Toestanden die niet als 
broede1·dienst in aanmedcing lctmnen ge
nomen wm·den. - Voor het bestaan van 
de vrijlating van dienst, voorzien ten 
gtmste van de dienstplichtige waarvan 
drie broeders hun actieve dienst vol
bracht hebben, kan niet in aanmerking 
genomen worden de toestand van twee 
broeders van de dienstplichtige, welke, 
de ene, nit het leger werd weggezonden 
v66r dat hij zijn dienst volledig vol
bracht, de andere, vrijgelaten werd van 
de dienst verbonden aan de lichting 
waaraan hij toebehoorde, op grand van 
artikel 12, § 1, van de wet van 15 juni 
1951. (Dienstplichtwetten gecoordineerd 
op 30 april 1962, art. 12, § 1, 5°.) 

I4 november 1966. 363 

3.- Uitstel van vrijlctting van dienst op 
mm·ele g1·ond. - Aanvraag om ~titstel van 
dienst als lcostwinne1· van de jamilie. -
Beslissing van ve?'We?'Ping hie1·op gegmnd 
clat de zttsters van de dienstplichtige de 
moecle1·, weduwe, lcunnen bijstaan.- T¥et
telijlcheicl. - De verwerping van een aan
vraag mn uitstel van dienst als de onont
beerlijke steun van de familie, is wette
lijk gerechtvaardigd door de vaststel
ling dat zusters van de clienstplichtige de 
1noeder, weduwe, knnnen bijst.aan, zelfs 
zo deze zusters niet met de 1noeder sarnen
wonen. (Dienstplichtwetten, gecoordi
neerd op 30 april 1962, art. 12, § 1, 7°, 
en 10, §I, 1°, lid 3.) 

30 januari 1967. 658 

4. - Uitstel op monle g1·oncl. - Be
slissing van cle Hoge J.l!lilitiemacl. - In 
beschouwing te nemen inlcomsten. - In
lcomsten van het lopende jcta?'. - Geen 
verplichting ambtshalve de 1·eden op te 
geven waa1·om 67' geen 1·ekening wm·dt ge
hottclen met de ve1·moeclelijke inlcomsten van 
het lopencle jaw·. - Indien de Militieraad 
en de Hoge Militieraad, uitspraak doencle 
op een aanvraag om uitstel op morele 
grond, acht mogen slaan op de vermoede
lijke inkomsten van het lopende jaar, 
zijn zij nochtans niet ertoe verplicht 
ambtshalve de reden op te geven waar
om er geen rekening wordt gehouden met 
de vermoedelijke inkomsten van het 
lopende jaar. (Gecoordineerde wetten van 
30 april I962, art. IO, § 1, 1°, gewijzigd 
bij art. 2 van de wet van 4 juli 1964.) 

13 februari I967. 726 
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5. - Vrijlating van dienst op mo1·ele 
grond. - Recht van een tweede lid van een 
groot gezin te worden vrij gelaten van dienst 
in vredestijd. - Voo1·waarden. - De vrij
lating van dienst in vredestijd, op morele 
grond, kan door een tweede lid van een 
groot gezin, als dusdanig, niet worden 
bekomen zo een broeder van dit lid in die 
hoedanigheid een soortgelijke vrijlating 
bekomen heeft. (Gecoordineerde wetten, 
van 30 april 1962, art. 12, § 1, 4°.) 

13 februari 1967. 728 

6. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele g1·ond. - Kostwinne1· van de fa
milie. - Samengevoegd inlcomen van de 
vade1· en de moede1·, van de g1·ootm~de1'8 of 
van de ve1·weesde broeders en zustm·s. 
- Gecoordinee1·de dienstplichtwetten, a?·ti
lcel 10, § 1, 1°. - Beg1•ip. - Is onwette
lijk de beslissing van de hoge militieraad 
die, zonder overeenkomstig artikel 28, 
§ 4, van de gecoordineerde dienstplicht
wetten het bestaan van speciale omstan
digheden vast te stellen, een uitstel ver
leent aan de dienstplichtige, als kost
winner van zijn vader en 1noeder, zonder 
het inkomen van deze laatsten zoals be
paald bij artikel 10, § 1, 1°, van bedoelde 
wetten in acht te nemen doch wei « het 
voor hun gezinsonderhoud beschikbaar 
gedeelte van dit netto-inkomen "· 

27 februari 1967. 817 

7. - U itstel en m·ijlating van dienst op 
morele grond. - Kostwinner van de fa
milie. - Dom· de wet gestelde voorwaarden 
wellce dienen te worden vm·vuld v661· het 
verst1·ijlcen van de te1·mijn waa!'in de aan
vmag om uitstel op m·ijlating van dienst
plicht moet wo1·den ingediend. - Het ver
lenen van een uitstel of een vrijlating 
van dienst onder meer als kostwinner 
van zijn vader en moeder of van andere 
bij artike1 10, § 1, 10, van de gecoordi
neerde dienstplichtwetten, bedoelde per
sonen is, onder het voorbehoud van het 
bij artikel 11 van dezelfde wetten be
paalde geval, afhankelijk gesteld van de 
voorwaarde dat de dienstplichtige de bij 
dit artikel 10, § 1, 1°, bepaalde voor
waarde reeds vervulde voor het verstrij
ken van de termijn waarin de aanvraag 
om uitstel of vrijlating van dienst moet 
worden ingediend. 

27 februari 1967. 818 

8. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
nw?·ele g1·ond. - V oorwam·den ve1·eist om 
als lcostwinne1· van de familie te worden 
beschouwd. - Voonvaanlen die bij ellce 
aanvraag om hernieuwing van uitstel die-

CASSA'l'IE, 19G7. - 45 

nen te wo1·den ve~·vuld. - Geen verwo1·ven 
recht.- Artikel10, § 1, 1°, van de dienst
plichtwetten, gecoordineerd op 30 april 
1962 gewijzigd bij artikel 2 van de wet 
van 4 juli 1964, verleent aan de inge
schrevene op de lijsten van een militie
lichting, die aan de vereisten voldoet om 
als kostwinner erkend te worden, slechts 
het recht tot uitstel, met overgang naar 
de volgende lichting, zolang hij in aan
merking komt voo1· het contingent van 
een lichting, genoemd naar een van de 
jaren waarin hij de leeftijd van 19 tot 
23 jaar bereikt, hetgeen ieder jaar een 
nieuw onderzoek impliceert, gedurende 
die periode, van het vervullen van de 
voorwaarden tot uitstel. .. de ingeschre
vene die een uitstel genoten heeft, kan 
zich dientengevolge op geen verworven 
recht beroepen. 

6 maart 1967. 837 

HOOFDSTUK II. 

VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE 
AFKEURING OP LIOHAMELIJKE GROND, 

HOOFDSTUK III. 

MrLITIEREOHTSOOLLEGE. 

1. - Samenstelling, bevoegdheid, 
rechtspleging. 

§ 2.- Vormen van de beslissingen. 

HOOFDSTUK IV. 

DIENSTWEIGERAAR OP GROND 
VAN GEVi'ETENSBEZWAAR. 

HOOFDSTUK V. 

VRAAGSTUKKEN VAN VERSOHILLENDE 
AARD. (Zie Redenen.- Oassatiemiddelen.) 

9.- Uitstel en m·ijlating van dienst op 
morele g1·ond. - Kostwinne1• van de fa
milie. - Gecumt~lee1·d inlcomen van de 
vade1· en de moeder dat het bij de wet vast
gesteld maximum ove1·sclwijdt. - Aan
vmag om t~itstel of vrijlating die niet lean 
worden ingewilligd, zelfs zo de aanvulling 
met de bedrijfsinkomsten van de dienst
plichtige onontbee1·lijlc is voo1· het onder
hot~d van defamilie.- Een aanvraag om 
uitstel, gegrond op artikel 10, § 1, 1°, 
van de gecoordineerde dienstplichtwetten 
of een aanvraag oon vrijlating gegrond op 
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bedoeld artikel10, § 1, 1 o, en op artikel12, 
§ 1, 7°, van dezelfde wetten kan niet wor
den ingewilligd wanneer het gecumuleerd 
inkom.en van de vader en de moeder het 
bij de wet vastgestelde maximum over
schrijdt, zonder dat behoeft te worden 
onderzocht of de aanvulling met de be
drijfsinkomsten van de dienstplichtige al 
clan niet onontbeerlijk is voor het onder
houd van de familie. 

10 april 1967. 953 

10. - Wijziging van het vooTWB1'P of 
van de ooTzaak van cle aanvTaag. - VooT
waaTclen. - De clienstplichtige kan voor 
de militierechtscolleges in elke stand van 
de zaak het voorwerp of de oorzaak van 
zijn aanvraag wijzigen, voor zover de 
voor de nieuwe aanvraag vastgestelde 
voorwaarden reeds vervulcl waren op het 
ogenblik van de oorspronkelijke aan
vraag; het bewijs van het bestaan van 
cleze voorwaarclen kan evenwel nit latere 
gegevens blijken. (Dienstplichtwetten, 
gecoordineerd op 30 april 1962, art. 20, 
§ 4.) 

13 maart 1967. 869 

11. - Dienstplichtige die een keu1·ing 
in het buitenlancl moet onde1·gaan. - Keu
ring die oncle7·gaan is v661· het begin van 
de pe1·iocle bepaalcl om ze te cloen. - Be
slissing van cle he1•ke~wingsmacl gegToncl 
op cle q·esultaten van cleze keuring. - On
wettelijkheicl. - Als de keuring van een 
dienstplichtige in het buitenland moet 
verricht worden en cleze keuring gedaan 
is v66r het begin van de periocle die be
paald is om z e te doen, is de beslissing 
van de herkeuringsraacl, die gegrond is 
op de resultaten van deze lmuring, on
wettelijk. (Dienstplichtwetten, gecoorcli
neerd op 30 april 1962, art. 46; ministe
rieel besluit van 2 mei 1962 tot vastel
ling van de zittijden cler militierechtscol
leges, art. 5, b, gewijzigd bij artikel 1 van 
het ministerieel besluit van 28 juni 1963.) 

20 juli 1967. 1331 

DOUANEN EN ACCIJNZEN. 

. 1. - Miscl?·ijf.- DacleT of mecleplich
t~ge. - Zelfcle straf. - W at de misdrijven 
tegen de wetten inzake clouanen en accijn-

zen betreft, worden de clader en de mecle
plichtige met dezelfde straf gestraft. 

22 mei 1967. 1150 

2.- Moto7'voert~tig waaTvan cle Tegelma
tige aanwezigheicl in het land niet is be
wezen. - EigenaaT, hmtcler of best~tu1·de1'. 
- Zelfde stmf. - Artikel 1, § 4, van de 
wet van 30 april 1958 inzake clouanen en 
accijnzen straft met dezelfde straf de 
eigenaar, de houder en de bestuurcler 
van een motorvoertuig waarvan de regel
matige aanwezigheid in het land niet is 
bewezen. 

22 mei 1967. 1150 

DRONKENSCHAP. 

1. - Wet van 1 aug~tst~ts 1899, aange
vulcl cloo1· die van 15 april 1958, aTti
kel 2-4. -Staat van clronlcenschap. -Be
(J1'ip. - In artikel 2-4 van de wet van 
1 augustus 1899, aangevuld door artikel 3 
van de wet van 15 april 1958, beogen de 
woorden " staat van dronkenschap » de 
staat van een persoon die niet meer de 
aanhouclencle beheersing van zijn daden 
bezit, zonder noodzakelijk de bewust
heid ervan te hebben verloren. 

26 septe1nber 1966. 118 

2. - InbTettk op artikel 2-4 van cle wet 
van 1 a~tgust~ts 1899, aangevulcl clam· die 
van 15 ap1·il 1958. - Bewijs. - Soeve
q·eine beoorcleling cloo1· cle 7'echter. - De 
rechter, bij wie een inbreuk op artikel 2-4 
van de wet van 1 augustus 1899, aange
vuld door artikel 3 van de wet van 
15 april 1958, aanhangig is, vermag de 
staat van dronkenschap af te leiclen nit 
aile elementen van aard om zijn overtui
ging te vormen ; daar hij de feiten die 
blijken uit de in het dossier van de rechts
pleging voorkomende processen-verbaal 
soeverein beoordeelt, is hij niet gebonden 
door de zienswijze welke de opstellers 
van die processen-verbaal uitdrukken 
nopens de door hen geconstateerde feiten. 

26 september 1966. 118 

DUITSE TAAL (GEBRUIK VAN 
DE). 

Zie TAAL (GEBRUIK VAN DE DuiTSE). 
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ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. 

1. - Echtscheiding. - Gewelddaden, 
mishandelingen of g1·ove beledigingen. -
Bevoegdheid van de 1'echte1·, hem door de 
m·tilcelen 259 en 260 van het Burgerlijlc 
W etboelc toegelcend, om de echtgenoten een 
p1·oejtijd op te leggen. - Voorwam·den 
ve1·eist voor de ttitoefening van die be
voegdheid. - De bevoegdheid om de 
echtgenoten een proeftijd van een jaar 
op te leggen, welke de artikelen 259 
en 260 van het Burgerlijk Wetboek ver
lenen aan de rechter die kennis neemt 
van een eis tot echtscheiding ingesteld 
wegens gewelddaden, mishandelingen of 
grove beledigingen, kan slechts worden 
uitgeoefend mits de dubbele voorwaarde 
dat de eis tot echtscheiding gegrond zij 
en er ernstige redenen ·zijn om te hopen 
dat de echtgenoten zich in de loop van 
die proeftijd zullen verzoenen. 

25 november 1966. 408 

2. - Echtscheiding. Uitlcering tot 
levensonde1·hmtd toegelcend op grand van 
artilcel 301 van het BU1·ge1·lijlc Wetboelc.
Passief ove1·draagbaa1· ttit oo1·zaalc van 
ove1·lijden. - Sclntld van de nalatenschap 
van de schuldige echtgenoot. - De uitke
ring tot levensonderhoud toegekend, in 
geval van echtscheiding, aan de on
schuldige echtgenoot op grand van arti
kel 301 van het Burgerlijk W etboek wordt 
passief overgedragen uit oorzaak van 
overlij den en maakt een schuld van de 
nalatenschap van de schuldige echtge
noot uit. 

13 januari 1967. 577 

3. - Echtscheiding. Ove1·eenkomst 
tussen de echtgenoten met het oog op een 
echtscheiding op g1'0nd van bepaalde fei
ten. - Ove1·eenlcomst die tot voo1·we1'P heejt 
de bij a1·tilcel 301 van het Bu1·gerlijlc Wet
boelc bedoelde ttitlcering tot onde1·houd. -
Ove1•eenlcornst zonde1· ttitwedcing. - Een 
overeenkomst gesloten tussen echtgeno
ten met het oog op een echtscheiding op 
grand van bepaalde feiten met als voor
werp de uitkering tegelijk van een 
levensonderhoud en van een vergoeding, 
bedoeld bij artikel 301 van het Burger
lijk W etboek, mag als dusdanig. geen 
uitwerking hebben, ongeacht of zij het 

E 

verloop of de uitslag van de vordering tot 
echtscheiding be!nvloed heeft. 

22 juni 1967. 1285 

EET- EN KOOPWAREN (HAN
DELSMISBRUIKEN INZAKE). 

Zie : WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK 
IN DE HANDEL VAN). 

EFFECTENMAKELAAR. 

Zie : MAKELAAR. 

EIGENLIJKE RECHTSPRAAK. 

Tuchtge1·echt. - Onderzoelcen van de zaalc 
en uitsp1·aalc van de beslissing in openba1·e 
terechtzitting. - Toepassingsvoo1·wam·clen 
van deze verplichting.- De openbaarheid 
van de terechtzittingen en de uitspraak 
van de vonnissen in openbare terechtzit
ting, voorgeschreven door de artikelen 96 
en 97 van de Grondwet, zijn slechts naar 
rechte toepasselijk op de rechtbanken in 
de zin van dit woord in de artikelen 92 
en 93 van de Grondwet, dit is op de 
rechtbanken van de rechterlijke orde ; 
zij zijn slechts toepasselijk op een admi
nistratief orgaan belast met eigenlijke 
rechtspraak, namelijk op een tuchtge
recht, wanneer een bijzondere wetsbepa
ling zulks voorschrijft. 

17 oktober 1966. 217 

ELEKTRISCHE ENERGIE. 

Ret1·ibuties opgelegd doo1· een gemeente 
lcmchtens m·tilcel 5, lid 4, van de wet van 
10 mam·t 1925. - Gemeenteve1'01'dening 
die ze als " belastingen " lcwalificeert en de 
invo1·dering e1·van en het be1•oep ertegen 
1·egelt als inzalce directe gemeentebelastin
gen. - Rechtscollege waa1·bij een 1'ecla
matie aanhangig gemaalct wo1·dt. - Be
slissing dat de gevo1·derde retributies geen 
belasting zijn. - Wettelijlcheicl. - Wan
neer een gemeentereglement genomen in 
uitvoering van de wet van 10 maart 1925 
op de uitdeling van elektrische energie de 
retributies die het ten voordele van de 
gemeente krachtens artikel 5, lid 4, van 
bedoelde wet oplegt als « belasting " kwa-
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lificeert en de invordering ervan en het 
beroep ertegen zoals inzake .. directe ~e
lneentebelastingen voorschnJft, beshst 
het rechtscollege, waarbij een reclamatie 
aanhangig is en dat ertoe gehouden ~s 
de juiste aard van de gevorderde retn
buties te bepalen, wettelijk dat zij geen 
belasting zijn doch een vergoeding. 

24 januari ~967. 626 

ERFDIENSTBAARHEID. 

1. - Overeenkomst wellce een e1jdienst
baa1·heid van b~wge1•lijke aa1·d oplegt. -
Bedongen mjdienstbaadwid die een wette
lijke e?jdienstbctaTheid bevestigt. - Geen 
schending van de openba1·e orde. - Ge
lijktijdig bestaan van twee e?jdienstbaar
heden, dcd geen afbrettk doet aan het 1·echt 
van de bevoegde ove1'heid de wettelijke 
e1jdienstbaa1'heid te wijzigen. - Is niet 
strijdig met de openbare orde het gelijk
tijdig bestaan van een wettelijke erf
dienstbaarheid van algemeen nut en een 
erfdienstbaarheid van burgerlijke aard, 
die de eerste slechts bevestigt, zonder 
ervan af te wijken; dergelijke toestand 
doet geen afbreuk aan het recht van de 
bevoegde overheid om de door haar ge
vestigde erfdienstbaarheid van algmneen 
nut te wijzigen. 

6 oktober 1966. 158 

2. - W ettelijke e1jdienstbaa1·heid welke 
de bouw van woningen van het type (( villa >> 

oplegt. - Bevestiging van deze e1jdienst
baa1·heid doo1' de ve1·kopM' van de peTcelen, 
in de ve1'!coopakten, ten titel van bedongen 
e1jdienstbam·heid. - Bedongen e?jdienst
baaTheid welke aan elk elm· verkochte 
g1'0nden de hoedanigheid van hee1·send e1j 
en van lijdend e1j toelcent. - W anneer een 
wettelijke erfdienstbaarheid in een be
paald grondgebied de bouw van wonin
gen van het type (( villa >> oplegt, en de 
akten van verkoop betreffende de per
celen van dit grondgebied aan de kopers 
dezelfde erfdienstbaarheid opleggen, ten 
titel van bedongen erfdienstbaarheid, 
wordt door deze aan elk van de verkochte 
gronden de hoedanigheid van heersend 
erf en van lijdend erf toegekend. 

6 oktober 1966. 158 

3. - Niet voo1·tdurende e?jdienstbaar
he·id. - Bewijsmiddelen. - Het bewijs 
van een niet voortdurende erfdienstbaar
heid, zoals een uit een overeenkomst ont
stane erfdienstbaarheid van overgang, 
kan slechts blijken uit een titel of een 

erkenning van de eigenaa1: van het dienst
baar erf. (Burgeri. Wetb., art. 691 en 695. 

25 november 1966. 406 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 

1. - Ve1'dmg tot op1·ichting van de 
Eu1·opese Economische Gemeenschap, aJ·ti
kel 85. - Ve1'onlening nr 17 van 6 fe
b1'tta1'i 1962 van de JJi iniste1·mad van de 
Gemeenschap. - 1Jiededingings1·egeling. 
- A1·tilcel 85 van bedoelcl ve'l'clmg en m·ti
kel 9 van de vero1·dening nr 17 van 6 fe
b1'tta1·i 1962 van de Jliiniste1·mad van de 
Gemeenschap. - OveTeenlcomst verboden 
do01· pamgmaf 1 van artikel 85 van het 
venlTag. - V e1·kla1·ing van (( ontoepasse
lijlcheid >> van dit ver bod. - · U itsluitende 
bevoegdheid vcm de Oommiss'ie van de Ge
rneenschap. - Naar luid van artikel 9, 
§ 1, van de verordening nr 17, van 6 fe
bruari 1962, van de Ministerraad van de 
Europese Economische Gemeenschap, is 
de Connnissie van deze Gemeenschap uit
sluitend bevoegd om, bij toepassing van 
paragraaf 3 van artikel 85 van het ver
drag tot inrichting van deze Gemeen
schap, te beslissen dat het bij paragraaf 1 
van hetzelfde artikel bedoeld verbod 
waardoor een overeenkomst getroffen 
wordt desniettemin (( ontoepasselijk >> zal 
zijn. 

8 juni 1967. 1227 

2. - Ve1·dmg tot op1'ichting van de 
Eu1'0pese Economische Gemeenschap, a1'ti
lcel 85. - Ve1'o1·dening nr 17 van 6 fe
b1'ttm·i 1962 van de 1Jiiniste1'mad van de 
Gerneenschap. - Oommissie van de Ge
meenschap die moet beslissen of een ove1'
eenkornst al dan niet door a1·tikel 85, pa1'a
Y1'aaf 1, van het ve1'd1·ag verboden is en, 
zo ja, of het verbod Jcmchtens parag1·aaf 3 
van hetzelfde a1·tilcel ontoepasselijk rnoet 
ve1·lclaard woTden. - Betwisting tussen de 
pm•tijen bij de ove1·eenkomst betreffende de 
toepassing van aTtikel 85, aanhangig bij 
een 1·echtbank van de 1'echte1·lijlce orde. 
Rechtbank die het geding schorst om te 
wachten op de beslissing van de Oommis
sie.- Wettelijlcheid.- Voo1·waa1·den.
Als het verbod van een overeenkomst, 
dat voortvloeit uit artikel 85, paragraaf 1, 
van het verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap in
geroepen wordt voor een rechtbank ·van 
de rechterlijke orde en deze vaststelt, 
eensdeels, dat de Commissie van bedoelde 
Gemeenschap moet beslissen of deze over
eenkomst al dan niet verboden is krach-
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tens deze bepaling van het verdrag en, 
desgevallend, n1.oet verklaren dat, op 
grand van de bij paragraaf 3 van het
zelfde artikel omschreven omstandighe
den, het verbod buiten toepassing zal 
blijven, en, anderdeels, dat zij vooralsnog 
nog niet over gegevens beschikt waar
door zij met zekerheid kan oordelen dat 
de overeenkomst door de Conunissie niet 
verboden zal worden verklaard, wordt 
door deze rechtbank wettelijk besli5t dat 
de uitspraak over de toepassing op be
doelde overeenkomst van paragraaf 1 van 
artikel 85 zal worden opgeschort zolang 
de Commissie zelf geen uitspraak zal 
hebben gedaan. 

8 juni 1967. 1227 

3. - V erdntg tot op1·ichting van de 
Ettropese Econom·ische Gemeenschap. -
Uitlegging van het verd1·ag of van een akte, 
zoctls een verordening van de JYI iniste?Taacl, 
getro tfen do a?' de instellingen van de Ge
meenschap. - Bevoegclheicl van het Hof 
van jttst·itie va;n de Ett?'opese Gemeen
schappen. - A1·tikel 177 van het ve?'cl?·ag. 
- 111/. icldel dat voo?' het H of van cassatie 
cifgelwicl is ttit de schencling van cle?·gelijlce 
vm·ordening. - Vraagpttnt bet1·efjende de 
ttitlegging. - Best1·eclen beschilckencl ge
deelte clctt wettel·ijlc gerechtvaw·digcl is cloo?' 
een ctnclere ?'eden clan die wcta?'Op het mid
del bet?·elclcing heeft. - Geen g?'Oncl tot ttit
legging van bedoelcle ve?'o?·clening en clien
tengevolge tot ve1·wijz·ing nact?' het Hof van 
justitie.- Als een middel dat tot staving 
van een voorziening in cassatie afgeleid is 
nit de schending van een bepaling van 
een verordening van de lVIinisterraad van 
de Em·opese Economische Gemeenschap 
en door dit middel een vraagpunt betref
fende de uitlegging van bodoelde nor
matieve regel opgeworpen wordt, client 
het Hof van cassatie zich niet uit te 
spreken ten aanzien van die schending 
en deze uitlegging en is het dus krach
tens artikel 177 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap niet ertoe verplicht de 
zaak aanhangig te maken bij het Hof 
van justitie van de Europese Gemeen
schappen, indien het het middel ver
werpt op grand dat het bestreden be
schikkend gedeelte wettelijk gerechtvaar
digd is door andere redenen dan die 
waarop het middel steunt. (Gedeeltelijk 
impliciete oplossing.) 

8 juni 1967. 1227 

4. - Ve1·clmg tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap. -
Uitlegging van het verclmg of van een doo?· 

cle ·instellingen vctn de· Gemeenschap ge
t?·otfen ctlcte. - Artilcel 177 van het vm·
clrag. - Bevoegdheid van het Hof van 
justitie van de Etwopese Gemeenschappen. 
- H of van cassatie clat een bepal·ing van 
het verclmg of van dergelijlce akte client toe 
te passen. - Geen vmagpunt betretfencle 
cle uitlegging.- Geen ve1·wijzing naa1· het 
Hof van justitie. - Als het Hof van cas
satie toepassing client te maken van eon 
bepaling van het V erdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeen
schap of van con door de instellingen van 
de Gemeenschap getroffen alde en deze 
bepaling, zoa1s artikel 9, paragraaf 1, van 
de verordening nr 17 van 6 februari 1962 
van de lVIinisterraad van de Gemeen
schap, geen aanleiding geefb tot uitleg
ging, verzoekt het Hof van cassatie het 
Hof van justitie van de Europese Ge
meenschappen niot om uitspraak to doon, 
bij toopassing van artikel 177 van be
doeld verdrag, over de uitlegging van 
bedoelde bepaling. 

8 juni 1967. 1227 

5. - V erdmg tot oprichting van de 
Ett?'opese Economische Gemeenschap. 
A?'?'est van het Hof van jttstitie van de 
Ettropese Gemeenschappen clat, bij toe
passing van artilcel 177 van het vm·dmg, 
een ?W?'matieve ?'egel van het ve?'cl?·ag of 
van een door cle instellingen van de Ge
meenschap getm tfen alcte nitgelegd heeft. -
Grand of beschilclcencl gecleelte van clit 
arrest is geen « wet " in cle zin van cle 
aTtilcelen 17 van de wet van 4 augustus 
1832 en 9 van cle wet van 25 feb?·ua?'i 1925. 
- De gronden of de beschikkende ge
deelten van een arrest gewezen door het 
Hof van justiti:e van de Europese Ge
meenschappen, rechtdoende bij toepas
sing van artikel 177 van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Econo
rnische Gemeenschap, zijn geen " wet >> in 
de zin van de artikelen 17 van de wet 
van 4 augustus 1832 en 9 van de wet 
van 25 februari 192.5; een cassatiemiddel 
afgeleid uit de schending van dergelijke 
gronden of beschikkende gedeelten is 
derhalve niet ontvankelijk. 

8 juni 1967. 1227 

6. - Verdrag tot oprichting van de 
Enropese Economische Gemeenschap. -
JYI ededingingsregeling, OveTeenlcomst 
die ve1·boden is doo?' pamgr·aaf 1 van arti
kel 85 van het ve1·clr·ag. - Overeenlcomst die 
vam ?'echtswege nietig is k1·achtens pa?·a
gmaf 2 van becloelcl artilcel 85. - T1 eroTcle
ning nr 17 van 6 feb?·ua?·i 1962 van cle 
Ministe?'?'aad van cle Gemeenschap. -
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Overeenkomst die evenwel voo1·lopig geldig 
is zolang de bevoegde a~ttm·iteiten de nie
tigheid niet hebben vastgesteld en desgeval
lend uitsp1·aak hebben gedaan ovm· de toe
passing van paragmaf 3 van artikel 85. -
De overeenkomsten die bestaan bij het 
in werking treden van de verordening 
nr 17, van 6 februari 1962, van de Minis
terraad van de Europese Gemeenschap 
en die verboden zijn krachtens de bepa
lingen van artikel 85, paragraaf 1, van 
het verdrag tot oprichting van bedoelde 
Gemeenschap doch die aan de Commissie 
van de Gerneenschap zijn aangemeld 
overeenkomstig artikel 5, lid I, van deze 
verordening, zijn voorlopig geldig zolang 
de bevoegde autoriteiten de nietigheid 
ervan niet hebben vastgesteld en desge
vallend uitspraak gedaan hebben over 
de toepassing op bedoelde overeenkom
sten van paragraaf 3 van artikel 85. 

8 juni 1967. 1227 

7. - V e1·dmg tot op1·ichting van de Eu-
1'opese Economische Gemeenschap.- Me
dedingings?·egeling, m·tikel 85. - V e~·
ordening nr 17 van 6 jebnta1·i 1962 van de 
Ministe?Taad van de Gemeenschap. -
Voorlopig geldige ove1·eenkomst. - Be
grip. - De voorlopige geldigheid van de 
overeenkomsten die verboden zijn door 
artikel 85, paragraaf 1, van het Verdrag 
tot oprichting van de Emopese Econo
mische Gemeenschap doch die aangmneld 
zijn aan de Commissie van bedoelde Ge
meenschap, overeenkomstig artikel 5, 
lid 1, van de verordening nr 17 van 6 fe
bruari 1962 van de Ministerraad van de 
Gemeenschap, sluit niet in dat de natio
nale rechterlijke instanties aan deze over
eenkomsten dezelfde gevolgen moeten 
toekennen als aan geldig erkende over
eenkomsten. 

8 juni 1967. 1227 

FAILLISSEMENT. 

1. - Scho1·sing van de individuele ve?·
volgingen van de sclmldeisers. - Exceptie 
ten voordele onder meer van de hypothe
caire schuldeise1·s. - Doo1· een wettelijke 
hypotheek gewam·bm·gde di1·ecte belastingen. 
- Gevolgen. - Aangezien de adminis
tratie der directe belastingen, niettegen
staande de belastingschuldige failliet is 
verklaard, het recht behoudt om een 

F 

EXPLOOT VAN GERECHTS
DEURWAARDER. 

1. - Handtelcening van de ge?·echts
dettrwaarder. - Essentiele vo1·m. - Ont
stentenis. - Gevolgen. - De handteke
ning van de gerechtsdeurwaarder die een 
exploot betekent is een essentiele vorm, 
bij ontstentenis waarvan het geschrift 
geen deurwaardersakte is ; het verzuim 
van die vorm heeft de nietigheid van het 
exploot tot gevolg, zonder dat moet wor
den geconstateerd dat hen al dan niet de 
belangen heeft geschaad van de partij 
aan wie de akte betekend werd. (Wetb. 
van burgerlijke rechtspleging, art. 61 en 
173.) 

10 nove1nber 1966. 344 

2. - Betekend ajschTijt. Ajsclw·ijt 
dat als origineel geldt voo1· de pe~·soon awn 
dewellce het exploot wo1·dt betelcend.- Nie
tigheid. - Ret aangezegd afschrift van 
het exploot van een gerechtsdeurwaarder 
geldt als origineel voor de partij aan wie 
het exploot is betekend ; zijn nietigheid 
wordt derhalve niet gedekt door de 
regelmatigheid van het origineel. (Wetb. 
van burgerlijke rechtspleging, art. 61 
en 68.) 

10 november 1966. 344 

3. - A1·tilcel 173 van het Wetboek van 
b~wgeTlijlce 1·echtspleging gewijzigd bij 
m·tikel 10 van het Jconinlclijlc besluit nr 300 
van 30 maart 1936. - Bepaling zondeT 
toepassing in geval van niet-nalcoming van 
een essentiele vonn.- Artikel173 van het 
Wetboek van bmgerlijke rechtspleging, 
zoals gewijzigd bij artikel 10 van het 
koninldijk besluit nr 300 van 30 maart 
1936, is niet toepasselijk in geval van het 
niet-nakomen van een essentiele vorm. 

10 november 1966. 344 

individuele eis in te stellen tot invorde
ring van een ten laste van deze belasting
schuldige gevestigde aanslag, in zover 
deze door een wettelijke hypotheek wordt 
gewaarborgd, wordt de verjaringstermijn 
van haar eis tot invordering niet ge
schorst sinds de laatste stuitende daad 
van deze verjaring tot de sluiting van het 
faillissement. 

19 januari 1967. 6ll 
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2. - Individueel vervolgings1·echt van 
de schuldeise?·s. - Aanslag in de inkom
stenbelastingen do01· een wettelijke hypo
theek gewaa1·borgd. - Administmtie van 
de directe belast·ingen die de aannerning 
van deze schttldvO?·de?·ing in het passiej 
van het faillissement heeft gevmagd. -
Adrninistmtie die haa1· individtteel ve1·vol
gingsrecht behoudt. - De omstandigheid 
dat de administratie der directe belastin
gen de aanneming in het passief van het 
faillissement van de belastingschuldige 
heeft gevraagd van haar schuldvorde
ring voortspruitend uit een ten laste van 
de belastingschuldige gevestigde aan
slag, ontzegt haar niet het individueel 
vervolgingsrecht tot invordering van be
doelde aanslag in zover hij door een wet
telijk hypotheek wordt gewaarborgd. 

19 januari 1967. 611 

3. - Eis tot nietigve1·kla1·ing van een 
akte op grand van m·tikel 446 van het Wet
boek van koophandel. - Vaststelling doo1· 

GEESTRIJKE DRANKEN. 

VeTvolgingen wegens misd1·ijj tegen a1·ti
klil 1 van de gecooTdineerde wetten inzalce 
slijtm·ijen van gegiste dmnlcen. - M is
d1·ijj wam·op geen hoofdgevangenisstmj is 
gesteld. - Recht van de belclaagde om zich 
doo1· een advocaat, hmtde1· de~· stulclcen, te1· 
te1·echtzitting te laten ve1·tegenwoordigen. -
De beklaagde, vervolgd wegens een mis
drijftegen artike11 van de gecoiirdineerde 
wetten inzake slijterijen van gegiste dran
ken, kan zich ter zitting door een advo
caat, houder der stukken, laten vertegen
woordigen, vermits artikel 35, 2°, van 
deze bepalingen geen gevangenisstraf als 
hoofdstraf stelt. 

20 maart 1967. 906 

GEMEENTE. 

Gemeentesectie. - Inkomsten opge
b1·acht doo1' de goede1·en die de eigendom 
waTen van een sectie v66r de opheffing van 
de gemeentesecties. - I nlcomsten vervallen 
v66r die opheffing.- Aanwending.- De 
rechter mag wettelijk beslissen dat de 
inkomsten opgebracht v66r de inwerking
treding van de wet voor economische 
expansie, sociale vooruitgang en finan
cieel herstel van 14 februari 1961, waar-

G 

de ?'echter die de eis aanvaa1·dt, dat hij van 
zijn beo01·delingsTecht heejt geb1·uik ge
maalct. - Vom~ van deze vaststelling. -
De rechter die kennis luijgt van een eis 
tot vernietiging van een handeling op 
grand van artikel 446, dat in het Wet
boek van koophandel door de wet van 
18 april 1851 op het faillissement is inge
voerd, en de vernietiging uitspreekt door 
erop te wijzen, eensdeels, dat de vernie
tiging aan zijn beoordeling is overge
laten en, anderdeels, dat de bij evenge
meld artikel 446 vastgestelde voorwaar
den zijn verenigd, stelt vast dat hij de 
vernietiging uitspreekt met gebruikma
king van zijn beoordelingsrecht. 

16 maart 1967. 880 

FRANSE TAAL - NEDERLANDSE 
TAAL (GEBRUIK). 

Zie TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER· 
LANDSE EN DE FRANSE). 

van het artikel 93 de gemeentesecties 
heeft opgenomen. na die inwerkingtre
ding moeten worden gebruikt, door de ge
meente op het gebied waarvan de goede
ren gelegen zijn, in het uitsluitend voor
deel van de gehuchten die de sectie 
vormden. 

10 november 1966. 342 

GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. 

1. - Reclarnatie. - Bestendige depu
tatie. - Ju1·isdictionele macht. -De be
stendige deputatie van de provinciale 
raad, bij wie een reclamatie tegen directe 
gemeentebelastingen aanhangig is ge
maakt, oefent een eigenlijke rechtsrnacht 
uit. 

22 november 1966. 393 

2. - Di1·ecte gemeentelijlce omslagbelas
ting.- A1·tilcel136 van de gemeentewet.
Te1·mijn om een reclamatie in te dienen bij 
de bestendige deptttatie van de p1·ovincie-
1'aad. - De reclamatie tegen een aanslag 
in de directe gemeentelijke omslagbelas
ting is onderworpen aan de vormen en de 
termijnen welke in artikel 136 van de ge
meentewet worden voorzien. 

13 december 1966. 473 
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3. - Di1·ecte omslagbelasting. - Ter
mijn om een 1·eclamatie bij de bestendige 
deputatie van de p1·ovinciemad in te die
nen. - V e1·valtermijn. - Te1·mijn die 
voor. ve?·lenging niet vatbaar is behalve. in 
geval van ove1·macht.- De bij artikel 136 
van de gemeentewet vastgestelde ter
mijn van een maand is een termijn be
paald in het algemeen belang waarin, 
behalve overmacht, de reclamatie in elk 
geval dient te worden ingediend, en is 
derhalve een termijn die niet voor ver
lenging vatbaar is en waarvan het ver
strijken het verva,l met zich brengt van 
het recht een bezwaarschrift in te dienen. 

13 december 1966. 473 

4. - Directe gemeentelijke belasting als 
indirecte belasting gekwalificeerd doo1· de 
verordening die ze invoert. - Belasting 
ge~nd volgens de modaliteiten vastgesteld 
voor de invm·de1·ing van de cli1·ecte belas
tingen. - W ettelijkheid. - De door een 
gemeenteverordening ingevoerde directe 
belastingen ktmnen wettelijk worden 
ge!nd volgens de modaliteiten vastge
steld voor de invordering van de directe 
belastingen, hoewel deze verordening ze 
onjuist als « indirecte belastingen >> kwa
lificeert. 

4 april 1967. 939 

5. - Jaa1·lijkse di1·ecte gemeentebelas
ting op de aanplakbonlen bestemd voo1• 
reclame. - Belasting be1·ekend volgens het 
aantal en de oppervlakte van deze borden. 
- Belasting die de reclamebed1·ijven trejt 
wegens de uitoefening van lmn bed?·ijvig
heid en onajhankelijk van de behaalde 
winst. - Belasting die met het patent 
overeenkomt. - Kom.t met het patent 
overeen een jaarlijkse directe gemeente
belasting op de aanplakborden bestern.d 
voor reclame, berekend volgens het aan
tal en de oppervlakte van deze borden, 
en die aldus de reclamebedrijven treft 
wegens de uitoefening van hun bedrij
vigheid en onafhankelijk van de be
haalde winst. 

24 januari 1967. 632 

6. - Directe gemeentebelctstingen, ana
loog met het patent. - Beslissing vcm de 
bestendige deputatie van een p?·ovincie
?'aad die 1·echt doet op een reclamatie van 
een belastingplichtige die noch een naam
loze vennootschap noch een vennootschap 
bij wijze van geldschieting op aandelen is. 
-In lctatste aanleg gewezen beslissing.
De beslissing van de bestend1ge depu
tatie van een provincieraad die recht doet 

op een reclamatie tegen een aanslag in 
een directe met het patent analoge ge
meentebelasting is een beslissing in 
laatste aanleg gewezen, wanneer de aan
geslagen belastingplichtige noch een 
naamloze vennootschap noch een ven
nootschap bij wijze van geldschieting op 
aandelen is. (Wet van 22 januari 1849, 
art. 4, gewijzigd bij artikel 2 van de wet 
van 18 maart 1874; wet van 22 juni 1865, 
art. 2; wet van 22 juni 1877, art. I, 8 
en 14.) (Impliciete oplossing.) 

24 januari 1967. 633 

7. - J am·lijkse di1·ecte gemeentebelcts
ting op de aanplakborden bestemd voo1· 
reclame. - Belasting op de ?'eclame gehe
ven overeenkomstig a?'tikel 188 van Wet
boek der met het zegel gelijkgestelde taksen. 
- Belastingen die niet hetzelfde voorwe1·p 
hebben.- Een jaarlijkse directe gemeen
tebelasting geheven op de aanplakborden 
bestemd voor reclame heeft niet het
zelfde voorwerp als de belasting op de 
krachtens artikel 188 van het Wetboek 
der met het zegel gelijkgestelde taksen 
vastgestelde belasting op de aanplak
biljetten. 

24 januari 1967. 633 

8. -Directe belasting.- Beg1·ip.- De 
directe belasting is die welke geen afzon
derlijke of voorbijgaande door de belas
tingschuldige gepleegde feiten tot grand
slag heeft, doch wel een niteraard duur
zame toestand. 

18 april, 2 mei en 17 juni 1967. 
1004, 1056 en 1309 

9. - Ve1·ordem:ng die aanduidt dat de 
belasting een indirecte belasting is. -Be
naming zonder belang voor de jtwidische 
aa1·d van de belasting. - De bepaling 
<< indirecte », welke door de gemeentever
ordening die de taxe invoert, eraan 
wordt gegeven, verleent op zichzelf daar
aan de bewuste hoedanigheid niet. 

18 april 1967. 1004 

10. - Di1·ecte of ind1:1·ecte act?'d van de 
belctstingen. - Betalingsmodaliteiten van 
cle belasting. - 111£ oclaliteiten zonde1· be
lang voo1• de juriclische acwcl van de belas
ting. - De betalingmodaliteiten van 
een gemeentebelasting zijn niet door
slaggevend voor het bepalen van het 
direct of indirect karakter ervan. 

18 april 1967. 1004 

11. - Belasting op cle wegen- en ?'iole-
1'ingswedcen ten laste van de eigenaars van 



GEMEENTELIJKE VERORDENING 1417 

belendingen. - Directe belasting. - Een 
gemeentelijke belasting op de wegen- en 
rioleringswerken ten laste van de boord
eigenaars van de openbare weg is een 
directe belasting. 

18 april en 2 mei 1967. 1004 en 1056 

12. - DiTecte of indirecte belasting. -
Betalingsmodaliteiten van de belasting. -
lVI oclaliteiten zoncle1· gevolg voo1· de aa1·d 
van de belasting. - De betalingsmodali
teiten van een gemeentelijke belasting 
laten niet toe de clirecte of inclirecte aard 
ervan te bepalen. 

2 mei 1967. 1056 

13. - Gemeente1·eglement tot. vaststel
ling van onde1·scheiclen opvo?·deTingsp?"Oce
dures naaTgelang het om cli·recte of indi1·ecte 
belastingen gaat. - Belastingen die dooT 
het Teglement indi1•ecte belastingen woTclen 
geheten hoewel het om di?·ecte belastingen 
gaat. - Besluit van de bestendige depu
tatie, waarbij wordt beslist dat de invo?·de-
1'ingspTocedtt1'e voor de di1•ecte belastingen 
van toepassing is op de veTkee?·delijlc ge
lcwalificee?'de indirecte belastingen. - Wet
telijlce beslissing. - De bestenclige depu
tatie van een provinciale raad die vast
stelt eenscleels clat een gemeenteverorcle
ning onclerscheiclen invorcleringsproce
dures bepaalt voor de belastingen die het 
invoert naar gelang van de clirecte of 
inclirecte aarcl die het eraan toekent en 
anclercleels, clat de belasting die door de 
verorclening inclirecte belasting worclt ge
heten in rechte 'een clirecte belasting is, 
kan wettelijk eruit afleiclen clat de invor
deringsproceclure betreffencle de clirecte 
helasting client te worden toegepast op 
de verkeerclelijk gekwalificeercle helas-
ting. · 

2 mei 1967. 1051) 

14. - Gemeentelijke belastingen. -
Insch?'ijving in de jaa?'lijkse beg1·oting 
van de gemeente. - BegTip. - De he
stenclige cleputatie van een provincie
raacl die vaststelt clat, hoewel een ge
Tneente in haar jaarlijkse hegroting geen 
uitclrukkelijke vermelcling van de op
hrengst van de " belasting op de riole
ringswerken » bevat, ontvangsten er zijn 
ingeschreven uit de belasting op de we
genwerken, welke gelijktijclig uitgevoercl 
werclen en een geheel vormen en clat de 
beclragen van die ontvangsten, afzoncler
lijk berekencl, onder clezelfde titel " invor
deringshelasting » zijn samengehracht, kan 
wettelijk eruit afleiden dat de ontvang
sten nit de rioleringswerken regelmatig 

op de begroting zijn gehracht. (Gemeente
wet, art. 134.) 

2 mei 1967. 1056 

15. - Indi1·ecte belastingen. - Uite?'
aa?"d vooTbijgaande daad of ve?Tichting die . 
aanleiding geeft tot het innen van een indi
?'ecte belasting. - Daad of ve?'?·ichting die 
moet wo1·den veTnieuwd om tot een nieuwe 
hetfing van de belasting aanleiding te ge
ven. - Daad of veTTichting van de belas
tingpz.ichtige zelf en niet van de openbw·e 
macht. - De uiteraarcl voorbijgaancle 
daad of verrichting die aanleicling geeft 
tot het innen van een inclirecte belasting 
op het ogenblik waarop zij gestelcl of uit
gevoerd worclt en die moet worden ver
nieuwcl om tot een nieuwe hefting van 
de helasting aanleicling te geven, is de 
daad of de verrichting van de belasting
plichtige zelf en niet die van de openhare 
macht. 

2 mei 1967. 1059 

16. - Belasting op het openen van stTa
ten ten laste van de boo1·cleigenaa1'S. -
DiTecte belasting. - Is een clirecte belas
ting de gemeentehelasting welke is ge
vestigcl ten laste van eigenaars van on
roerende goecleren die pal en aan een open
bare weg die is opengesteld, verlengd en 
verbreecl op de kosten van de gemeente. 

2 mei 1967. 1059 

17. -Di1·ecte gemeentelijke belasting.
Reclamatie bij de bestendige cleptttatie. -
TeTmijn. - De termijn van clrie maan
den voor het inclienen bij de bestendige 
cleputatie van een provincieraad van 
een reclamatie tegen de aanslag in een 
clirecte gemeentelijke belasting loopt 
vanaf de datum waarop het aanslaghiljet 
is afgeleverd. (Wet van 5 juli 1871, 
art. 8.) 

2 mei 1967. 1063 

GEMEENTELIJKE VERORDE
NING. 

T1e?'01'dening die ve1·biedt een danspaTtij. 
te hottden of te laten dansen in dmnlcgele
genheden zonde1· voo1'afgaande kennisge
ving aan de bevoegde gemeenteoveTheid. -
W ettelijlce ve1'01'dening. - Is wettelijk de 
gemeentelijke verordening, waarhij een 
gemeenteraad, die handelt hinnen het 
raam van de opdracht die op hem rust 
om de politic van de openhare plaatsen 
te regelen, het recht danspartijen te hou
den of te laten dansen in een drankgele-
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genheid onderwerpt aan een schriftelijke 
of mondelinge, voorafgaande kennisge
ving aan de politic. 

3 mei 1967. 1077 

GENEESKUNDE. 

1. - 01·de de?' apothelcers. - T~wht
?'echtelijke vo?·de?'ing gesteund op een ove?'
treding die aanleiding gegeven heeft tot 
een stm:f?'echtelijke veroonleling. - Be
voegdheid van de Rctad van de 01·cle en van 
de gernengde Raad van be1·oep. - Wan
neer een tuchtrechtelijke vordering tegen 
een apotheker gesteund is op een over
treding die aanleiding gegeven heeft tot 
een strafrechtelijke veroordeling, moeten 
de Raad van de Orde en de gemengde 
Raad van beroep zich niet er toe beper
ken de weerslag van deze veroordeling te 
beoordelen ; zij mogen kennis nen:ten van 
het strafrechtelijk dossier ten einde de 
zwaarwichtigheid van de begane font en 
de weerslag van deze en van de straf
rechtelijke veroordeling op de eer van 
het beroep te bepalen. (Wet van 19 mei 
1949, art. 5 en 12.) 

17 oktober 1966. 217 

2. - Onle der apothelce?'s. - Gernengde 
Raad van bm·oep. - Onderzoelc van de 
zaalc en ~dtspmctlc van de beslissing. -
Openbaarheicl niet voorgesclweven. - Ret 
onderzoek van de zaak in openbare 
terechtzitting door de gemengde Raad 
van beroep van de Orde der apothekers 
en de uitspraak in openbare terechtzit
ting van de door deze Raad gewezen 
beslissingen zijn door geen enkele wets
bepaling voorgeschreven. (Wet van 
19 mei 1949, art. 12, 16 en 20.) 

17 oktober 1966. 217 

3.- Orcle de?' apothelce?'s. - Betekening 
van de besl-issing van de gernengcle Raad 
van be1·oep.- JJ!Iodaliteiten. -De beslis
sing van de gemengde Raad van beroep 
der apothekers moet aan de belangheb
bende betekend worden bij een ter post 
aangetekend schrijven ; geen termijn is 
daarvoor evenwel voorzien. (Wet van 
19 mei 1949, art. 12.) 

17 oktober 1966. 217 

4. - Orde de?· geneeshe1·en. Raden 
van de Orcle. - Bevoegdheid. - De pro-

1938 bepaalde tuchtstraffen uit te spre
ken wanneer een lid van de Orde aan 
een tekortkoming aan zijn plichten schul
dig bevonden wordt, 1naar ook om zekere 
individuele maatregelen te bevelen die 
niet het karakter hebben van een tucht
straf, ten einde ecn overtreding van de 
bij artikel 4 van dezelfde wet voorge
schreven regels van de plichtenleer te 
voorkmnen of om daaraan een einde te 
stellen. 

16 januari 1967. 591 

5. - 01·de der geneesheren. T~tcht-
rechtspleging. - Onderzoelc dat het ver
schijnen van de vm·dachte geneeshee?' voor 
de ?'aad voorajgaat. - Oncle?·zoek gedaan 
door het bw·eatt waarbij zich heejt gevoegd 
een ande?' lid van de p1·ovinciale mad of cle 
rnagist?·aat-assesso?'. - Onwettelijlcheid. -
Ret bureau van de provinciale raad van 
de Orde der geneesheren dat een onder
zoek instelt met betrekking tot een 
klacht kan zich daartoe geen ander lid 
van de raad of de Inagistraat-assessor 
toevoegen. (Wet van 25 juli 1938, art. 9; 
kon. besl. van 23 mei 1939, art. ll7 
en 126.) 

20 fcbruari 1967. 777 

6. - Orde cler geneeshe?'en. T~wht-
?'echtspleging. - Onde·rzoek van de zactk 
doo?' de p1·ovinciale raad van de 0Tde na de 
beslissing wam·bij het verschijnen van cle 
venlachte geneesheer woTclt bevolen. - Aan
wezigheid van de sec?·eta?·is van cle ?'aacl 
noodzalcelijk. -De secretaris van de pro
vinciale raad van de Orde der genees
heren moet aanwezig zijn op de vergade
ringen van de raad en onder meer op die 
gedurende welke hij, na het verschijnen 
van de verdachte geneesheer te hebben 
bevolen, de zaak in behandeling neemt. 
(Wet van 25 juli 1938, art. 9; kon. besl. 
van 23 n:tei 1939, art. 24.) 

20 februari 1967. 777 

7. - 01·de de?' geneesheTen. - P?·ovin
ciale ?'aad van de Onle. - Sarnenstelling. 
- Adj~mct-sec?'eta?·is. - F~tnctie di.e geen 
wettelijlc bestaan heejt. - De funct:te van 
adjunct-secretaris bij een provinciale 
raad van de Orde der geneesheren heeft 
geen wettelijk bestaan. 

20 februari 1967. 777 

vinciale raden van de Orde der genees- GERECHTELIJKE INTERESTEN. 
heren hebben bevoegdheid niet aileen om 
de bij artikel 13 van de wet van 25 juli Zie INTERESTEN. 
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GERECHTSKOSTEN. 

1. - Burge1·lijke zaken. - Aanleg in 
cassatie. - Eiser die een uitgijte van de 
b.estreden beslissing gelicht heejt nadat 
deze hem betelcend we1·d. - Voorziening 
aangenomen. - 11:osten van de aanleg in 
casscaie ten laste van de vm·weenle1· de leas
ten bet·retfende de ~(itgijte niet mogende be
grijpen. - W anneer een voorziening in 
burgerlijke zaken aangenomen wordt, 
mogen de ten laste van de verweerder 
gelegde kosten niet de kosten begrijpen 
welke betrekking hebben op de uitgifte 
van de bestreden beslissing, indien de 
eiser deze uitgifte niet diende te lichten 
wegens de vroeger aan hem gedane bete
kening van de beslissing. 

22 september 1966. 86 

2.- Stmfzaken.- Geding in cassatie. 
- Beklaagde die zijn voo1·ziening heejt 
laten betekenen. - Kosten van deze bete
lcening moeten te zijnen laste blijven. -
vVanneer in strafzaken de beklaagde zijn 
voorziening heeft laten betekenen, moe
ten de kosten van deze betekening te 
zijnen laste blijven zelfs zo zijn voorzie
ning ingewilligd wordt. 

17 oktober 1966 en 6 febniari 1967. 
228 en 692 

3. - St1·ajzaken. - V oorziening van de 
ve1·dachte tegen een an·est van ve1'001'deling. 
- Oassatie van dit a-7'1'est geste~md op een 
middelwam·van de ontvanlcelijlcheid ajhan
lcelijk was van de geg1·ondheid van een 
betichting van valsheid door de ve1·dachte. 
- Staat b~wge1·lijke pa1·tij. - Ve1'oorde
ling van de Staat in al de kosten van het 
geding in cassatie, erin beg1·epen de kosten 
gedaan door de eiser tot betichting van 
valsheid. - W anneer het Hof, bij het
welk de voorziening van de verdachte 
tegi'm een arrest van veroordeling aan
hangig werd gemaakt, dit arrest vernie
tigt, steunende op een middel waarvan 
de ontvankelijkheid afhankelijk was van 
de gegrondheid van een betichting van 
valsheid door de verdachte, veroordeelt 
het de Staat, burgerlijke partij', in al de 
kosten van het geding in cassatie, erin 
begrepen de kosten gedaan door de eiser 
tot betichting van valsheid. 

5 december 1966. 439 

4. - St?·ajzaken. - Ve1'001'deelde, eise1· 
in hoge1· be1·oep, en openbaar ministe1·ie, 
eise1· in hoge1· be1·oep tegen hem. - V1·ij-. 
spraalc doo1· de 1·echte1' in hoge1· bemep. -
Veroo1·deling in alle kosten van het hoge1' 

be1·oep van een medebeklaagde wiens ve?'· 
oordeling bevestigd W01'dt. - Onwettelijk
lwid. -. W anneer een veroordeelde hoger 
beroep mstelt en het openbaar ministerie 
tegen hem in hoger beroep komt, moeteu 
de kosten betreffende deze hogere beroe
pen, in geval van vrijspraak, ten laste van 
de Staat blijven en mogen ze niet ten 
laste gelegd worden van een medebe
klaagde wiens veroordeling wordt beves
tigd. (Wet van 1 juni 1849, art. 3.) 

12 december 1966, 6 maart, 22 mei, 
5 en 26 juni 1967. 464, 853, 1128, 

1209 en 1306 

5.- Stmjzaken.- Ve1·dachten wegens 
onde1·scheiden jeiten ve1•volgd. - Veroo1'
deling van de ene en vrijspraak van de 
andere. - Ve1·oordeling van de ee1·ste in 
al de kosten van de strajvo1·de1·ing.- Voor
waa1·de. - W anneer twee verdachten 
wegens onderscheiden feiten vervolgd 
werden en een van hen veroordeeld en de 
andere vrijgesproken wordt, kan de rech
ter het geheel van de kosten van de pu
blieke vordering ten laste van de veroor
deelde leggen slechts door vast te stollen 
dat al de kosten door het door hem be
gane misdrijf veroorzaakt werden. 

12 december 1966. 464 

6. - Stmjzaken. - Bu1·gerlijke partij 
gesteld voo1· de. onderzoeks1·echte1'. - Be
klaagde m·ijgesp1·oken.- Hoge1' be1·oep van 
de bu1·ge1·lijke pa1·tij en van het openbaar 
ministe1·ie. - A1·1·est dat de vrijspmak van 
beklaagde bevestigt. - In het ongelijk 
gestelde pMtij die in alle lcosten van de 
strajvo1'de1·ing wonlt ve1·oordeeld, met inbe
grip van de kosten van het hoge1· be1·oep van 
het openbaa1· ministe1'ie. - W ettelijkheid. 
- Ret hof van beroep dat op het hoger 
beroep van de burgerlijke partij en van 
het openbaar ministerie het vonnis waar
bij de beklaagde buiten vervolging wordt 
gesteld, bevestigt, kan wettelijk de in het 
ongelijk gestelde burgerlijke partij die 
zich voor de onderzoeksrechter gelast 
met een vordering tot onderzoek heeft 
gesteld, in alle kosten. van de strafvorde
ring veroordelen, met inbegrip van de 
kosten van het hoger beroep van het 
openbaar ministerie. (Wetb. van strafv., 
art. 162, lid 2, gewijzigd bij de wet van 
25 oktober 1950, art. 1, a; 194 en 211.) 

9 januari 1967. 558 

7. - Stmjzaken. - V C1'001'deelde appel
lant.- Openbaar ministerie dat hager be-
1'oep instelt tegen een vrijgesp1'0ken mede
belclaagde. - Bevestiging door de rechter 
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in lwger· beroep. - Ver·oor·deling van de 
ver·oo1'deelde in alle kosten in hager· ber·oep. 
- Onwettelijkheid. - Wanneer een ver
oordeelde hoger beroep instelt en het 
openbaar ministerie in hoger beroep komt 
tegen een vrijgesproken medebeklaagde 
moeten de kosten van het hoger beroep 
van het openbaar n1.inisterie tegen deze 
laatste, in geval van bevestiging van de 
vrijspraak, ten laste van de Staat blij
ven. (Wet van 1 juni 1849, art. 3.) 

16 januari, 13 februari, 6 maart, 5 en 
26 juni 1967. 584, 733, 853, 1209 

en 1306 

8. - Strajzaken.- Aanleg in cassatie. 
- Voor·ziening van de bur·ge1'lijlce par·tij. 
- Voo1'ziening niet tegen het openbam· 
minister·ie ger·icht. - Betelcening van de 
vootziening aan het openbctar· minister·ie. 
- Kosten van deze betekening ten laste 
van de bttr·ge1'lijke par·t~j. - \Vanneer de 
burgerlijke partij verklaard heeft e~n 
voorziening in te stellen tegen de be
ldaagde doch niet tegen het openbaar 
ministerie en zij desniettemin haar voor
ziening aan het openbaar ministerie heeft 
betekend, moeten de kosten van deze 
betekening te haren laste blijven zelfs zo 
de voorziening wordt ingewilligd. 

6 februari 1967. 703 

9. - Strajzalcen. - V etoonleling van 
vetschillende belclaagden.- Gemeenschap
pelijke misd1'ijven en misd1'ijven door· een 

H 

HELING. 

Bestanddelen. - De heling vereist als 
bestanddelen, het bezit of het houden 
van een voorwerp dat verkregen is met 
de hulp van een door een derde gepleegde 
misdaad of wanbeclrijf, de kennis, voor
afgaand aan of gelijktijdig met de inbe
zitneming, van de ongeoorloofde oor
sprong van het voorwerp en de wil de 
zaak aan de nasporingen van de eigenaar 
te onttrekken. (Strafwetb., art. 505.) 
(Impliciete oplossing.) 

24 mei 1967. 1169 

HERHALING. 

1. - V M'oor·deling we gens een misd1'ijj 
.tegen een bijzonden wet. - Bepalingen 
van deze wet die de hethaling slechts r·ege-

belclaagde gepleegd. - Hoofdelijke ve1'
oonlding in alle lcosten. - Voor·waanle. -
Niet wettelijk is de hoofdelijke veroorde
ling van verschillende beklaagden in aile 
kosten van de strafvordering, als een der 
beklaagden slechts aan een dee! van de 
ten laste van de andere beklaagden ge
legde misdrijven schuldig wordt ver
klaard en de beslissing niet vaststelt dat 
aile kosten door de gemeenschappelijke 
misdrijven van alle beldaagden zijn ver
oorzaakt. (Strafwetboek, art. 50.) 

20 maart 1967. 904 

10. - Strajzalcen. Belclaagden die 
ver·volgd tv01·den wegens oncler·scheiden jei
ten. - Ve1·oo1'deling van de ene en vrij
spr·aalc van de ander·e.- Veroordeling van 
de ee1'ste in alle lcosten van de st1'ajvonle-
1'ing. - Voo1'wam·de. - \Vanneer twee 
beklaagden wegens onclerscheiden feiten 
vervolgd zijnde, de ene veroordeeld en 
de andere vrijgesproken wordt, mag de 
rechter aile kosten van de strafvordering 
slechts ten laste van de veroordeelde 
leggen door vast te stellen dat alle kosten 
door het door de veroordeelde gepleegd 
misdrijf zijn veroorzaakt. (Wetb. van 
stmfv., art. 162 en 194.) 

22 mei 1967. 1128 

GEWIJSDE. 

Zie RECHTERLIJK GEWIJSDE. 

len voo1' de e1'in omsclw·even miscl1·ijven. -
Misdr·ijj tegen het Str·ajwetboek dat nadien 
begaan is. - Hoojdstttlc V van Boelc I 
van dit Wetboelc toepassel·1:jk. - Wanneer 
een veroordeling wegens een misdrijf 
tegen een bijzondere wet, die bepalingen 
bevat welke enkel de herhaling regelen 
voor de erin omschreven misdrijven, 
opgevolgd wordt door een misdrijf tegen 
het Strafwetboek, is wettelijk de toepas
sing op dit laatste misdrijf van de bepa
lingen van het hoofdstuk V, Boek I van 
het Strafwetboek. (Strafwetb., art. 100.) 

23 januari 1967. 620 

2. - Voor·wam·den. - V1'oege1'e ver
ooydeling die in lcracht van gewijsde is 
gegaan op het ogenblilc dat de nieuwe over·
tr·eding wor·dt begaan. - Ter·mijn. - Ver
tr·ekpunt. - De strafbare herhaling on-
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derstelt het bestaan van een in kracht 
van gewijsde gegane veroordeling die de 
nieuwe overtreding voorafgaat. De ter
mijn waarin de nieuwe overtreding moet 
begaan zijn loopt vanaf het ogenblik dat 
de veroordeling die tot grondslag van de 
herhaling ligt kracht van gewijsde heeft 
verkregen. (Impliciete oplossing.) 

13 februari 1967. 740 

3. - Ve1·zwa1'ende omstandigheid. -
Onwettelijk in acht genornen. - V 007'
waa?·den ve1·eist opdat deze onwettelijkheid 
de ve1·nietiging van de VM'oordeling rnede
b7·engt. - De verzwarende omstandigheid 
van herhaling, welke onwettelijk door de 
rechter wordt in acht genomen, brengt 
de vernietiging van de veroordelende be
slissing slechts mede, zo de uitgesproken 
straf die welke de wet voor een eerste 
misdrijf vaststelt overschrijdt of zo uit 
een vaststelling van de beslissing blijkt 
dat het omwille van de herhaling is dat 
de rechter de hoegrootheid van de straf 
heeft vastgesteld. (Wetb. van strafv., 
art. 411 en 414.) 

13 maart 1967. 872 

HERZIENING. 

1.- Nietuv jeit.- Feit in ve1·band met 
een omstandigheid van het misd7'ijj, zon
deT dat hie1·uit het bewijs lean blijlcen van 
de onschuld van eiseT of van de toepassing 
van een te st1·enge st1·ajwet.- Niet ontvan
lcelijlce.aanvmag.- Is niet ontvankelijk 
de aanvraag tot herziening van een straf
rechtelijke veroordeling gegrond op de 
aanvoering van een nieuw feit, dat slechts 
betrekking heeft op een der omstandig
heden van het misdrijf waaraan eiser 
schuldig werd verklaard, terwijl uit dit 
feit het bewijs zou blijken noch van de 
onschuld van eiser noch van de toepas
sing van een strengere strafwet dan die 
welke hij overtreden heeft. (Wetb. van 
strafv., art. 443, 3° [wet van 18 juni 
1894].) 

3 mei 1967. 1066 

2. - Omstandigheid 'wellce de ve7'007'
deelde ten tijde van het geding niet heeft 
lcunnen bewijzen. - V edcla7·ingen van ge
tuigen en overlegging van een stttk.- Ve7'· 
ooTdeelde die niet beweeTt clat h1:j ten tijde 
van het geding de ve1·klaringen niet heejt 
kunnen im·oepen en het stuk niet heeft 
lcunnen ove1·leggen. - Niet ontvankelijke 
aanvmag.- Is niet ontvankelijk de aan
vraag tot herziening van een strafrechte-

lijke veroordeling die gegrond is op de ver
klaringen van getuigen en op de over
legging van een stuk, wanneer verzoeker 
niet beweert dat hij ten tijde van het 
geding de getuigenissen, die hij thans in
roept tot staving van zijn verzoekschrift, 
niet heeft kunnen inroepen, en het stuk 
niet heeft kunnen overleggen. 

3 mei 1967. 1066 

HOF VAN ASSISEN. 

1. - A7Test van verwijzing. - VooTzie
ning ingesteld binnen de tem~ijn van tien 
m·ije dagen van de betelcening van het 
a1'7'est bepaald bij aTtilcel 37 3 van het Wet
boelc van st?·ajvo7·de7·ing. - Ondenoek van 
het Hoj. -Ret Hof verwerpt de voorzie
ning van de beschuldigde tegen het arrest 
waarbij hij naar het hofvan assisen wordt 
verwezen, ingesteld voor het verstrijken 
van de termijn van tien vrije dagen vanaf 
de betekening van het arrest bepaald bij 
artikel 373 van het Wetboek van straf
vordering, wanneer het arrest met geen 
nietigheid is behept waarvan het onder
zoek, in de stand van de zaak, aan het 
Hof is onderworpen. (Wetb. van strafv., 
art. 299 en 416.) 

10 oktober 1966 en 8 mei 1967. 186 
en 1089 

2.- A7'7'est van ve1·wijzing.- Voo?·zie
ning van de beschtddigcle v661· het VM'St?·ij
lcen van de termijn van tien vrije dagen na 
de betekening van het a?'7'est en van de bij 
a1·tilcel 296 van het W etboek vctn st1'ajvm·· 
de1·ing gestelde te1•mijn van vijj dagen. -
Dmagwijdte. - De voorziening van de 
beschuldigde tegen het arrest van ver
wijzing naar het hof van assisen, inge
steld v66r het verstrijken van de termijn 
van tien vrije dagen vanaf de betekening 
van het arrest en van de bij artikel 296 
van het Wetboek van strafvordering ge
stelde termijn van vijf dagen, brengt v66r 
het Hof de schending van de wetten met 
betrekking tot de bevoegdheid evenals 
het onderzoek van de bij artikel 299 van 
het W etboek van strafvordering bedoelde 
nietigheden of die welke voortvloeien nit 
de niet-naleving van de wetten die een 
debat op tegenspraak voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling voorschrijven en 
het taalgebruik aldaar regelen. 

17 april 1967. 999 

3.- A1·1·est van VM'wijzing.- Voo?'zie
ning van de beschuldigcle v66T het veTst?·ij
lcen van de tem~ijn van tien vTije clagen na 
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de betekening van het an·est en van de bij 
a:rtikel 296 van het W etboek van stmjvo1·de
ring gestelde termijn van vijj dagen. -
Middel ajgeleid hieruit dat het ve1·volgde 
jeit niet de bij het ar1·est becloelcle misdaacl 
oplevert cloch een wanbed1·ijj. - Niet-ont
vankelijkheicl. - Is niet ontvankelijk tot 
staving van een voorziening door de 
beschuldigde tegen het arrest tot verwij
zing naar het hof van assisen, ingesteld 
v66r het verstrijken van de termijn van 
tien vrije dagen te rekenen van de bete
kening van het arrest en van de bij arti
kel 296 van het Wetboek van strafvorde
ring gestelde termijn van vijf dagen, het 
middel afgeleid hieruit dat het vervolgde 
feit de bij het bestreden arrest bedoelde 
misdaad niet oplevert doch een wanbe
drijf. 

17 april 1967. 999 

HOGER BEROEP. 

HooFDSTUK I. - Bu1·ge1·lijke zaken of 
zaken van koophandel. 

HooFDSTUK II. - Belastingzaken. 

HooFDSTUK III. - Dienstplichtzaken. 

HooFDSTUK IV. - St1·ajzaken (Douanen 
en accijnzen inbegrepen). 

1.- Vorm.- Ontvankelijkheid.- Door 
het openbaar ministerie te verrichten for· 
maliteiten. 

2.- Draagwijdte van het hoger beroep. 
- Bevoegdheid van de rechter in hoger 
beroep en rechtspleging (eenparigheid). 

HooFDSTUK V.- Ttwhtzalcen. 

HOOFDSTUK I. 

BURGERLIJKE ZAKEN 
OF ZAKEN VAN KOOPHANDEL. 

1. - Burge1·lijlce zaken. - Inciclenteel 
beroep. - Ge~ntimee1·cle die aan de pleit
bezorge?' van appellant een alcte heejt bete
kend wellce " onde1· alle vom· behoucl " con
cluclee?·t tot de bevestigin g van het be1·oepen 
vonnis. - Rechte1· in hoge1· ber-oep die een 
late1· inciclenteel be1·oep van ge~ntimee1·de 
ontvanlcelijlc verklaa1·t. - W ettelijlce beslis
sing.- Uit het feit dat ge!ntimeerde aan 
de pleitbezorger van appellant een akte 
heeft betekend welke « onder alle voor
behoud » concludeert tot de bevestiging 
van het beroepen vonnis zonder een re-

den op te geven tot staving van deze 
conclusie, kan de rechter in hager beroep, 
zonder schending van de bewijskracht 
van deze alde noch van artikel 443 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering, afieiden dat deze akte geen berus
ting in de beslissing van de eerste rechter 
is, slechts betekend is ten einde de vast
stelling van de zaak te bekomen en der
halve een later incidenteel beroep niet 
onontvankelijk maakt. 

2 september 1966. 3 

2.- Btt1'ge1·lijlce zalcen.- Ve1·zwaring, 
op zijn be1·oep alleen, van de toestancl van 
de appellant. - Onwettelijkheicl, onver
schillig of de zaak al clan niet de openbm·e 
o1·cle raakt. - In burgerlijke zaken mag 
de rechter in hager beroep, bij ontsten
tenis van incidenteel beroep van de ge
daagde in hager beroep, de toestand van 
de appellant niet verzwaren, onver
schillig of de aan de eerste rechter voor
gelegde zaak al dan niet de openbare 
orde raakt. (Wet b. van burgerlijke rechts
pleging, art. 82bis en 443, lid 4.) 

13 oktober 1966. 201 

3.- Bu?·ge1·lijke zalcen.- Ve1plichting 
voor de 1'echte1·, zelfs ambtshalve, de niet
ontvanlcelijlcheicl van het hager beroep aan 
te voeren, wannee1· geen hoge1· be1·oep open
staat, de beslissing zijncle, kmchtens de 
wet, in laatste aanleg gewezen. - De niet
ontvankelijkheid van het hager beroep 
1noet door de rechter, zelfs ambtshalve, 
aangevoerd worden, wanneer geen hager 
beroep openstaat omdat de beslissing, 
krachtens de wet, in laatste aanleg ge
wezen is. 

3 november 1966. 307 

4. - Burge1·lijlce zalcen. Rechtbank 
van ee1·ste aanleg. - A1·tilcel 4·73, 3• lid, 
van het Wetback van btwgerlijlce rechtsvo?'· 
cle1·ing. - Toepassingsvelcl. - Pe1·ken. -
Artikel 473, lid 3, van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering laat de recht
bank van eerste aanleg, bij dewelke een 
hager beroep aanhangig is gemaakt, niet 
toe, als rechter in eerste aanleg, van een 
zaak te kennen welke tot de bevoegd
heid behoort van de vrederechter, die het 
beroepen vonnis heeft gewezen. 

17 november 1966. 376 

5. - Bu?·ge1·lijke zalcen. - Vonnis dat 
de wraking van een getuige gegroncl ver
lclaa?·d heejt en beslist heejt dat cliens ge
tuigenis niet zal gelezen worden. -Hoger 
be1·oep in conclusie beperlct tot de ten 
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grande gewezen beslissing. - Gedaagde 
in be1•oep concluderende tot de bevestiging 
vqm het beroepen vonnis.- Get~tigenis van 
de gewraakte getuige niet ingeroepen. -
Rechter in be1·oep zich ove1· de wmking 
niet hebbende ~tit te sprelcen. - Wanneer 
de eerste rechter de wraking van een 
getuige gegrond heeft verklaard en heeft 
beslist dat diens getuigenis niet zal gele
zen worden, en wmmeer appellant slechts 
in zover de eerste rechter ten grande uit
spraak heeft gedaan heeft geconcludeerd 
tot de hervorming van het vonnis waar
van de gedaagde in beroep de bevestiging 
heeft gevraagd, heeft de rechter in be
roep zich niet uit te spreken over de wra
king van de getuige wiens verklaring niet 
ingeroepen werd. 

12 januari 1967. 570 

6. - Bu1·gerlijlce zalcen. - Ee1·ste 1'ech
te1' die ten g1·onde uitsp1·aalc doet en zijn 
1·echtsmacht heejt uitgeput. - Ontvanlce
lijlc hager be1·oep. - Omvang van de devo
httieve lc?·acht m·van. - In burgerlijke 
zaken en in zaken van koophandel, wan
neer de eerste rechter ten grande uit
spraak heeft gedaan en zijn rechtsrnacht 
heeft uitgeput, moet de rechter in hoger 
beroep, die van de zaak kennis krijgt 
door een regelmatig hoger beroep, het ge
schil beslechten. (Wetb. van burgeri. 
rechtsv., art. 472; wet van 25 maart 
1876, art. 17.) 

16 maart 1967. 880 

7. - Burge1·lijlce zaken. - Ee1·ste 1'ech
te?' die ove1· de gmnd van de zaak ~titspmalc 
doet en zijn 1'echtsmacht heeft ~titgep~tt. -
Verplichting vooT de 1'echteT in hoge1• be-
1'oep, die do01· een ontvanlcelijlc hoge1· be
roep van de zaalc lcennis lcrijgt, het geschil 
te beslechten. - V m·plichting niet onde?'
wo1'pen aan de voo1·waarde dat de beslissing 
van de ee1·ste 1"echte1· niet nietig is ten ge-

. volge van de niet-inachtenming van een 
sttbstantiele of op st?·atfe van nietigheid 
voo?·gesch1•even vormvoorschTijt. - Op de 
regel volgens welke, in burgerlijke zaken 
en in zaken van koophandel, de rechter 
in hager beroep, die kennis krijgt van een 
ontvankelijk hager beroep tegen de be
slissing, waarbij de eerste rechter ten 
grande uitspraak heeft gedaan en zijn 
rechtsmacht heeft uitgeput, wordt geen 
uitzondering gemaakt wanneer de be
slissing van de eerste rechter nietig is 
om reden van de niet-inachtneming van 
een silbstantiele of op straffe van nietig
hei'd voorgeschreven vormvoorschrift. 

16 rnaart 1967. 880 

8. - Bu1'ge1·lijlce zalcen.- V1·ederechte1· 
die een vonnis heeft gewezen waarbij hij 
zich onbevoegd ve1·klaart en nadien een 
vonnis ovm· de zaalc ten grande. -Hoger 
be1·oep dat alleen ge1·icht is tegen dit laatste · 
vomiis. - Rechtbank van eerste aanleg die 
geen toepassing mag malcen van artilcel473, 
lid 3, van het TV etboek van btwge1·lijke 
?'echtsvoTde1·ing.- Artikel 473, lid 3, van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering, naar luid waarvan de rechtbank 
van eerste aanleg, rechtdoende in hager 
beroep, uitspraak doet over de zaak ten 
grande, wanneer zij oordeelt dat het ge
schil tot haar bevoegdheid behoorde, is 
vreernd aan het geval waarin de eerste 
rechter opeenvolgens uitspreekt een von
nis, waarbij hij zich bevoegd verklaart, 
en een vonnis dat over de grand van de 
zaak uitspraak doet, en waarin het hager 
beroep, waarvan de rechtbank van eerste 
aanleg kennis krijgt, slechts tegen het 
tweede vonnis is gericht. 

16 maart 1967. 892 

9. - Bu?·gm·lijlce zalcen. - Beslissing 
van de ee1·ste ?'echte?' die een onde?'zoeks
maatregel beveelt. - Pwrtij die betwist dat 
deze maat1·egel wettelijk mocht worden be
volen. - Onmiddellijlc hogeT be1·oep. -
Ontvanlcelijlcheid. - In burgerlijke zaken 
is een eindbeslissing op tussengeschil 
waartegen derhalve onmiddellijk hager 
beroep kan worden ingesteld, de beslis
sing waarbij de eerste rechter ter ver
werping van de conclusie waarin een 
partij betwistte dat een onderzoeksmaat
regel wettelijk mocht worden bevolen, 
deze rnaatregel beveelt. (Wetb. van burg. 
rechtsv., art. 31, 451 en 452.) 

27 april 1967. 1046 

10.- Bu1·gerlijlce zalcen.- Evocatie.
l' oO?·waa?·den. - In burgerlijke zaken 
rnag de rechter zijn evocatierecht enkel 
gebruiken zo hij terzelfdertijd en defini
tief bij een en hetzelfde vonnis over de 
zaak zelf uitspraak doet. (Wetb. van 
burgeri. rechtsv., art. 473, lid 1 en 2.) 

28 april 1967. 1050 

11. - Btwgerlijlce zalcen. - Evocatie. -
Hoofdeis en tegeneis. - Eisen die gedeel
telijlc de beoo1·deling van dezelfde geschil
ptmten implice1·en. - V ooTwam·den en 
pe1'7cen van de evocatie. - In burgerlijke 
zaken rnag de rechter in hager beroep die 
kennis neemt van een hoofdeis en een 
tegeneis, waarvan de berechting ten dele 
de beoordeling van dezelfde geschilpun
ten impliceert, wanneer alleen de hoofd-
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eis in staat is om definitief gewezen te 
worden de hoofdeis aan zich trekken, op 
voorwaarde dat hij bij een en hetzelfde 
vonnis definitief uitspraak doet over de 
zaak zelf, doch mag hij op de tegeneis 
geen uitspraak doen bij wege van evo
catie. 

28 april I967. I050 

HOOFDSTUK II. 

BELASTINGZAREN. 

HOOFDSTUK III. 

DIENSTPLICHTZAREN. 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAREN (DOUANEN EN ACOIJNZEN 
INBEGREPEN). 

§ 1. - V orm. - Ontvankelijkheid. 
Door het openbaar ministerie te verrichten 

formaliteiten. 

12.- Strajzetken.- Hoge1· beroep van 
het openbaar m,in,isterie bij de rechtbank 
of het Hof die van het hoger be1·oep kennis 
dienen te nemen. - Belclaagde heeft een 
woonplaats in Belgie. - Dagvaarding tot 
verschijnen voo1· het hoge1' rechtscollege meeT 
dan veertig dagen na de uitspraak van het 
vonnis. - Nietigheid van het hoge1' be-
1'oep.- vVanneer het hoger beroep inge
steld door het openbaar ministerie bij de 
rechtbank of het hof die van het hoger 
beroep kennis dient te nemen gericht is 
tegen een in Belgie wonende beklaagde, 
moet het exploot waardoor dit hoger be
roep betekend wordt, op straffe van nie
tigheid van het hoger beroep de dagvaar
ding bevatten om te verschijnen voor 
het hoger gerecht binnen de veertig dagen 
te rekenen van de uitspraak van het 
vonnis. (Wetb. van strafv., art. 205; wet 
van I mei I849, art. 8, gewijzigd bij 
art. 4 van de wet van 27 februari 1956.) 

24 oktober I966. 262 

13. - Stmfzaken. - Hoge1· be1·oep van 
het openbaat· ministe1·ie bij de 1·echtbanlc 
o.f het ho.f die van het hoger beroep kennis 
dienen te nemen. - Beklaagde die in 
Belgie noch woon- noch vet·bij.fplaats hee.ft. 
- Dagvam·ding binne1~ de veertig dagen 
te 1'ekenen van de ttitsp1·aak van het vonnis. 
- Dagvaarding in het buitenland. -
Be1·ekening van de termijn. - Te1·mijn 

voorgesch1'even op straffe van nietigheid 
van het hoget• be1·oep. - Wanneer het 
hoger beroep ingesteld door het open
baar ministerie bij de rechtbank of h~t 
hof die van het hoger beroep kennis die
nen te nemen gericht is tegen een be
klaagde die in Belgie noch woon-, noch 
verblijfplaats heeft en die in het buiten
land woont, is de termijn van veertig 
dagen te rekenen van de uitspraak van 
het vonnis, binnen welke dagvaarding 
moet gedaan worden,- verlengd in de
zelfde mate als de termijn die in acht 
dient genomen te worden tussen de dag
vaarding en de verschijning. (vVetb. van 
strafv., art. I84 en 205; wet van I mei 
I849, art. 8, gewijzigd bij art. 4 van de 
wet van 27 februari 1956; Wetb. van 
burg. rechtsv., art. 73; kon besl. nr 30I 
van 30 maart I936, art. 5.) 

24 oktober I966. 262 

14.- Strajzalcen.- Hoger be1·oep van 
het openbaar ministe1·ie bij de rechtbank 
o.f het ho.f die van het hoge1· beroep kennis 
dienen te nemen. - Hoge1· be1·oep ge1·icht 
tegen oncle1·scheiden beklaagden jegens de
wellce de ee1·ste 1·echte1· in een zel.fde vonnis 
uitspraalc gedaan hee.ft. - Beklaagden 
waaTvan de enen in Belgie wonen, en de 
ande1·en aldaa1• noch woon-, noch verblij.f
plaats hebben en in het buitenland wonen. 
- Openbaa1· ministe1·ie dat niet verplicht 
is de verschillende dagvaanlingstermijnen 
van ve1•schijning vom· het hoge1· ge1·echt in 
acht te nemen. - Recht alle belclaagden te 
dagvaarden op dezel.fde terechtzitting wellce 
met inachtneming van de langste termijn 
vastgesteld is. - Wanneer het hoger be
roep ingesteld door het openbaar minis
terie bij de rechtbank of het hof die van 
het hoger beroep kennis dienen te nemen 
gericht is tegen verschillende personen 
die in dezelfde zaak of in samenhangende 
zaken betrokken zijn, waarover de eerste 
rechter door eenzelfde vonnis uitspraak 
gedaan heeft, en waarvan de enen in 
Belgiii wonen en de anderen in het bui
tenland, zonder in Belgie een woon- of 
verblijfplaats te hebben, is het openbaar 
ministerie niet verplicht bij de beteke
ning van zijn hoger beroep, de verschil
lende dagvaardingstermijnen voor ieder 
van hen voor het hoger gerecht in acht te 
nemen ; hij mag aile beklaagden dag
vaarden om te verschijnen voor dezelfde 
terechtzitting welke vastgesteld is met 
inachtneming van de termijn, wettelijk 
voorgeschreven voor de dagvaarding van 
de beklaagde die voor de langste termijn 
in aanmerking komt. 

24 oktober 1966. 2fl2 
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15. - Stmjzalcen.- Bu1·gm·lijlce rechts
vo1·de1·ing. - Incidenteel hogM' be1·oep 
aangetelcend door de bw·ge1·lijlce pa1·tij, ge
daagde in be1·oep. - Vorm. - Daar het 
incidenteel hoger beroep geregeld bij § 4 
van artikel 203 van het Wetboek van 
strafvordering, zoals het gewijzigd is bij 
artikel 2 van de wet van 31 mei 1955, 
aan geen bijzonder vormvoorschrift is 
onderworpen, tekent de burgerlijke partij 
dergelijk hoger beroep regelmatig aan 
door in een regelmatige voor de rechter 
in hoger beroep genomen conclusie de 
veroordeling van beklaagde te vragen in 
een hogere schadevergoeding dan die 
welke door de eerste rechter werd toege
kend. 

13 februari 1967. 732 

16. - StTajzalcen. - Vonnis van de 
politie1·echtbanlc. - Hoger be1·oep van de 
p1'octt1'etw des leanings. - Te late betelce
ning.- Niet ontvanlcelijlc be1·oep.- Niet 
ontvankelijk is het hoger beroep van de 
procureur des konings, tegen een vonnis 
van de politierechtbank, zo het betekend 
is na het verstrijken van de termijn van 
vijftien dagen, die desgevallend wordt 
verlengd overeenkomstig artikel 644, 
lid 1, van het vVetboek van strafvorde
ring, te rekenen vanaf de uitspraak van 
het vonnis. (Wetb. van strafv., art. 205; 
wet van 1 mei 1849, art. 8.) 

24 april 1967. 1027 

17.- Stmjzalcen.- Te1·mijn.- TM·
mijn die eindigt op een zateTdag, een zon
dag of een andere wettelijlce Jeestdag. -
Ve1·lenging tot de ee1·stvolgende werlcdag.
W anneer in strafzaken de termijn om 
hoger beroep in te stellen eindigt op een 
zaterdag, een zondag of een andere wette
lijke feestdag, wordt hij verlengd tot de 
eerstvolgende werkdag, zelfs zo dit hoger 
heroep hij een ter griffie te verrichten 
aide dient te worden aangetekend. 

22 mei 1967. 1136 

18. - Te1·mijn. - Stmjzalcen. - Bij 
verstelc gewezen vonnis. - Vonnis aan de 
woonplaats van de veroo1·deelde partij be
telcend. - HogM' be1·oep van de verooT
deelde pa1·tij na het ve1·st1·ijlcen van de bij 
mtilcel 203 van het Wetboelc van stmjvo1'
deTing gestelde teTmijn. - Niet ontvanlce
lijlc hager be1'0ep. - Is niet ontvankelijk 
in strafzaken het hoger heroep dat inge
steld is door de veroordeelde, na het ver
strijken""'Van de bij artikel 203, § 1, van 
het W etboek van strafvordering gestelde 
termijn, tegen een verstekvonnis dat 

regelmatig aan de woonplaats van deze 
partij is hetekend. 

12 juni 1967. 1249 

§ 2. - Draagwijtlte van het hoger beroep. -
Bevoegtlheid van de rechter in hoger be
roep en rechtspleging (eenparigheid). 

19. - Stmjzalcen. - Verbew·dve1·lcla-
1'ing bevolen do01· het hof van beTOep 
lcmchtens de artilcelen 42 en 43 van het 
Stmjwetboelc. - Ve1·beu1·dve1'1claTing niet 
uitgesprolcen doo1· de ee1·ste rechte1·.- Een
parigheid niet vastgesteld. - Onwettelijlce 
ve1·oordeling. - Het hof van heroep kan, 
zonder eenparigheid en zonder dit in zijn 
arrest vast te stellen, beklaagde niet ver
oordelen, overeenkomstig de artikelen 42 
en 43 van het Strafwethoek, tot een door 
de eerste rechter niet uitgesproken ver
beurdverklaring. (Wet van 18 juni 1869 
op de rechterlijke inrichting, art. 140, 
bijgewerkt door art. 2 van de wet van 
4 september 1891.) 

24 oktober 1966. 264 

20. - Stmjzalcen. - Hoge1· beroep van 
het openbaa1· ministe1·ie en van een bu1·ge1·
lijlce partij. - Hervo1·ming van de beslis
sing OVM' de vo1·dering van een ande1·e bu1'
ge1'lijlce partij. - Onwettelijlcheid. -
Aileen op de hoger beroepen van het 
openbaar ministerie en van een burger
lijke partij mag de rechter in hoger be
roep de beslissing over de vordering van 
een andere burgerlijke partij gewezen niet 
hervol'lnen. 

7 november en-12 december 1966. 1 

323 en 464 

21. - Stmjzalcen. - Tegenbe1·oep. -
Uitwedcing. - Wanneer de hurgerlijke 
partij zich tegen twee verdachten aa.nge
steld heeft en wanneer enkel een van hen 
tegen haar hoger beroep ingesteld heeft, 
wordt de bm·gerlijke vordering door haar, 
v66r de eerste rechter tegen de andere 
verdachte ingesteld, bij de rechter in 
hoger beroep niet aanhangig gemaakt 
door het tegenberoep dat de burgerlijke 
partij, zonder nadere aanduiding, ver
klaart in te stellen. 

12 december 1966. 464 

22.- Strajzalcen.- Beslissing in hogeT 
be1·oep die e1' op wijst dat het misdrijj v66T 
de TechteT in be1·oep evenmin als v661· de 
eerste 1'echte1· bewezen is gewo1·den. -
Dmagwijdte. - Door de enkele overwe
ging dat het misdrijf v66r de rechter in 
beroep evenmin als v66r de eerste rechter 
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bewezen is geworden, neemt de beslissing 
in hoger beroep de redenen niet over van 
de beslissing van de eerste rechter. 

12 december 1966. 470 

23. - Stmfzaken.- Hoge1· be1'0ep van 
de ve1·dachte alleen. - V e1'zwa1·ing van de 
in ee1'ste actnleg uitgespToken VM'001'deling. 
- Onwettelijlcheicl. - Op zijn hoger be
roep aileen, mag de verdachte niet ver
oordeeld worden tot een zwaardere straf 
dan die welke de eerste rechter uitge
sproken heeft. (Wetb. van strafv., arti
kel 199; wet van 1 mei 1849, art. 7.) 

12 december 1966. 472 

24.- StTajzaken.- Hof van be1'0ep.
Eenpa1·igheicl van stemmen. - Gevallen 
waa1'in zij veTeist is. - Het hof van be
roep, waarbij het hoger beroep tegen een 
beslissing van de correctionele rechtbank 
aanhangig is gemaakt en dat op de straf
vordering rechtdoet, moet zijn arrest met 
eenparigheid van stemmen wijzen, wan
neer het de straf of veiligheidsmaatregel, 
uitgesproken door de eerste rechter, ver
zwaart of wanneer het een straf of een 
veiligheidsmaatregel uitspreekt, terwijl 
de eerste rechter de strafvordering niet 
ontvankelijk, vervailen of ongegrond had 
verldaard. (Wet van 18 juni 1869, 
art. 140, gewijzigd bij de wet van 4 sep
tember 1891, art. 2.) 

19 december 1966. 500 

25. - St1·ajzalcen. - Be1'oepen vonnis 
dat nietig wo1•clt veTklctanl. - V e1·plichting 
vom· de 1'echte1' in hoge1' be1·oep ove1· cle zaak 
zelf uitsp1'aak te doen. - Pe1·ken. - In 
strafzaken moet de rechter in hoger be
roep die het beroepen vonnis nietig ver
ldaart over de zaak zelf uitspraak doen, 
als deze nietigverklaring niet gegrond is 
hierop dat de eerste rechter onbevoegd 
was of niet wettelijk van de zaak kennis 
gekregen had. (Wetb. van strafv., arti
kel 215.) 

30 januari 1967. 663 

26. - Stmfzalcen. - Hof van be1·oep 
dat de do01· de C01'1'ectionele 1·echtbank uit
gesp1·oken st1'af ve1·zwaa1't. - Ve1·eiste een
pa1'igheicl van stemrnen. - An·est dat 
enkel melding rnaalct van artikel 140 van 
de wet van 18 juni 1869, gewijzigd bij 
artikel 2 van de wet van 4 septernbe1· 1891. 
- Onvoldoende vermelcling. - Het hof 
van beroep, waarbij aanhangig is het 
hoger beroep van het openbaar minis
terie tegen een vonnis van de correc-

tionele rechtbank, kan ·de door de eerste 
rechter uitgesproken straf slechts ver
zwaren zo het met eenparigheid van stem
men uitspraak doet en deze eenparigheid 
in zijn beslissing vaststelt ; de enkele ver
meldil;lg van artikel 140 van de wet van 
18 juni 1869, gewijzigd bij artikel 2 van 
de wet van 4 september 1891, volstaat 
niet. (liVet van 4 september 1891, art. 2.) 

13 maart 1967. 870 

27. - St1·ajzalcen. - Devoltttieve kmcht. 
- Hogm· be1'oep tegen een vonnis waa1'bij 
de ve1·volgingen tegen twee beklaagden ont
vanlcelijk w01·den ve1'klact1·d. - RechtM' in 
hoge1' be1·oep die cleze beslissing jegens M.n 
belclaagde te niet doet en ze jegens de ancle1'e 
bevestigt. - Rechte1· in hoge1· be1'oep lean 
ten g1·onde geen uitspmak doen. - De 
rechter in boger beroep, die kennis neemt 
van hogere beroepen tegen een vonnis 
dat zich ertoe beperkt de vervolgingen 
tegen twee beklaagden · ontvankelijk te 
verldaren, en die deze beslissing jegens 
een beklaagde nietig verldaart en ze be
vestigt jegens de andere, kan over de 
grond van de zaak geen uitspraak doen. 
(Wetb. van strafv., art. 215.) (Impliciete 
oplossing.) 

10 april 1967. 954 

28. - Stmfzalcen. - Devolutieve kmcht. 
- Rechte1· in hoge1' be1·oep die lcennis 
neernt vctn hoge1'e be1·oepen tegen twee inci
dentele vonnissen. - Samenvoeging van 
de zcdcen wegens onsplitsbaa1'heicl van som
rnige fei.ten en samenhang tttssen ande1•e 
feiten. - Bevestiging van het ee1'ste vonnis 
inzake een belclaagcle en nietigve1·lcla1'ing 
van het tweecle vonnis inzake deze be
klaagde en meclebelclactgclen. - Rechter in 
hogm· be1·oep die eTtoe gehmtclen is ttit
sp?·aalc te doen ten g1'onde ten aanzien van 
de onde?'scheiclen feiten en jegens de on
de1'scheiclen belclaagclen. - De rechter in 
boger beroep, die kennis neemt van 
hogere beroepen tegen twee incidentele 
vonnissen en, nadat hij de samenvoeging 
van de zaken had bevolen wegens de 
onsplitsbaarheid van sommige feiten en 
de samenhang tussen andere feiten, het 
tweede vonnis te niet doet ten aanzien 
van onderscheiden beklaagden, hoewel 
hij het eerste vonnis inzake een der be
klaagden bevestigt, moet omwille van de 
eenheid van de rechtspleging uitspraak 
doen over de grond van de zaak wat de 
onderscheiden beklaagden betreft, niet 
aileen ten aanzien van de feiten die leiden 
tot het te niet doen van het tweede von
nis doch tevens ten aanzien van de feiten 
welke leiden tot de bevestiging van het 
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eerste vonnis. (vVetb. van strafv., arti
kel 215.) 

10 april 1967. 954 

29.- Strajzaken.- Incidenteel vonnis. 
-Hoger beroep van de bu1·gerlijlce partij 
alleen. - Ven~ietiging. -:-- Beslissing op 
de strajvo1·de1·ing en de buTge1·lijke 1'echts
voTde1'ing.- Wettelijlcheid.- De rechter 
in hoger beroep, die kennis neemt van de 
zaak door het enkel hoger beroep van de 
burgerlijke partij tegen een incidenteel 
vonnis, 1noet, zo hij het vonnis nietig ver
klaart, uitspraak doen over de grond van 
de zaak zowel ten aanzien van de straf
vordering als ten aanzien van de burger
lijke rechtsvorclering. (Wet van 17 april 
1878, art. 4; Wetb. van strafv., arti
kel 215.) 

10 april 1967. 954 

30.- Stmjzalcen.- Bu1·ge1·lijlce 1'echts
vorde1'ing. - Belclaagde en bu1·gerrechte
lijlc aanspmlcelijlce pa1'tij, die tot schade
veTgoeding zijn ve1'0o1·deeld, niet appellan
ten. - Rechter in hoge1' beroep die de vor
de1·ing van de burge1'lijlce pa1·tij ajwijst. -
Onwettelijlcheid.- Bij gebreke van hoger 
beroep van beklaagde en van de burger
rechtelijk aansprakelijke partij, veroor
deeld tot schadevergoeding jegens de bur
gerlijke partij, kan de rechter in hoger 
beroep de vordering van de burgerlijke 
partij niet afwijzen. (Wetb. van strafv., 
art. 202; wet van 1 mei 1849, art. 7.) 

10 april 1967. 962 

31. - Stmfzalcen. - V1·ijsp1·ekend von
nis. - Hoge1· be1·oep van de bu1·ge1'lijlce 
pm·tij alleen. - Ve1'oo1·deling door de 
1·echte1' in hogm· beToep op de st1•ajv01·de-
1'ing. - Onwettelijlcheid. - Op het enkel 
hoger beroep van de burgerlijke partij 
tegen het vonnis van vrijspraak van de 
beklaagde, kan de rechter in hoger be
roep ten laste van die beklaagde geen 
veroordeling op de strafvordering uit
spreken. 

17 april 1967. 997 

32. - StTajzalcen. - Hogere be1'0epen 
van de belclaagde en van de bu1·ge1·lijlce 
pa1·tij alleen. - Ve1·zwa1·ing van de doo1· 
de ee1·ste 1·echter uitgesp1•olcen st1·aj. - On
wettelijlcheid. - Op de hogere beroepen 
van beldaagde en van de burgerlijke 
partij aileen kan de rechter in hoger be
roep de door de eerste rechter uitgespro
ken straf niet verzwaren. 

17 april 1967. 997 

33. - Stmjzalcen. - Beslissing in 
hager be1'0ep die de door de eeTste 1·echter 
zondm· uitstel ttitgesp1·olcen straj ve1'7wogt 
en het uitstel ve1'leent. - Verzwm·ing van 
de stmj.- Wordt er door het openbaar 
ministerie geen hoger beroep ingesteld 
dan kan de rechter in hoger beroep de 
door de eerste rechter uitgesproken straf 
niet verzwaren, zelfs al verleent hij een 
uitstel dat door de eerste rechter niet 
was toegestaan. 

17 april 1967. 997 

34. - Stmjzalcen. - Ve1·schijning van 
de belclaagde, ve1·tegenwoordigd doo1· zijn 
advocaat, houde1· der stulclcen. - A1·ti
lcel 185 van het Wetboelc van stmfvo1·de
ring, toepasselijlc op de voo1· het hof van 
beToep gebmchte zalcen. - Het hof van 
beroep dat niet bevolen heeft dat de be
klaagde in persoon zou verschijnen, over
eenkomstig § 3 van artikel 185 van het 
W etboek van strafvordering, kan niet 
wettelijk bij verstek uitspraak doen ten 
opzichte van de beklaagde, die gebruik 
gemaakt heeft van het recht zich door 
een advocaat, houder der stukken, te 
laten vertegenwoordigen, waartoe hij ge
rechtigd is krachtens bedoeld artikel 185, 
gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 
16 februari 1961, bepaling welke door 
artikel 211 van hetzelfde wetboek toe
passelijk wordt gemaakt in strafzaken op 
het onderzoek van de voor het hof van 
beroep gebrachte zaken, onder meer in 
zaken betreffende wanbedrijven waarop 
geen hoofdgevangenisstraf is gesteld. 

20 maart 1967. 906 

35.- Stmjzalcen.- Burgerlijlce 1'echts
vordm·ing. - Incidenteel hogm· beroep. -
Beg1·ip. - Het incidenteel hoger beroep 
dat de gedaagde in hoger beroep kan 
instellen op de terechtzitting van het 
strafgerecht is enkel het instellen door 
deze partij van het rechtsmiddel dat zij 
zou hebben kunnen aanwenden bij wege 
van een oorspronkelijk hager beroep dat 
binnen de termijnen van de wet is inge
steld en dat gericht is tegen de beslis
sing betreffende de partij, op wier hoger 
beroep zij gedagvaard is. 

8 mei 1967. 1089 

36. - Stmjzalcen. - Btw·geTlijlce rechts
vo1·deTing. - Incidenteel hoge1· be1·oep. -
V 61'Plichte aanspmlcelijlcheidsverzelce1·ing 
inzalce mot01'1'ijtuigen. - Bu1·ge1·lijlce pa1'
tij die in eerste aanleg enlcel tegen de be
lclaagde een vordering had ingesteld. -
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Enig oo?·spronlcelijlc hoge~· be1·oep van de 
ve?·zelcemar, vrijwillig tussenlcomende par
tij. - I ncidenteel ho geT be1·oep van de 
buTge1·lijlce partij. - Incidenteel hoge~· be
?'oep dat aan cle ?'echte?' in hager be1·oep de 
beslissing op de door deze pm·tij tegem de 
belclaagcle ingestelcle vo1·de?'ing niet ove?'· 
legt. - TT e?'OO?'deling van cle belclaagde 
cloo?' de ?'echte?' in hoge?' be1·oep tot betaling 
van een gTote?'e schacleve?·goeding dan clie 
~ellce cloor cle ee1·ste 1·echter aan cleze paTtij 
•ts toegelcencl. - Onwettelijlce beslissing. -
W anneer de benadeelde partij die, ge
daagd op het hoger beroep van de ver
zekeraar van de bm~gerrechtelijke aan
sprakelijkheid van de beklaagde en vrij
willig tussengekomen partij, slechts tegen 
de beklaagde een vordering heeft inge
steld, een incidenteel hoger beroep aan
tekent bij wege van conclusie voor de 
rechter in hoger beroep, en noch deze 
partij noch de beklaagde in hoger beroep 
gekomen zijn tegen de over haar vorde
ring gewezen beslissing, 1nag de rechter 
in hoger beroep de beldaagde niet veroor
delen tot· een grotere schadevergoeding 
dan die welke de eerste rechter had toege
kend, daar deze beslissing bij hem niet 
aanhangig is gemaakt. 

8 mei 1967. 1089 

37. - St?·ajzalcen. - Eenparigheicl. -
Wijziging clom· cle cor?·ectionele Techtbanlc 
van een doo?' de politie1·echtbanlc gewezen 
vonnis van vrijsp1·aalc. - Eenpm·igheid 
niet vereist. - Om een door de politie
rechtbank vrijgesproken beklaagde te 
veroordelen behoeft de in hoger beroep 
rechtdoende correctionele rechtbank niet 
met eenparigheid van stemmen uitspraak 
te doen. (Wet van 18 juni 1869, art. 140; 
wet van 4 september 1891, art. 2.) 

22 mei 1967. 1128 

38.- Stmjzalcen.- B~wgerl-ijlce ?'echts
vm·cle~·ing. - Belclaagde tot schaclevergoe
ding ve?'Oo?·deelcl clie geen appellant is. -
Rechte~· in ho ger be1·oep clie cle vo?·cle?·ing 
van cle bu?'[te?'lijlce partij ajwijst. - On
wettelijlcheicl. - Bij gebreke aan hoger 
beroep van de beldaagde die veroordeeld 
werd tot schadovergoeding jegens de bur
gerlijke partij, mag de rechter in hoger 
beroep de vordering van de burgerlijke 
partij niet afwijzen. (Wetb. van strafv., 
art. 202; wet van 1 mei 1849, art. 7.) 

22 mei 1967. 1148 

39. - Stmfzalcen. - Regelmatig hoge1• 
beroep van cle belclaagcle. - Dmagwijdte. 
- Door regelmatig hoger beroep in te 

stellen tegen de beslissing van de eerste 
rechter, maakt de beklaagde, binnen de 
grenzen van zijn belangen, de zaak aan
hangig bij de rechter in hoger beroep. 

12 juni 1967. 1243 

40. - Stmjzalcen. - Eerste ?'echte?' cz.ie 
zijn beslissing heejt gewezen zoncle?· een 
getuige te veThoren, terwijl cle zaalc cloor 
een voTige beslissing ve1·claagcl we1·d met 
het oog op dit verhoo?',- Hoge1· beroep van 
belclaagcle. - Dmagwijclte. - Door in 
hoger beroep te komen tegen een vonnis 
om de reden dat hij door dit vonnis ver
oordeeld is zonder dat een getuige werd 
verhoord, terwijl een eerste beslissing de 
zaak had verdaagd met het oog op dit 
verhoor, verzoekt de beklaagde de rechter 
in hoger beroep deze getuige te verhoren. 

12 juni 1967. 1243 

41. - Stmjzalcen. - Verslag. -Pro
ces-verbaal van de te?'echtzitting clat vast
stelt clat clam·. een van cle 1'echte1'S ve?·slag is 
~dtgebmcht. - Verschillencle aancluidin
gen van cle rechte1· cl·ie ve1·slag heejt uitge
bracht. - Onregelmatighe1:cl clie geen aan
leicling geejt tot cassatie. - Wanneer, in 
strafzaken, zowel uit het proces-verbaal 
van de terechtzitting als uit de in hoger 
beroep gewezen bestreden beslissing blijkt 
dat verslag werd uitgebracht door een. 
der rechters, die alle terechtzittingen van 
de zaak bijgewoond en aan het vonnis 
deel genomen heeft, kan de omstandig
heid dat de aanduiding van de rechter 
die verslag heeft uitgebracht verschil
lend is in het proces-verbaal en in de be
slissing tot geen vern.ietiging aanleiding 
geven. (Wetb. van strafv., art. 209, 408 
en 413.) 

26 j1.mi 1967. 1305 

HOOFDSTUK V. 

TuoHTZAKEN. 

42. - St1·ajzalcen. - Tttssenvonnis 
waa1·tegen hager be1·oep clctt niet te niet 
wo1·clt geclaan cloo1· de 1·echte1' in hoge?' be-
1'oep. - Rechte1· in hoge1· beToep die ?'echt 
cloet over cle grand van cle st?'afvo?·cle?·ing 
en van de burgerlijlce ?'echtsvoTdeTing. -
Schencling van m·tilcel 215 van het Wet
boelc van st?·ajvo?·cleTing. - De rechter in 
hoger beroep die het tussenvonnis waar
tegen hoger beroep niet te niet doet, 
schendt artikel 215 van het Wetboek van 
strafvordering, als hij recht doet over de 
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grond van de strafvordering en van de 
burgerlijke recbtsvordering. 

26 juni 1967. 1305 

HUUR VAN GOEDEREN. 

HooFDSTUK I. - Algemene beg1'ippen. 

HooFDSTUK II.- Huishuu1·. 

HooFDSTUK III. - Pacht. 
: 

HooFDSTUK IV.- Handelshuu1'. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMENE BEGRIPPEN. 

HOOFDSTUK II. 

HUISHUUR. 

HOOFDSTUK III. 

PACHT. 

1. - Landpachten. - Beiiindiging doo1' 
de vm·pachter van zijn lopende pacht. -
N iet naleven van de bij het laatste lid van 
a1·tikel 1774 van het Bu1·ge1'lijk Wetboek 
voo1·ziene vo1'mvoo1'schriften.- Nietigheid. 
- Nietigheid die mag gedekt wonlen. -
De nietigheid voortvloeiende uit het 
beeindigen door de verpacbter van een 
lopende landpacbt, zonder naleving van 
de bij bet laatste lid van artikel1774 van 
het Burgerlijk 'illetboek voorziene vorm
voorscbriften, raakt niet de openbare 
orde en mag, derbalve, worden gedekt. 

15 oktober 1966.' · 207 

2.- Pacht.- Recht van voo1·koop van 
de pachte1·. - Bouwg1·ond of voo1' indus
t1'ieel geb1'uik besternde g1·ond. - Afwe
zigheid van 1·echt van voo1'koop. - Voo1'
waa1'den. - Opdat de huurder van een 
landeigendom, in geval van verkoop, het 
recbt van voorkoop niet zou genieten, 
om de reden dat dit eigendom wegens 
zijn ligging als bouwgrond of voor indus
trieel gebruik bestemde grond moet wor
den aangezien, is bet nodig dat de grond 
ofwel als zodanig in de pachtovereen
komst is opgegeven ofwel v66r de ver
lmop als dusdanig door de vrederechter 
werd erkend. (Burgeri. Wetb., art. 1774, 
§ 3, 3°, 177Sbis en 177Ssexies, S0 .) 

4 november 1966 en 20 januari 1967. 
316 en 615 

3. - Lamdpacht. - Ontvankel~jkheid 
van elke 1'echtsvo1·de1·ing onde1·geschikt aan 

een V001'afgaand ve1·zoek van eise1· om de 
veru;ee1·de1' tot verzoening op te 1·oepen. -
~~·t~kel 59 van het W etboek van bm·ge1'
hJke 1'echtsv01·de1'ing. - Bepaling die niet 
vm~ openbm·e 01•de is.- De bepaling van 
~rtlkel 59 dat door de wet van 7 juli 1951 
m het Wetboek van burgerlijke recbts
vordering is ingevoerd, volgens welke 
geen rechtsvordering inzake pacht ont
vankelijk is zo de eiser niet vooraf een 
verzoek tot de r.ecbter beeft gericht ten 
einde de toekomstige verweerde~ op te 
roepen, is geen bepaling die de openbare 
orde raakt. 

16 maart 1967. S77 

4. - Landpacht. - Beding van de 
pachtove1•eenkomst dat V001' niet bestaande 
woTdt gehouden lcmchtens aTtilcel 17 64.ter 
van het Bu1·ge1·lijlc W etboelc. - Gebie
dende bepaling.- Doch niet van open baTe 
oTde. - Gevolg. - Artikel 1764te1' van 
bet Burgerlijk Wetboek dat voor niet 
bestaande houdt de bedingen waarbij de 
pachter verplicbt wordt tot het betalen 
van bepaalde lasten is een gebiedende 
bepaling docb geen bepaling van open
bare orde ; bieruit volgt dat de pacbter 
die een verricbting heeft uitgevoerd over
eenkomstig dit beding, regelmatig ervan 
kan afzien zicb t\) beroepen, wat deze 
verrichting betreft, op de nietigbeid van 
dit beding. 

16 maart en 14 aprill967. S77 en 9S7 

5. - Landpacht. - Recht van voo1'koop 
van de pachte1·. - Bouwg1'0nd of g1'Dnd
den voo1' indust1·ieel geb1·~tilc. - Geen 
1'echt van voo1'7coop. - Voo1·waa1·den. -
Opdat de pachter van een landeigendom, 
in geval van verkoop, geen recht kan 
bebben op het recbt van voorkoop, om 
de reden dat dit goed, gelet op de ligging 
ervan, client te worden beschouwd als 
een bouwgrond of een grond voor indus
trieel gebruik, client. de grond, zo bij 
als dusdanig niet in de pachtovereen
komst opgegeven is, door de vrederechter 
als zodanig te worden erkend v66r de 
verkoop, zelfs indien de administratieve 
overheid voor deze grond een bouwver
gunning heeft verleend en zelfs indien 
de grond als bouwgrond wordt te lmop 
gesteld. (Burg. Wetb., art. 1774, § 3, 3°, 
177Sbis en 177Ssexies, so.) 

31 maart 1967. 924 

6. - Landpacht. - Ve1·lating van de 
landbouwexploitatie doo1• de pachte1·. -
Reden tot ontbinding van de pacht. - De 
sanctie van de miskenning, door de 
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pachter, van de verbintenis met de be
bouwing niet op te houden bestaat in 
het recht voor de verpachter de gerechte
lijke ontbinding van de pacht te vorde
ren. (Bmgerl. Wetb., art. 1766.) 

13 april 1967. 979 

7.- Landpacht.- Pachtp1·ijs.- Be
perking ingevoenl doo1· de wet van 26 j~tli 
1952. - Goed dat ve1·pacht wo1·dt onde1· 
~dtzonde1'lijke voo1'tvaanlen. - Beg1·ip. -
De omstandigheid dat de in 1939 be
dongen pachtprijs beneden de normale 
huurwaarde van het goed lag, volstaat 
niet om te beslissen dat dit onder uit
zonderlijke voorwaarden was verpacht, 
in de betekenis van artikel 5 van de wet 
van 26 juli 1952; de bewoordingen 
<< onder uitzonderlijke voorwaarden '' be
tekenen in bedoeld artikel, dat een pacht
prijs die niet met de normale · huur
waarde overeenstemt om een bijzondere, 
door de partijen in acht genomen reden 
is bedongen. 

14 april 1967. 987 

HOOFDSTUK IV. 

HANDELSHUUR. 

8. - Handelsh~turove?'eenkomsten. 
V1·aag tot he1·nieuwing van de huurove?'een
komst doo1· de hu1wde1·, - Geschil t1tssen 
de eigenaw· en de huunler betreffende de 
voorwaanlen tot he1·nieuwing. - Rechter 
die naar billijkheid 1titspmak doet. - A1·
tikel 18 ve1·vat in de wet van 30 april 1951. 
- Beg1'ip. - Wanneer de eigenaar de 
hernieuwing van de door de huurder ge
vraagde handelshuurovereenkomst van 
de voorwaarde afhankelijk maakt dat 
elk der partijen het recht van opzegging 
heeft bij het einde van elke driejarige 
termijn, mits inachtneming van een voor
opzeggingstermijn, en de huurder, daar 
het geschil desbetreffend aanhoudt, een 
beroep doet op de rechter, gaat deze de 
perken van zijn bevoegdheid niet te bui
ten, maar doet hij uitspraak naar billijk
heid overeenkomstig artikel 18 vervat in 
de wet van 30 april 1951 betreffende de 
handelshuurovereenkomsten, door te be
slissen dat de humovereenkmnst her
nieuwd is maar dat, in geval van ver
vreemding van het gehumde goed om 
nit onverdeeldheid te treden, toepassing 
zal gemaakt worden van de bepalingen 
van artikel 12 vervat in bedoelde wet. 

14 oktober 1966. 202 

9. - Handelsh1t1t1'0Ve?'eenkomsten. -

D1·iejarige he1·ziening van de lnmrprijs ten 
gevolge van nieuwe omstandigheden. -
Beding van « glijdende schaal " in de 
huu1·ove1'eenkomst ingelast. - Beding dat 
zich niet veTzet tegen de he1·ziening ten op
zichte van de volgende d1•iejw·ige pe1·iode.
Een beding van « glijdende sclmal " in 
een handelshumovereenkomst ingelast en 
waarbij voorzien wordt dat de humprijs 
met 20 t. h. zal worden verhoogd en val
gens dezelfde regel zal worden verminderd 
in geval van verhoging of vermindering 
met 20 t. h. van de globale prijs van de 
waren waarvan melding wordt gemaakt, 
verzet zich niet tegen de bij artikel 6 van 
de wet van 30 april 1951 voorziene drie
jarige hernieuwing van de humprijs ver
mits die herziening verband houdt, niet 
met het abnormaal voordelig of bezwa
rend karakter van de overeengekomen 
huurprijs maar met de vermeerdering of 
de vermindering van minstens 15 t. h. 
van de normale huurwaarde van het 
verhuurde goed sinds het sluiten van de 
huurovereenkomst of de laatste herzie
ning, ten gevolge van nieuwe omstandig
heden die het bepalen van een nieuwe 
humprijs rechtvaardigen ten opzichte 
van de volgende driejarige periode. 

I december 1966. 428 

10. - Handelshuumve?'eenkomsten. -
H ~;urove1·eenlcomsten die we gens het ge-
1'ing inlcomen van het onroe1·end goed niet 
onderworpen zijn aan de bepalingen van 
de ajdeling van het Bu1·gerlijlc W etboelc 
houdende de 1·egels bet?'effende handels
huur in het bijzonder. - Gering inlcomen 
dat niet hoge1· is dan het bedmg bepaald 
bij een in ministe?Tctad ove1'legd lconinlclijlc 
besl~tit. - Koninlclijlc beshtit van 23 de
cembe?' 1951. - Koninlclijlc besluit gewij
zigd bij dat van 21 aug11stus 1962. -
Het koninklijk besluit van 23 december 
1951, genomen ter uitvoering van arti
kel 2, 4o, van de afdeling van het Burger
lijk Wetboek houdende de regelen be
treffende de handelshuur in het bijzonder, 
dat betrekking heeft op de huren die niet 
onderworpen zijn aan de bepalingen van 
deze afdeling, omwille van het gering 
inkomen van de in huur gegeven onroe
rende goederen, is bij het koninklijk be
sluit van 21 augustus 1962 gewijzigd. 

19 mei 1967. 1119 

HUUR VAN WERK. 

HooFDSTUK I. - H1t~t1' van arbeid. 

HooFDSTUK II. - Huut van diensten. 
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HOOFDSTUK I. 

HUUR VhN ARBEID. 

1. - Huu1· van arbeid. - Bedienden
ove?'eenkomst. - Oont1·act geschorst we
gens ziekte of een ongeval. - Recht van de 
weTkgever het cont?·act op te zeggen. -
Opzeggingstermijn gaat pas in wannee?· de 
oo1·zaak tot scho?·sing van het cont?·act ve?'
valt. - Wanneer de uitvoering van de 
bediendenovereenkomst geschorst wordt 
wegens ziekte van de bediende of een 
ongeval waarvan hij het slachtoffer is, be
houdt de werkgever het recht de overeen
komst op te zeggen doch de opzeggings
termijn gaat pas in wanneer de oorzaak 
van de schorsing vervalt. (Wetten inzake 
de bediendenovereenkomst, gecoordi
neerd op 20 juli 1955, art. 9 en ll, lid 2.) 

15 september 1966. 65 

2. - Httur van arbeicl. Thuisar-
beide?·sove?·eenlcomst. - Begrip. - Hoe
wei de thuisarbeidersovereenkomst, be
doeld bij artikel 2 van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de sociale 
zekerheid der arbeiders, het bestaan van 
een verband van ondergeschiktheid on
derstelt, impliceert het noch het toezicht 
:van de werkgever, noch zelfs het uit
oefenen van zijn gezag tijdens de uit
voering van de arbeid. 

27 oktober 1966. 276 

3. - Huu1· van arbeid. - Bedienden
overeenlcomst. - Handelsve?·tegenwoO?·di
geT. - Ve?·tegenwoordige?' er mede belast 
alleen een bepaalde clientele of een be
paalde secto?' te bezoeken. - Recht op het 
commissieloon op zalcen wellce zonde?' zijn 
tussenlcomst afgesloten we1·den. - Wet van 
30 jttli 1963, m·tilcel 7. - Gebiedende be
paling.- Er mag niet afgeweken worden 
van de bepalingen van artikel 7 van de 
wet van 30 juli 1963 tot instelling van 
het statuut der handelsvertegenwoordi
gers, luidens welk de handelsvertegen
woordiger die een in de overeenkomst be
paalde clii\ntele of sector aileen moet 
bezoeken, tijdens de uitvoering van zijn 
overeenkomst, recht heeft op commissie
lonen voor de zaken die de werkgever 
zonder zijn tussenkomst met die clientele 
of in die sector afsluit en, tijdens de schor
smg ofna het einde van de overeenkomst, 
op het commissieloon op de door de werk
gever afgesloten zaken, voor zover de 
order tijdens de uitvoering van de over
eenkomst werd doorgegeven. (Wet van 
30 juli 1963, art. 7 en 23~) 

2 december 1966. 435 

4. - Bediendenove?·eenlcomst. Han-
delsveTtegenwoordige?'. - V m·tegenwoo?·di
ge?' e?' mede belast allM-n een bepaald clien
teel of een bepaalde sector te bezoeken. -
Recht op het commissieloon op zalcen wellce 
zonde?' zijn tussenlcomst afgesloten weTden. 
- Wet van 30 april 1963, m·tilcel 7. -
Ove?·eenlcomst volgens wellce het commissie
loon ajhanlcelijlc gesteld wordt van bezoe
lcen aan de clientele. - W ettelijlcheid. -
Wijkt niet af van de bepalingen van arti
kel 7 van . de wet van 30 juli 1963 tot 
instelling van het statuut der handels
vertegenwoordigers en is wettelijk het 
beding van de overeenkomst aangegaan 
tussen de werkgever en de handelsver
tegenwoordiger waarbij aan laatstge
noemde opgelegd wordt de clientele te 
hebben bezocht tijdens een bepaalde pe
riode die aan de bestelling voorafgaat, 
om aanspraak te kunnen maken op het 
bij deze wetsbepaling voorziene commis
sieloon. 

2 dece1nber 1966. 435 

5. - A1·beidsovereenlcomst. TY m·lc-
man ten dienste van een zelfde ondeTne
ming gedurende ten minste een maand 
zonde1· onderbrelcing. - W erlcman die een 
m·beidsongeschilctheid onde1·gaat ten ge
volge van een zielcte of van een ongeval 
andm· dan een arbeidsongeval of een on
geval op de toeg van het we?·k ove1·lcomen. -
Recht op 80 t. h. van het 1w1·maal loon ge
durende zes of gedw·ende zeven dagen. -
De werkman, die zonder onderbreking 
gedurende ten minste een maand in 
dienst van dezelfde onderneming is ge
bleven, heeft, wanneer hij een arbeids
ongeschiktheid ondergaat ten gevolge van 
een ziekte of van een ongeval ander dan 
een arbeidsongeval of een ongeval op de 
weg van het werk overkomen, recht op 
80 t. h. van zijn normaalloon gedurende 
zes dagen, indien hij zich bevindt in 
het geval bepaald bij artikel 29, § 1, 
lid 5, van de wet op de arbeidsovereen
komst, en gedurende zeven dagen in de 
andere gevallen. (Wet van 10 maart 
1900 gewijzigd bij de wet van 10 decem
ber 1962, art. 29, § 1, lid 1, 5 en 6.) 

8 december 1966. 453 

6·.- Arbeidsove1·eenlcomst.- T¥e1·lcman 
die een aTbeidsongeschilctheid onde1·gaat 
ten gevolge van een zielcte of van een 
ongeval ander dan een arbeidsongeval of 
een ongeval op de weg van het we?'!c over
lcomen. - Recht op 80 t. h. van het no?'
maal loon gedtwende zeven dagen. - Ve?'
t?·ekpunt van die te1·mijn van zeven dagen. 
- De periode van zeven dagen, gedu-
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rende welke de werkman, die een arbeids
ongeschiktheid ondergaat ten gevolge van 
een ziekte of van een ongeval ander dan 
een arbeidsongeval of een ongeval op de 
weg van het werk overkomen, recht heeft 
krachtens artikel 29, § 1, van de wet op 
de arbeidsovereenkomst op 80 t. h. van 
zijn loon, gaat in de dag volgend op de 
eerste werkdag na het begin van de 
arbeidsongeschiktheid ; die carenstijd is 
echter niet van toepassing, wanneer de 
arbeidsongeschiktheid ten minste veer
tien dagen duurt. (Wet van 10 maart 
1900, gewijzigd bij de wet van 10 de
cember 1962, art. 29, § 1, lid 2 en 3.) 

8 december 1966. 453 

7.- A1·beidsovereenkornst.- We1·krnan 
die een m·beidsongeschiktheid m~deJ'gaat 
ten gevolge van een ziekte of van een on
geval ande1· dan een arbeidsongeval of een 
ongeval op de weg van het wm·k ovm·kornen. 
Ongeschiktheid die gedzt1'ende de opschor
sing van de uitvoe1·ing van het m·beidscon
tract een aanvang neernt. - Ornstandig
heid die het 1'echt 1!an de we1·krnan op 
80 t. h. van zijn nonnaal loon niet ~•it
sluit voor de periode van zes of zeven dagen, 
volgens het geval, ve1·lopend na het einde 
van de scho1·sing van de ~•itvoM·ing van 
het cwbeidscontract, indien de aJ·beidson
geschiktheid geclzwende die periode voort
duzwt. - De omstandigheid dat een 
werkman gedurende de schorsing van de 
uitvoering van zijn werk door werkonge
schiktheid aangetast is, voortvloeiende 
uit een ziekte of uit een ongeval ander 
dan een arbeidsongeval of een ongeval 
op de weg van het werk overkomen be
rooft hem niet van het hem bij artikel 29, 
§ 1, van de wet op de arbeidsovereen
komst erkend recht, om 80 t. h. van zijn 
loon te innen gedurende de periode van 
zes of zeven dagen, volgens het geval, 
verlopend na het einde van de schorsing 
van de uitvoering van het arbeidscon
tract, mits de arbeidsongeschiktheid ge
durende die periode heeft voortgeduurd. 
(Wet van 10 maart 1900, gewijzigd bij 
de wet van 10 december 1962, art. 29, 
§ l.) 

8 december 1966. 453 

8. - BecUendenove1·eenkomst. Con-
tmct met onbepe1·kte duu1·. - Opzegging, 
zonder opzeggingstennijn, die geen be
paalde grief inroept. - Opzegging die niet 
kan vm•antwoo1·d wm·den doo1' de late1·e 
inroeping van gewichtige redenen.- Wan
neer aan een bediendenovereenkomst met 
onbeperkte duur een einde werd ge-

maakt door een o]JZegging zonder opzeg
gingstermijn en zonder dat enige be
paalde grief ingeroepen werd, kan deze 
opzegging niet verantwoord worden door 
de latere inroeping van gewichtige rede
nen. (Artikel 18 van de op 20 juli 1955 
gecoiirdineerde wetten.) 

15 december 1966. 486 

9.- Bediendenovereenkornst.- Kongo, 
Rztanda- U1·undi en, destijds, nabu1·ige 
Kolonien van die grondgebieden. - Wet 
van 9 fnaart 1933. - Toepassingsvoo1'
wam·den. - Elk contract waarbij een 
persoon, die geen inlander was uit Kongo, 
uit Ruanda-Urundi of uit de naburige 
Kolonien, zijn diensten verhuurt met het 
doel deze te verlenen in de Afrikaanse 
grondgebieden welke onder Belgie's ge
zag geplaatst waren, is op verplichtende 
wijze onderworpen aan de van kracht 
zijnde wetgeving der Kolonie, zelfs in
dien het contract niet in een van deze 
grondgebieden gesloten werd. (Wet van 
9 maart 1933, enig artikel.) 

16 december 1966. 491 

10. - Bediendenovereenkornst. - Kon
go, Ruanda- Urundi en, destijds, naburige 
Kolonien van die gmndgebieden. - Wet 
van 9 maa1•t 1933, enig artikel. - Bepa
ling van openba1·e orde. - Het enig arti
kel van de wet van 9 maart 1933 betref
fende de toepasselijkheid van de bepa
lingen van de koloniale wetgeving, die de 
ntaterie van het bediendencontract re
gelt, in de gevallen waarin die wetge
ving nog van toepassing is, is een bepa
ling van openbare orde. 

16 december 1966. 491 

11. - Bediendenovereenlcornst. Op-
zegg·ingstM·mijn. - Toestand die in aan
medcing rnoet genomen wo1·den om de 
opzeggingsterrnijn te bepalen. - De door 
de werkgever na te leven opzeggingster
n::tijn om een einde aan de bedienden
overeenkomst te stellen, moet bepaald 
worden door rekening te houden met de 
toestand van de bediende op het ogen
blik van de afdanking. (Gecoiirdineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, art. 15.) 

16 december 1966. 494 

12.- Bediendenove1·eenkornst.- Geval 
wctarin de jaarlijkse bezoldiging mee1• dan 
120.000 frank bedmagt. - Voorwaarden 
waaraan de opzeggingsterrnijn onde7'W07'
pen is.- Wanneer de jaarlijkse bezoldi-
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ging hager is dan 120.000 frank, wordt de 
door de werknemer na te !even opzeg
gingstermijn om een einde aan de be
diendenovereenkomst te stellen, vastge
steld bij overeenkomst of door de rechter, 
zonder dat hij lager mag zijn dan de 
termijnen bepaald bij artikel 15, 1°, van 
de gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, dat een opzeggings
termijn voorschrijft van minstens drie 
maanden voor de bedienden die sinds 
minder dan vijf jaar in dienst zijn en een 
verhoging met drie maanden bij de aan
vang van elke nieuwe periode van vijf 
jaar dienst bij dezelfde werkgever. (Ge
coordineerde wetten betreffende het be
diendencontract, art. 15, 2°.) 

16 december 1966. 494 

13. - BediendenoveTeenkomst. - Zieke 
bediende. - VeTplichting zich doo1· een 
dooT de we1·lcgever ajgevam·digde en be
taalde geneesheeT te laten onde1·zoeken. -
Uitgest1·elctheid. - De bediende die ver
klaart wegens ziekte arbeidsongeschikt te 
zijn, is ertoe gehouden een door de werk
gever afgevaardigde geneesheer te ont
vangen, en zich door hem te laten onder
zoeken. Deze verplichting strekt zich uit 
over gans de dum• van zijn afwezigheid 
ten gevolge van ziekte. (W etten betref
fende het bediendencontract, gecoordi
neerd op 20 juli 1955, art. 8, lid 4, v66r 
hun wijziging bij de wet van 10 decem
ber 1962.) 

22 december 1966. 517 

14. - Huu1' van a1'beid. - Bedienden
contmct. - W e1·lcgeve1· die onwettelijk het 
cont1•act ve1'b1·eelct zonder voorajgaande 
opzegging. - Sententie die beslist dat de 
ve1·goeding be1·elcend moet w01·den op g1·ond 
niet van de bij het sluiten van het contract 
ove1·eengelcomen bezoldiging, doch wel van 
de bij een beding dat het contract heeft ge
wijzigd ove1·eengelcomen bezoldiging. -
Geen schending van de Mtilcelen 1273 
of 1315 van het B~wge1·lijlc Wetboelc. -
Schendt noch artikel 1273 noch arti
kel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
de sententie die beslist dat de vergoeding 
verschuldigd door de werkgever die on
wettelijk, zonder voorafgaande opzeg
ging, een bediendencontract heeft ver
broken, berekend moet worden op grand 
niet van de bezoldiging van de bediende 
bij het sluiten van het contract overeen
gekomen, maar van de bezoldiging over
eengekomen bij een beding dat bedoeld 
contract heeft gewijzigd. 

5 januari 1967. 532 

15. - A1·beidsove1·eenlcomst. - Be
diendencontract. - Beslissing van 15 olc
tober 1963 van het Aanvullend Nationaal 
Pm·itair Oomite voo1· bedienden. - W e1·
lcingssfeer. - De beslissing van 15 okto
ber 1963 van het Aanvullend N ationaal 
Paritair Comite voor bedienden, welke 
luindend is verldaard door het koninklijk 
besluit van 18 februari 1964, is enkel toe
passelijk op de bedienden wier functie 
of werkzaamheden gerangschikt zijn in 
een der bij artikel 2 van deze beslissing 
vastgestelde categorieen of er kunnen 
worden onder gerangschikt bij analogie. 

20 februari 1967. 780 

16. - Arbeidsove1·eenlcomst. - Bedien
dencont1·act. - Beslissing van 15 olctobe1· 
1963 van het aanvullend Nationaal PaTi
tai'l' Oomite voo1· bedienden. - Loonsve1'
hoging omwille van de stijging van het 
indexcijjeT van de lcleinhandelspTijzen. -
W eTlcelijlc loon dat de mininmmwedde
schaal ove1·sch1·ijdt. - G1•ondslag van de 
ve1·hoging. - De beslissing van 15 okto
ber 1963 van het Aanvullend Nationaal 
Paritair Comite voor bedienden, welke 
bindend is verklaard door het koninldijk 
besluit van 18 februari 1964, maakt de 
verhoging, veroorzaakt door de stijging 
van het indexcijfer van de kleinhandels
prijzen, van de lonen van de bedienden, 
waarop deze beslissing van toepassing is, 
slechts toepasselijk op het deel van de 
bezoldiging dat de bij deze beslissing be
paalde minimumweddeschaal niet over
schrijdt. 

20 februari 1967. 780 

17.- Huur van m·beid.- Bedienden
ove1·eenlcomst. - TeTmijn van ajdanlcing 
door de we1'lcgeve1·. - Betelcening van deze 
afdanlcing. - Dag vanaj wellce deze ajdan
lcing uitwedcing heejt. - De betekening 
van de opzeggingstermijn door de werk
gever aan de werlmemer bij een ter post 
aangetekende brief heeft uitwerking de 
derde werkdag na de datum van verzen
ding. (Wetten betreffende het bedienden
contract, gecoordineerd bij koninkl. besl. 
van 20 juli 1955, art. 14, lid 5.) 

3 n>aart 1967. 831 

18. - HitU1' van a1·beid. - A1·beids
ove1·eenlcomst voo1· bedienden. - Te1·mijn 
van ajdanlcing. - Opzeggingste1·mijn die 
onafhanlcelijlc is van de datum van ont
vangst van de b1'iej van opzegging en van 
de datum waarop de gead1·essee1•de lcennis 
e1·van nam. - Artikel 14, lid 5, van de 
wetten betreffende het bediendencon-
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tract gecoi:irdineerd bij koninklijk be
sluit van 20 juli 1955, heeft de afdanking 
onafhankelijk gesteld van de datwn van 
ontvangst van de aangetekende brief en 
van de datmn. waarop de geadresseerde 
daarvan kennis heefb genomen. 

3 n>aarb 1967. 831 

19. - HtHW van w·beid. - Arbeids
overeenkomst voo1· bedienden. - Band van 
onclergeschilctheicl. - Begrip. -De rech
ter leidt wettelijk het bestaan van een 
band van ondergeschiktheid, kenmerk 
van de arbeiclsovereenkomst voor be
dienden, af uit de vaststelling dat een 
persoon in de uitvoering zelf van zijn 
werk onderworpen is aan het gezag, de 
leiding en het toezicht van degene voor 
wie hij zijn diensten presteert. 

20 en 31 maart 1967. 900 en 925 

20. - H~ttt?' van a1·beicl. - A?·beicls
ove?·eenko,mst voa?' beclienclen. -. Onbe
paalde cl~tU?'. - Ve1·breking doo?' de we?·lc
geve?' zonder gewichtige 1·eclen of zoncle1· 
inachtneming van cle bij cle wet gestelde 
tennijnen. - Aan de we?·lcneme?' ve?·schul
cligde vergoeding. - Voorclelen ve1·lcregen 
k1·achtens cle ove?·eenlcomst waa1·bij een 
jaarlijlcse cleelneming in de winsten van 
het vorig jaw· beg1·epen is. - Vaststelling 
van het bed1·ag van dit voonleel. - Be
voegclheicl van de ?'echte?'. - W anneer de 
voordelen, welke de bediende krachtens 
de overeenkomst voor een onbepaalde 
duur heeft verkregen en die in aanlner
king dienen te komen voor de vaststel
ling van de vergoeding, verschuldigd 
krachtens artikel 20 van de gecoi:irdi
neerde wetten betreffende het bedienden
contract, wegens verbreking van de over
eenkomst door de werkgever zonder ge
wichtige reden of zonder inachtneming 
van de bij de wet gestelcle termijnen, 
een jaarlijkse deelneming in de voordelen 
van het vorige dienstjaar behelzen en de 
opzeggingstermijn, die had moeten wor
den toegekend, verschillende jaren be
draagt, wordt de vaststelling van het 
bedrag van dit veranderlijk voordeel aan 
geen bijzondere wetsbepaling onderwor
pen en mag desgevallend dit bedrag door 
de rechter naar billijkheid worden ge
schat. 

6 april 1967. 944 

21. - Huur van Mbeid. - A?·beicls
ove?·eenlcomst voo?' bedienden. - Gecoo?·cli
nee?·cle wetten van 20 juli 1955, arti
lcel 12quater. - Dmagwijdte van deze 
bepaling. - Artikel 12quate?' van de ge-

coi:irdineerde wetten betreffende het be
diendencontract slaat enkel op de bere
keningswijze van de commissielonen, 
welke aan de bediende verschuldigd zijn 
in de gevallen van arbeidsongeschiktheid, 
bedoeld bij de artikelen 8 tot 10 van de
zelfde wetten. (Wet van 10 december 
1962, art. 29.) 

6 april 1967. 944 

22. - Huur van a1·beicl. - Arbeicls
ove?·eenlcomst voa?' bedienden. - Gecoorcli
neenle wetten van 20 j~tli 1955. - Be?'e
lceningswijze van de ve1·anclerlijlce voo?·cle
len wellce in de bezolcliging zijn beg1·epen. 
- A1·tilcel 85, lid 5, van becloelde gecoo?·di
neercle wetten. - Doel en cl?'aagwijdte van 
cleze bepaling.- Artikel 35, lid 5, van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffende het be
diendencontract voorziet een bereke
ningswijze van de veranderlijke voorde
len welke in de bezoldiging van de be
diende zijn begrepen, doch enkel voor de 
toepassing van dit artikel 35, dit wil zeg
gen uitsluitend om de toepassingssfeer 
van de onderscheiden bepalingen van de 
gecoi:irdineerde wetten vast te leggen val
gens de belangrijkheid van de bezoldi
ging van de bediende. 

6 april 1967. 944 

23. - A1·beiclsover·eenlcomst voo1' be
clienclen of voo1' werklieclen. - Ove?·een
komst vom· onbepaalcle clwm·. - 1-Vet van 
27 jtmi 1960 bet1·efjende de schacleloosstel
ling van cle weTlcneme?'S die ontslagen W01'
clen bij sluiting van onclenwmingen. -
Recht van sommige 1.Vc1'kneme1's op een ve?'
goeding we gens ontslag wannee1· cle arbeicls
ovm·eenlcomst dom· cle wm·lcgever ve?·brolcen 
worclt binnen de twaalf maanclen clie aan 
cle sluiting van de onde1·neming voomf
gaan. - Ve1'b1·elcing van de a?·beidsove?'
eenlcomst doo?' cle werkgever. - Betelcenis 
van deze woo1·den. - In artikel 4, lid 1, 
van de wet van 27 juni 1960, betreffende 
de schadeloosstelling van de werknemers 
die ontslagen worden bij sluiting van 
ondernemingen, dat aan de werknemers, 
die ten minste vijf jaar ancienniteit heb
ben in de onderneming, het recht ver
leent op een vergoeding wegens ontslag 
onder meer wanneer de arbeidsovereen
komst gesloten voor onbepaalde duur, 
door de werkgever verbroken wordt bin
nen de twaalf maanden die aan de slui
ting van de onderneming voorafgaan, 
beogen de woorden « door de werkgever 
verbroken wordt », in geval van verbre
king van de arbeidsovereenkomst met 
opzeggingstermijn, niet de dag van het 
verstrijken van de opzeggingstermijn, 
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doch de dag waarop de werkgever aan 
de werlmemer zijn beslissing hem te ont
s1aan ter kennis brengt. 

27 april 1967. 1049 

24. - Hnu1· van a1·beid. - A1·beids
ove1·eenkomst vom· bedienden. - Cont?·act 
opgesteld en getekend na de indiensttTe
ding van de bediende. - Rechte1' die nit 
deze enkele omstandigheid afleidt dat de 
ove1·eenkomst niet die is welke het gesch1'ijt 
vaststelt. - Onwettelijlcheid. - Uit de 
enkele omstandigheid dat een arbeids
overeenkomst voor bedienden door de 
partijen opgesteld en getekend is na de 
datum waarop de bediende is in dienst 
getreden, kan de rechter niet wettelijk 
afleiden dat de door de partijen ges1oten 
overeenkomst niet die is we1ke door het 
geschrift wordt vastgesteld. 

19 mei 1967. 1123 

25. - Hnu1· van a1·beid. - ATbeids
ove?'eenkomst voo1· werklieden. - Scho1'
sing we gens ziekte van de a1'beide1·. -
Recht voo1' de we1'kgever aan de ove1'een
lcomst een einde te stellen. - VooTwaa1·den. 
- In geval van schorsing van de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst wegens 
ziekte van de arbeider heeft de werk
gever mits vergoeding het recht een 
einde te maken aan het contract, wan
neer de nit deze ziekte van de arbeider 
volgende werkongeschiktheid langer dan 
zes maanden duurt. (art. 28bis van de 
wet van 10 maart 1900 gewijzigd bij de 
wet van 4 maart 1954.) 

25 mei 1967. 1171 

26. - Htttw van a1·beid. - A1·beids
ove1·eenkomst voo1· we1·klieden. - Scho1'sing 
wegens ziekte van de a1·beider. - Betwis
ting omtTent de dutt1' van de zielcte. -Be
wijs dat op de m·beider 1·ust. - W anneer· 
er een geschi1 ontstaat .tussen de werk
gever en de arbeider omtrent de duur 
van de ziekte van de arbeider, waardoor 
de uitvoering van de arbeidsovereen
komst wordt geschorst, rust het bewijs 
van deze duur op de arbeider. (art. 28bis 
van de wet van 10 maart 1900 gewijzigd 
bij de wet van 4 maart 1954.) 

25 mei 1967. 1171 

27. - HuRt?' van a1·beid. - ATbeids
ovm·eenlcomst voo1• wm·lclieden; - SchoT
sing we gens zielcte van de a1·beidm·. -
Arbeider die niet op het weTk ve1·schijnt, 
zondm· de 1·eden e1·van op te geven, na het 
verst1·ijken van de pe1·iode waa1'voor hij 
zijn ajwezigheid heejt {!erechtvaa1'digd. -

Wm·kgeve1· niet vm·plicht de arbeide1• aan 
te manen het wm·k te he1·vatten of het voo1·t
du1·en van zijn zielcte te 1'echtvaardigen. -
Wanneer de arbeider, in geval de uitvoe
ring van zijn arbeidscontract wegens 
ziekte is geschorst, het bestaan van de 
ziekte tot op een bepaalde datum heeft 
gerechtvaardigd doch niet op het werk 
verschijnt bij het verstrijken van deze 
periode, en geen reden opgeeft tot recht
vaardiging van de verlenging van zijn 
afwezigheid, heeft de werkgever niet de 
verp1ichting hem aan te manen zijn werk 
te hervatten of het voortduren van de 
ziekte te bewijzen. (Art. 28bis van de 
wet van 10 maart 1900, gewijzigd bij 
de wet van 4 maart 1954.) · 

25 mei 1967. 1171 

28. - HttU1' vcm m·beid. - A1·beids- · 
ove1·eenlcomst voo1· bedienden op p1·oej. -
111 inimum en maximnm van de duu1· van 
de p1·oej. - Voonvaa~·den waa1'in elke 
pa1'tij mits een opzeggingstem~ijn aan de 
ove1·eenkomst een einde lean malcen. - In 
geval van aanwerving op grond van een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden op 
proef, kan de duur van de overeenge
komen proeftijd niet korter zijn dan een 
maand, noch langer dan drie maanden, 
en elke partij kan er binnen deze perken 
een einde aan maken, mits een opzeg
gingstermijn van zeven dagen in acht te 
nemen. (Wetten betreffende het bedien
dencohtract, gecoiirdineerd bij konink
lijk besluit van 20 juli 1955, art. 3.) 

10 juni 1967. 1241 

29. - Httnr van a1·beid. - A1·beids
ove1·eenkomst voo1· bedienden op p1·oej. -
Gebiedende bepalingen van a1·tilcel 3 van 
de gecoo1'dinee1·de wetten betre.fjende het 
bediendencont1•act. - D1·aagwijdte van het 
beding van aanwe1·ving op p1·oej. - Uit 
de gebiedende bepalingen van artilml 3 
van de wetten betreffende het bedienden
contract, gecoiirdineerd bij koninklijk be
sluit van 20 juli 1955, blijkt dat de op 
proef gesloten arbeidsovereenkomst niet 
van rechtswege beeindigd wordt bij het 
verstrijken van de overeengekomen of 
wettelijke proeftijd en dat het beding 
van de aanwerving op proef enkel tot 
gevolg heeft de partijen in staat te stellen 
aan het bediendencontract tijdens de 
proeftijd een einde te maken mits de bij 
dit artikel 3 geste1de voorwaarden in 
acht te nemen. 

10 juni 1967. 1241 

30. - Htttt1' van aTbeid. - A1·beids-
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overeenlcomst voor· bedienden op proef. -
Gebiedende bepalingen van artilcel 3 van 
de gecoo·rdineerde wetten betr·effende het 
bediendencontmct.- VeTbintenis op pr·oef 
die niet meer dan d·r·ie rnaanclen rnctg dtt
r·en. - Gevolgen van het feU dat de par·
tijen na het veTstr·ijlcen van deze ter·mijn 
doo1' een aTbeiclsover·eenlcomst Zottden ver·
bonclen blijven. - Uit de gebiedende be
palingen van artikel 3 van de wetten 
betreffende bet bediendencontract, ge
coordineerd bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955, volgt dat een verbintenis 
op proef in geen geval en wat ook doo~· de 
partijen overeengekomen zij, langer 1nag 
duren dan drie maanden eil dat, zo bij 
het verstrijken van de proeftijd de par
tijen door een bediendencontract ver
bonden blijven, dit contract voortaan 
nog slechts ccn definitief bediendencon
tract kan zijn. 

10 juni 1967. 1241 

31. - Httttr van arbeicl. - Definitieve 
ar·beidsovet·eenlcomst voor bedienden voor· 
onbepaalde tijd aangegaan. - Voorwctar
den waar"in aan deze over·eenlcomt een einde 
lean worden gernaalct. - Opzeggingster·
mijn. - Ret definitief bediendencon
tract voor onbepaalde tijd aangegaan kan 
enkel worden bceindigd mits inachtne
ming, ten aanzien van de opzeggingster
mijn, van de artikelen 14 en 15 van de 
wetten betreffende het bediendencon
tract, gecoordineerd bij het koninklijk 
beslnit van 20 juli 1955. 

10 juni 1967. 1241 

HOOFDSTUK II. 

HUUR VAN DIENSTEN. 

32. -Hum· vnn diensten. - Over·een
lcomst die een . r·estdtnatverbintenis lccm 
opleggen, zelfs zo ttit de uitvoer·ing er·van 
geen vo01·deel lean voortvloeien voor de par
tij die ze op zich neernt. - Een dienstver
huringscontract, dat tot doel heeft « het 
perfect onderhond van leidingen en toe
stollen,, van een waterverdeling, kan in 
de gemeenschappelijke bedoeling van de 
partijen een resultaatverbintenis opleg
gen, zelfs al vloeit er nit de uitvoering 
van deze verbintenis voor de partij, die 
ze op zich neemt, geen voordeel voort. 

30 ll1aart 1967. 917 

33.- Hum· van diensten.- Tienja?"ige 
aanspmlcelijlcheid van de ar·chitect en van 
de aannemer·. - Artilcelen 1792 en 2270 
van het Bur·gerlijlc Wetboelc. - Gebr·elc in 

de bowv dat nan de aannemer te wijten is. 
- Begrip. -De rechter die vaststelt dat 
een gebouw geheel of gedeeltelijk teniet 
is gogaan, omdat de aamlemer balken 
heeft gebruikt die voor de ondernoll1en 
werken niet gesohikt waren, daar hun 
sterkte niet of sleoht door hern berekend 
was, beslist wettelijk, zelfs zo deze bere
kening normaal op de architect berustte, 
dat bedoelde aannemer hiervoor gedu
rendo tien jaren aansprakelijk is, over
eenkomstig de artikelen 1792 en 2270 
van het Bm·gerlijk Wetboek. 

5 lllOi 1967. 1079 

34.- Htmr van diensten.- Tienjar·ige 
ctcmsp·ralcelijlcheid van de ar·chitect en vnn 
de aannemer·. - Ar·t·ilcelen 1792 en 2270 
vnn het Btwge1·l·ijlc Wetboelc. - Wetsbepct
lingen die op de onder·aannerner· van toepas
sing zijn. - Wanneer een gebouw ge
heel of gedeeltelijk teniet gaat door eon 
gebrek in de bouw, dat te wijten is aan 
de onderaannell1er, is doze gedurende 
tien jaar aansprakelijk jegens de aan
nemer, die he1n de >verken bij onderaan
neming heeft toevertrouwd. (Burgerlijk 
vVetboek, art. 1792 en 2270.) 

5 ll18i 1967. 1079 

35. - Htmr van diensten. - Oontrac
ttwle aanspr·nlcelijlcheid van de aannemer· 
jegens de eigennar.- Ornvang.- Lnsten
lcohier·. - Uitlegging door· de feitemechter·. 
- JJ!Iislcenning van de bewijslcmcht van 
bedoelde alcte. - Begrip. - Miskent niet 
de bewijskraoht van een heeling van een 
lastenkohier dat bepaalt dat « de aan
nemer alle aansprakelijkheid en alle 
risioo op zich neemt en persoonlijk aan
sprakelijk is voor alle mogelijke schade, 
rechtstreekse of onrechtstreekse, voor
ziene of onvoorziene, berokkend door 
hem, door zijn werkne1ners of anderszins 
(aan de meester van het werk) of aan 
derden », de rechter die hieruit afleidt dat 
de aannemer, al heeft hij geen fout be
gaan die hem zon kunnen toegeschreven 
worden, ertoe verplicht is de ll1eester van 
het werk te vrijwaren tegen een verde
ring ingesteld nit kracht van artikel 544 
van het Burgerlijk Wetboek, door de 
eigenaar van een belendend goed om
wille van een hinder die de mate van de 
normale burenhinder te buiten gaat. 

5 mei 1967. 1081 

HUWELIJK. 

1. - V emietiging van het huwelijlc. -
Echtgenoot te goede1· t1·ouw. - Vermeend 
ht<welijlc. - Behottd van de gevolgen van 
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het huwelijk. - Perken. - De installing 
van het vermeend huwelijk werd tot 
stand gebracht in het belang van de 
echtgenoot die te goeder trouw was bij 
het aangaan van het huwelijk, alsmede 
van de kinderen die uit het huwelijk zijn 
ontsproten, en het voordeel dat de wet 
aldus toekent bestaat hi01·in dat er uit 
het huwelijk gevolgen ontstaan tot op de 
dag waarop de beslissing, die de nietig
heid heeft uitgesproken, kan ten uitvoer 
gebracht worden. 

28 oktober 1966. 283 

2. - Beslissing die de nietigheid uit
spreekt. - Uitvoering van de beslissing 
mag geen plaats hebben v66r dat de beslis
s,ing in lcmcht van gewijsde is get1·eden. -
Ret wettelijk erkend belang van de echt
genoot die te goeder trouw was en van 
de kinderen, eist dat het huwelijk waar
van de nietigheid uitgesproken werd, ge
volgen oplevert tot op de dag waarop de 
beslissing, die de nietigheid uitspreekt, 
kan ten uitvoer gebracht worden; ten
uitvoerlegging mag slechts plaatsvinden 
nadat de beslissing, die de nietigheid 
heeft uitgesproken, in kracht van ge
wijsde is getreden. 

28 oktober 1966. 283 

3. - Ht~welijlcsbelofte. - Geen con
tractuele ve1•bintenis. - Verb1·eking. -
Aanspmkelijkheid bttiten ove1·eenlcomst. -
F'out. - T1eJ•b1·eking die op zichzel:f geen 
jottt is. - Vermits een huwelijksbelofte 
geen contractuele verbintenis doet ont
staan, aangezien de toekomstige echtge
noten tot op het ogenblik van het huwe
lijk vrij moeten blijven om al dan niet 
hun toestemming te geven, geeft de ver
breking van dergelijke belofte op zichzelf 
geeri aanleiding tot schadevergoeding, 
vergoeding die slechts lmn worden ver-

INBESLAGNEMING. 

Zie : BESLAG. 

INDEPLAATSSTELLING. 

Dade1·s van een wanbedrijj veJ·oo1·deeld 
tot schadeveJ·goeding jegens de getrotJene.
TT e1•zekeraar van de buJ'geJ'1'echtelijke aan
spralcelijkheid van een de1' dadeJ'S die deze 

I 

leend zo de omstandigheden van de ver
breking een fout impliceren. 

, 17 maart 1967. 887 

HUWELIJKSCONTRACT 

Gemeenschap. - Gemeenschap bepe1·kt 
tot de aanwinsten met beding van vrije en 
onbelaste ten~gneming van inbrengsten. -
Inb1·eng doo1· de vrot~w van een in buiten
landse deviezen ve1·melcle geldsom of van 
ande1·e veJ·brwikbm·e,goedeTen.- Tert~gne
ming te doen door de vrot~W die ajstand 
doet van de gemeenschap. - Onder het 
stelsel van ge1neenschap van goederen, 
zelfs tot de aanwinsten beperkt, vallen de 
inbrengsten van verbruikbare goederen in 
de gemeenschap en draagt deze er de 
risico's van. Bij de ontbinding van de 
gemeenschap tot de aanwinsten beperkt, 
in 't bijzonder wanneer deze een beding 
omvat van vrije en onbelaste terugne
n1ing van de inbrengsten in geval van 
afstand van de gemeenschap, heeft de 
afstand doende echtgenote, schuldeiseres 
voor het bedrag van haar terugnemingen, 
het recht de waarde terug te nemen van 
de ingebrachte goederen in de staat waar
in zij zich bevonden op het ogenblik dat 
zij in de gemeenschap vielen. 

vVanneer de inbreng in een numeriek 
bepaalde geldsom bestaat, heeft de 
schuldvorder,ing van de echtgenote tot 
voorwerp, zelfs in geval van monetaire 
schommelingen, een geldsom die op haar 
nominaal bedrag is bepaald, met inacht
neming, indien het buitenlandse deviezen 
betreft, van de op het ogenblik van de 
inbreng geldende wisselkoers. (Belgisch 
en Frans Burgerlijk vVetboek, art. 1498 
en 1514.) 

15 december 1966. 479 

ve1·oordeling t~itvoe1·t. - V e1·zelceraar die 
ve1·volgens jegens de rnededaders de sub
J'ogatoire vorde1·ing instelt tot betaling van 
de bijdmge waa?'toe zij zijn ve1·oo1'deeld. -
V e1•zekema1' die de actio judicati instelt 
wellce de, getro f}ene toebeho01·de tegen de 
dadeJ•s van het rnisd1'ijj. - W anneer een 
rechterlijke beslissing de aan de getrof
fene van een ongeval verschuldigde ver
goeding en de bijdrage van elke dader 
van de schade heeft vastgesteld, oefent 
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de verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van een dezer daders, 
die de getroffene heeft vergoed en die van 
de mededaders enkel het gedeelte van de 
vergoeding vordert dat deze beslissing te 
hunnen laste heeft gelegd, tegen hen de 
actio judicati uit, gegrond op deze be
slissing, en niet de uit een misdrijf voort
spruitende burgerlijke rechtsvordering. 

17 maart 1967. 885 

INKOMSTENBELASTINGEN. 

TITEL I. - ALGEMENE BEGRIPPEN. 

1. Begrip. 
2. Annualiteit van de belasting. 
3. Indeling volgens de aard van de be-

lasting. 
4. Opcentiemen. 
5. Termijnen in het algemeen. 
6. Vrijstellingen. 
7. Belastingaangifte. 
8. Aanslag en inkohieren. 
9. Aanslagbiljet. 

10. Buitengewone termijn. 
11. Wijziging door de administratie van 

een aangifte. 
12. Belastingcommissie. 
13. Aanslag van arnbtswege. 
14. Raming van de belastbare grand

slag. 
15. Raming van de belastbare grondslag 

door tekenen of indicien van ge
goedheid. 

16. Raming van de belastbare grondslag 
bij vergelijking met soortgelijke 
belastingplichtigen. 

17. Aftrek van de bedrijfsuitgaven en 
-lasten. 

18. Aftrek van bedrijfsverliezen van 
vroegere dienstjaren. 

19. Aftrek van de reeds belaste elementen 
teneinde dubhele belasting te ver
mijden. 

20. Aftrek wegens gezinslasten. 
21. V erhoging als sanctie. 
22. Reclamatie. 
23. Ontheffing. 
24. Beroep voor het hof van heroep. 
25. Voorziening in cassatie. (Zie Oas

satie, Oassatiemiddelen, Voorzie
ning in cassatie.) 

26. Vervolgingen, tenuitvoerlegging, 
voorrecht van de Schatkist. 

27. Verjaring. 
28. Internationale verdragen. 

a) Amerikaans-Belgisch verdrag. 
b) Belgisch-Luxemburgs verdrag. 

c) Frans-Belgisch verdrag. 
d) Nederlands-Belgisch verdrag. 
e) Italiaans-Belgisch verdrag. 
f) Verdrag tussen Belgie en het V er

enigd Koninkrijk van Groot
Brittannie. 

TITEL II. - STELSEL v66r het vVET
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. 

HoOFDSTUK I. - Belasting op de inkom
sten uit on1"oerende goedet·en ( G1·ond
belasting). 

HooFDSTUK II. - Belasting op de in
komsten tdt 1"oerende goede1·en (Niobi
lienbelasting). 

HooFDSTUK III. - Belasting op de be
d1·ijjsinkomsten (Bedrijjsbelasting). 

HoOFDSTUK IV. - AanvuUende perso
nele belasting. 

HoOFDSTUK V. - Nationale c1'isisbelas
ting. 

TITEL III.- WETBOEK VAN DE INKOM
STENBELASTINGEN. 

HooFDSTUK I. - Pe1·sonenbelasting. 

1. - Inkomsten nit grondeigendommen. 

2. ~ Inkomsten uit roerende kapitalen 
en roerende goederen. 

3. - Bedrijfsinkomsten. 

4. - Diverse inkomsten. 

HooFDSTUK II. - Vennootschapsbelas
ting. 

HooFDSTUK III. - RechtspM·sonenbelas
ting. 

HoOFDSTUK IV. - Belasting van de niet
ve1" blijjhottders. 

HoOFDSTUK V. - Voorheffingen. 

1. - Onroerende voorheffing. 

2.- Aanvullende onroerende voorhef
fing. 

3. - RoeJ•ende voorheffing. 

4. - Aanvullende roerende voorheffing. 

5. - Bedrijfsvoorheffing. 

TITEL IV. - TrJDELIJKE BELASTINGEN. 

HooFDSTUK I. - Speciale tdtzonde1·lijke 
belasting op de winsten ttit zeke1·e 
valutaspeculaties. 
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HooFDSTUK II. - Speciale belasting op 
de winsten voortvloeiend uit leve1·ingen 
en prestaties aan de vijand. 

HooFDSTUK III.- Extm-belasting op de 
in oo1·logstijd behaalde exceptionele 
inkomsten. 

HooFDSTUK IV. - Bijbelasting op uit
zonde?·lijke gedeelten van bepaalde in
komsten van de jaren 1951 en 1952. 

HooFDSTUK V. - Bttitengewone conjunc
tmwtaks. (Wet van 12 maart 1957.) 

HooFDSTUK VI. - Bttitengewone belas
ting vastgesteld bij de wet voo1· econo
mische expansie, sociale voo7·uitgang 
en (inanc1:eel heTstel van 14 fe
bmm·i 19 61 . 

TITEL I. - Algemene 
begrippen. 

l. Beg1·ip. 

2. Annualiteit van de belasting. 

1. - Bed1·ijjsbelasting. - Nijvedwids
bed?·ijj. - Onde1·neming van we1·ken die 
zich over ve1·scheidene jm·en uitstrelcken. -
Belastbaa1· inlcomen van ellc van de dienst
jaTen. - W anneer de uitvoering van een 
onderneming van werken zich over ver
scheidene jaren uitstr'ekt, moet het be
lastbaar inkomen van elk jaar bepaald 
worden met inachtneming van de uit
komst van de rekeningen van de onder
neming op het einde van het beschouwde 
jaar, en moeten, met het oog op het be
palen van het belastbaar inkomen van 
dat jaar de werken, die op het einde van 
het jaar in uitvoering zijn, geschat wor
den. (Gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 32, § 1, 
lid l.) 

3 januari 1967. 529 

2. - Bed1·ijjsbelasting. - Winsten die 
ttit de balans van een handelsvennootschap 
zijn geblelcen. - W insten die vooTtlcomen 
ttit ve1'1'ichtingen die gedaan en ve?·wezen
lijlct zijn in de loop van vToege1·e boelcja1·en. 
- W insten die slechts lcunnen w01·den be
last vo01· de dienstja1·en ove1:eenstemrnende 
met deze boelcja1·en en 7'ekening hottdende 
met de gewone en buitengewone aanslag
te1·mijnen. - De door de balans van een 
vennootschap aan de dag gebrachte win
sten die voortkomen uit verrichtingen 

welke door deze vennootschap werden ge
daan en die verwezenlijkt werden tijdens 
een vroeger dienstjaar, mogen slechts 
worden belast voor het dienstjaar waar
voor de belasting had moeten gevestigd 
worden overeenkomstig artikel 32 van de 
gecoiiordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en met inachtne
ming van de aanslagtermijnen bepaald 
bij artikel 2 van de wet van 15 mei 1846 
op de Rijkscomptabiliteit of eventueel bij 
de afwijkende wetsbepalingen en bij arti
kel 74 van bedoelde gecoiirdineerde wet
ten. 

14 februari 1967. 745 

3. - Annualiteit van de belasting. -
Gecoo1·dinee1"de wetten bet1·efjende de in
lcomstenbelastingen, a1·tilcel 32. - D7·aag
wijdte van de 1·egel. - De regel van de 
annualiteit van de belasting, gehuldigd 
door artikel 32 van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, verhindert in beginsel niet dat de· 
administratie, voor de vaststelling van 
de belastbare inkomsten van een dienst
jaar, gegevens van vroegere dienstjaren 
als feitelijke vermoedens tot grondslag 
neemt. 

25 april 1967. 

3. Indeling volgens de aa1·d 
van de belasting. 

4. Opcentiemen. 

5. TeTmijnen in het algemeen. 

6. V1·ijstellingen. 

7. Belastingaangijte. 

1044 

4. - Reclamatie. - Aanslag gevestigd 
bij wijziging van de aangijte op grand van 
de do01· de belastingplichtige zelj voorge
stelde belastinggmndslag. - Ve1plichting 
voo1· de belastingplichtige het bewijs te 
lev.e1·en van een dwaling omt1·ent de jeiten 
of het Techt. - vVanneer een aanslag in de 
inkomstenbelastingen, bij wijziging van 
de aangifte, op grond van een door de 
belastingplichtige zelf voorgestelde be
lastbare grondslag is gevestigd, moet 
deze, indien hij een reclamatie tot wijzi
ging van deze aanslag indient, bewijzen 
dat zijn akkoord een dwaling omtrent 
het recht of de feiten bevat. 

9 mei 1967. 1096 
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8. Aanslag en inkohie1·en. 

5. - Nieuwe aanslagen. - Vernieti
ging van het a1'1'est van het hof van beroep 
waarbij uitspmak gedaan wo1·dt ove1· het 
beroep ingesteld tegen de beslissing van de 
di1·ecteu1· der belastingen die de 1·eclamatie 
van de belastingplichtige tegen deze aan
slagen ve1·we1pt. - Belastingplichtige lean 
niet de ee1·ste metal voo1· het hof van ver
wijzing de macht van de controlettr der 
belastingen om deze aanslagen te vestigen 
betwisten. - W anneer het arrest van het 
hof van beroep, dat uitspraak doet over 
het beroep van de belastingplichtige tegen 
de beslissing van de directeur der belas
tingen die zijn :reclamatie tegen de door 
de controleur der belastingen gevestigde 
nieuwe aanslagen verwerpt, vernietigd is, 
kan de belastingplichtige de eerste maal 
voor het hof van verwijzing de macht 
van de controleur der belastingen om de 
aanslagen te vestigen niet betwisten. (Ge
coordineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 66 en 74bis.) 

25 oktober 1966. 270 

6.- Aanslag en inkohie~·ing.- Nieuwe 
aanslag. - A1·tikel 7 4bis van de gecoordi
neerde wetten bet1·ef}ende de inkomstenbe
lastingen. - Toepassingsvoorwaa1·den. -
De administratie is bij toepassing van 
artikel 74bis van de gecoordineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
gerechtigd een nieuwe aanslag te vestigen 
op naam van dezelfde belastingplichtige 
en op grond van dezelfde belastingele
menten of op een gedeelte ervan, mits dat 
de oorspronkelijke aanslag in de plaats 
van welke de nieuwe aanslag moet komen 
door de directeur van de belastingen of 
door het Hof van beroep vernietigd werd 
omdat hij niet werd gevestigd overeen
komstig ecn wettelijke regel, met uitzon
dering van een regel betreffende de pres
criptie, en mits dat de aanslagtermijn niet 
verlopen was op het ogenblik van de 
inkohiering van de oorspronkelijke aan
slag; de regel, met uitzondering van een 
regel betreffende de prescriptie, waarvan 
de schending tot grondslag diende van 
de vernietiging van de oorspronkelijke 
aanslag is zonder belang. 

22 november 1966. 394 

7. - Aanslctg en inkohiering. - N ieuwe 
aanslag gevestigd bij toepassing van arti
kel 7 4·bis vcm de gecoih·dineenle wetten. -
Nieuwe aanslag ve1'nietigd wegens schen
ding van een ande1·e wettelijke 1'egel dan 
een 1•egel bet1'ef}ende de ve1:jm·ing.- Late1·e 
niettwe aanslag.- Wettelijkheid.- Wan-

neer een nieuwe 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 een regel betreffende de 
verjaring, is de administratie in principe 
gerechtigd, op grond van dezelfde of van 
een deel van dezelfde belastbare elemen
ten, een nieuwe vervangende aanslag bij 
toepassing van hetzelfde artikel 7 4bis te 
vestigen. 

17 januari 1967. 604 

8. - Nieuwe aanslag. Gecoonli-
nee1'de wetten betre!Jende de inkomstenbe
last,ingen, artikel 7 4bis. - Dmagwijdte 
van deze wetsbepaling. - Artikel 74bis 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen heeft als draag
wijdte de administratie toe te laten, in 
geval van vernietiging van een aanslag, 
ten laste van de belastingplichtige geldig 
een nieuwe aanslag te vestigen op grond 
van de rechtmatig verschuldigde belas
tingen, ongeacht de mnstandigheden, be
halve de forclusie. 

17 januari 1967. 604 

9. - Nieuwe aanslag. - Zelfde belas
tingelementen. - Beg1·ip. -De bewoor
dingen « dezelfde belastingelementen " 
van artikel 74bis van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen bedoelen enkel de positieve en nega
tieve materiele elementen, die tot de 
vaststelling van de belastbare basis bij
dragen en omvatten niet de voor de vesti
ging van de vernietigde aanslag toege
paste aanslagvoet. 

17 januari 1967. 604 

10. - Aanslag en ten kohiere brengen. 
- Niettwe aanslag bij toepassing van 
artikel 7 4bis van de geco01'dineerde wetten 
betre!Jende de i1ilcomstenbelastingen.- Bij 
deze bepaling vom·gesclweven te1·mijn. -
Maximttm te~·mi.Jn vom· een niettwe aan
slag. - Nieuwe aanslag ten lcohie1•e ge
bmcht na de nietigve1'7claring van een aan
slag en voordat deze te1·mijn is beginnen te 
lopen. - Geldigheid. - Door de tennijn 
te bepalen waarbinnen de administratie 
in bepaalde voorwaarden een nieuwe aan
slag mag vestigen, stelt artikel 74bis van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen de uiterste datum 
tot vestiging van een nieuwe aanslag vast 
op straffe van verval, doch verbiedt de 
administratie niet een nieuwe aanslag 
ten kohiere te brengen, vanaf de nietig-
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verklaring van de oorspronkelijke aan
slag en voordat deze termijn is beginnen 
te lopen, zelfs zo tegen de beslissing tot 
nietigverklaring op dat ogenblik of later 
voor het hof van beroep een beroep inge
steld wordt. 

24 januari 1967. 634 

11. - Aanslag en ten kohie1·e b1·engen. 
- Subsidiaire aanslag en ve1·zoek om gel
digmaking van deze aanslag, doo1· de admi
nistmtie. - Ajstand van het be1·oep dom· 
de belastingplichtige. - Afstand zonder in
vloed op de s1tbsidiaire aanslag. -Wan
neer de administratis een subsidiaire 
aanslag heeft gevestigd en aan het hof 
van beroep, waarbij aanhangig is het 
beroep van de belastingplichtige tegen de 
beslissing van de directeur der belastin
gen, vraagt dat het deze aanslag over
eenkomstig artikel 74bis van de gecoi:irdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen geldig verklaart, mag de 
belastingplichtige geen geldige afstand 
meer doen van zijn beroep noch het hof 
van beroep van de kennisneming van het 
verzoek om geldigverklaring betoven. 
(Eerste zaak.) 

7 maart 1967 (twee arresten). 854 

12. - Aanslag en ten kohie1·e brengen. 
- TV ede1·aankoop van het aandeel van een 
we1·kend vennoot van een coope1·atieve ven
nootschap doo1· deze vennootschap.- Aan
slag in de mobilienbelasting ten laste van 
de vennootschap. - Subsidiai1·e aanslag 
in de bed1·ijjsbelasting en de aanmtllende 
pe1·sonele belasting ten laste van de ven
noot. - Aanslagen geg1·ond op hetzelfde 
belastingelement. W ettelijkheid van 
de subsidiaire aanslag. - W anneer de 
administratis, ten gevolge van de weder
aankoop van het aandeel van een wer
kend vennoot van een coi:iperatieve ven
nootschap door deze vennootschap, een 
aanslag in de mobilienbelasting ten laste 
van de vennootschap heeft gevestigd, 
heeft zij wettelijk het recht om_aan het 
hof van beroep, waarbij aanhangig is het 
beroep van de belastingplichtige tegen 
de beslissing van de directeur der belas
tingen die deze aanslag aanvaardt, ten 
laste van de vennoot een op hetzelfde be
lastingelement gegronde subsidiaire aan
slag te onderwerpen, niet aileen in de 
bedrijfsbelasting doch tevens in de aan
vullende personele belasting. (Gecoi:irdi· 
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 74bis.) (Beide zaken.) 

7 maart 1967 (twee arresten). 854 

CASSATIE, 1967. - 46 

13. - Aanslag en ten kohie1·e brengen. 
- W ederaanlcoop van het aandeel van een 
werkend vennoot van een coope1·atieve ven
nootschap door deze vennootschap.- Aan
slag in de mobilienbelasting ten kohiere 
geb1·acht ten name van de vennootschap.
Aanslag te niet gedaan om een ande1·e 
1·eden dan de jo1·clusie.- Nieuwe aanslag 
'tn de bedrijjsbelasting en de aanvullende 
personele belasting ten kohie1·e gebracht ten 
name van de vennoot. - Reclamatie ve1·· 
W01']Jen. - Hof van beroep waa1·bij het 
beroep van de vennoot aanhangig .is. -
Subsidiai1·e aanslag in dezelfde belastin. 
gen. - Aanslagen die alle op dezelfde be
lastingelementen berusten. - Ve1·nieti
glng dom· het hof van beroep van de nieuwe 
aanslag om een ande1·e 1·eden dan de jor
clusie. - W ettelijke geldigve1·klaring van 
de subsidiai1·e aanslag. - Wanneer, ten 
gevolge van de wederaankoop van het 
aandeel van een werkend vennoot van 
een coi:iperatieve vennootschap door deze 
vennootschap, een aanslag in de Inobi
lienbelasting, ten name van de vennoot
schap gevestigd, nietig verklaard is om 
een andere reden dan de forclusie en 
de administratis regelmatig een nieuwe 
aanslag in de bedrijfsbelasting en de aan
vullende personele belasting heeft ten 
kohiere gebracht ten name van de ven
noot, die na verwerping van zijn recla
matie een beroep heeft aangetekend voor 
het hof van beroep, kan dat hof, bij de 
nietigverklaring van de nieuwe aanslag 
wegens een andere reden dan de forclusie, 
de subsidiaire aanslag zowel in de aan
vullende personele belasting als in de 
bedrijfsbelasting, welke hem overgelegd 
wordt en ten name van de vennoot is 
gevestigd op dezelfde belastingelementen 
als de twee vorige aanslagen, geldig ver
ldaren. (Gecoi:irdineerde wetten betref
fendedeinkomstenbelastingen,art. 74bis.) 

ll april 1967. 976 

14. - Aanslag en ten lcohie1·e brengen. 
- Nieuwe aanslag gevestigd bij toepas
sing van a1·tikel 7 4bis van de gecoo1·di
neenle wetten betretfende de inkomstenbe
lastingen. - Gezag van 1'echte1·lijk ge
wijsde van de beslissing wacwbij de om·
spmnkelijlce aanslag nietig 1Je1·klaa1·dwordt. 
- Omvang. -Ret gezag van het rech
terlijk gewijsde van een arrest van het 
hof van beroep waarbij een aanslag in de 

, inkomstenbelastingen nietig wordt ver-
ldaard strekt zich uit tot de nieuwe aan
slag, welke n11dien is gevestigd, bij toe
passing van artikel 74bis van de gecoi:irdi
neerde wetten betreffende de 'inkOinsten-
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belastingen, op dezelfde belastingelemen
ten als de oorspronkelijke aanslag. 

22 april 1967. 1024 

9. Aanslagbiljet. 

15.- Aanslagbiljet.- Eerste daad van 
de uitvoe1'ingsp1·ocedtwe. - Ret aanslag
biljet is de eerste daad van de uitvoe
ringsprocedm·e inzake directe belastin
gen. 

16 mei 1967. ll09 

10. Buitengewone te1·mijn. 

16. - Buitengewone te1·mijn van aan
slag. - Stelsel vcm a1·tikel 7 4 van de ge
coonlineeTde wetten, gewijzigd bij w·ti
kel 30 van de wet van 8 maa1·t 1951.- Be
lastbaar inkomen van een belastingplich
tige, hoge1· dan datgene hij aangegeven 
heeft. - Recht van de administmtie om de 
belasting of het belastingsupplement te 
vorderen of navonle1·en gedurende cl?·ie 
jaar met .ingang van 1 janttw·i van het 
dienstjaw· voo1· hetwelk de belasting had 
moeten gevestigd wonlen. - Uitgest?·ekt
heid van dat 1'echt. - In het stelsel van 
artikel 7 4 van de gecoordineerde wet ten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
wijzigd bij artikel 30 van de wet van 
8 maart 1951, wanneer het belastbaar 
inkomen van een belastingplichtige hoger 
is dan datgene hij als dusdanig in het 
aangifteformulier voorgeschreven bij arti
kelen 53 en 54 heeft vermeld, mag de 
administratie de belasting of het belas
tingsupplement vorderen of navorderen 
gedurende drie jaar met ingang van l ja
nuari van het dienstjaar voor hetwelk de 
belasting had moeten gevestigd worden, 
zelfs op het aangegeven bedrag en zelfs 
op de elementen waarvan zij kennis had 
v66r het verstrijken van de gewone aan
slagtermijn of ter gclegenheid van een 
eerste wijziging van de aangifte. 

13 september 1966. 55 

17. - Buitengewone aanslagteTmijnen. 
- Te1·mijn van vijf jaa1· ingesteld bij 
a?"tikel 7 4, lid 3, van de gecoonlinee1·de 
wetten. - Toepassingsvoonoaw·de. - Be
oordeling doo1' de feitem·echtB1'. -De aan
slagtermijn van vijf jaar, gesteld bij arti
kel 7 4, lid 3, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, in 
geval van gebrek aan of ontoereikend
heid van aanslag wegens het gebrek aan 
aangifte of de overlegging van een onvol-

ledige of onjuiste aangifte, is slechts van 
toepassing wanneer de belastingschuldige 
vrijwillig gehandeld heeft met het in
zicht de belasting te ontduiken; dit in
zicht wordt soeverein in feite beoordeeld 
door de rechter. 

23 mei 1967. 1158 

18. - Buitengewone te1·mijn. - Stelsel 
van v661· de wet van 8 maa1·t 1951. - Te 
laat ingediende aangifte. - Aanslag bin
nen de gewone tennijn. - Ande1·e aan· 
slag binnen de buitengewone te1'mijn op 
doo1· de administmtie 1'eeds voo1· het ve1'· 
st1·ijken van de gewone termijn gekende 
gegevens.- Wettelijkheid.- Reeds v66r 
de wet van 8 maart 1951 kon de admi
nistratie, in geval de aangifte te laat 
ingediend was, wettelijk een aanslag bin
nen de buitengewone termijn vestigen, 
zelfs op gegevens die zij reeds kende v66r 
het verstrijken van de gewone termijn en 
zelf's zo zij reeds een eerste aanslag bin
nen de gewone termijn had gevestigd. 

30 mei 1967. 1188 

ll. W ijziging doo1· de administmtie 
van een aangifte. 

12. Belastingcommissie. 

19. - Fiscale commissie. - Ve1plich
ting het advies met Tedenen te omkleden. -
Ve1·eisten van deze vm·plichting.- Dever
wijzing gedaan in het advies van de 
fiscale commissie naar de vaststellingen 
van de controlecu· en naar het bericht van 
wijziging dat naar eiser werd gestuurd, 
gevoegd bij overwegingen die, verre van 
te verwijzen naar de bijzondere redenen 
welke de cmmnissie ertoe hebben doen 
besluiten uitspraak te doen zoals ze heeft 
gedaan, van aile nauwkeurigheid ont
bloot zijn en die op om het even welke 
betwisting bctreffende het bedrag van de 
belastbare inkomsten kunnen toegepast 
worden, volstaat niet om het advies van 
de connnissie met redenen te omkleden 
overeenkomstig artikel 55, § 3, lid 3, van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en artikel 33 van 
het koninklijk besluit van 22 september 
1937, zoals gewijzigd door artikel I van 
het koninklijk besluit van 30 december 
1939. 

II oktober 1966. 195 

. 20. - Raming van de belastba1·e basis. 
- Eensluidend advies van de fiscale com-
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missie. - Op welke voo?'waa?'den de belas
tingplichtige het bedrag van de belastba1·e 
inkomsten geldig kan betwisten. - Wan
neer de belastingplichtige aangeslagen 
wordt, na een wijzigingsbericht ontvan
gen te hebben en op het eensluidend en 
regelmatig advies van de fiscale com
missie, moet hij, om het bedrag van de 
belastbare inkomsten regelmatig te kun
nen betwisten, het bewijs leveren van 
het juiste bedmg van deze inkomsten. 
(Gecoordineerde wetten betreffencle de 
inkomstenbelastingen, art. 55, § 3.) 

3 januari 1967. 528 

21. - Raming van de belastbm·e gmnd
slag. - Fiscale comrnissie. - Met het 
advies van deze cornrnissie oveTeenstern
mende aanslag. - Bewijs van het j~tiste 
bed1·ag van de belastba?'e inlcomsten ten 
laste van de belastingschttldige. - I'Van
neer de gronclslag van de aanslag met 
het aclvies van de fiscale commissie over
eenstemt, kan de belastingplichtige de 
vermindering enkel bekmi:ten, bij wege 
van reclamatie, door overlegging van het 
bewijs van het juiste bedrag van zijn 
belastbare inkmnsten. (Gecoo:t•clineerde 
wetten betreffencle de inkomstenbelas
tingen, art. 55,§ 3, licl4.) 

25 april 1967. 1044 

13. Aanslag vcm ambtswege. 

22. - Ambtshalve gevestigde aanslag. 
- Vaststelling van cle aanslagbasis. -
F eit clat de cloo?' cle aclminist?·atie e1·uit 
get1·olcken gevolgen lean ?'echtvaa?'digen. -
Soeve1·eine beoo?·cleling door het hof van 
bemep.- Het hof van beroep beoorcleelt 
soeverein in feitc of het feit waarop de 
aclministratie steuncle om, in een van 
mnbtswege gevestigcle aanslag, de aan
sla.gbasis vast te stellen al clan niet de 
gevolgen vvelke de aclministratie eruit 
trok kon rechtvaarcligen. ( Gecoorclineercle 
wetten betreffonde de inkomstenbelastin
gen, art. 56.) 

18 oktober 1966. 233 

23. - Aanslag van ambtswege. -
Nie~twe aanslag.- Belastingsclmldige die 
niet binnen de wettelijlce tennijn op een 
v1·aag orn inl?:chtingen amtwoorclt. - Aan
slag van arnbtswege wettelijlc. - Indien de 
belasting}Jlichtige niet binnen de wette
lijke termijn op een vraag om inlichtingen 
van de adl-Ttinistratie antwoordt kan deze 
wettelijk de aanslag van ainbtswege ves
tigen, zelfs indien het gaat om. een 

nieuwe aanslag ingekohierd krachtens 
artikel 7 4bis van de gecoordineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen. 
(Gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 55 en 56.) 

22 november 1966. 394 

24. - Aanslag van ambtswege. - Be
lastba?'e g1·ondslag wellce inlcornsten behelst 
die niet wettelijlc belastbaa?' zijn. - Wille
lceu?·ige vaststelling van cle belastba1·e g?·ond
slag. - TT e1'nietiging en niet ve1·minde-
1'ing van de ·aanslag. - Het hof van be
roep clat, op regelmatig beroep van de 
belastingschuldige tegen de beslissing van 
de directeur van de belastingen, beslist 
dat de belastbare grondslag waarop de 
aanslag van ambtswege gevestigd werd 
op willekeurige wijze gevestigd werd om
dat hij inkomsten behelst welke niet wet
telijk belastbaar zijn, moet die aanslag 
vernietigen en mag het bedrag ervan niet 
vermincleren. 

6 december 1966. 448 

25.- Aanslag van arnbtswege. - Geen 
ve1·plichting vooT cle administmtie de belas
tingsch?tldige te laten weten dctt de acmslag 
van ambtswege zal gevestigd wonlen. - In 
de gevallen bepaald in artikel 56 van de 
gecoordineercle wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, is de aclministratie 
niet ertoe gehouden, vooraleer de aan
slag te vestigen, aan de belanghebbende 
te laten weten dat de aanslag van am.bts
wege zal gevestigd worden. 

28 februari 1967. 822 

26.- Aanslag van ambtswege.- Stel
sel inge1·icht cloo1' de m·tilcelen 37 tot 4.0 van 
het lconinlclijlc beslttit van 22 septembe1· 
1937. - Geen ve1·plichting op het lcohie1• 
noch op het aanslagbiljet te ve1·melden clat 
de aanslag van ambtswege gevestigd is. -
De artikelen 37 tot 40 van het koninklijk 
besluit van 22 september 1937, tot uit
voering van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkom.stenbelastingen, ver
eisten niet dat op het kohier en dienvol
gens op het aanslagbiljet werd vermeld 
dat de aanslag van ambtswege gevestigd 
vvas. 

28 febrmiri 1967. 822 

27. - Aanslag van ambtswege. - Be
lastingplichtige die gecl7t1'encle rnem· clan 
twintig dagen en zoncle1· gegmncle ?'eclenen 
nalaat de doo1· de aclministmtie gevmagcle 
ophelcleringen bet?'etfende zijn aangijte te 
ve?'st?·elclcen. - TVettelijlc van arnbtswege 
gevestigcle aanslag.- Wanneer een belas-
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tingplichtige gedurende meer dan twintig 
dagen en zonder gegronde redenen nalaat 
de gevraagde ophelderingen betreffende 
zijn aangifte te verstrekken, mag de 
administratis van ambtswege de aanslag 
vestigen. (Gecoi:irdineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen van 15 ja
nuari 1948, art. 55, § 1, lid 3, en 56.) 

21 april 1967. 1014 

28.- Aanslag van arnbtswege.- Aan
gifte in de belastingen. - Vraag van de 
aclminist1·atie om ophelde1·ingen. - Ge
br·ek acm antwoonl. - GebTek aan ge
g1·oncle r·edenen. - Soever·eine beooTdeling 
in feite door de r·echter·. - De rechter 
beoordeelt soeverein in feite of de belas
tingplichtige gegronde redenen heeft om 
na te laten de door de administratie ge
vraagde ophelderingen betreffende zijn 
aangifte te verstrekken. 

21 april 1967. 1014 

14. Raming van de belastbare 
gr·ondslag. 

29. Raming van de belastbar·e basis.
V oor-raad van de bij het afslniten van een 
boekjaa1· ove?·blijvende pTodulcten of goede
?'en. - Recht van de belastingplichtige te 
bewijzen dat een onde1·schatting, bij het 
afsluiten van het vo1•ig boelcjaaT of zelfs 
van vorige boelcja1·en bestond, niettegen
staande de ve1·meldingen van de balansen 
bet1·efjende die boelcjaTen. - Wanneer de 
administratis bewezen heeft dat de voor
raad van de bij het afsluiten van een 
boekjaar overblijvende produkten of goe
deren onderschat is, mag de belasting
plichtige het bewijs bijbrengen dat het
zelfde gold bij bet afsluiten van het vorig 
boekjaar en zelfs van vorige boekjaren, 
niettegenstaande de schattingen vermeld 
op de balansen betreffende die boekjaren. 

13 september 1966. 55 

30. - Raming van de belastbare grand
slag. - Recht voo?' de administmtie om 
doo1• alle ?'echtsmiddelen te bewijzen dat 
een alcte die tegen haa1· inge1·oepen w01·dt 
geveinscl is. - De admihistratie is ont
vankelijk om door aile rechtsmiddelen te 
bewijzen dat een akte die inzake directe 
belastingen tegen haar ingeroepen wordt 
geveinsd is. 

20 september 1966. 80 

31. - Raming van cle belastbare gr·ond
slag. - Authentielce alcte door de belas
tingplichtige tegen de administmtie inge-

r·oepen. - Ve1·klaringen van cle pa1·tijen 
in bedoelde akte. - Administmtie ontvan
lcelijlc orn de valsheicl e1·van te bewijzen. -
De·administratie vermag door aile rechts
middelen te bewijzen dat de door de par
tijen in een authentieke akte afgelegde 
verklaringen niet oprecht zijn, zonder 
dienaangaande tot een inschrijving van 
valsheid te moeten overgaan. 

20 septen1.ber 1966. 80 

32. - Rarning van de belastbare basis. 
- Eensluiclend advies van de fiscale com
missie. - Op welke voor·waanlen de belas
tingplichtige het bedr·ag van de belastbare in
lcomsten gelclig kan betwisten. - W anneer 
de belastingplichtige aangeslagen wordt, 
na een wijzigingsbericht ontvangen te heb
ben en op het eensluidend en regelmatig 
advies van de fiscale commissie, moet hij, 
om het bedrag van de belastbare inkom
sten regelmatig te ktmnen betwisten, het 
bewijs leveren van het juiste beclrag van 
deze inkomsten. (Gecoi:irdineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 55, § 3.) 

3 januari 1967. 528 

33. - Raming van de belastbare basis. 
- Belastingplichtige die geen inventaTis 
heeft opgernaalct. - Over·gelegde factu?·en 
en comptabele gegevens onvolledig. -
Vmag van de belastingplichtige zijn win
sten volgens de catego1·ieen van gelcochte en 
verlcochte proclukten te bewijzen. - Ver
we?·ping van deze vraag door de rechter. -
Wettelijlcheid. - Uit het feit dat de 
belastingplichtige geen inventaris heeft 
opgemaakt en dat de door hem overge
legde factm·en en comptabele gegevens 
onvoiledig en van bew1jskracht zijn 
ontbloot, kan de rechter wettelijk afiei
den dat de aanvraag om zijn winstmarge 
te bepalen aan de hand van de catego
rieen van gekochte en verkochte produk
ten niet in beschouwing kan genomen 
worden om de grondslag van de in de 
beclrijfsbelasting belastbare inkomsten te 
schatten. 

7 februari 1967. 717 

34. - Raming van de belastbare gr·ond
slag cloD?' de administr·atie van de clirecte 
belastingen. - Raming van clezelfcle in
lcomsten door het bestuur· van de regis
tratie. - Raming wellce de r·echter niet ver
bindt die de wettelijlcheid van de aanslag 
in de inlcomstenbelastingen moet beoO?·cle
len. - De rechter die de wettelijkheid 
van de raming van de belastbare grand
slag in de inkomstenbelastingen beoor-
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deelt, zoals die door de administratie der 
directe belastingen werd vastgesteld, is 
door de raming van het bestuur van de 
registratie niet gebonden. 

21 maart 1967. 909 

35.- Raming van cle belastba1·e g·roncl
slag. - Schatting van een onroe1·encl goed 
door cle aclministmtie 'met het oog op de 
vestiging van cle belasting op het kap·itaal. 
- Raming welke de rechter niet ve1·bindt 
die cle wettelijkheid van cle aanslag in cle 
inkomstenbelastingen client te beoo1·clelen. 
- De rechter is voor de raining van de 
belastbare grondslag van de inkmnsten
belastingen niet gebonden door de schat
ting van een onroerend goed welke de 
administratie gedaan heeft met het oog 
op de vaststelling van de belasting op 
het kapitaal. 

21 1naart 1967. 909 

36. - Anmtaliteit van de belasting. -
Gecoo?·dineeTde wetten bet1·efjende cle in
komstenbelastingen, artikel 32. - Dmag
wijclte van cle Tegel. - De regel van de 
annualiteit van de belasting, gehuldigd 
door artikel 32 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, verhindert in beginsel niet dat de 
administratie, voor de vaststelling van de 
belastbare inkomsten van een dienstjaar, 
gegevens van vroegere dienstjaren als fei
telijke vermoedens tot grondslag neemt. 

25 april 1967. 1044 

37. - Raming van de belastba1·e gTond
slag. - ·Fiscale commissie. - Met het 
aclvies van deze commissie oveTeenstem
mencle aanslag. - Bewijs van het jttiste 
beclrag van de belastba1·e inkomsten ten 
laste van cle belastingschuldige. - vVan
neer de grondslag van de aanslag lTJ.et 
het advies van de fiscale commissie over
eenstemt, kan de belastingplichtige de 
vermindering enkel bekomen, bij wege 
van reclamatie, door overlegging van het 
bewijs van het juiste bedrag van zijn 
belastbare inkomsten. (Gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas'
tingen, art. 55, § 3, lid 4.) 

25 april 1967. 1044 

15. Raming van de belastba1·e g1•ondslag 
clam· tekenen of indicien 

van gegoedheid. 

38. - Ram·ing van cle belastbare grand
slag volgens tekenen of inclicien van 
gegoeclheicl. - Vermoeden bepaald bij 

artikel 55, § 1, lid 3, van de gecoorclineeTcle 
wetten betTetfencle cle inkomstenbelastingen. 
- W ettelijk vermoeden van oo?'sp?·ong en 
vennoeclen juris tantum. - Ret vermoe
den opgeleverd door de tekenen of indi
cien waaruit een grond van gegoedheid 
blijkt hoger dan uit de aangegeven in
komsten voorkomt, is een wettelijk ver
moeden van oorsprong, dit beduidt dat de 
sommen waarop het betrekking heeft, tot 
tegenbewijs toe, worden vermoed voort 
te komen van belastbare inkomsten door 
de uitoefening van de beroepsbedrijvig
heid van de belastingschuldige. (Gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 55, § 1, lid 3.) 

22 november 1966. 394 

39. - Raming van cle belastba?'e g?'Oncl
slag doo?' middel van tekenen en inclicien 
van gegoedheid. - GeldveThanclelingen 
van cle V?'mtw van de belastingplichtige. -
In lwever cle ?'echte?' op clat element kan 
steunen om de belastba?'e grondslag te be
palen. - De rechter, die op feitelijke 
elementen steunt, kan wettelijk beslissen 
dat de geldverhandelingen van de vrouw 
van een belastingplichtige geldmiddelen 
Iaten blijken waarvan de oorsprong door 
geen positieve en contro]eerbare gege
vens verantwoord wordt, en die geldmid
delen als tekenen en indicien beschouwen 
welke van een hogere graad van gegoed
heid doen blijken dan die welke uit de 
aangifte blijkt van de bedrijfsinkomsten 
van die belastingplichtige. 

3 januari 1967. 528 

40. - Raming van cle belastba1·e g?'Oncl
slag doo1· middel van tekenen en inclicien 
van gegoedheid. - Geldverhandelingen 
van de vTouw van cle belastingplichtige. -
Tekenen en indicien dam· de administ1·atie 
in acht genomen om cle belastbare g?·oncl
slag te vestigen. - Geen verplichting voo1· 
de aclminist1·atie om aan de echtgenote van 
de belastingplichtige uitleg te vmgen. -
Wanneer de administratie steunt, als 
tekenen en indicien van de inkomsten 
van een belastingplichtige, op geldver
handelingen van de vrouw van die belas
tingplichtige, welke geldmiddelen Iaten 
blijken waarvan de oorsprong door geen 
positieve en controleerbare gegevens ver
antwoord wordt, is zij niet verplicht nit
leg te vragen aan de echtgenote van die 
belastingplichtige, die niet afzonderlijk 
belast wordt. (Gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel 55.) 

3 januari 1967. 528 
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41. - Raming van de belastbw·e g7·ond
slag val gens telcenen of indicien. - V M'

gelijlcing van de vennogens bij het begin 
en op het einde. van een pe1·iode van twee 
jaa1·. - Vermogensctcc7·es niet verantwoord. 
- Vermogensacc1·es wacwmee M' slechts 
?'ekening mag gehottden wonlen in zover 
het een nettoactiej ttitmaalct. - W anneer 
de administratie, orn de belastbare grand
slag in de bedrijfsbelasting van een belas
tingschuldige te bepal6li, de vermogens 
van deze belastingschuldige vergeleken 
heeft gedm·ende een periode van twee 
jaar tijdens welke hij ononderbroken zijn 
bedrijfsactiviteit heeft doorgedreven, kan 
een niet gerechtvaardigcl vermogensac
cres slechts als token of inclicie, waaruit 
een hogore graad van gegoegdheid blijkt 
dan nit de aangegeven inkorr1sten, aan
genom.en worden voor zover het, vrij van 
aile schulden, een netto-actief uitmaakt. 
(Gecoi:irdineerde wetton betreffende de 
inkornstenbelastingen, art. 27, § l, 55 
en 56.) 

28 februari 1967. 822 

42.- Raming van de belastbw·e g1'0nd
slag. - Gezinsttitgaven. - Telcenen en 
ind1:cien die tot basis lctmnen dienen voo?' 
de 7·aming van de belastbw·e g1·ondslag. -
De gezinsuitgaven, welke ook hlm be
drag zij, leveren indicien op voor het be
staan van de inkmnsten door middel 
waarvan zij gedaan zijn en kmm.en dus, 
eventueel 1net andere gegevens, tot basis 
dienen voor de raming van de belast
bare grondslag volgens tekenen en indi
cien, overeenkomstig artikel 55 van de 
gocoi:irdineerde wetten. 

23 mei 1967. 1158 

16. Rmning van de belctstbm·e gronclslng 
b?:j vergelijlcing met soo7·tgelijlce 

belctstingplichtigen. 

43.- Raming van de belastbm·e inlcom
sten door ve7·gelijlcing met sooftgelijke 
sclwtplichtigen. - Aanslctg gevestigd mtn 
de lwnd vcm het gemiclclelcle van de in
lcomsten vcm soo1·tgelijlc e?'lcencle schctt
plichtingen. - TVettelijlcheicl. - Ret be
drag van de belastbare inkmnsten mag 
wettelijk bepaald 'Norden aan de hand 
van het gemiddelde van de nonnale win
ston van soortgelijke belastingplichti
gen oordeelkundig uitgekozon. (Gecoi:irdi
ne6l·de wetten betreffende de inkomsten
bolastingon, art. 28.) 

18 oktobcr 1966. 234 

44. - Raming van cle belastba1·e g1'0nd
slag bij vergelijking met de nonnale in
lcomsten van soo1·tgelijlce belctstingplichti
gen. - Door de belastingschuldige voo?'ge
legde boelchottding. - Bewijslcmchtig be
stanclcleel. - Soeve1·eine beoo1·deling doo?' 
de jeitenrechter. - Ret hof van beroep 
dat uitspraak doet over wettelijkheid 
van een bij vcrgelijking met do norrnale 
winston van een soortgelijke belasting
plichtigo gevestigde aanslag beoordeelt 
soeverein in feite of de door de belasting
schuldige overgelegde boekhoucling vol
cloende waarborgen van juistheid biedt 
en als bewijskrachtig client te worden 
beschouwd. (Gecoi:i1·clineerdo ·wetton be
treffonde do inkomstcnbelastingen, arti
kel 28.) 

14 rnaart 1967. 874 

45.- Rcm~ing van de belastba?'e g1'0nd
slag. - Ve7'gelijlcing met cle nonnale 
winsten van soo1·tgelijke oncle1·nemingen. -
Beg1·ip. - Artikel 28 van de gecoi:irdi
ne6l'de wetten van 15 januari 1948 betref
fende de inkoirtstenbelastingen voorziet 
de vergelijking met de norm.ale winston 
van soortgelijke ondernemingen en niet 
noodzakelijk Inet die van in iclentieke 
omstancligheden uitgebate ondernemin
gen. 

18 n'aart 1967. 889 

46. - Rcm~ing van cle belastbm·e grand
slag cloo1· ve1·gelijlcing met soo7'tgelijke be
lastingschttldigen. - Fo1jaitai1'e belas
tingg7'onclslagen vastgestelcl in gemeen ove?'
leg met de belanghebbencle beclrijjsg7'oepe-
1'ingen. - Bijzoncle1· bewijsmiclclel clctt de 
ctdministnttie mag toepctssen bij gcb1·eke 
van bewijskntchtige gegevens. - Bestaan 
or geon bewijskrachtige gegevens dan lmn 
de adrninistratie de belastbare inkomsten 
van de belastingplichtige vaststellen, bij 
toepassing van het bijzonder bij artikel 28 
van de gecoiirclineerde wctten betref
fencle de inkornstenbelastingen voorge
schreven bewijsrnidclel, door ,~ergolijking 
met de nonnale winston van soortgelijke 
belast.ingschuldigen en vooral door middel 
van de forfaitaire belastinggrondslagen 
vastgesteld in gmneen ovcrlcg met de 
belanghebbende bedrijfsgroeperingen. 

21 april 1967. 1014 

47.- Raming vcm de belctstbare g7·ond
slag cloo7' ve7'gelijking met soo7·tgel~jlce 
belastingsclmlcligen. - Fmjctitai1·e belcts
tingg?'onclslagen vctstgestelcl in gemeen ove7'
leg met cle becb·~jjsg1'0epe7'ing vcm de lancl
bomve?'s. - Gronclslagen vastgestelcl met 
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inachtneming van de gemiddelde kwaliteit 
van de gronden van de st1·eek. - Bij de 
vaststelling van de forfaitaire grondsla
gen bedoeld bij artikel 28 van de gecoiir
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, die moeten dienen tot 
het bepalen van de belastbare inkomsten 
van de landbouwers, wordt rekening ge
houden met de gemiddelde kwaliteit van 
de grond van de streek. 

21 april 1967. 1014 

48.- Raming van de belastbare grond
.slag doo1· vergelijlcing met soo1·tgelijlce be
lastingschttldigen. - Fo1jaitai1·e g1·ond
slagen vastgesteld in gemeen ove1·leg met 
de belanghebbende becl1·ijjsg1·oepe1·ingen.
G1'0ndslctgen waa1·van slechts lean wonlen 
ajgezien zo cle belastingschtddige positieve 
en controlee1·ba1·e gegevens voo1·b1·engt waar
uit ttitzonde1'lijlce exploitatieomstanclighe
den blijlcen. - Ret hof van beroep kan 
enkel afwijken van de forfaitaire grond
slagen die overeenkomstig artikel 28 van 
de gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen vastgesteld zijn in 
gemeen overleg met de belanghebbende 
bedrijfsgroeperingen, ingeval de belas
tingschuldige ter bestrijding van de toe
passing ervan positieve en controleerbare 
gegevens voorbrengt waaruit uitzonder
lijke exploitatieomstandigheden blijken. 

21 april 1967. 1014 

49.- Raming van cle belastba1·e grand
slag. - Raming doo1· ve1·gelijlcing met 
soo1•tgelijlce belastingplichtigen. - Geldig
heidsvoorwaanlen van deze procecltwe. -
Opdat artikel 28 van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkmnstenbelastin
gen wettelijk toegepast wordt volstaat 
het dat de vergelijking van de bedrijfs
inkomsten van de belastingplichtige 
wordt gemaakt met de normale winsten 
van belastingplichtigen die een bedrijf 
uitoefenen van dezelfde soort, dat met het 
bedrijf van belanghebbende voldoende 
punten van gelijkenis vertoont. 

16 n:1ei 1967. 1111 

50. - Raming van de belastbare g1·ond
slag. - Raming doo1• ve1·gelijlcing met 
soo1·tgelijlce belastingplichtigen. - T1 e1·ge
lijlcing vereist niet dat de belastingplichtige, 
die als 1Je1·gelijlcingspunt is gelcozen, han
del d1·ijjt in dezeljde goede1·en of hetzelfde 
artilcel. - Artikel 28 van de gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen vereist niet dat de belasting
plichtige die als vergelijkingspunt wordt 
gekozen handel drijft in dezelfde goede-

ren als de betrokken belastingplichtige, 
laat staan handel drijft in hetzelfde arti
kel. 

16 mei 1967. 1111 

51. - Raming van de belastbm·e g1'01)-d
slag do01· vergelijlcing met soo1·tgelijlce be
lastingplichtigen. - Beslissend lcamlcter 
en bewijslcmcht van de ve1·gelijlcingspun
ten. - Soeve1•eine beoordeling do01· de 
jeitenrechte1·. - Ret beslissend karakter 
en de bewijskracht van de gelijkaardig
heid van de normale winsten van soort
gelijke belastingplichtigen worden soeve
rein door de feitenrechter beoordeeld, om 
bij gebreke van bewijskrachtige gege
vens de belastbare winsten of baten van 
de belastingplichtigen vast te stellen. 

16 mei 1967.. 1111 

17. Ajt1·e!c van de bed1·ijjsttitgaven 
en -lasten. 

52. - Bed1·ijjslasten en -uitgaven. 
T1 ennootschap op aandelen. - G1'0epsver
zelceringsp1·emies gesto1·t ten voo1·dele van 
behee1·de1's van de vennootschap.- Behee1·
de1·s do01· geen bediendenove1·eenlcomst ge
bonden acm de vennootschap. - Stortin
gen clie geen schenlcing cloch een bezolcli
ging van hun p1·estaties ttitmalcen. -
Sto1·tingen ajt1·elcbaa1· van cle winsten van 
de vennootschap. - De groepsverzeke
ringspremies door een vennootschap op 
aandelen gestort ten voordele van haar 
beheerders, zelfs wanneer er tussen hen 
en de vennootschap geen bediendenover
eenkomst bestaat, zijn van hare winsten 
aftrekbaar, ten titel van bedrijfsuitgaven, 
zo zij niet een schenking doch een bezol
diging uitmaken, dit wil zeggen een vaste 
of veranderlijke vergelcling van hun 
prestaties. 

13 septen:1ber 1966. 59 

53. - Becl1'ijjslasten en becl1·ijfsttitga
ven. - Sommen betaald als inte1'esten van 
leningen aan een holdingvennootschap, 
wellce in het buitenlancl gevestigd is en e1· 
oncle1·wo1vpen is aan een fiscaal 1'egime clat 
afwijlct van het gemeen 1'echt. - TV ettelijk 
VM'moeden van veinze1·ij. - Belasting
schulclige die het tegenbewijs leve1·t, voo1· 
een cleel, clat cle betalingen aan we1·kelijke 
en op1·echte ve1'1'ichtingen beantwoorclen en 
dat zij de 1WTmale pe1·lcen niet ove1·sch1'ij
den.- Ajtrelclcing aangenomen in cle pe1'
ken van het bewijs. - TV ettelijlce beslis
sing. - Is wettelijk de beslissing welke 
slechts als aftrekbare bedrijfslasten aan-
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neemt, sommen betaald als interesten 
van leningen, retributien of bezoldigin
gen voor prestaties of diensten door een 
belastingplichtige betaald aan een hol
dingvennootschap, welke in het buiten
land gevestigd is en er onderworpen is 
aan een fiscaal regime dat afwijkt van 
het gemeen recht, in zover de belasting
schuldige het dubbel bewijs geleverd 
heeft dat deze betalingen beantwoordden 
aan werkelijke en oprechte verrichtingen 
en dat zij de normale perken niet over
schrijden. (vVetten betreffende de inkom
stenbelastinge!'l, gecoi:irdineerd op 15 ja
nuari 1948, art. 26, § 4 [art. 1 van de wet 
van 23 januari 1954].) 

27 september 1966. 130 

54. ~ Ajtr·ek van de beclr·ijjsuitgaven en 
-lctsten. ~ Bewijs van cle wm·kelijkheicl en 
van het beclr-ag cler· ttitgaven en lctsten op 
de belastingplichtige 1"ttstend. ~ De recht
vaardiging van de werkelijkheid en van 
het bedrag van de bedrijfsuitgaven en 
-lasten rust op de belastingplichtige clio 
deze van zijn brutowinsten beweert af te 
trekken. (Gecoi:irdineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 26.) 

25 oktober 1966. 273 

55. ~ Ajtrekking van bed1'ijjslasten en 
-onkosten. ~ Zeke1'e en vaststaancle schttlcl. 
~ Voonvam·clen. ~ On'l zeker en vast
staand te zijn is het vereist dat de schuld 
die, krachtens artikel 26, § 1, van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, aftrekbaar is van 
de in artikel 25 van dezelfde wetten be
paalde inkomsten, gepreciseerd kan wor
den wat haar bedrag betreft. 

8 november 1966. 338 

56. ~ Ajtr·elc van cle beclrijjsuitgaven 
en lasten. ~ Tijdens het belastbam· tijcl
pe1'k niet betaalcle tdtgaven. ~ V oor·waar·. 
den die ve1'eist wor·den voo1' de ajtr·ek. ~ 
Om te worden afgetrokken van het bruto
bedrag van de in artikel 25 van de geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen bedoelde inkomsten en te 
worden beschouwd als gedaan tijdens 
het belastbaar tijdperk, moeten de be
drijfsuitgaven, die niet betaald zijn, tij
dens deze periode het karakter van vast
staande en zekere schulden hebben ver
krengen en als dusdanig zijn geboekt. 
(Gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 26, § l.) 

8 november 1966 en 30 mei 1967. 
338 en 1191 

57. ~ Ajtr·elcbar·e be1'oepsuitgaven en 
lasten. ~ Bezolcliging van cle jamilieleclen 
clie met cle ondenwmer samenwm·lcen. ~ 
Bezoldiging wellce een nonnaal loon niet 
over·schr-ijclt en in de beclr·ijjsbelasting aan
geslagen is. ~ Aftr·ekbare vergoecling. ~ 
V er·goecling clie hetzij werlcelijlc hetzij flc
tiej mag zijn. ~ De regel volgens de
welke het loon van de familieleden van 
de ondernemer ander dan zijn echtge
note, die met hem arbeiden tot de alge
n1ene knsten behoren, in zover het een 
normaal loon niet overschrijdt, is toe
passelijk zowel op het fictief als op het 
werkelijk betaald loon. (Gecoi:irdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 27, § 3, al. 2.) 

16 november 1966. 367 

58. ~ Ber·oepslasten en uitgaven. ~ 
V m·schillende ver·goeclingen. ~ Vergoe
cling toegelcencl voor· be1·oepsuitgaven. ~ 
V m·goedingen ttitgesloten van cle bm·oeps
inlcomsten, zoncler· clat degene die ze ont
vangt, ten ove1·staan van de flsctts, het 
gebr·tdlc er·van moet r·echtvaar·cligen. ~ Be
r·oepsuitgaven in hoofde van de wedcge
vm· die ze ttitkee1·t. ~ Voo1·waar·den. ~ 
Indien de vergoedingen toegekend voor 
beroepsuitgaven worden beschouwd als 
geen beroepsinkomsten uitmakende in 
hoofde van degene die ze ontvangt, zon
der dat hij ten overstaan van de fiscus 
het gebruik ervan moet rechtvaardigen, 
mogen niettemin die vergoedingen slechts 
als beroepsuitgaven worden beschouwd, 
in hoofde van degene die ze uitkeert, 
indien hij de werkelijkheid, het bedrag 
en het bedrijfskarakter ervan rechtvaar
digt. (Gecoi:irdineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 29, § l, 
26, § 2-30.) 

16 november 1966. 367 

59. ~ Ajtr·elcban becl1'ijjstdtgaven en 
lasten. ~ V ennootschap die ctan haar be
heenlers mits betaling van een inter·est 
sommen ontleent. ~ Vennootschap clie na
clien deze sommen zoncler· interest ttitleent 
nan een feitelijke ver·eniging wanr·van clie
zelfcle beheercler·s licl zijn. ~ A1Yest clat 
beslist dnt cle cloo1' cle vennootschnp aan 
ham· beheer·cle1·s betaalcle interesten geen 
ciftrelcbar·e beclr·ijjslctsten ttitmaken. ~ Wet
telijkheid. ~ Schendt artikel 26 van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen niet het a,rrest van 
het hof van beroep dat het karakter van 
bedrijfslast niet erkent aan beweerde 
interesten, welke een vennootschap, als 
leenster, aan haar beheerders heeft be-
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taald wegens geleende geldsommen, in 
zover deze laatste overeenstemmen met 
geldsommen door de vennootschap zon
der interest uitgeleend aan een feitelijke 
vereniging, waarvan bedoelde beheer
ders lid zijn. 

14 februari 1967. 746 

60. - Ajt1·ek van de bedrijjslasten en 
uitgaven. - Doo'/' een naamloze vennoot
schap gedane uitgaven om de voo1·delen van 
een 1•eeds ve1·wezenlijkte kapitaalsve?·ho
ging te behouden. - Uitgaven die p1·inci
pieel een bed'l'ijjskarakter hebben. - De 
door een naamloze vennootschap gedane 
uitgaven om de voordelen van een 
reeds verwezenlijkte kapitaalsverhoging 
te behouden zijn principieel noodzake
lijk voor het verkrijgen en het behoud 
van haar bedrijfsinkomsten en kunnen 
dientengevolge als dusdanig van haar 
bruto-inkomsten aftrekbare bedrijfsuit
gaven uitmaken. (Geco6rdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel 26.) 

6 juni 1967. 1214 

61. - Ajtrek van de bed1·ijjslasten en 
tdtgaven, die p1·incipieel een bed?·ijjska
mkter hebben. - Beslissing welke deze 
ttitgaven als onajt·rekbaa1· van de b?·uto
inkomsten beschmtwt. - Voonvaa1·de van 
wettelijlcheid. - vVanneer door een be
lastingschuldige gedane uitgaven prin
cipieel een bedrijfskarakter hebben, kan 
de rechter niet wettelijk weigeren deze 
uitgaven als aftrekbaar van de bruto
inkomsten van deze belastingschuldige 
te beschouwen, tenzij hij de redenen op
geeft waarom zij in dit bepaald geval 
niet noodzakelijk zijn voor het verkrij
gen en het behoud van de bedrijfsin
komsten. (Grondwet, art. 97.) 

6 juni 1967. 1214 

62. - Ajtrelc van de bedTijjsztitgaven 
en -lasten. - BedTijjslast die volledig 
wordt gecompenseM·d doo1' een co1'1'elatieve 
en tegelijkertijd opeisbm·e schuldvo1·de1·ing. 
- Ajt1·ek geweige1·d. - Wettelijkheid. -
Het niet-aftrekken als bedrijfslast van 
het geschat bedrag van de uitgaven 
betreffende de latere uitvoering van de 
verbintenis aangegaan door een reclame
onderneming jegens de aangesloten fir
ma's, die tot voorwerp heeft pun ten tegen 
prenten te ruilen, wordt wettelijk ge
rechtvaardigd door het arrest dat vast
stelt dat deze last volledig gecompenseerd 
wordt door een correlatieve schuldvorde
ring die door de uitvoering van deze ver-

bintenis tegelijkertijd opeisbaar wordt. 
(Geco6rdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 26.) 

13 juni 1967. 1254 

18. Ajt1·elc van bed1·ijjsveTliezen 
van m·oegere dienstja1·en. 

19. Ajt1·elc van de reeds belaste element en 
teneinde dttbbele belasting 

te VM'mijden. 

63. - Ajtrelclcing van de 1·eeds aange
slagen elernenten ten einde een dubbele 
belasting te vM·mijden. - Financiele las
ten wellce van het bed1·ag van de reeds aan
geslagen inlcomsten. dienen te wo1·den ajge
trolclcen. - Be1·elcening. - Elementen tot 
grondslag van die be1·ekening. - Voor de 
berekening van de financiele Jasten die 
van het bedrag van de reeds aangeslagen 
inkomsten, welk bedrag van het belast
baar bedrijfsinkomen aftrekbaar is, die
nen afgetrokken te worden, worden de 
in de balans opgenomen waarden in aan
merking genomen, welke aileen, de door 
de wet voorgeschreven berekeningsele
menten uitmaken. (Geco6rdineerde wet
ten van 15 januari 1948, art. 52, § 5, 
lid 4.) 

21 februari 1967. 789 

64. - Be1·ekening van de reeds aange
slagen elementen ten einde een dubbele 
taxatie te vo01·lcomen. - 01·derelcening. -
Beg1·ip. - Een orderekening in de zin 
van artikel 52, § 5, van de geco6rdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, heeft tot doel hetzij ver
bintenissen hetzij verantwoordelijkheden 
weer te geven die geen invloed hebben op 
de schatting van de activa en het even
wicht van de balans. (Geco6rdineerde 
wetten van 15 januari 1948, art. 52, § 5, 
alinea 2.) 

21 februari 1967. 789 

65. - Ajt1·elc van de reeds belaste be
standdelen teneinde dubbele aanslag te 
vermijden. - Stelsel ingevoe1·d doo1· de 
wetten betrefjende de inlcomstenbelastingen, 
gecooTdinee1·d bij het beslttit van de Regent 
van 15 januari 1948. - Inte1·esten van 
hypothecai1·e schuldv01·de1·ingen op, in Bel
gie gelegen onmerende goederen. - Inte-
1'esten die moeten w01·den beschottwd als 
reeds aangeslagen inlcomsten, ten bed1·age 
van het lcadastmal inkomen van die onme
rende goederen. - Er blijkt nit de samen-
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lezing. van de artikelen 22 en 52, § 2, 
van de gecoordineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, dat de 
interesten van hypothecaire schuldvor
deringen op in Belgie gelegen onroerende 
goederen, onder het regime van evenge
noemde wetten gecoordineerd bij het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, als reeds aangeslagen inkmnsten 
moesten beschouwd worden ten bedrage 
van het kadastraal inkomen van die 
onroerende goederen. 

18 april 1967. 1005 

66. - Aft?'ek vcm de reeds belaste be
standclelen teneinde d~~bbele c~anslag te 
vermijden. - Inte?'esten van hypothecai1·e 
sclmldvonleringen wellce wonlen beschm~wcl 
als inkomsten Teeds aangeslagen ten be
lope van het kaclast1'aal inlcomen van de 
gehypothekee?·cle onmm·ende goecleren. -
JJI[ aat wc~m·in clie inkomsten van cle belast
bc~re inlcomsten hmnen ~vonlen aJget?·ok
lcen. - De reeds aangeslagen inkmnsten 
opgeleverd door hot deel van do into
reston van hypothecairo schuldvorderin
gen, ten belopo van het kadastraal in
komen van de gehypothekeerde onroe
rende goederon, n:wgen van de belaste 
inkomsten slechts worden afgetrokken in 
zover deze reeds aangeslagen inkornsten 
in het babig saldo van het beschouwd 
hoek- of rekeningjaar terug voorkmnen, 
dit wil zeggen voor hem totaal bedrag 
vom-af verrninderd met de daarop druk
kende fulanciele lasten en met een even
redig aandeel in de algmn.ene beheerskos
ten. (Gecoordineercle wetten betreffencle 
de inkmnstenbelastingen, art. 52, §§ 2 
en 4.) 

18 april 1967. 1005 

67. - Aft?·elc van cle 1'eecls belaste be
stanclclelen teneincle club bele aanslag te 
ve?'mijcl/en. - A1·tilcel 52, § 5, lid 1, van 
de gecoonlineenle wetten betre tfencle cle 
inkomstenbelc~stingen, gewijzigcl bij aTti
kel 1 van cle wet vc~n 13 j~~li 1959. -
DTaagwijclte. - Paragraaf 5, lid l, van 
artikel 52 van de gecoordineercle wetten 
betreffencle de inkomstenbelastingen, ge
wijzigd bij artikel 1 van de wet van 
14 juli 1959, stelt, voor de toopassing 
van § 4, littera a, van hetzelfde artikel, 
als regel de fulaneiele lasten, verbondon 
aan de sommen die de belastingsehuldige 
ontleend of in deposito of anderszins 
ontvangen heeft, in mindering gebraeht 
worden van de reeds aangeslagen in
komsten, clit wil zeggen ervan afgetrok
ken worden in de 1nate overeenstem
mend met de verhouding tussen de 

waarde van de bestanddelen die reeds 
aangeslagen zijn en krachtens § 3 al 
clan niet aftrekbare inkomston kunnen 
opbrengen en de waarde van de geza
menlijlm activabestanddelen. 

18 april 1967. 1005 

68. - Aft?·ek van cle 1'eecls belc~ste be
stcmclclelen teneincle clubbele c~anslc~g te 
vem~ijclen. - Sommen clie in deposito z1jn 
aangenomen of ontleencl, belegcl in een 
bepc~ctlcl c~ctiva-bestanclcleel, met name hy
potheccti1·e leningen. - Financiele lasten 
welke cl1'1~lcken op clit act iva- bestanclcleel. -
Financiele lctsten clie in veTbcmcl met clit 
activa- bestanclcleel clienen te wonlen ge
bntcht. - Wanneer in deposito aange
nomen of ontleonde bedragen in een be
paald activa-bestanddeel worden belegcl 
datal dan niet reeds aangeslagen inkmn
sten kan voortbrengen, ten deze hypo
thecaire leningen, moeten de financiele 
lasten uitgemaakt door de interesten van 
de deposito's en de leningen en die be
trek:king hebben op clit activabestand
deel, in verband worden gehracht n10t dit 
hestanddeel, krachtens lid 3, van § 5, 
van artikel 52 van de gecoordineerde 
wetten hetreffende de inkomstenbelas
tingen. 

18 april 1967. 1005 

69. - Aftrelc van cle ?'eeds belctste be
stanclclelen teneincle chtbbele aanslag te 
vem~ijclen. - A1·t'ilcel 52, § 5, licl 1, van 
cle gecoonlineenle wetten bet?'e tfencle de 
inlcomstenbelastingen. - Toepassing van 
§ 4, van hetzelfde artilcel in de' gevallen waaT
in cle belastingplichtige niet bewijst dctt cle 
ontleende of in deposito ontvangen sam
men in een bepaald cwtivct- bestcmddeel 
wenlen belegcl. - Artikel 52, § 5, lid 1, 
van de gecoordineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen drukt een 
equatie uit die het bij § 4 van hetzelfde 
artikel gestelde principe aanwendt in 
aile gevallen waarin de belastingplich
tige niet hewijst dat de door hem ont
leende of in deposito aangenomen sam
men in een hepaald activa-hestanddeel 
worden helegd. 

18 april 1967. 1005 

70. - Aft?·ek van de 1·eeds belaste be
standdelen teneinde clttbbele ctcmslag te 
ve1·mijden. - A1·tikel 52, § 5, licl 1, van 
de gecoonlinee?·de wetten bet1·efjende de 
inkomstenbelastingen.- Financiele lasten 
van cle m;,tleningen en deposito's.- Lasten 
die geacht wo1·den het gehele ctctief van de 
belastingplichtige te bezwaren en slechts 
in ve1·bandlcomen met een bepaalcl activa-
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bestanddeel in evenredigheid met cle be
lang·rijlcheid van clit actiej in ve1·houding 
tot het gehele actiej van de belastingplich
tige. - Volgens artikel 52, § 5, lid 1, 
van de gecoi:irdineerde wetten betref
fende de inkon1.stcnbelastingen worden de 
financiele lasten van de ontleningen en 
deposito's geacht het gehele actief van 
de belastingplichtige te bezwaren en met 
een bepaald activabestanddeel, dat, reeds 
aangeslagen, al dan niet aftrekbare in
kmnsten opbrengt, slechts in verband te 
komen in evem·edigheid met de belang
rijkheid van dit actief in verhouding tot 
het gehele actiefvan de belastingplichtige. 

18 april 1967. 1005 

71. - Ajtrelc van de 1'eeds belaste be
standclelen teneinde d~tb bele aanslag te 
ve1'1nijden. - Regel van a1'tikel 52, § 5, 
lid 3, van de gecoonlinee1·de wetten. -
Regel die tot doel heeft een bepaald activa
bestancldeel in ve1·band te b1'engen met de 
financiele lctsten die het conclitione1·en. 
Wanneer a.rtikel 52, § 5, lid 3, van de 
gecoordineerde vvetten betreffende de 
inkomstenbelastingen bepaalt dat, in
dien wordt aangetoond da.t de sommen, 
die de belastingplichtige ontleend of in 
deposito of anderszins ontvangen heeft, 
in een bepaald activa-bestanddeel wer
den belegd, de fumncielc lasten in ver
band worden gebracht met dat activa
bestanddeel, wordt daarbij beoogd dit 
bepaalcl activa-bestanddeel en de finan
ciele lasten die het conditioneren in on
derlinge betrekking te stellen. 

18 april 1967. 1005 

72. - Ajtrek van de reeds belaste be
standclelen teneinde d~tbbele aanslag te 
ve1'1nijclen. - A1·tilcel 52, § 5, lid 1 en 3, 
van de geco81'dineenle wetten betre ffende 
de inlcomstenbelastingen. - Bepalingen 
die een toepassingsmodaliteit zijn van de 
1·egel volgens wellce de 1·eeds aangeslagen 
inlcomsten slechts lc~mnen w01·den ajgetrolc
lcen in de mate waa1·in zij in het batig 
saldo van het boelcjaa1· te1·~tg voo1'lcornen. -
Lid 3 van § 5 van artikel 52 van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen is zoals lid 1 van 
dezelfde paragraaf een wijze van toepas
sing van de algemene in § 4 gestelde 
regel volgens welke de reeds aangeslagen 
inkomsten slechts mogen worden afge
trokken in de mate waarin zij in het 
batig saldo van het boekjaar terug voor
komen, dit wil zeggen voor hun totaal 
bedrag, vooraf vel'lninderd met de " daar
op drukkende " financiele lasten. 

18 april 1967. 1005 

73.- Ajt1·elc van de 1·eeds belaste inlcom
sten. - A1'tikel 57, § 7, van de gecooJ·di
neenle wetten bet1·e ffende de inkomstenbe
lastingen. - Som die voo1'tkomt van de 
te1'ttggave van het bed1·ag vcm de niet ve1'
sclntldigde doch betaalde nationale G1'isis
belasting. - Sorn die een reeds belast 
inlcomen t•itmaakt. - A1·1·est dat beslist 
dat deze som moet wo1·den ajgetrolclcen van 
het bed1·ag van de dividenden ~titgelcee1·d 
door middel van winsten van het dienst
jaa1' tijdens hetwellc de tentggave heeft 
plaatsgehc•d. - W ettelijlcheid. - Is wet
telijk gerechtvaardigd het arrest dat be
slist dat het bedrag van de nationale 
crisisbelasting, terugbetaald aan de ven
nootschap die het had betaald hoewel 
zij het niet verschuldigd was, niet moet 
worden afgetrokken van de belastbare 
grondslag in de bedrijfsbelasting doch 
wel van het bedrag van de dividenden 
uitgekeerd door middel van winsten van 
het dienstjaar tijdens hetwelk de terug
gave van deze belasting plaatshad. (Ge
coi:irdineerde wetten betreffende de in
kon'lstenbelastingen, art. 52, § 7.) 

23 Il'lei 1967. 1154 

74. - Ajt1'elc van de 1'eeds belaste inkom
sten. - .Ajt1'Blc van de v1·oeger ge~nde be
lastingen van het bed1·ag van de belasting 
VM'sch~tldigd op de inkomsten van ven
nootschappen. - Sommen die voo1·tlcomen 
van v1'oege1·e winsten wellce woTden aan
gewend tot de aanbm•w van aJ·beideTswo
ningen. - Sommen die aan de heljt van 
de becl1·iJfsbelastingen zijn onde1·wo1pen. -
Sommen die 1·eeds in hun geheel belast 
zijn. - Sommen die beg1·epen zijn in h'et 
bed1·ag van de in aanmerlcing te nemen 
rese1·ves. - Ret totaal bedrag van de 
soU'lmen die voortkomen van de vroe
gere winsten en die aangewend werden 
tot de aanbouw van arbeiderswoningen of 
andere inrichtingen ten behoeve van het 
personeel van het bedrijf, wordt voor de 
toepassing van artikel 52, § 7, van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, als reeds aange
slagen beschouwd en dientengevolge als 
begrepen in het bedrag van de reserves 
die in aanmerking moeten genomen wor
den voor het berekenen van de belastin
gen af te trekken van de mobilienbelas
ting op de dividenden die van reeds aan
geslagen reserves voortkomen. (Gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 52, §§ 1, 6, 7 en 8.) 

23 mei 1967. 1154 
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20. AjtTek wegens gezinslasten. 

21. Ve1·hoging als sanctie. 

22. Reclamatie. 

75. - Reclamatie. - Opeenvolgende 
aanslagen in de ext1·abelasting die inkom
sten tTe fjen welke mctteTieel veTschillencl 
zijn. - Actnslctgen niet op dezeljcle ele
menten gevestigd. - Reclamcttie tegen de 
tweecle ctanslag. - Belastingschitlclige die 
een ancle1·e berekeningsmethode van ctjt?·ek
king kiest vom· de Teje1·entiepe1·iode. - Gee?~ 
gevolg wctt de ee1·ste definitiej gewo1·den 
aanslctg bet1·ejt. - Wanneer twee opeen
volgende aanslagen in de extrabelasting 
inkomsten treffen die n.mterieel verschil
lend zijn en het gedeelte van de inkorrt
sten, dat eerst aangeslagen werd, voor 
het vestigen van de a.anvullende belas
ting slechts in aanmerking genomen werd 
om de toepasselijke aanslagvoet te be
palen, zijn zij niet gevestigd " op dezelfde 
elementen" in de zin van artikel 61, § 3, 
van de gecoi:irdineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen ; de keus 
door de belastingschuldige, ter gelegen
heid van zijn reclamatie tegen de tweede 
aanslag, van een andere berekeningsme
thode van de voor de referentieperiode 
aangenomen aftrekking, laat hem der
halve niet toe de eerste definitief gewor
den aanslag te betwisten. ( Gecoi:irdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 61, § 3; wet van 30 mei 1949, 
art. 1; wet van 27 juli 1953, art. 2.) 

21 februari 1967. 793 

76. - Reclctmatie. - Op~envolgende 
aanslagen die inkomsten t1·efjen welke ma
te1·ieel verschillend zijn. - Reclamatie 
tegen de tweede ctanslctg. - Ontlasting vctn 
de tweede aanslag wegens 1·edenen die hun 
eigen zijn. - Reclctmcttie zonde1· gevolg 
wctt de ee1·ste definitiej gewm·den aanslag 
betrejt. - W anneer twee opeenvolgende 
aanslagen inkomsten treffen die materieel 
verschillend zijn en het gedeelte van de 
inkomsten, dat eerst aangeslagen werd, 
slechts in aanmerking genomen werd om 
de toepasselijke aanslagvoet te bepalen, 
vormen zij geen ondeelbaar belastbaar 
geheel; de reclamatie van de belasting
schuldige, die uitloopt op de outlasting 
van de tweede ·aanslag wegens redenen 
die hem eigen zijn, is derhalve zonder 
gevolg wat de eerste definitief geworden 
aanslag betreft. (Gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel 61, § 3.) 

21 februari 1967. 793 

77. - Reclamatie. ~ JJ!Iacht van de 
di·rectmt1' de1· belastingen bij wie een J'e
clamcttie ctanhctngig is.- De directeur cler 
directe belastingen, bij >vie een ontvan
kelijke reclamatie aanhangig is, heeft de 
bevoegdheid en de plicht niet aileen om 
uitspraak te doen op de betwistingen die 
hem door de reclamatie zijn voorgelegd, 
maar ook nog om die aanslag in al zijn 
elementen van am.btswege te verbeteren, 
zowel ten voordele van de belastingplich
tige als ten voordele van de Staat. 

21 februari 1967. 793 

78. - Reclamatie binnen de bij cwti
kel 74, lid 4, van de gecooTdineerde wetten 
betTe fjende de inkomstenbelastingen ge
stelcle tM'mijn. - V om·we1·p. - Artikel 7 4, 
lid 4, van de gecoi:irdineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, ge
wijzigd bij artikel 30 van de wet van 
8 maart 1951, verleent aan de belasting
schuldige het recht om binnen de gestelde 
termijn een reclamatie in te dienen, doch 
enkel tegen een overbelasting die corre
latief is met een tijdens de buitengewone 
aanslagtermijn gevestigd belastingsupple
ment. 

22 april 1967. 1022 

79. - Reclamatie. Reclctmatie ge-
1'icht tegen een ctanmtllende aanslag. -
A1'1'est dat beslist dat deze 1·eclamatie n·iet 
ge1·icht is tegen de op onde1·scheiden in
komsten gevestigde oo1·spronkelijke aan
slag. - Wettelijkheid. -De reclamatie, 
gericht tegen een op onderscheiden in
komsten gevestigde aanvullende aan
slag, geldt niet voor de oorspronkelijke 
aanslag. (Gecoi:irdineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 61, 
§ 3.) 

9 mei 1967. 1096 

80.- Reclamatie.- Aanslag gevestigd 
bij wijziging van de aangijte op g1·ond 
van de dooT de belastingplichtige zelf V001'
gestelde belastinggrondslag. - Ve1·plich
ting vooT de belastingplichtige het bewijs 
te leve1·en van een dwaling omt1·ent de jei
ten of het J'echt. - Wanneer een aanslag 
in de inkomstenbelastingen, bij wijzi
ging van de aangifte, op grond van een 
door de belastingplichtige zelf voorge
stelde belastbare grondslag is gevestigd, 
moet deze, indien hij een reclamatie tot 
wijziging van deze aanslag indient, be
wijzen dat zijn akkoord een dwaling om
trent het recht of de feiten bevat. 

9 mei 1967. 1096 

81. - Reclamatie. - Beslissing van de 
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directeur der belastingen. - Rechtshande
ling.- De directeur der belastingen die, 
uitspraak doet op een reclamatie tegen 
een aanslag inzake directe belastingen, 
stelt een rechtshandeling. (Gecoi:irdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 61, § 3.) 

16 mei 1967. 1109 

82.- Reclamatie.- Handeling waa?'
bij het geschil aan de 1'echtsmacht van de 
di?·ecteu?' de?' belastingen wo1'dt ove1'gelegd. 
- Door de reclamatie van de belasting
plichtige wordt het geschil aan de rechts
macht van de directeur der belastingen 
onderworpen. 

16 mei 1967. 1109 

23. Ontheffing. 

83.- Inkomstenbelastingen. - Ontlas
tingen. - Ontlasting en te1·ugbetaling van 
ambtswege in de zin van de a1·tikelen 61, 
§ 6, en 74, lid 6, van de gecoi51'dineeTde wet
ten betretfende de inkomstenbelastingen. -
Begrip.- In de artikelen 61, § 6, en 74, 
lid 6, van de gecoi:irdineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, lnoe
ten onder " ambtshalve " outlasting en 
terugbetaling die verstaan worden welke 
zowel op initiatief van de administratie 
als op verzoek van de belastingplichtige 
worden toegestaan nadat deze laatste 
de bij artikel 61, § 3, van dezelfde wetten 
gestelde termijnen voor het indienen van 
reclamatie of de termijnen van beroep 
tegen een beslissing, waarbij zijn recla
matie niet ontvankelijk werd verklaard, 
·heeft laten verstrijken. 

20 december 1966. 512 

84.- Inkomstenbelastingen.- Ontlas
tingen. - Te1·ugbetaling van ambtswege 
van belastingen te?' ttitvom·ing van a1'ti
kel 61, § 6, van de gecoi51'dinee?·de wetten 
bet1·efjende de inlcomstenbelastingen. -
Ontlasting bevolen doo?' het hof van be
?'oep. - Toelcenning van moTatoiTe inte-
1'esten. - Onwettelijlcheid. - In geval van 
terugbetaling van belastingen van ambts
wege, ter uitvoering van artikel 61, § 6, 
van de gecoi:irdineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, aan een belas
tingplichtige wiens recht om een recla
matie in te dienen vervallen is, kan de 
Staat niet tot betaling van moratoire 
interesten veroordeeld worden door het 
hof van beroep waarbij een beroep aan
hangig is gemaakt tegen de beslissing van 
de directeur, die een outlasting weigert 

of een onvoldoende outlasting verleent. 
(Gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 74, lid 6.) 

20 december 1966. 512 

85. - Ontheffing. - Te1·mijn binnen 
welke, onde?' de we1·lcing van de wet van 
27 jttli 1953, de onthetfing diende te WO?'
den gevmagd. ~ Onder de werking van 
de wet van 27 juli 1953 had de belasting
plichtige het recht niet meer om de ant
hefting van een overbelasting te vragen, 
wanneer de aanvraag o1n ontheffing werd 
gedaan na het verstrijken van de termijn 
van drie jaar ingaande op de datum van 
inning van deze overbelasting. (Wet van 
27 juli 1953, art. 2, 3°, 2• lid, dat § 7 
van artikel 61 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen vormt.) 

21 1naart 1967. 914 

86.- Onthetfing. - Dubbele belasting. 
- Beg?·ip. - Er is dubbele belasting in 
de zin van § 7, dat in artikel 61 van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen is ingelast door arti
kel 2, 3°, van de wet van 27 juli 1953, 
wanneer eenzelfde inkomen aan verschil
lende belastingen is onderworpen waar
van de ene de andere vvettelijk uitsluit. 

21 111aart 1967. 914 

87.- Onthetfing. -Dubbele belasting. 
- Beg1·ip. - De dubbele belasting on
derstelt dat eenzelfde inko111en aange
slagen is in twee belastingen, waarvan de 
ene de andere wettelijk uitsluit. (Gecoi:ir
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 61, § 6, en wet van 
24 111aart 1959, art. 2.) 

22 april 1967. 1022 

24. Be1·oep voo1· het hof van be1·oep. 

88. - Be?'oep vooT het hof van be1·oep. 
- Verplichting voo1· het hof van be1·oep 
zelj, binnen de gTenzen van het aanhangige 
geschil, de aanslag te beoo1•delen. - Be
voegdheid van dit hof om van ambtswege 
de gegevens aan te dttiden die de vestiging 
van de doo?' de di1·ecteu1' gehandhaajde aan
slag kunnen ve1'antwom·den. - Het hof 
van beroep dat binnen de grenzen van 
het geschil waarvan het kennis nee111t de 
wettelijkheid en de gegrondheid van de 
aanslag 111oet beoordelen, mag, zonder 
gebonden te zijn door de feitelijke en 
juridische gronden van de beslissing van 
de directeur of door de conclusies van de 
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partijen, van ambtswege aile gegevens 
opwerpen die van aard zijn de vestiging 
van de aanslag en het dispositief van de 
beslissing van de directeur te verant
woorden. (Gecoiirdineerde wetten betref
fende de inkmnstenbelastingen, art. 66.) 

18 oktober 1966 en 6 juni 1967. 
234 en 1222 

89.- Beroep voo1• het hof van be1·oep.
Betwistingen clie aan het hof van ve1·wij
zing ktmnen overgelegcl worden. - Wan
neer het arrest van het hof "Van beroep 
dat uitspraak doet over het beroep van 
een belastingplichtige tegen de beslis
sing van de directeur der belastingen 
vernietigd is, kan de belastingplichtige 
aan het hof van verwijzing geen andere 
betwistingen voorleggen dan diegene die 
hij gerechtigd was te onderwerpen aan 
het hof waarbij zijn beroep aanvankelijk 
aanhangig werd gemaakt, namelijk bui
ten het geval van verval of overmacht, 
de betwistingen die door zijn reclamatie 
bij de directeur der belastingen aanhan
gig werden gemaakt en de kwesties waar
over deze ambtshalve recht zou hebben 
gedaan. (Gecoordineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 66.) 

25 oktober 1966. 270 

90.- Bemep voo1· het hof van beroep.
Aanslag nietig verklaa1·cl cloo1· de clirectetw 
dm· belastingen. - Belastingschulclige clie 
61' belang bij heeft een be1·oep voor het hof 
van beroep in te clienen. - W anneer de 
directeur der belastingen de ten laste 
van een belastingschuldige gevestigde 
aanslag heeft nietig verklaard, kan de 
belastingschuldige er belang bij hebben 
een beroep tegen deze beslissing voor het 
hof van beroep in te stellen, onder meer 
om een beslissing te bekomen die de vesti
ging van een nieuwe aanslag verhindert. 

24 januari 1967. 634 

91. - Beroep voo1• het hof van beroep. -
Pe1'7wn van het aan het hof van be1·oep 
ove1·gelegcl geschil. - Subsicliaire be
twisting waa1•over de di1·ectetw geen ?'echt 
moest doen, omwille van zijn beslissing. 
- Betwisting die niet als niettw door het 
hoj van bemep kon beschouwd wo1•den. -
Het hof van beroep, dat kennis neemt 
van het beroep van de belastingplichtige 
tegen de beslissing van de directeur der 
belastingen, kan niet als een buiten de 
perken van het overgelegde geschil val
lende nieuwe betwisting beschouwen een 
subsidiair in de reclamatie opgeworpen 
twistpunt, zelfs indien, omwille van zijn 

beslissing op de principale betwisting, 
de directeur zich over dit twistpunt niet 
diende uit te spreken. (Gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 66.) 

15 februari 1967. 753 

92.- Beroep voo1· het hof van be1·oep.
Pe1·lcen van het aan het hof van bemep 
ove1'f!elegd geschil. - Administmtie die in 
conchtsie de g1·ondslctg van de aanslag wij
zigt. - Betwistingen wellce ttit deze wijzi
ging kttnnen ontstaan. - Ontvankelijlc
lwicl. - vV anneer de administratie voor 
het hof van beroep, dat kennis neemt van 
het beroep van de belastingplichtige 
tegen de beslissing van de directeur der 
belastingen, in conclusie de grondslag 
van de aanslag wijzigt, is de belasting
plichtige ontvankelijk om bij het voeren 
van zijn verweer de betwistingen op te 
werpen die nit deze wijziging kunnen 
ontstaan en is het hof van beroep ver
plicht ze te onderzoeken. (Gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 66.) 

15 februari 1967. 753 

93.- Be1·oep voo1· het hof van beroep.
Hoj van beToep dat zijn beslissing steunt 
op een st1·ajclossie1' dnt door het openbctm• 
ministe1·ie bij de procedu1·e tveJ•d gevoegd 
op het ogenblilc dat het in zijn advies wer·d 
gehoo1'Cl, - Debcttten niet heropend. -
Onwettelijkheid. - Miskent het contra
dictoir karakter van de debatten en 
schendt de rechten van de verdediging, 
het hof van beroep dat zijn beslissing 
steunt op een strafdossier dat door het 
openbaar ministerie bij de rechtspleging 
werd gevoegd op het ogenblik dat het in 
zijn advies gehoord werd, zonder, na die 
bijvoeging, de heropening van de debat
ten te hebben bevolen. (Wet van 6 sep
tember 1895, art. 9 en 10.) 

21 februari 1967. 792 

94.- Be1·oep voo1· het hof van bm·oep.
Vestiging en verzoelc om geldigmaking, 
door de admirtistratie, vnn een sttbsicliaire 
aanslag. - Afstctnd vctn het ber·oep doo1• 
de belastingplichtige. - Ajstand zonder· 
ttitwe1·king. - Wanneer de administratie 
een subsidiaire aanslag heeft gevestigd en 
aan het hof van beroep, waarbij aanhan
gig is het beroep van de belastingplich
tige tegen de beslissing van de directeur 
der belastingen, vraagt dat het deze aan
slag overeenkomstig artikel 74bis van de 
gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen geldig verklaart, 



INKOMSTENBELASTINGEN 1455 

mag de belastingplichtige geen geldige 
afstand meer doen van zijn beroep noch 
het .hof van beroep van de kennisneming 
van het verzoek om geldigverklaring 
beroven. (Eerste zaak.) 

7 maart 1967 (twee arresten). 854 

95. - Be1·oep voo1· het hoj van be1·oep. 
- Nieuwe stttkken. - Beg1·ip. - Is een 
nieuw stuk in de zin van artikel 9 van 
de wet van 6 septerrtber 1895 betreffende 
de belastingaanslagen inzake directe be
lastingen en moet dientengevolge ter 
griflie van het hof van beroep binnen de 
bij deze bepaling vastgestelde termijn 
worden neergelegd, het stuk dat niet 
werd overgelegd aan de directeur der be
lastingen die de reclaxnatie te berechten 
had, zelfs al was een ander exemplaar 
van dit stuk door een andere belasting
plichtige bij zijn eigen aangifte gevoegd. 

30 mei 1967. 1192 

96. - Be1·oep voo1· het hof van be1'oep. 
- Hof van be1·oep waa1·bij aanhangig is 
een eis tot v1·ijstelling geg?'Oncl op a?·ti
kel 27, § 2bis, van de gecoo1·dinee1·de wetten 
bet?'etfende de inkomstenbelastingen en op 
artikel 2, § 1 en§ 2, van de wet van 15 juli 
1959 tot tijdelijlce wijziging van het aan
slag?·egime dm· mee1·waa1'den met het oog 
op het bevo1·de1·en van cle beleggingen. -
Ve1'plichting voo·r het hof van be1·oep na te 
gaan of de gevmagde m·ijstelling gewettigd 
is niet alleen in p1'incipe cloch oak zoals 
zij gevo1·de1·d wonlt. - Het hof van be
roep, waarbij aanhangig is een vraag om 
vrijstelling gegrond op artikel 27, § 2bis, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen en op artikel 2, 
§ 1 en § 2, van de wet van 15 juli 1959 
tot tijdelijke wijziging van het aanslag
regime der meerwaarden n1.et het oog op 
het bevorderen van de beleggingen, 
moet nagaan of de gevraagde belasting
vrijstelling gerechtvaardigd is niet alleen 
in principe doch zoals zij gevorderd 
wordt, onder meer wat betreft het dienst
jaar van de aanrekening. 

6 juni 1967. 1222 

25. Voo1'ziening in cassatie. (Zie : Cas
satie, Cassatiemiddelen, Voorziening in 
cassatie.) 

26. Ve1'volgingen, temtitvoe1·legging, 
voo?Techt van de Schatlcist. 

97. - V e1·volgingen tot inv01·dm·ing. 
Tm·mijn.- Er is verjaring voor de invor-

dering van de directe belastingen door 
verloop van vijf jaar te rekenen van de 
dag van de ontvangst van het kohier 
door de met de invordering belaste ont
vanger. (Koninkl. besl. van 22 septem
ber 1937, art. 78, gewijzigd bij het be
sluit van de Regent van 31 oktober 1947.) 

19 januari 1967. 611 

98. - Vm·volgingen tot invo1'cle1'ing. -
Ve1ja1·ing.- Wijze van stttiting.- Daar 
de verjaringstermijn van vijf jaar voor 
de invordering van de directs belastin
gen kan worden gestuit op de in de 
artikelen 2244 en volgende van het Bur
gerlijk Wetboek omschreven ·wijze, vor
men regelmatig stuitende daclen het door 
de administratie van de directs belas
tingen ingediende verzoek tot aanneming 
in het faillissement van haar schuldvor
dering betreffende de aanslag gevestigd 
ten laste van de failliet verklaarde belas
tingschuldige, de aanneming door de 
cm·ator van deze schuldvordering in het 
passief van het faillissement en vervol
gens de betalingen door de curator aan 
de administratie. (Koninkl. besl. van 
22 september 1937, art. 78, gewijzigd 
bij het besluit van de Regent van 31 okto
ber 1947, en Burgeri. Wetb., art. 2244 
en 2248.) 

19 januari 1967. 611 

99. - Ve1·volgingen tot invonle1·ing. -
Ve1ja1·ing. - Faillietve1'7cla1'ing van cle 
belastingschttldige. - Door een wettelijlce 
hypotheelc gewam·bo1'gcle directe belastin
gen. - Faillissement schorst de ve1jating · 
niet. - Aangezien de administratie der 
directe belastingen, niettegenstaande de 
belastingschuldige failliet is verldaard, 
het recht behoudt om een individuele eis 
in te stellen tot invordering van een ten 
laste van deze belastingschuldige geves
tigde aanslag, in zover deze door een 
wettelijke hypotheek worclt gewaarborgd, 
wordt de verjaringstermijn van haar eis 
tot invordering niet geschorst sinds de 
laatste stuitende daad van deze verja
ring tot de sluiting van het faillissement. 

19 januari 1967. 611 

100.- Ve1·volgingen tot invo1·de1'ing.
Ve1ja1•ing. - Faillietve1'klm·ing van de 
belastingschuldige. - Doo1' een tvettelijlce 
hypotheek gewaarbo1·gcle cli1·ecte belastin
gen. - Faillissement scho1'st cle ve1jm·ing 
niet. - Aangezien de administratie der 
directe belastingen, niettegenstaande de 
belastingschuldige failliet is verklaard, 
het recht behoudt om een individuele eis 
in te stellen tot invordering van een ten 
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laste van deze belastingschuldige geves
tigde aanslag, in zover deze door een 
wettelijke hypotheek wordt gewaar·borgd, 
wordt de verjaringstermijn van haar eis 
tot invordering niet geschorst sinds de 
laatste stuitende daad van deze verjaring 
tot de sluiting van het faillissement. 

19 januari 1967. 611 

101.- Vervolgingen tot invo1·dering.
Termijn. - Er is verjaring voor de invor
dering van de directe belastingen door 
verloop van vijf jaar te rekenen van de 
dag van de ontvangst van het kohier 
door de met de invordering belaste ont
vanger. (Koninkl. besl. van 22 septem
ber 1937, art. 78, gewijzigd bij het besluit 
van de Regent van 31 oktober 1947.) 

19 januari 1967. 611 

102.- Ve1·volgingen tot invm·de1·ing.
Verjm·ing.- Wijze van st~titing.- Daar 
de verjaringstermijn van vijf jaar voor 
de invordering van de directe belastingen 
kan worden gestuit op de in de artike
len 2244 en volgende van het Burger
lijk Wetboek omschreven wijze, vormen 
regelmatig stuitende daden het door de 
administratie van de directe belastingen 
ingediende verzoek tot aanneming in het 
faillissement van haar schuldvordering 
betreffende de aanslag gevestigd ten laste 
van de failliet verklaarde belastingschul
dige, de ammeming door de curator van 
deze schuldvordering in het passief van 
het faillissement en vervolgens de beta
lingen door de curator aan de adminis
tratie. (Koninkl. besl. van 22 september 
1937, art. 78, gewijzigd bij het besluit 
van de Regent van 31 october 1947, 
en Burgeri. Wetb., art. 2244 en 2248.) 

19 januari 1967. 611 

27. Ve1jaring. 

2 8. I nternationale verd1·agen. 

a) Amerikaans-Belgisch verdrag. 

b) Belgisch-Luxembm·gs verdrag. 

c) Frans-Belgisch verdrag. 

103. - Inte1·natio1iale overeenkomsten. 
- Fmns-Belgische ove1·eenkomst.- Ve?'
goedingen gesto1•t aan de aandeelhoude1·s 
van de Franse elektriciteitsmaatschappijen, 
genationaliseerd doo1• de F1·anse wet van 
8 ap1·il 1946. - Ve1•goedingen die geen 
inkomsten uitmaken in de zin van de m·ti-

kelen 4 en 5 van evengemelde overeenlcomst. 
-De vergoedingen gestort aan de aan
deelhouders van de Franse elektriciteits
m.aatschappijen, genationaliseerd door de 
Franse wet van 8 april 1946 en de wetten 
die ze gewijzigd hebben, maken geen 
inkomsten uit in de zin van de artike
len 4 en 5 van de op 16 mei 1931 tussen 
Belgie en Frankrijk gesloten overeen
komst met het doel dubbele belasting te 
vermijden, en goedgekeurd door de wet 
van 28 december 1931. 

15 februari 1967. 753 

d) Nederlands-Belgisch verdrag. 

e) Italiaans-Belgisch verdrag. 

f) V erdrag tussen Belgie en het V erenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannie. 

104. - InteTnationale oveTeenkomsten. 
- Ove1·eenlcomst ajgesloten op 29 maa1·t 
1953 tussen Belgie en het Ve1·enigd Ko
ninkJ·ijk van Groot-B1·ittannie. - Be
d?·ijjsinkomsten. - Vrijstelling van de 
winsten behaald in Belgie door een vaste 
inrichting van een in het ander grondge
bied gevestigde ondememing. - Vrijstel
ling die ~titsluitend bepe1·kt is tot de aan
kopen van goede1·en veTwezenlijkt door de 
vaste inTicht?:ng voor relcening van de onde?'· 
neming. - V1·ijstelling die zich niet uit
stJ·ekt tot de ve1'1'ichtingen in ve1·band met de 
veTkoop van deze wa1·en door bedoelde vaste 
inrichting. - De vrijstelling van belas
ting in Belgie welke bedoeld wordt bij 
artikel II, littera k, lid 3, van de over
eenkomst op 27 maart 1953 afgesloten 
tussen Belgie en het Verenigd Konink
rijk van Groot-Brittannie en N oord-Ier
land ter voorkoming van dubbele belas
ting en van belastingontduiking in zake 
inkomstenbelastingen, is beperkt tot de 
aankopen voor eigen rekening van pro
ducten of goederen verwezenlijkt in Bel
gie door een in Groot-Brittannie of in 
Noord-Ierland gevestigde onderneming; 
zij strekt zich niet uit tot de verrichtin
gen in Belgie door deze onderneming ver
wezenlijkt, met de tussenkomst van haar 
vaste inrichting, die buiten de aankoop 
verband houden met de verkoop van goe
deren, zoals onder meer het verpakken, 
het nemen van 1nonsters, het rechtstreeks 
versturen van goederen aan de kopers en 
de betaling van die koopwaren in Bel
gische franken aan een in Belgie geves
tigde bank. 

13 december 1966. 478 
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TITEL II. - Stelsel v66r het 
Wetboek van de inkomsten
belastingen. 

HOOFDSTUK I. 

BELASTING OP DE INKOMSTEN 
UIT ONROERENDE GOEDEREN 

( GRONDBELASTING). 

105. - Belasting op de inkomsten uit 
g1·ondeigendom (g1·ondbelasting). - Vrij
stelling voorzien in artikel 4, § 3, van de 
gecoot·dinee?·de ·wetten bet1·efjende de in
kornstenbelastingen. - Onroerend goed 
bestemd voor het onderwijs van lekenfilo
sofie en -moraal. - V1·ijstelling toepasse
lijlc indien de andere wettelijlce ve1·eisten 
aanwezig zijn. - Het onderwijs van 
lekenfilosofie en -moraal kan de vrijstel
ling van de grondbelasting, voorzien in 
artikel 4, § 3, van de gecoiirdineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
verantwoorden indien de andere door 
deze wetsbepaling geeiste voorwaarden 
aanwezig zijn, zonder dat de eigenaar 
van het onroerend goed een ander be
wijs client bij te brengen en zonder dat 
het onderwijs client te geschieden in een 
vrije of officiele school. 

13 september 1966. 61 

106.- Belastingen op de inlcornsten uit 
g1·ondeigendommen. - V1·ijstelling vom·
z·ien bij artilcel 4, § 3, van de gecoot·dineet·de 
wetten betretfende de inlcomstenbelastingen. 
- Ont·oerend goed of gedeelte van een 
O?H'OeTend goed bestemd vooT het ondenvijs. 
- OndeTwijs dat een didactische activiteit 
insl1tit die dam· de onde1•wijzende penoon 
ten behoeve van de onde1•wezene wm·dt uit
geoefend. - Het onderwijs voor hetwelk 
een onroerend goed of een gedeelte van 
een onroerend goed moet bestemd zijn 
om van de grondbelasting vrijgesteld te 
worden, sluit een didactische activiteit 
in die door de onderwijzende persoon ten 
behoeve van de onderwezene wordt uit
geoefend. (Gecoiirdineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 4, 
§ 3.) 

11 oktober 1966. 191 

107.- Belastingen op de inkomsten 1tit 
g?·ondeigendornmen. - Vt·ijstelling voo?'· 
zien bij aTtikel 4, § 3, van de gecoot·dineet·de 
wetten bet1·efjende de inlcomstenbelastingen. 
- Om·oerend goed of gedeelte van een on
merend goed dat voot• de goede wet•king van 

de ondet·wijsim·ichting nodig moet zijn. -
De bestemming van een onroerend goed 
of een gedeelte ervan voor het onderwijs 
moet niet noodzakelijk rechtstreeks zijn, 
maar, om de bij artikel 4, § 3, der gecoiir
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen bepaalde vrijstelling toe 
te passen, moet het onroe:rend goed of het 
gedeelte van het onroerend goed voor de 
goede werking van de onderwijsinrich
ting nodig zijn. (Gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel 4, § 3.) 

ll oktober 1966. 

HOOFDSTUK II. 

BELASTING OP DE INKOMSTEN 
UIT ROERENDE GOEDEREN 

(MOBILLENBELASTING). 

191 

108.- 1J1obilienbelasting.- Nationale 
m·isisbelasting.- Vennootschap met 1'echts
pet·soonlijlcheid. - Veretfening van een 
vennootschap doo?' een andere opgesloTpt. 
- V1·ijstelling van de mobilienbelasting 
en van de nationale crisisbelasting voo?'· 
zien bij de wet vai~ 24 novembe?' 1953. -
Voo?·waa?·de. - De vrijstelling van de 
mobilienbelasting en van de nationale 
crisisbelasting, voorzien bij de wet van 
24 noveTnber 1953, tot bevordering van 
de opslorping of de fusie van vennoot
schappen m.et rechtspersoonlijkheid, die 
in vereffening worden gesteld door op
slorping of fusie, vereist dat de aandeel
houders van de opgeslorpte vennootschap 
hun rechten van vennoten naar evenre
digheid in de opslorpende vennootschap 
zouden behouden en dat, daartoe, hun 
inbreng 'in die laatste vennootschap zou 
vergoed worden mits toekenning van 
aandelen die het kapitaal van de opslor
pende vennootschap vertegenwoordigen. 
Zulks is het geval niet wanneer de aan
delen door de opslorpende vennootschap 
uitgereikt aan de bij fusie vereffende 
vennootschap slechts een deel van de 
tegenwaarde van de inbreng uitmaken, 
tegenwaarcle welke voor het overige uit 
obligaties bestaat. 

16 november 1966. 365 

109. - Bed1·ijfsbelasting. - Belasting 
op de inlcomsten van roe1'ende kapitalen. -
W ede?·aanlcoop doo1' een cooperatieve ven
nootschap van het aandeel van een uit
tredend vennoot. - Belastbam·heid van de 
aan de vennoot ve1·leende of toegekende 
sornmen. - Ve1:schuldigd zijn van de 
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bed1·ijfsbelasting of van de mobilii!nbelas
ting nam· gelang deze sommen aan een 
we1·kend of aan een niet-we?'kend vennoot 
toekornen. - De wederaankoop door een 
coiipera.tieve vennootschap van het aan
deel van een uittredend vennoot m.aakt 
een gedeeltelijke verdeling uit van het 
maatschappelijk vermogen, in de zin van 
artikel 15, § 2, van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkom.stenbelas
tingen, die belastbaar is in de bedrijfsbe
lasting of in de nwbilienbelasting naar ge
lang de ingevolge deze verdeling uitge
deeldo of toegekende son1men aan een 
werkend vennoot of aan een niet-wer
kend vennoot toekom.en. (Gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 14, § l, 3o, 15, § 2, 25, § 1, 1°, 
en 35, § 4.) 

17 januari 1967. 605 

110. - Inkomstenbelctstingen op 1'0e
rende kapitalen, - Diviclenden wam·van 
de ttitlceTing do01· de algemene ve1'gctcle1·ing 
is besl·ist. - Inlcornen dctt onde1'wo1-pen is 
aan de belasting op de inlcomsten van 1'0e-
1'ende lcapitalen. - Datttm vcmcif wellce 
het inlcomen acm cleze belasting is onde1'
W01-pen. - Zo de aandeelhouder van een 
naamloze vennootschap een vorderings
recht heeft vanaf het tijdstip waarop de 
algemene vergadering de uitkering van 
een dividend heeft beslist, is dit dividend 
slechts een aan de mobilienbelasting on
derworpen inkomen vanaf het tijdstip 
waarop, ter beschikking gesteld van de 
aandeelhouder, het dadelijk kan gei:nd 
worden. 

7 februari 1967. 707 

111.- Belast1:ngen op cle inlcomsten van 
1'0eTende lcctpitalen. - Algemene ve1·gacle-
1'ing clie cle clctt1trn niet heeft vastgestelcl 
waa1·op het cliviclencl betactlbaa1· is. - Be
slissing van de 1·aacl vcm behee1·. - Belas
ting op cle inlcomsten van 1'0e1·encle !capita
len ve1·sclmlcligd vanaf cleze clatttm. -
Wanneer de algemene vergadering de da
tum niet zelf heeft vastgesteld waarop het 
dividend betaalbaar is en het bepalen van 
deze datum aan de zorg van de raad van 
beheer heeft overgelaten, is het inkomen 
aan de aandeelhonder · op die datun:t ver
lrregen en is op die datum de mobilienbe
lasting verschuldigd. 

7 februari 1967. 707 

112. - JJ!Iobilienbelasting. - Aan een 
pe1·sonenvennootschap met bepe1·lcte aan
spmlcelijlcheicl gesto1·te sommen. - Sam
men clie do01• de vennootschap aan haa1· 
vennoten zijn uitgelceerd. - Somrnen die 
inlcomsten zijn van een belegcl lcapitaal. -

Sommen die acm de rnobilienbelasting zijn 
oncleTW01'pen. - De aan een personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid gestorte sommen die noch in 
haar kapitaal zijn opgenomen noch op 
een onbeschikbare reserve zijn gesteld, 
doch door haar onder haar vennoten naar 
verhouding van h1.m maatschappelijke 
rechten zijn uitgekeerd, zijn inkomsten 
van het belegd kapitaal en vallen onder 
de toepassing van de artikelen 14, § 1, 3o, 
littera a, en 20, § l, 3°, van de gecoiirdi
neerde wetten betroffende de inkomsten
belastingen. 

7 februari 1967. 712 

113. - lJIIobilienbelctsting. - Becl1·ijfs
belctsting. - PeTsonenvennootschap met 
bepe1'7cte ctanspmlcelijlcheicl. - Vennoot
schappen wellce oncle1· de pe1'sonenvennoot
schctppen vallen. - De personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
valt onder de personenvennootschap voor 
de toepassing van de wetten betreffende 
de dircctc belastingen. 

18 april 1967. 1001 

114. - lJIIobilienbelasting.- BeclTijfs
belasting. - A1·t1:lcel 15, § 2, van cle ge
coonlineenle wetten bet?'efjencle cle inlcom
stenbelastingen. - Geen ve?'schil tttssen cle 
vennootschappen « met vast lcapitaal » en 
cle vennootschappen « met ve1·ancle1'lijlc lca
pitctal ».- Artikel15, § 2, van de gecoiir
dineerde wetten betreffende de inkom
sten belastingen maakt geen onderscheid, 
wat de toepassing van de mobiliEmhelas
ting of van de bedrijfsbelasting betreft, 
tussen de vennootschappen " 1net vast 
kapitaal '' en de vennootschappen « met 
veranderlijk kapitaal ''· 

18 april 1967. 1001 

115. - lJIIobilienbelctsting. - Becl1'ijjs
belasting.- Venleling vcm het maatschap
pelijlc ve1·mogen. - Regel van aTtilcel 15, 
§ 2, van cle gecoonlinee1·cle wetten bet1·ef
fencle cle inlcomstenbelastingen. - Regel 
toepctsselijlc op cle ·uitt?'eclencle vennoot van 
cle coope1·atieve vennootschap. - De bij 
artikel 15, § 2, van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen gestelde regel, tot vaststelling van 
bet bedrag van de mobilienbelasting of 
van de bedrijfsbelasting, in geval van 
" verdeling van het maatschappelijk ver
mogen, zelfs ten dele '' is toepasselijk op 
de uittredende vennoot van de coiipera
tieve vennootschap, die de tegenwaarde 
van zijn aandeel in het maatschappelijk 
vermogen verkrijgt. 

18 april 1967. 1001 
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116. - Mobilienbelasting. - Bed?·ijjs
belasting.- Verdeling van het maatschap
pelijk vermogen. - Regel van aTtilcel 15, 
§ 2, van· de gecoo?·dinee1·de wetten bet?·ef
fende de inlcomstenbelastingen. - Regel 
toepasselijlc op de vennoot van een pe1'
sonenvennootschap met bepe1·kte aansp1·a
lcelijlcheid die ttit de vennootsclwp ttit
tTeedt. - De bij artikel 15, § 2, van de 
gecoordineerde wetten. betreffende de 
inkomstenbelastingen gestelde regel tot 
vaststelling van het bedrag van de mobi
lienbelasting of van de bedrijfsbelasting, 
in geval van « verdeling van het Inaat
schappelijk vermogen, zelfs ten dele ll, 

is toepasselijk op het geval waarin de 
vennoot van een personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, die uit 
de vennootschap uittreedb zonder de 
vereffening ervan te vorderen en des
wege, ingevolge een overeenkomst of een 
regelmatige beslissing. van de organen 
van de vennootschap, de teruggave van 
zijn inbreng bekomt, vermeerderd IIJ.et de 
aangroei ervan en met zijn aandeel in de 
reserves en de winsten. 

18 april 1967. 1001 

117. - JJ!Iobilienbelasting. - Bed?·ijjs
bela§ting.- Venleling van het maatschap
pelijlc veTmogen. - Regel van artikel 15, 
§ 2, van de gecooTdinee?"de wetten bet1'ej
fende de inlcomstenbelastingen. - Rege-l 
toepasselijlc op de vennoot van een per
sonenvennootschap met bepeTkte aansp1'Ct
kelijlcheid die ttit de vennootschap ttit
t1'eedt. - V eTminde1·ing van het kapitaal 
die in dit geval slechts het gevolg is van 
een late1·e beslissing van de algemene ve1·
gade1·ing. - Omstandigheid die onve1'
schillig is vooT de toepassing van evenbe
doelde 1·egel. - W anneer de vennoot van 
een personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid uit de vennootschap 
uittreedt zonder de vereffening ervan te 
vorderen en ingevolge een overeenkomst 
of een regelmatige beslissing van de 
organen van deze vennootschap de terug
gave van zijn inbreng bekornt, vermeer
derd met de aangroei ervan en met zijn 
aandeel in de reserves en de winsten, 
is de omstandigheid dat de vermindering 
van het kapitaal in dit geval slechts het 
gevolg is van een latere beslissing van de 
algemene vergadering, onverschillig voor 
de toepassing van de regel .welke arti
kel 15, § 2, stelt voor de vaststelling van 
het bedrag van de mobilienbelasting. 

18 april 1967. 1001 

118. -JJ!Iobilienbelasting.- Renten be
taald do01· een ve1·eniging zonde1· winstoog-

medc aan haa1· obligatiehottclende schuld
eise?·s. - Inlcomsten ttit 1'0e1·ende kapitalen 
ondenvoTpen aan de mobilienbelasting 
lcTachtens w·tikel 14, § 1, 3°, b, van de 
gecoo1·clinee1'de wetten bet1•efjende de in
komstenbelastingen. - Nu de wetgever 
rnet de woorden « de natuurlijke per
sonen en de vennootschappen andere 
dan op aandelen ll, die voorlwmen in 
artikel 14, § 1, so, b, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkOinsten
belastingen, de bedoeling heeft gehad de 
natuurlijke personen en de rechtsper
sonen van privaat recht andere dan de 
vem1.ootschappen op aandolen aan de 
belasting te onderwerpen, vormen de 
renten welke een vereniging zonder 
winstoogmerk, rechtspersoon van pri
vaat recht, aan haar obligatiehoudende 
schuldeisers betaalt, inkomsten uit roe
rende kapitalen welke in de mobilien
belasting belastbaar zijn. 

25 april 1967. 10S9 

119. -Mobilienbelasting. -P1·emie be
taalcl bij de ttitgijte van een lening. -In
lcomen becloeld bij aTtikel14-, § 1, lid 1, en 3°, 
b, van cle gecoo1·clinee1·cle wetten bet1·efjende 
cle inkomstenbelastingen.- Nu artikel 14, 
§ 1, lid 1, en S0 , b, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen onderwerpt aan de nwbilienbelas
ting alle opbrengsten ter vergelding van 
aan natuurlijke of rechtspersonen van 
privaat recht andere dan de vennoot
schappen op aandelen uitgeleende kapi
talen, ongeacht de wijze waarop de con
tracterende partijen bij overeenkomst 
de toekenningsvoOl'waarden van de toe
gekende rente hebben vastgesteld, onder 
meer bij een verdubbeling van de rente 
voor het eerste j aar in de vorm van een 
premie voor zover de inschrijving voor 
een bepaalde datum volgestort is. 

25 april 1967. 10S9 

120. - Mobilienbelasting. Inlcom-
sten van kapitalen belegd in een in Belgie 
gevestigde ve1·em:ging in deelneming doo1• 
een niet we1'7cend lid van deze ve1'eniging. 
- N attttt1'lijke- of 1'echtspe1·soon die aan 
dit licl van cle ve1·eniging bedoelde inkom
sten betaalt. - Pm·soon clie e?'toe gehouden 
is de mobilienbelasting op deze inlcomsten 
te betalen. - De in Belgie gevestigde 
natuurlijke- of rechtspersoon die, als 
vennoot-zaakvoerder van een vereniging 
in deelneming, aan een stille vennoot van 
die vereniging de inkomsten van kapi
talen betaalt, welke door deze erin 
ge'investeerd werden, of die inkomsten 
verschuldigd is, is gehouden de mobi-
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lienbelasting met betrekking tot die 
inkmn.sten te betalen, met uitsluiting van 
de rechthebbende op die inkomsten. 
(Art. 20, § 1, 3°, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkon::~stenbelastin
gen.) 

27 juni 1967. 1310 

HOOFDSTUK III. 

BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOJ\ISTEN 

( BEDRIJFSBELASTING). 

121. - Bed1·ijfsbelasting. - Herstel
ver•goeding wegens oo1·logsschade aan be
dr·ijfsgoeder·en. - Rechtspe1·soon r·echtheb
bend op deze vergoecling ii1 ver·etfening. -
Ove1·eenlcomst t~tssen de vennoten h~tn 
onvercleelde r·echten op deze ve1·goecling 
te clelen. - BelastbaaTheicl bij iedere 
deelgenoot van het door hem geZnde ge
deelte van de he1·stelve1·goecling. - Door 
het uitwerksel van de verdeling van de 
boedel van een handelsvennootschap in 
vereffening, is iedere vennoot, deelge
noot van de aan deze vennootschap ver
schuldigde herstelvergoeding wegens oor
logsschade aan bedrijfsgoederen, belast
baar op het door hmn gei:nde gedeelte 
van de vergoeding, daar hij tegelijk over
drager en overnmner is, in de zin van 
artikel 61, § 1, littera d, der wetten be
treffende de herstelling van oorlogs
schade aan private goederen, gecoordi
neerd op 30 januari 1954, van een deel 
van de onverdeelde rechten betreffende 
de bedoelde vergoeding. 

7 september 1966. 21 

122.- Bed1·ijfsbelasting.- Ver·bor·gen 
1'eser·ve samengesteld met beh~dp van win
sten die voortvloeien uit door· een nijveT
heidsbedrijf gedane verTichtingen en ver
wezenlijlct doo1· dit bedr·ijf. - Inlcomen 
belastbaa1· voor het jaa1· tijdens hetwellc 
die winsten vedcr·egen we1·den. - Een ver
borgen reserve samengesteld met behulp 
van winsten die voortvloeien uit gedane 
verrichtingen en verwezenlijkt zijn door 
een nijverheidsbedrijf is belastbaar voor 
het jaar tijdens hetwelk die winsten ver
kregen werden. (Gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ar
tikelen 25, § 1, }0, 27, § 1, lid 1, en § 2, 
5°, en 32, § l.) 

13 septelllber 1966. 55 

123. - Bedrijfsbelasting. Meer·-
waarde van de bij het afsluiten van een 
dienstjaar overblijvende prod~tlcten of goe-

deren. - Belastbar·e winst die voo1·tvloeit 
uit de geclane verrichtingen. - De llleer
waarde van de bij het afsluiten van een 
boekjaar overblijvende produkten of goe
deren levert een winst op nit de gedane 
verrichtingen die belastbaar is krachtens 
het eerste deel van artikel 27, § 1, lid 1, 
van de gecoordineerd.e wetten betreffende 
de inkolllstenbelastingen. 

13 septelllber 1966. 55 

124. - Bed1·ijfsbelast·ing. Beheer-
der·s van een vennootschap op aandelen.
Groepsverzelcer-ingspr·emies te hwnnen voo1'
dele gesto1·t door· de vennootschap waar·mede 
zij niet ver·bonden zijn door· een bedienden
oveJ·eenlcomst. Stor·tingen die geen 
schenlcing doch een bezoldiging van lmn 
JJTestaties ~titmaken. - Inkomsten in pr·in
cipe belastbaar· in hoofde van die behee1'
cler·s. - De groepsverzekeringspremies 
door een vennootschap op aandelen ge
stort ten voordele van haar beheerders, 
zelfs wanneer er tussen hen en de ven
nootschap geen bediendenovercenkolllst 
bestaat, en welke niet eon schenking 
doch een bezoldiging uitlllaken, dit wil 
zeggen een vaste of veranderlijke vergel
ding van hun prestaties, zijn inkomsten 
in principe belastbaar in hoofde van die 
beheerders. (Gecoordineerclc wetten be
treffende de inkolllstenbelastingen, arti
kel 25, § 1, 2°, litt. b, en 29.) 

13 september 1966. 59 

125. - BeclJ·ijfsbelasting. Handels-
bedrijf. - Vr·ijstelling van de meer·
waar·cle die voodcomt ~tit de ver·goeding 
ontvangen uit hoofde van onteigening van 
activa-elementen, andere clan gr·onclstotfen, 
prochtcten of goecler·en. - vVecler·belegging 
in cle voorwaa1·den ve1·eist om van cle defi
nitieve m·ijstelling te gen·ieten, die niet ver·
wezenlijlct is binnen cle ter·mijn van clr·ie 
jaar· ver·str·ijkencle na cle afshtiting van het 
boelcjaar· geclur·encle hetwellc cle ver·goeding 
wenl ontvangen. - Boekjaar· voo1· hetwellc 
de meer·waarde aan het belastbaar· inlcomen 
client te wO?·clen toegevoenl. - W anneer 
een llleerwaarde, die voortkolllt uit een 
vergoeding ontvangen door een handels
bedrijf uit hoofde van onteigening van 
activa-elelllenten, andere dan grondstof
fen, producten en goederen, niet weder
belegd werd in de ondernellling in de 
voorwaarden vereist om de definitief 
vrijgesteld te worden en binnen de ter
mijn van drie jaar verstrijkende na de 
afsluiting van het boekjaar gedurende 
hetwelk de vergoeding werd ontvangen, 
wordt zij gevoegd bij het belastbaar in
kolllen, niet van dit laatste boekjaar, 
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maar van het boekjaar tijdens hetwelk 
deze termijn verstreken is. (Gecoordi
neerde wet ten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 27, § 2te1·.) 

1S september 1966. 62 

126. - Bedrijfsbelast·iny. Vennoot-
schappen ande1·e dan met aahdelen, die 
nchtspM·sonen zijn, en pe7·sonenvennoot
schappen met bepe1·kte aansp1·akelijlcheid. 
- Gehele of gedeeltelijlce ve1·deling van het 
maatschappelijlc ve1·mogen. - Sommen 
aan werkende vennoten verleend of toege
kend. - Bedrijfsinlcomsten aan de be
drijfsbelasting onde1·worpen. - Wetsbepa
lingen die de gmndslag ~titmalcen en de 
maat bepalen van deze aanslag. - De 
bepalingen van de artikelen 25, § 1, 
1°, 27 en S5, § 4, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen kennen het karakter van bedrijfs
inkomsten toe aan sommen die, in geval 
van gehele of gedeeltelijke verdeling van 
het maatschappelijk vermogen van een 
vennootschap ander dan met aandelen, 
welke rechtspersonen is, of van· een per
sonenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid, aan de werkende venno
ten verleend of toegekend worden. De
zelfde wetsbepalingen maken de grond
slag uit van de aanslag van bedoelde 
sommen in de bedrijfsbelasting. Arti
kel 15, § 2, van dezelfde wetten beperkt 
zich ertoe de maat te bepalen waarin 
deze sommen als belastbare inkomsten 
beschouwd worden. 

20 september 1966. 81 

127. - Bed?·ijfsbelasting. - Eaten be
dodd in artilcel25, § 1, 3°, van de gecoonli
neM·de wetten. - Beg1·ip. - Artikel 25, 
§ 1, S0 , van de gecoi:irdineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen belast 
met de bedrijfsbelasting niet de op
brengst van om het even welke winst
gevende verrichting, doch wel de in
komsten of de baten die het gevolg zijn 
van een beroepsbezigheid. 

25 oktober 1966. 268 

128. - Bed1·ijfsbelasting. - P1·ijs van 
de ove1·dracht van een notaTisp1·otocol dam· 
een gewezen notaTis aan zijn opvolgeT. -
Baat niet bedoeld in a1·tilcel 25, § 1, 3°, 
van de gecoBTdinee?'de wetten. - De prijs 
van de overdracht door de gewezen no
taris aan zijn opvolger van de minuten 
en repertoria welke deel uitmaken van 
het notarisprotocol komt neer op een 
baat van de beroepsbezigheid van deze 
notaris, volgens de betekenis van arti
kel 25, § 1, S0 , van de gecoi:irdineerde 

wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, hoewel de overdracht van dit 
protocol verplicht is. 

25 oktober 1966. 268 

129. - Bed1·ijfsbelasting. - Belasting. 
sclmldige die woningen of gedeelten van 
woningen in h~tUT neemt. - TV instge. 
vende bet1·elclcing. - Afleiding gemaakt uit 
het aantal van de in huu1· genomen wonin
gen of gedeelten van woningen en het voor
deel dat M'uit get1·olcken wo1·dt. -:- TV ette
lijkheid. - De rechter kan uit het aantal 
van de door een belastingschuldige in 
huur genomen woningen of gedeelten van 
woningen en uit het voordeel dat hij 
eruit trekt, wettelijk afleiden dat die 
belastingschuldige een geheel van onder 
elkaar verbonden en herhaalde verrich
tingen doet voldoende om een voortge
zette en gewone bedrijvigheid uit te 
maken, en dat hij derhalve een winst
gevende betrekking uitoefent, waarvan 
de baten in de bedrijfsbelasting belast
baar zijn. (Gecoordineerde wetten betref. 
fende de inkomstenbelastingen, art. 25, 
§ 1, S0 .) 

8 november 1966. S40 

130. - Beroepslasten en ~•itgaven. -
V M"schillende vergoedingen. - Ve7·goe
ding toegekend vom· be1·oeps~titgaven. -
Ve1·goedingen uitgesloten van de be?·oeps
inlcomsten, zonde1· dat degene die ze ont
vangt, ten ove1·staan van de fiscus, het 
geb1·~tik ervan moet rechtvam·digen. -Be-
1'oepsuitgaven in hoofde van de we1·lcgever 
die ze ~dUceeTt.- VooTwaa?·den.- Indien 
de vergoedingen toegekend voor beroeps
uitgaven worden beschouwd als geen 
beroepsinkomsten uitmakende in hoofde 
van degene die ze ontvangt, zonder dat 
hij ten overstaan van de fiscus het ge
bruik ervan moet rechtvaardigen, mo
gen niettemin die vergoedingen slechts 
als beroepsuitgaven worden beschouwd, 
in hoofde van degene die ze uitkeert, 
indien hij de werkelijkheid, het bedrag 
en het bedrij£'3karakter ervan rechtvaar
digt. (Gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 29, § 1, 
26, § 2-S 0 .) 

16 november 1966. S67 

131. - BedTijfsbelasting. VeT-
schillende bezoldigingen. - V M"goedingen 
toegelcend vooT beToepsuitgaven. - V er
goedingen uitgesloten van de bedTijfsin
lcomsten, zondeT dat degene die ze ont
vangt tegenover de fiscus gehouden is het 
geb1·uik etvan te ve1·antwooTden. - Recht 
van de administmtie om te bewijzen dat 
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deze vergoedingen geheel of ten dele een 
vermomde bezoldiging uitmalcen. - Arti
kel 29, § I, van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkornstenbelastingen ver
moedt dat de vergoedingen die voor de 
bedrijfsuitgaven worden toegekend geen 
belastbaar inkomen uitmaken in hoofde 
van degene die ze ontvangt, zonder dat 
deze laatste jegens de fiscus gehouden is 
het gebruik ervan te verantwoorden. De 
administratie heeft echte~· het recht om 
te bewijzen dat de nit dien hoofde toege
kende vergoedingen, in werkelijkheid, 
geheel of ten dele een verrnomde bezol
diging uitmaken. 

20 december I966. 5I3 

132. - Bed1·ijjsbelasting. Nijver-
heidsbecl1·ijj. - Onde1·neming van we1'7cen 
die zich over ve1·schwidene jcwen uitstrelclcen. 
- Belctstbcta1' inlcomen van elk van de 
dienstjctren. - Wanneer de uitvoering 
van een .ondernen1ing van werken zich 
over verscheidene jaren uitstrekt, moet 
het belastbaar inkornen van elk jaar be
paald wOl'den. met inachtnerning van de 
uitkmnst van de rekeningen van de 
ondorneming op het einde van het be
schouwde jaar, en moeten, met het oog 
op het bepalen van het belastbaar inko
men van dat jaar de werken, die op het 
einde van het jaar in uitvoering zijn, 
geschat worden. (Gecoiirdineerde wetten 
betroffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel 32, § I, lid I.) 

3 januari I967. 529 

133, - Bedrijjsbelasting. Nijve1'-
heidsbed1"~jj. - W e1·lcen die op het einde 
van een dienstjaar niet opgeleverd zijn. -
Belastbaar inlcomen van dat dienstjaa1'.
Zo de ondernemer, met betrekking tot 
werken in uitvoering van een bepaalde 
ondernoming, slechts vanaf de voorlopigo 
oplevering een zekere en vaststaaiJ-de 
schuldvordering tegen de bouwheer be
komt, hobben de we1•ken die op het einde 
van een dienstjaar niet opgoleverd zijn, 
voor de ondorneming nochtans een 
waarde, welke, als dusdanig, in de balans 
client opgenomen te worden en aldus 
tot het vormen van de uitkomst van het 
fiscaal dienstjaar bijdraagt. (Gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, art. 25, § I, en 32, § I, lid I.) 

3 januari I967. 529 

134. - Bed1•ijjsbelasting. - Nijver
heidsbed1'ijj. -'- Wtwlcen in uitvoe1·ing. -
Raming. - Kostp1·ijs die hog61' is dan de 
bij overeenlcomst voor de uitgevoe1·de wer
ken bepaalde maximumprijs.- De admi
nistmtie niet gerechtigd, tot raming van de 

belastba1·e gmndslag, de schatting naa1' de 
lcostprijs in acht te nemen. -Tot raming 
van de in de bedrijfsbelasting van een 
ondernemer belastbare grondslag, mag de 
administratie de schatting van de werken 
in uitvoering niet eisen volgens de kost
prijs, wanneer die prijs hoger is dan het 
maximum van hetgeen de ondernemer, 
volgens het contract, van de bouwheer 
voor do uitgevoerde werken zou kunnen 
bekomen. (Gecoiirdineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 25, 
§ I.) 

3 januari 1967. 529 

135. - Bedrijjsbelasting.- Som inge
sclweven in het passiej van de balans. -
A1·1·est dat vaststelt dctt de schttld wellce deze 
som geacht wo1·dt te ve1'tegenwo01·digen 
fictiej is. - Vaststelling voldoende om het 
belasten van de som, als gedtwende het 
dienstjaar gevo1·mde 1'es61'Ve, wettelijlc te 
1'echtvaardigen. - Is voldoende, om het 
belasten van een som ingeschreven in 
het passief van de balans van een belas
tingplichtige, als een gedurende het 
dienstjaar gevormde reserve, wettelijk te 
rechtvaardigen, de vaststelling door het 
arrest van het hof van beroep dat de 
schuld welke deze som geacht wordt te 
vertegenwoordigen fictief is. (Gecoiirdi
neerde wetten botreffende de inkomsten
belastingen, art. 25, § I, I 0 en 27, § 2, 5°.) 

IO januari 1967. 564 

136. - Beclrijjsbelasting. - Gemeen
schappelijlc bed1·ijj. - Fictieve bezoldi
ging van cle persoonlijlce m·beid van de 
medewe1·lcende echtgenoot. - Echtgenoot 
die geen "voo1· bedrijjsbelasting vatbaar 
inlcomen he~ft genoten "· - Betelcenis van 
deze laatste bewoordingen. - V oor de toe
passing van artikel 27, § 3, lid 3, van de 
gecoiirdineerde wetten, aangevuld bij 
artikel 128 van de wet van 14 februari 
196I, - luidens hetwelk, wanneer de 
exploitant in de uitoefening van zijn 
beroep werkolijk wordt bijgestaan door 
zijn echtgenoot, die, gedurende het be
lastbaar tijdperk, persoonlijk geen voor 
bedrij£sbelasting 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 -, client 
verstaan te worden door << voor bedrijfs
belasting vatbare inkomsten )) de inkom
sten welke artikel 25, § I, in principe 
treft, zelfs indien deze inkomsten het 
door artikel 25, § 2, voorzieue minimum 
niet bereiken, en de belasting niet ver
schuldigd is. (Gecoiirdineerde wetten 
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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 o.) 

17 januari 1967. 603 

137. - BedTijfsbelasting. - Belasting 
op de inkomsten vcm 1'0e1'ende kapitctlen. -· 
TV ederaankoop doo1· een coope1·atieve ven
nootschap van het aandeel van een ~titt1·e
dend vennoot. - Belastbaadwid vctn de actn 
de vennoot vedeende of toegekende sam
men. - Versch~tldigd. zijn van de be
d1·ijfsbelasting of van de mobilienbelas
ting naaT gelang deze sommen aan een 
we1'kend of ctctn een niet-we1'kend vennoot 
toekomen. - De wederaankoop door een 
cooperatiovo vennootsohap van het aan
deel van een uittredend vennoot maakt 
een gedeeltelijke verdeling uit van het 
xnaatsohappelijk vennogen, in de zin 
van artikel15, § 2, van de geooordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen die belastbaar is in de beclrijfsbe
lasting of in de mobilienbelasting naar 
gelang de ingevolge deze ve:t'deling uit
gedeelde of toegekende sommen aan een 
werkend vennoot of aan een niet-wer
kend vennoot toekomen. (Gecoorclineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 14, § 1, 3°, 15,_ § 2, 25, § 1, 1°, 
en 35, § 4.) 

17 januari 1967. 605 

138.- Bed1"ijfsbelctsting.- Oineast.
Toepctsselijk belctstingstelsel. - De be
drijfsinkomsten van een oineast worden 
geregeld door het 1° of het 2o van § 1 
van artikel 25 van de geooordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen naar gelang de door deze belas
tingschuldige uitgevoerde beclrijvigheid 
al dan niet hoofdzakelijk een handelska
rakter heeft. 

24 januari 1967. 629 

139. - Bed1·ijfsbelasting. Betten 
van ellce winstgevende bet1·ekking. - Be
gTip. - De bedrijfsbelasting treft de 
baten onder welke naam ook, van elke 
winstgevende betrekking, dit wil zeggen 
van een geheel van verrichtingen die 
vaak genoeg voorkomen om een voort
durende en gewone activiteit uit te rna
ken. (Gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 25, § 1, 3°.) 

31 januari 1967. 671 

140. - Bedrijfsbelasting. Eaten 
van winstgevende betrelckingen. - Aanlco
pen en verlcopen vctn ve1·schillende pe1·celen 
grand. - Gering tijdsve1·loop tussen de 

aanlcopen en de veTkopen. - Rechte1· die het 
bestctan van een winstgevende bet1·elcking 
hieruit afleidt. - Wettelijkheid. - Ret 
hof van beroep dat vaststolt dat een 
exploitant van een landbouwbedrijf een 
groot aantal percelen grond heeft ge
kocht die hij korte tijd nadien heeft 
verkocht in onderscheiden verrichtingen, 
zonder dat deze in het belang van zijn 
exploitatie zijn verwezenlijkt, kan wet
telijk eruit afleiden dat deze belasting
plichtige oen winstgevende betrekking 
heeft gehad, in de zin van artikel 25, 
§ 1, 3°, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkon:tstenbelastingen val
gens hetwelk de baten aan de bedrijfs-
belasting zijn onderworpen. -

31 'januari 1967. 671 

141. - Bedrijfsbelasting. 11' insten 
die ~lit de balm~s van een handelsvennoot
schap zijn gebleven. - Tflinsten die voo1·t
komen ~tit ve1'1'ichtingen die gedaan en ve1·
~vezenlijlct zijn in de loop van v1'oege1·e 
boelcja1·en. - TVinsten die slechts htnnen 
wo1·den belast voo?' de dienstjaTen ove'i'een
stemmende met deze boelcja1·en en 1·elcening 
houdende met de gewone en b~titengewone 
aanslagtermijnen. - De door de balans 
van een vennootsohap aan de dag ge
brachte winston die voortkomen uit ver
richtingen welke door deze vennootschap 
worden gedaan en die verwezenlijkt wor
den tijdens een vroeger dienstjaar, mo
gen sleohts worden belast voor het 
dienstjaar ·waarvoor de belasting had 
n1.oeten gevestigd worden. overeenkom
stig artikel 32 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen en met inachtneming van de aan
slagtermijnen bepaald bij artikel 2 van 
de wet van 15 mei 1846 op de Rijks
comptabiliteit of eventueel bij de afwij
kende wetsbepalingen en bij artikel 74 
van bedoelde gecoordineerde wetten. 

14 februari 1967. 745 

142. - Bedrijfsbelasting. - Doo1· een 
naamloze vennootschap aan haa1· behee1·
de1·s toegelcend voo1·deel. - Voordeel ve'i'
tegemvoo'i·digd door een afstand van de 
winsten die 1w1·maal aan de vennootschap 
toelcomen. - H of van bemep dat vaststelt 
dat dit voonleel is vedeend zonde1· ande1·e 
1·eden dan ~tit m·ijgevigheid. - Voo1·deel 
dat client te wm·den gevoegd bij de ten laste 
van de vennootschap belastbm·e winst. -
W anneer een naan:tloze vennootschap 
zonder andere reden dan uit vrijgevig
heid ten bate van haar beheerders af
stand heeft gedaan van winston welke 
regelmatig zouden opgeleverd zijn door 
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zekere verkopen van appartementen in 
de uitvoering van haar beroepsactiviteit, 
zo de kopers andere personen waren ge
weest dan haar beheerders, kan het hof 
van beroep eruit afieiden dat zulke gift 
een overdracht van winst uitmaakt die 
nor1naal aan de vennootschap toekwam 
en dat derhalve de waarde van dit voor
deel of van deze gift bij de te haren laste 
belastbare winsten client te worden ge
voegd. 

14 februari 1967. 746 

143. - Bedn:jfsbelasting. - Ten laste 
van een vennoot van een per·sonenvennoot
schap met beperkte aanspmkelijkheid ge
vestigde aanslag. - Aanslag gevestigd op 
gr·ond van ver·goedingen. die aan deze ven
nootschap toekwamen en die aan de ven
noot toegekend zo~tden zijn. - Arr·est dat 
beslist dat het niet vaststaat dat een sam 
awn de vennoot wer·d gestort noch dat deze 
sam een ger·ese?'veer·de winst van de ven
nootschap was. - Ar·rest waar·bij de aan
slag wor·dt ver·nietigd. - Nieuwe aanslag 
gevestigd bij toepassing van artikel 7 4-bis 
van de gecoor·clineer·de wetten. - Nietuv 
be1'0ep voor· het hof van beroep. - Ar·Test 
clat edcent clat de ver·goeding die een ge
r·eser·veer·de winst van de vennootschap ttit
maakt, kr·achtens ar·tikel 35, § 4-, van de bij 
het besluit van 31 j~tli 194-3 gecoor·dineer·de 
wetten dient te wor·den beschmtwd als aan 
de vennoten toegelcend en te hunnen laste 
aangeslagen. - ArTest dat het gewijsde 
mislcent. - W anneer een aanslag ten 
laste van een vennoot van een personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid door het hof van beroep werd 
vernietigd, om de reden dat het bedrag 
waarop hij was gegrond door de vennoot
schap aan deze vennoot niet was toege
kend, en uit dit arrest bovendien blijkt 
dat noch de inkassering noch de uitgave 
noch de latere aanwending van deze som. 
door de vennootschap geboekt werden, 
en deze aldus geen winst heeft gereser
veerd, miskent het gezag van het ge
wijsde het arrest dat, uitspraak doende 
op het beroep tegen een nieuwe aanslag 
gevestigd overeenkomstig artikel 7 4bis 
van de gecoi:irdineerde wetten, beslist dat 
deze aanslag geldig kan worden geves
tigd ten laste van dezelfde vennoot op 
grond van dezelfde belastingelementen of 
op een gedeelte ervan, om de reden dat 
deze elementen gereserveerde winsten 
van de vennootschap zijn die krachtens 
artikel 35, § 4, van de bij het besluit van 
31 juli 1943 gecoi:irdineerde wetten die
nen te worden beschouwd als toegekend 

aan de vennoten en te hunnen laste aan · 
geslagen. 

14 febrnari 1967. 750 

144. - BedTijfsbelasting. Winsten 
die voor·tvloeien ~tit de veTwezenlijking of 
de boelcing van de meer·waar·de van in het 
bedr·ijf belegde activa. - BelastbaTe win
sten. - V oorwaar·den. - De winsten die 
voortvloeien nit de verwezenlijking of de 
boeking van de 1neerwaarde van de in 
een nijverheids-, handels- of landbouw
bedrijf belegde activa, ongeacht de oor
zaak van de meerwaarde en ongeacht de 
wijze of de vorm van belegging, zijn aan 
de bedrijfsbelasting onderworpen, als be
drijfsinkomsten, onder het voorbehoud 
van de in de wet bepaalde belastingvrij
dom. (Gecoi:irdineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 25, 
§ 1, 1o, en 27, §§ 1 en 2bis.) 

15 februari 1967. 752 

145. - BedTijfsbelasting. Winsten 
die voor·tvloeien uit de ver·wezenlijking of de 
boeking van de meer·waar·de van de in het 
bed1'ijf belegde activa.- Belegde activa.
Begr·ip. - De in een nijverheids-, han
dels- en landbouwbedrijf belegde activa, 
in de zin van artikel 27, § 1, van de ge
coi:irdineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, zijn die welke ter
zelfdertijd tot bedrijfsdoeleinden worden 
gebruikt en aan aile risico's van het be
drijf door toedoen van zijn eigenaar of 
met zijn toestemming zijn onderworpen. 

15 febrnari 1967. 752 

146. - Bedr·ijfsbelasting. VeTlcoop 
van de inschrijvingsTechten ve1·bonden aan 
de etfectenpor·tejeuille sinds meeT dan vijf 
jam· v66r· de ver·koop in het patTimoniurn 
van de onde1·nerning gelcomen. - Aanslag 
gevestigd op de meer·waar·de van de lcoop
waaTde van de Techten, zonder· heTwctar·de
Ting van deze waarde. - Schending van 
ar·tilcel 27, § 2bis, littem a, lid 1 en 2, 
van de gecoor·dinee?·de wetten. - Het aan 
een aandeel verbonden inschrijvings
recht maakt ingevolge de afscheiding 
ervan geen deel meer nit van het aan
deel om een afzonderlijke baat op te 
leveren, zodat de belasting op de winst 
voortvloeiende nit de verkoop van de 
inschrijvingsrechten verbonden aan een 
effectenportefeuille sinds meer dan vijf 
jaar voor de verkoop in het patrimo
nium van een onderneming gekomen, 
op de meerwaarde van de koopwaarde 
van de inschrijvingsrechten slechts kan 
gevestigd worden mits herwaardering 
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van deze waarde, zelfs zo de aandelen 
niet zijn verkooht. (Geooi:irdineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 27, § 2bis, litt. a, lid 1 en 2.) 

15 februari 1967. 753 

147. - Bed1·ijjsinkomsten. Ve1'goe-
dingen gestort aan de aandeelhoude1·s van 
de Franse elektriciteitsmaatschappijen ge
nationalisem·d doo1· de Franse wet van 
8 april 1946. - Vergoedingen ontvangen 
ten gevolge van een onteigening of een 
andere soo1·tgelijke gebeurtenis, in de zin 
van a1·tikel 27, § 2ter, van de gecoih·di
neerde wetten. - V e1·goedingen die geen 
opbrengst uitmaken van een ve1·deling van 
het maatschappelijk ve1·mogen, in de zin 
van a1·tikel 15, § 2, van dezeljde wetten. -
De vergoedingen gestort aan de aandeel
houders van de Franse elektrioiteits
maatsohappijen, genationaliseerd door 
de Franse WElt van 8 april 1946 en de 
wetten die ze gewijzigd hebben, maken 
geen opbrengst uit van een verdeling 
van het maatsohappelijk vermogen van 
die ondernemingen, in de zin van arti
kel 15, § 2, van de geooi:irdineerde wet
ten betreffende de inkomsten belastingen, 
dooh zijn verkregen ten gevolge van een 
onteigening of een andere soortgelijke 
gebeurtenis, in de zin van artikel 27, 
§ 2te1·, van dezelfde wetten. 

15 februari 1967. 753 

148. - Bed1·ijjsbelasting. Bu1·ge1·-
lijke vennootschap in de vorm van een 
naamloze vennootschap. - Winstgevende 
bedrijjsactiviteit welke uitgeoejend wo1·dt 
ove1·eenkomstig het maatschappelijk doel 
en bepedct is tot het behee1· van haar 01H'oe-
1'ende eigendommen. - Eaten van winst
gevende betrekkingen. - De inkomsten 
verkregen door een burgerlijke vennoot
sohap, opgerioht in de vorm van een 
naamloze vennootsohap, zijn baten be
doeld bij artikel 25, § 1, 3°, van de ge
ooordineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, wanneer de bedrijfs
aotiviteit van deze vennootsohap, welke 
uitgeoefend wordt overeenkomstig haar 
maatsohappelijk doel, zioh beperkt tot 
het beheer van haar onroerende eigen
dommen. De vaststelling, dat deze ven
nootsohap enkele gronden gekooht en 
andere verkooht heeft, zonder valori
satiewerken en zonder wederbelegging, 
en dat zij een hypotheoaire lening heeft 
toegestaan en de interesten ervan ont
vangen heeft, implioeert niet noodzake
lijk het bestaan van een handelsexploi-

tatie in de zin van bedoeld artikel 25, 
§ 1, 1 o. (Eerste en tweede geval.) 

11 april 1967. 971 

149. - Mobilienbelasting. - Bedrijjs
belasting. - Pe1·sonenvennootschap met 
bepe1·kte aansp1•akelijlcheid. - V ennoot
schappen welke onde1· de personenvennoot
schappen vallen.- De personenvennoot
sohap met beperkte aansprakelijkheid 
valt onder de personenvennootsohap voor 
de toepassing van de wetten betreffende 
de direote belastingen. 

18 april 1967. 1001 

150. - Mobilienbelasting. - Bedrijjs
belasting. - A1·tikel 15, § 2, van de ge
coih·dinee1·de wetten bet1·efjende de inlcorn
stenbelastingen. - Geen ve1·schil tttssen de 
vennootschappen " met vast kapitaal » en 
de vennootschappen " met ve1·ande1·lijlc lca
pitaal ''· - Artikel 15, § 2, van de ge
ooi:irdineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen maakt geen onder
scheid, wat de toepassing van de mobi
lienbelasting of van de bedrijfsbels.sting 
betreft, tussen de vennootsohappen " met 
vast kapitaal " en de vennootsohappen 
«met veranderlijk kapitaal ''· 

19 april 1967. 1001 

151. - Mobilienbelasting. - Bed1·ijjs
belasting. - V e1·deling van het maatschap
pelijlc ve1·mogen. - Regel van artilcel 15, 
§ 2, van de gecoordinee1·de wetten betrej
jende de inlcomstenbelastingen. - Regel 
toepasselijlc op de ttitt1·edende vennoot van 
de coopemtiev.e vennootschap. - De bij 
artikel 15, § 2, van de geooi:irdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen gestelde regel, tot vaststelling van 
het bedrag van de mobilienbelasting of 
van de bedrijfsbelasting, in geval van 
" verdeling van het maatsohappelijk ver
mogen, zelfs ten dele " is toepasselijk op 
de uittredende vennoot van de ooiipera
tieve vennootsohap, die de tegenwaarde 
van zijn aandeel in het maatsehappelijk 
vermogen verkrijgt. 

18 april 1967. 1001 

152. - Mobilienbelctsting. - Bed·rijjs
belasting. - Verdeling van het maat
schappelijlce vm·mogen. - Regel van arti
kel 15, § 2, van de gecoordineerde wetten 
betrefjende de inkomstenbelastingen. -
Regel toepasselijk op de vennoot van een 
pe1•sonenvennootschap met bepe1·kte aan
sp1'akelijkheid die uit de vennootschap uit
t1·eedt. - De bij artikel 15, § 2, van de 
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gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen gestelde regel tot 
vaststelling van het bedrag van de mobi
lienbelasting of van de bedrijfsbelasting, 
in geval van « verdeling van het maat
schappelijk vermogen, zefs ten dele "• is 
toepasselijk op het geval waarin de ven
noot van een personenvennootschap lnet 
beperkte aansprakelijkheid, die uit de 
vennootschap uittreedt zonder de ver
effening ervan te vorderen en deswege, 
ingevolge een overeenkomst of een regel
matige beslissing van de organen van de 
vennootschap, de teruggave van zijn 
inbreng bekomt, venneerderd met de 
aangroei ervan en met zijn aandeel in de 
reserves en de winsten. 

18 april 1967. 100I 

153. - Mobiliiinbelasting. - Bed1·ijjs
belasting. - Verdeling van het maatschap
pelijk ve1·mogen. - Regel vcm cwtikel 15, 
§ 2, van de gecoo1·dineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen. - Regel 
toepasselijk op de vennoot van een per
sonenvennootschap met bepe1'lcte aansp1·a
kelijkheicl die ttit de vennootschap ttit
t1·eedt. - V M'mindeTing van het lcapitaal 
die in dit geval slechts het gevolg is van 
een lctteTe beslissing van de algemene ve1'
gadering. - Omstandigheid die onve1'· 
schillig is voor de toepassing van evenbe
doelde regel. - vVanneer de vennoot van 
een personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid uit de vennootschap 
uittreedt zonder de vereffening ervan te 
vorderen en ingevolge een overeenk01nst 
of een regelmatige beslissing van de orga
nen van deze vennootschap de terug
gave van zijn inbreng bekomt, vermeer
derd met de aangroei ervan en xnet zijn 
aandeel in de reserves en de winsten, is 
de omstandigheid dat de vermindering 
van het kapitaal in dit geval slechts het 
gevolg is van een latere beslissing van de 
algemene vergadering, onverschillig voor 
de toepassing van de regel welke arti
kel 15, § 2, stelt voor de vaststelling van 
het bedrag van de mobilienbelasting. 

IS april 1967. 1001 

154. - Bedrijfsbelasting. Gecleelte-
lijlce onthetfing voo1·zien in de wet van 
15 jttli 1959 tot invoe1·ing van tijdelijke 
fiscale onthetfingen met het oog op het be
gunstigen van aanvullende beleggingen. -
Nijverheids- of ambachtsbed1·ijven die 
onde1' de toepassing van deze wet vallen. -
Uitsluiting van de onden~eming voo1· 
dienstverrichting. - De wet van I5 juli 
1959 tot invoering van tijdelijke fiscale 
ontheffingen met het oog op het begun-

stigen van aanvullende beleggingen heeft 
het voordeel van zijn toepassing voorbe
houden voor de nijverheids- of ambachts
bedrijven welke reeds bedoeld waren bij 
artikel I van de wet van I juli 1954 tot 
invoering van fiscale ontheff'mgen ten 
einde productieve investeringen te be
gunstigen, zodat wettelijk is de beslis
sing dat de nijverheids- of ambachtsbe
drijven bedoeld bij de wet van 15 juli 
1959 die zijn welke het delven, vervaar
digen, hervormen of het afwerken van 
grondstoffen tot wezenlijk doel hebben 
en dat de onderneming voor dienstver
richtingen uit de toepassingssfeer ervan 
uitgesloten is. 

25 april 1967. I042 

155.- Becl1·ijfsbelasting.- Ve1·hoging 
van de bij aTtikel 35, § 9, van de gecoo1·di
neM'de tvetten bet1·efjende de inkomstenbe
lastingen vastgestelde belastingen. - Aan 
de bmn ingehottden belastingen. - Vrij
stelling van de ve1·hoging. - VooTwaar
den. - De bij artikel 35, § 9, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen bepaalde vrijstel
ling van 20 t. h. verhoging is de belas
tingplichtige niet verworven op het ogen
blik van de inhouding van de belasting 
aan de bron maar slechts wanneer de 
storting van de belasting aan de ont
vanger binnen de wettelijke termijn is 
geschied. 

23 mei 1967. 1153 

156. - Bedrijfsbelasting. Gedeelte-
lijke vfijstelling van de winsten wezenlijk 
ctangewend tot de acmbouw van m·beidM'S
woningen. - Dmagwijclte van m·tikel 27, 
§ 2, 5°, lid 2, van de gecoonlineerde wetten. 
- Artikel 27, § 2, 5°, lid 2, van de gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen stelt dat « belastbaar zijn 
voor de helft de winsten die wezenlijk 
worden aangewend tot de aanbouw vs,n 
arbeiderswoningen of andere inrichtin
gen ten behoeve van het personeel van 
het bedrijf "· De wetgever beoogde hier
bij niet dat de winsten in twee delen zou
den gesplitst worden, waarvan het ene en
kel belastbaar zou zijn, doch het was zijn 
bedoeling ze in hun geheel aan de helft 
van de bedrijfsbelasting te onderwerpen. 

23 mei 1967. 1154 

157. - Bed1·ijjsbelasting. Buiten-
lanclse vennootschap die een inrichting 
heeft in Belgiii. - Geheel van vmTichtin
gen van de Belgische zetel en geheel van 
ve1Tichtingen van de bttitenlandse zetel 
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die ellc een onderscheiden jeitelijlce alge
meenheid vormen. - Voor de toepassing 
van de regels betreffende de vestiging 
van de bedrijfsbelasting en onder meer 
van artikel 27, § 2bis, van de gecoi:irdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen vormt hot geheel van de door 
de Belgische zetel van eon buitenlandse 
vennootschap geboekte verrichtingen, 
door eon fictie van de wet, eon econo
mische eenheid, nan1.elijk de door doze 
inrichting gevormde feitelijke algemeen
heid, terwijl hot geheel van door de bui
tenlandse zetel van doze vennoot~chap 
uitgevoerde verrichtingen eon andere fei
telijke algemeenhoid vormt die onder
scheiden is van de eerste. (Gecoi:irdineerde 
wotten betreffende, do inkomstenbelas
tingen, art. 27, § 2, 7°, § 2bis en§ 4.) 

6 juni 1967. 1222 

158. - Bedrijjsbelasting. JJ1ee?·-
waarden. - Bij artikel 27, § 2bis, van 
de gecoonlineeTde wetten betTefjende de 
inlcornstenbelastingen beoogde vTijstelling. 

B1~itenlandse vennootschap die in 
Belgie een imichting heejt. - Toepas
sing. - VooTwctm'den. - Do vrijstel
ling van bepaalde n1.eerwaarden, be
paald bij artikel 27, § 2bis, van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, is toepasselijk op 
buitenlandse vennootschappen die in 
Belgiii eon inrichting hebben in zover 
doze inrichting, afzonderlijk beschouwd, 
aan de bij doze 'Netsbepaling gestelde 
voorwaarden voldoet. 

6 juni 1967. 1222 

159. - Bed1·1:jjsbelasting. JJ!lee?'-
waaTden. - V1'ijstellingen beoogd b~j 
de wet van 15 j1tli 1959 tot tijdelijke wij
ziging van het aanslagTegime de1· rnee?'
wactrden met het oo g op het bevonle1·en 
van de beleggingen. - B1titenlandse ven
nootschap die een inrichting in Belgie 
heejt.- Toe1Jassing.- Voofwaarden.
De vrijstelling van bepaald.e meerwaar
den bepaald bij de wet van 15 juli 1959 
tot tijdelijke wijziging van hot aanslag
regin1.e der n1.eer'N<tarden n1et hot oog 
op hot bevorderon van de beleggingen, 
is toepasselijk op de buitenlandse ven
nootschappen die in Belgiii eon inrich
ting hebben in zover doze inrichting, 
afzonderlijk beschouwd, voldoet aan de 
voorwaarden gesteld bij artikel 2 van 
bedoelde wet en bij artikel 27, § 2bis, 
van de gecoi.irdineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, waar
naar doze wet verwijst. 

6 juni 1967. 1222 

160. - BedTijjsbelasting. - JJ1eenvam·
den. - Aanvullende m·ijstelling bepaald 
bij artilcel 2, § 2, van de wet van 15 j1tli 
1959 tot tijdelijlce wijziging van het aan
slagregime der mee1·waa1·den met het oog 
op het bevo?'dm·en van de beleggingen. -
Aan1·elcening. - De aanvullende vrij
stelling van de meer\vaarde, bepaald bij 
artikel 2, § 2, van de wet van 15 juli 1959 
tot tijdelijke wijziging van hot aanslag
regime der meerwaarden met hot oog op 
hot bevorderen van de beleggingen, client 
principieel to worden aangerekend op de 
resultaten van hot belastbaar tijclperk 
tijdens hetwelk de belegging wordt ge
claan; doze vrijstelling wordt op de resul
taten van hot belastbaar tijclperk van 
de verwezenlijking van de meerwaarde 
slechts aangerekond zo de belegging ge
daan word tijdens dit tijdperk of bin non 
de termijn van zes maanden voor hot 
begin ervan. (Wet van 15 juli 1959, 
art. 2, § 2, lid 2.) 

6 juni 1967. 1222 

161. - Bed1·ijjsbelasting. V1·ijstel-
lingen van de rneerwaanlen bedoeld bij de 
wet van 15 juli 1959 tot tijdelijlce wijzi
ging van het aanslagTegirne de1· meeT
wactnlen met het oog op het bevm·deren van 
de beleggingen. - Dat1trn waamp de m·ij
stellingen als ve1·wezenlijlct wonlen be
schmtwcl. - N aar luid van artikel 3 van 
de 'wet van 15 juli 1959 tot tijdelijke 
wijziging van hot aanslagregime der meer
waarden met hot oog op hot bevorderen 
van de beleggingen wordt de belegging 
geacht te zijn gedaan op de datum waarop 
de belogde elementen werkelijk in hot 
bezit van de ondorneming zijn gekomen 
of hot voorwerp hebben uitgemaakt van 
eon volmaakte verkoop of aanneming. 

6 juni 1967. 1222 

162. - BedT?:jjsbelasting. - Handels
vennootsclwp met ?'echtspeTsoonlijlcheicl. -
Activa van de vennootsclwp die noodzalce
lijlc een bedTijjslcamlctm· hebben. - Be
lastbctre becl?·ijjswinst. - Beg1·ip. - Daar 
eon haindelsvennootschap met rechts
persoonlijkheid, zoals eon persononven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid, eon rechtsporsoon is die enkel in 
hot levon is geroepen om eon winst
gevende activiteit nit te oefenen, kan zij 
niets bezi-Gton dat daartoe niet client en 
derhalve hebben al haar activa, -vvelke 
ook de oorsprong ervan zij, noodzake
lijk eon bedrijfskarakter en Ievert al wat 
zij buiten lmar maatschappolijk kapitaal 
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vcrwerft, na aftrek van de lasten, een 
bedrijfswinst op. 

13 jcmi 1967. 1256 

163. - Bedrijfsbelasting. - Personen
vennootschap met beperlcte aansp1·akelijlc
heid die haa1· hanclelszaalc in een naamloze 
vennootschap heeft ingebracht. - Ven
nootschap die clesnietternin haar bedrijfs
activiteit heeft voortgezet. - Vennoot en 
enig zaalcvoenler die alle nodige claden van 
behem· heeft ve1Ticht. - Hoeclanigheid van 
we1·lcend vennoot. - De omstandigheid 
dat een personenvcnnootschap met be
perkte aansprakelijkheid, na inbreng 
van haar handelszaak in een naamloze 
vennootschap, door een andere cxploi
tatiemethode haar handelsactiviteit, al 
was zij beperkt, heeft voortgezet, sluit 
niet nit dat haar vennoot en enig zaak
voerder, de enige natuurlijke persoon 
die voor haar de nodige daden van be
heer verric,ht, de hoedanigheid van wer
kend vennoot heeft behouden. (Gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 25, § 1, 1°, 27 en 35, 
§ 4.) 

13 juni 1967. 1256 

HOOFDSTUK IV. 

AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. 

164.- Aanmtllende pe1·sonele belasting. 
- Gehele of gedeeltelijlce vm·deling van het 
Ve?'mogen van een vennootschap ande1· dan 
op aandelen, welke de rechtspersoonlijk
heid bezit, of van een personenvennoot
schap met beperlcte aanspmkelijkheid. -
Sommen vedeend of toegekend aan we?'
lcende vennoten. - Sornmen aan de aan
mtllende personele belasting onde?'W01'pen. 
~ De sommen die ten gevolge van een 
gehele of gedeeltelijke verdeling van het 
maatschappelijk vermogen van een ven
nootschap ander dan op aandelen, welke 
de rechtspersoonlijkheid bezit, of van 
een personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, verleend of toegekend 
zijn aan werkende vennoten, zijn in de 
mate bepaald bij artikel 15, lid 2, van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen blj toepassing van 
artikel 42 van dezelfde wetten onder
worpen aan de aanvullende personele 
belasting. 

20 september 1966, 11 april en 2 mei 
1967. 81, 976 et 1064 

165. - Aanvullende personele belas
ting. - Gecoo1·dinee1'de wetten, artilcel 4-2, 

§ 1. - Bij deze bepctling bedoelde bed?·ijfs
inkomsten.- Artikel 42 van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen onderwerpt aan de aanvul
lende personele belasting alle bedrijfs
inkomsten, met uitzondering alleen van 
de bij dit artikel bedoelde inkomsten, en 
namelijk de bij de artikelen 25, § 1, 1°, 
27, § 1, en 35, § 4, bepaalde inkomsten. 
(Beide zaken.) 

7 maart 1967 (twce arresten). 854 

166. - AanvHllende pe1·sonele belas
ting. - Batig vm·etfeningssaldo van een 
cooperatieve vennootschap verleend aan 
een werkend vennoot. ~ Ondm·wm'Ping 
aan de aanvullende personele belasting.
N u het batig vcreffeningsEaldo van een 
cooperatieve vennootschap dat tocge
kend wordt aan een werkend vennoot ten 
gevolge van de wederaankoop van zijn 
aandeel door de vennootschap, een be
drijfsinkomen oplevert, is het aan de 
aanvullende personele belasting onder
>vorpen. (Gecoordineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 25, 
§ 1, 27, § 1, 35, § 4, en' 42, § l.) (Beide 
zaken.) 

7 maart 1967 (twee arresten). 854 

HOOFDSTUK V. 

N ATIONALE CRISISBELASTING. 

167. --'--- JJ!Iobilienbelasting. - Natio
nctle c1·isisbelasting. - Vennootschap met 
rechtspe?'soonlijkheid. - Ve1·efjening van 
een vennootschctp door een andere opge
slorpt. - Vrijstelling van de mobilien
belasting en van de nationale crisisbelas
ting voo1·zien bij de wet van 24 novem
be?' 1953. - Voonvcta1·de . .....:. De vrijstel
ling van de mobilienbelasting en van de 
nationale crisisbelasting, voorzien bij de 
wet van 24 november 1953, tot bevorde
ring van de opslorping of de fusie van 
vennootschappen met rechtspersoonlijk
heid, die in vereffening worden gesteld 
door opslorping of fusie vereist dat de 
aandeelhouders van de opgeslorpte ven
nootschap hun rechten van vennoten 
naar evenredigheid in de opslorpende 
vennootschap zouden behouden en dat, 
daartoe, hun inbreng in die laatste ven
nootschap zou vergoed worden mits toe
kenning van aandelen die het kapitaal 
van de opslorpende vennootschap verte
genwoordigen. Zulks is het geval niet 
wanneer de aandelen door de opslor
pcnde vennootschap uitgereikt aan de 
bij fusie vereffende vennootschap slechts 
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een deel van de tegenwaarde van de in
breng uitmaken, tegenwaarde welke voor 
het overige uit obligaties bestaat. 

16 november 1966, 365 

168.- Nationale crisisbelasting.- Al
gemene vm·gadering die de datum niet 
heeft vastgesteld waa1·op het dividend be
taalbam· is.- Beslissing van de 1'aad van 
beheer. - N ationale crisisbelasting ver
schuldigd vanaf deze datum. - Wanneer 
de algemene vergadering de datum niet 
zelf heeft vastgesteld waarop de divi
denden betaalbaar zijn en het bepalen 
van deze datun1 aan de zorg van de raad 
van beheer heeft overgelaten, is het 
inkomen aan de aandeelhouder op die 
datum verkregen en is op die datum de 
nationale crisisbelasting verschuldigd. 

7 februari 1967. 707 

169.- Nationale c1·isisbelasting.- Be
lasting die volgens de op de mobilienbe
lasting toepasselijlce modaliteiten gevestigd 
en ge~nd wordt. - Naar luidt van arti
kel2, § 1, lid 2, van de wetten betreffende 
de nationale crisisbelasting, gecoordi
neerd op 16 januari 1948, wordt deze 
belasting gevestigd en gei:nd volgens de 
op de mobilienbelasting betreffende de
zelfde inkomsten toepasselijke modali
teiten. 

7 februari 1967. 707 

170. - Nationale crisisbelasting. -
Sommen aan een pe1·sonenvennootschap 
met bepe1·lcte aanspmlcelijkheid gesto1·t. -
Sommen. door de vennootschap aan ham· 
vennoten uitgelcee1·d. - Sommen die in
lcomsten van het belegd lcapitaal zijn. -
Sommen die aan de nationale c1·isisbelas
ting zijn onderworpen. - De aan een 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid gestorte sommen die noch 
in haar kapitaal zijn opgenomen, noch 
op een on beschikbare reserve zijn ge
steld, doch door haar aan haar ven
noten naar verhouding van hun maat
schappelijke rechten zijn uitgekeerd, zijn 
inkomsten van het belegd kapitaal en 
vallen onder de toepassing van de arti
kelen 1 en 6 van de wetten betreffende de 
nationale crisisbelasting, gecoordineerd 
op 16 januari 1948. 

7 februari 1967. 712 

171. - Nationale c1·isisbelasting. -
Vereniging van gemeenten in de vo1·m van 
een cooperatieve vennootschap. - Aan de 
vennoten toegelcende inlcomsten. - Aan 

de nationale c1·isisbelasting onclet·worpen 
inlcomsten.- De inkomsten welke toege
kend worden aan de vennoten door een 
vereniging van gemeenten opgericht in 
de vorm van een cooperatieve vennoot
schap, zijn aan de nationale crisisbelas
ting onderworpen. (Gecoordineerde wet
ten betreffende de nationale crisisbelas
ting, art. 1 en 3.) 

4 april 1967. 937 

TITEL III. - Wetboek 

van de inkomstenbelastingen. 

HOOFDSTUK I. 

PERSONENBELASTING. 

§ 1. - Inkomsten uit grondeigendommen, 

§ 2. - Inkomsten uit roerende kapitalen 
en roerende goederen. 

§ 3. - Bedrijfsinkomsten. 

§ 4. - Diverse inkomsten. 

HOOFDSTUK II. 

VENNOOTSOHAPSBELASTING. 

HOOFDSTUK III. 

REOHTSPERSONENBELA.STING. 

HOOFDSTUK IV. 

BELASTING VAN DE NIET-VERBLIJF
HOUDERS. 

HOOFDSTUK V. 

VooRHEFFINGEN. 

§ 1. - Onroerende voorheffing, 

§ 2, - Aanvullende onroerende 
voorheffing. 

§ 3. - Roerende voorheffing. 

§ 4. - Aanvullende roerende voorheffing. 

§ 5. - Bedrijfsvoorhefting. 
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TITEL IV. Tijdelijke 

belastingen. 

HOOFDSTUK I. 

SPECIALE UITZONDERLIJKE BELASTING 
OP DE WINSTEN UIT ZEKERE 

V ALUTASPECULATIES. 

HOOFDSTUK II. 

SPECIALE BELASTING OP DE vVINSTEN 

VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN 
EN PRESTATIES AAN DE VIJAND. 

HOOFDSTUK III. 

EXTRA-BELASTING OP DE IN OORLOGSTIJD 

BEHAALDE EXCEPTIONELE INKOJVISTEN. 

172. - Tijdelijlce belcwtingen. - Extm
belctsting. - Ve1·volgingen tot invonle-
1'ing. - Te1·mijn. -De extra-belasting 
op de in oorlogstijd behaalde exceptio
nele inkmnsten, winsten en baten kan 
worden ingevorderd gechn·ende dertig 
j aar met in gang van de dag waarop zij ten 
kohiere werd gebracht. (Wet van 16 ok
tobor 1945, art. 15.) 

19 januari 1967. 6ll 

173. - Extmbelasting. -In het b~titen
lancl gehctalcle inlcomsten en cwngeslctgen 
~;1:t hoojde van een belasting die analoog 
is met de extmbelasting. - Ve1·minclering 
van de extra-belasting. - Grenzen. - Er 
blijkt uit de tekst van artHml 13, § 4, 
lid l, van de wet van 16 oktober 1945 
tot invoering van een extrabelasting op 
de in oorlogstijd behaalde exceptionele 
inkomsten, winsten en baten, volgens 
hetwelk de extrabelasting verbonden aan 
de in het buitenland behaalde en aange
slagon belastbare inkomsten venninderd 
wordt m.ot de sorn, welke de belasting
schuldige bmvijst de:finitief in het buiten
land op dezelfde inkorn.sten te hebben 
betaald, uit hoofde vah een belasting 
analoog met die gevestigd bij deze wet, 
dat de aftrek nooit meer mag belopen 
dan het gedeelte van de extrabelasting 
dat proportioneel betrekking heeft op de 
in het bnitenland behaalde en aangesla
gen inkomsten. 

21 april 1967. 1018 

174. - Extmbelasting. -Door de be
lastingsch~tldige in het buitenland be
taalcle belasting uit hoojde van een belas
ting die ctnaloog is met de extmbelasting. 
- Ajt1·elc van cle ext1·abelasting. - Toe-

. passelijlce wissellcoM's door de wet niet vast
gesteld. - Berelcening van cle ajt1·elcbm·e 
som. - Soeve1'eine beoonleling clo01· het 
hoj vctn be1·oep. - De we·t van 16 okto
ber 1945 tot invoering van een extra
belasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en baten 
bepaalt de wisselkoers niet waaraan moet 
worden berekend de door de belasting
schuldige in het buitenland betaalde be
lasting uit hoofde van een belasting die 
analoog is met de extrabelasting ; de 
rechter beoordeelt soeverein in feite de 
berekeningswijze van de so1n die uit clien 
hoofde van de extrabelasting kan worden 
afgetrokken. 

21 april 1967. 1018 

HOOFDSTUK IV. 

BIJBELASTING OP UITZONDERLIJKE GE

DEELTEN VAN BEPAALDE INKOJVISTEN 

VAN DE JAREN 1951 EN 1952. 

HOOFDSTUK V. 

BuiTENGE\VONE CONJUNCTUUR.TAKs. 

(Wet van 12 ma.art 1957.) 

HOOFDSTUK VI. 

BUITENGEWONE BELASTING V ASTGESTELD 

BIJ DE \VET VOOR ECONOMISCHE EX

PANSIE, SOCIALE VOORUITGANG EN 
FINANCIEEL HERSTEL VAN 14 FE

BRUARI 1961. 

175. -Doo1·clewetva.n 14jeb1'1tct1'i 1961 
ingevoenle bttitengewone belasting.- Toe
pctssing vcm cle bepctlingen vctn de geco81'
clineercle 1vetten betn!Jencle cle inkomsten
belctstingen, behmtclens ctjwijlcingen. - In 
zover er niet van afgeweken wordt, zijn 
de bepalingen van de gocoi:irdineerde 
wetten botreffende de inkomstenbelaR
tingen toepasselijk op de buitengewone 
belasting ingevoerd door de wet voor 
econom.ische expansie, sociale vooruit
gang en :financieel herstel. (Wet van 
14 fehruari 1961, art. 124, § l.) 

7 februari 1967. 707 

176. - Doo1· cle 1vet va,n 14 februa1'i 
1961 ingevoenle buitengewone belasting. 
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- Belasting ten belope van 5 t. h. van 
de mobilienbelasting en van de nationale 
cTisisbelasting op de in de loop van het 
jaa1· 1961 toegekende inlcomsten. - De 
wet van 14 februari 1961 vestigt een 
buitengewone belasting ten belope van 
5 t. h. van de mobilienbelasting en 
de nationale crisisbelasting, die ver
schuldigd zijn op de in de loop van het 
jaar 1961 toegekende inkomsten, zonder 
verder, te dien aanzien, af te w1jken van 
de bepalingen van de gecoordineerde 
wetten betre:ffende de inkomstenbelas
tingen. 

7 februari 1967. 707 

177. - Doo1· de wet van 14 feb?·uari 
1961 ingevoerde bt~itengewone belasting. 
- Belasting die ge~nd woTdt tegelijke1·tijd 
en volgens dezelfde modaliteiten als de 
belastingen waarop zij betrekking heeft. -
De door de wet van 14 februari 1961 
ingevoerde belasting wordt ge!nd tege
lijkertijd en volgens dezelfde modali
teiten als de belastingen waarop zij be
trekking heeft. (Wet van 14 februari 
1961, art. 124, § 1.) 

7 februari 1967. 707 

178. - Doo1• de wet van 14 febrt~a1'i 
1961 ingevoe1·de bt~itengewone belasting. 
- Belasting verbonden aan de mobilien
belasting en aan de nationale crisisbelas
ting wc~ai·op zij betrekking heeft. - Er 
blijkt uit de economic van de wet voor 
economische expansie, sociale vooruit
gang en financieel herstel van 14 fe
bruari 1961 dat de wetgever de buiten
gewone belasting met de mobilienbelas
ting en de nationale crisisbelasting, 
waarop de buitengewone belasting " be
trekking heeft "• heeft willen verbinden. 

7 februari 1967. 707 

179. - Doo1· de wet van 14 feb?·uari 
1961 ingevoe1·de bt~itengewone belasting. 
- Algemene ve1·gade1·ing die de datum 
niet heeft vastgesteld waamp het dividend 
betaalbaar is. - Beslissing van de 1·aad 
van beheer. - Belasting ve1·schuldigd 

JACHT. 

1. - Bijzondere beedigde jachtwachte1·. 
- Otficie1' van get·echtelijlce politie. -
Bevoegdheden bepe1·kt tot het g1·ondgebied 
dat aan zijn bewaking is toevet·trouwd. -
De bijzondere beedigde jachtwachter is 

vanaf deze datum. - Wanneer de alge
mene vergadering de datum niet zelf 
heeft vastgesteld waarop de dividenden 
betaald worden en het bepalen van deze 
datum aan de zorg van de raad van 
beheer heeft overgelaten, is het inkomen 
aan de aandeelhouder op die datum ver
lu·egen en is de door de wet van 14 fe
bruari 1961 ingevoerde buitengewone be
lasting verschuldigd. 

J 

7 februari 1967. 707 

INTERESTEN. 

HooFDSTUK I.- Gerechtelijlce inte1·esten. 

HooFDSTUK II.- Ve1·zuimsinte1·esten. 

HOOFDSTUK I. 

GERECHTELIJKE INTERESTEN. 

1. - Begrip. - InteTesten die ve1•goe
dende inteTesten of verzuimsinteresten ktm
nen zijn. - De als " gerechtelijke inte
resten " gekwalificeerde interesten kun
nen ofwel vergoedende interesten ofwel 
verzuirnsinteresten zijn. 

24 augustus 1967. 1334 

HOOFDSTUK II. 

VERZUIMSINTERESTEN. 

2. - M isdTijf of oneigenlijlc misd1·ijf. -
Do01· de 1'echte1· toegewezen schadeveTgoe
ding. - VerzuimsinteTesten die niet ktm
nen lopen v661· de beslissing wam·bij de 
schadeve1·goeding wonlt toegewezen. - In 
zake van aansprakelijkheid buiten over
eenkomst mag de rechter de verzuims
interesten op het bedrag van een schuld
vordering uit schadevergoeding niet laten 
lopen v66r de beslissing waarbij zij wor
den toegewezen. 

24 augustus 1967. 1334 

slechts in de uitoefening van zijn ambt 
van officier van gerechtelijke politic op 
het grondgebied waarvan zijn opdracht
gever hem de bewaking heeft toever
trouwd, en zijn bevoegdheden zijn tot 
dit grondgebied beperkt. 

3 oktober 1966. 152 
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2. - Verzwarende omstandigheden om
schreven bij at·tikel 15 van de wet van 
28 jebt·~tari 1882. - Altematieve vermel
ding van de omstandigheden.- Is wette
lijk de beslissing, waarbij beklaagde 
wordt veroordeeld orn jagend te zijn 
aangetroffen zonder een jachtverlof te 
kunnen voorleggen, onder de verzwa
rende omstandigheid dat de feiten in 
bende en bij nacht gepleegd werden, 
zelfs zo uit de redenen van de beslissing 
blijkt dat een der omstandigheden niet 
is bewezen, daar artikel 15 van de wet 
van 28 februari 1882 een alternatieve 
vermelding inhoudt van de verschillende 
omstandigheden die het laat gelden als 
verzwarende omstandigheden, zodat de 
straf dientengevolge wettelijk is gerecht
vaardigd door een van de ten laste van 
beklaagde bewezen verldaarde omstan
digheden. 

6 maart 1967. 846 

3. - Jachtmisdt·ijf. Verbetwdver-
klat·ing. - At·tilcel 4·2 van het Strafwet
boelc niet toepasselijlc. - De bepalingen 
van het Strafwetboek betreffende de ver
beurdverklaring zijn niet toepasselijk op 
de jachtmisdrijven. 

6 n>aart 1967. 846 

4. - Jachtmisdrijj. - Wet van 28 je
brttari 1882. - Vet·voM' van wild gecht
rende een verboden tijd. - Ve1'bcntnlvet·
lclaring van het voet·tnig dat tot het vervoet• 
heejt gediend. - Omvettelijlcheicl. - De 
wet van 28 februari 1882 voorziet geen 
verbeurdverklaring voor de voertuigen 
die tot het vervoer van het wild gedu
rende een verboden periode hebben ge
diend. 

6 maart 1967. 846 

JEUGDBESCHERMING. 

1. - Wet van 8 ap1'il 1965.- R..indet·
rechter in hogM' bet·oep en lcindm-rechtet• 
w01·den onder·scheidenlijlc jengcl?·echtet· in 
hoget• be1'oep en jengdt·echter.- Vanaf de 
inwerkingtreding van de wet van 8 april 
1965 op de jeugdbescherming dragen de 
kinderrechters in hoger beroep en de 
kinderrechters onderscheidenlijk de titel 
van jeugdrechter in hoger beroep en 
jeugdrechter zelfs in de bij artikel 93 
van bedoelde wet vastgestelde gevallen 
waarin ze rechtdoen overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 15 mei 1912 
op de jeugdbescherming. (Wet van 
8 april 1965, art. 97 .) 

27 februari 1967. 813 

2. - Wet van 8 ap1·il 1965. - Geschil
len die bij de lcindetTechtet· aanhangig 
waren voor de inwerkingtreding van deze 
wet. - Toepassing van de wet van 15 mei 
1912 op de jeugdbeschet·ming, zeljs na 
deze inwerlcingtt·eding. - De kinderrech
ters in hoger beroep en de kinderrechters 
nemen verder na de inwerkingtreding 
van de wet van 8 april 1965 op de jeugd
bescherming kennis overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 15 mei 1912 
op de kinderbescherming van de han
gende processen met het oog · op de toe
passing van een der bij deze laatste wet, 
v66r de inwerkingtreding van de wet 
van 8 april 1965, vastgelegde maatroge
len. (Wet van 8 april 1965, art. 93.) 

27 februari 1967. 813 

3. - Wet van 8 ctpril 1965, Mtikel 92. 
- Feit, als misdrijj gelcwnlificeet·d, ten 
laste gelegd van een mindet'jat·ige beneden 
de 18 jam·, en gepleegd v66r· de inwerking
tt·eding van de wet. - Stntjr·echtbanlc die 
bevoegcl bUjjt na deze inwm·lcingttwling zo 
de zaalc bij haa1· voomj aanhangig wercl 
gemaalct. - Begt·ip. - Daar naar luid 
van artikel 92 van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming deze 
wet moet toegepast worden, door de 
rechtbanken die zij opricht, op feiten en 
toestanden die zijn gepleegd of bestaan 
v66r de dag waarop zij in werking treedt, 
wanneer de zaak niet reeds v66r die 
inwerkingtreding aanhangig · werd ge
maakt bij de te voren bevoegde recht
banken, is de correctionele rechtbank 
niet bevoegd 0111 kennis te ne1nen van 
dergelijk feit dat als een misdrijf ge
kwalificeerd en ten laste gelegd wordt 
van een minderjarige beneden de 18 jaar, 
zo de beschildring van verwijzing van: de 
raadkamer van de rechtbank waarbij zij 
aanhangig was genomen is na deze inwer
kingtreding. 

24 mei 1967. 1166 

4.- Wet van 8 ap1'il1965.- Bevoegcl
heid van de bij deze wet opgMichte r·echt
banlcen. - Bevoegdheid die zich uitstrelct 
tot jeiten en toestanden die gepleegd zijn 
of bestonden v66t· 1 septernbet· 1966, 
datum van de inwerlcingtr·ecling van be
doelde wet.- Voor·waarde.- De wet van 
8 april 1965 betreffende de jeugdbe
scherming, moet worden toegepast door 
de rechtbanken die ze opricht op feiten 
en toestanden die zijn gepleegd of be
stonden v66r de 1e september 1966, 
datum waarop zij in werking is getreden, 
wanneer de zaak niet reeds voor die in
werkingtreding aanhangig is bij de ge-
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rechten die te voren bevoegd waren. 
(Wet van 8 april 1965, art. 92; konink-

KINDERBIJSLAGEN. 

1. - Loona?·beideTs. ~ Gecoo?"dinee?·de 
wetten van 19 decembe1· 1939. - Ve?·zeke
?'ingsagent die zijn bedrijvigheid ten 
dienste stelt van een enkele werkgeve1·. -
PTestaties welke zijn uitsluitend of hoofd
be?"oep uitmaken. - V e~·moeden van be
dt·ijvigheid kmchtens een a?"beidsovereen
Jcomst. - Aa1·d van dit vet·moeden. -
Voor de toepassing van de wetten betref
fende de kinderbijslagen voor de loon
arbeiders, wordt de verzekeringsagent die 
zijn bedrijvigheid ten dienste stelt van 
een enkele verzekeraar, wanneer de ten 
deze titel verleende prestaties een uit
~luitend of hoofdberoep uitmaken, ver
moed te werk gesteld krachtens een 
arbeidsovereenkomst. Dit ver1noeden is 
onweerlegbaar indien de betrokkene on
derworpen is aan de wetgeving betref
fende de maatschappelijke zekerheid van 
de werknemers en, in de andere gevallen, 
geldt slechts tot tegenbwijs. (Wetten ge
coi:irdineerd bij koninklijk besluit van 
19 december 1939, art. 3, 1° en lid 10.) 

17 november 1966. 372 

2. - TVe1·kgeve1·s en niet loont?·elclcende 
aTbeide?·s. - Wet van 10 juni 1937 en 
lconinlclijlc besluit van 22 decembe?' 1938. 
- V e~·zeke1·ingsagent. - A1·tilcel 9bis 
ingelast in het otganielc besluit van 22 de
cember 1938 bij koninklijlc besluit van 
2 september 1939.- Draagwijdte. -Lui
dens artikel 9bis, ingelast bij koninklijk 
besluit van 2 september 1939 in het 
organiek besluit van 22 december 1938, 
ter uitvoering van de wet van 10 juni 
1937, welke de kinderbijslagen uitbreidt 
tot de werkgevers en de niet loontrek
kende arbeiders, wordt, voor de toepas
sing van dit organiek besluit, niet be
schouwd als buiten dienstverband staan
de arbeider de verzekeringsagent die 
zijn hedrijvigheid slechts ten dienste 
van een enkele verzekeraar stelt, wan
neer hij, in hoofdorde, een beroep in 
hoedanigheid van loontrekkende arbei
der uitoefent ; bij gemis van die laatste 
voorwaarde is voormeld artikel 9bis niet 
toepasselijk. 

17 november 1966. 372 

0ASSA'l'IE, 19()7. - 47 

lijk besluit van 30 juni 1966, art. l.) 
12 juni 1967. 1250 

K 

3. - Loontt·elclcenden. - Gecoordi
nee~·de wetten van 19 decem bet• · 1939, m·ti
kel 5. - Gelijlcstelling van de zaakvoet·
ders van een ondenwming met de 
krachtens een contract van dienstverhu-
1'ing te we1·lc gestelde pet·sonen. - Op
hetfing van deze bepaling doo1· de wet 
van 13 augustus 1962. - Ophetfing 
die geen einde maalct aan deze gelijlcstel
ling voot• de pe1·iode, die de inwe?·lcingt?·e
ding van de opheffende wet voomjgaat. -
De wet van 13 augustus 1962, waarbij 
artikel 5 van de gecoi:irdineerde wetten 
hetreffende de kinderbijslag voor loon
trekkenden, naar luid waarvan de zaak
voerders van een onderneming bij toe
passing van deze gecoi:irdineerde wetten 
dienen te wmden gelijkgesteld met de 
krachtens een contract van dienstverhu
ring te werk gestelde personen, opgehe
ven wordt, heeft niet tot gevolg een einde 
te maken aan deze gelijkstelling voor de 
periode van voor de inwerkingtreding 
van de opheffende wet. (Gecoi:irdineerde 
wetten van 19 december 1939, art. 5; 
wet van 13 augutus 1962, art. 1.) 

14 april 1967. 984 

KLEINE LANDEIGENDOM. 

N ationale maatschappij voo1· de lcleine 
landeigendom.- Machten.- De Natio
nale maatschappij voor de kleine land
eigendom mag, ten einde haar doel te be
reiken, bij openbare verkoping, een ge
deelte van de door haar onteigende 
grand verkopen. (Koninkl. besl. nr 120 
van 27 februari 1935, waarbij een natio
nale maatschappij voor de kleine land
eigendom wordt opgericht, gewijzigd 
hij het koninklijk besluit van 5 april 
1958, art. 1 en 2.) 

6 januari 1967. 538 

KONGO. 

A1·beidsongevallen. - Dect·eet van 20 de
cem bet· 1945. - Eis tot herziening van de 
toegelcende ve1·goedingen. - Te1·mijn van 
indiening. - Naar luid van artikel 24, 
lid 2, van het Kongolees decreet van 
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20 december 1945 op de schadeloosstel
ling wegens arbeidsongevallen van niet
inlanders, moet de eis tot herziening van 
de toegekende vergoedingen ingesteld 
worden binnen de termijn van drie jaar 
vanaf het eindvonnis of van de beslis
sing van de rechter waarbij het akkoord 
van de partijen uitvoerbaar wordt ver
klaard. 

2 februari 1967. 684 

KOOP. 

1. - Beding wact?•bij aan de koper van 
een om·oe1·end goed ve?'bod wordt opgelegd 
een handel te exploitm·en. - Last ten bate 
van de pe1·soon van de verkope1· of ten bate 
van een ander e1j. - Soevereine vaststel
ling in jeite van de 1·echte1'. -De rechter 
oordeelt soeverein in feite of een clau
sule van een verkoopovereenkmnst van 
een onroerend goed, waarbij de koper 
verbod worcJ.t opgelegd een bepaalde 
handel te drijven in het goed, bedongen 
werd ten bate van de persoon van de ver
koper of ten bate van een naburig erf. 

6 januari 1967. 540 

2. - Beding waa?'bij bepaald wordt 
dat de leve1•ing en de betaling van de p1·ijs 
van de ve1·kochte toestellen afhankelijk zijn 
van het zoeken doo1· de ve1·koper naa?' plaat
sen, welke door de kope?' moeten wm·den 
aanvaa1·d, waw· deze toestellen zullen W01'
den geplaatst en van het belcomen door de 
verkope?' van de ve1·eiste ve1·gunningen. -
V erlcope1· die het nodige heejt geclaan. -
Kope~· die met Ve?'tragende middelen de 
uitvoering van de ove1·eenkomst vedtin
derd heejt. - Vemordeling van de kope1· 

LASTGEVING. 

Indeplaatsstelling van lasthebbe?'. -
Verhaal van de indeplaatsgestelde last
hebbe?' tegen de indeplaatsstellende last
hebber. - De verhoudingen tussen de 
indeplaatsstellende lasthebber en de inde
plaatsgestelde blijven beheerst door de 
regels van de lastgeving, zelfs indien de 
indeplaatsstellende lasthebber de oor
spronkelijke lastgever niet laat kennen. 
De indeplaatsstellende lasthebber is der
halve ertoe gehouden de indeplaatsge
stelde lasthebber schadeloos te stellen 
voor de verliezon die hij ter gelegenheid 

tot de betaling van de prijs en ve1·we1ping 
van zijn eis tot ontbinding van de lcoop. -
W ettelijlcheid. - W anneer een beding 
van een koopovereenkomst de levering 
en de betaling van de prijs van de ver
kochte toestellen afhankelijk stelt van 
het zoeken door de verkoper naar plaat
sen, welke door de koper moeten worden 
aanvaard, waar deze toestellen zullen 
geplaatst worden en van het bekomen 
door de verkoper van de vereiste ver
gunningen, rechtvaardigt de rechter wet
telijk de veroordeling van de koper tot 
betaling van de prijs en het verwerpen 
van zijn eis tot ontbinding van de lwop 
door vast te stellen dat de verkoper het 
nodige heeft gedaan en dat de koper 
door vertragende middelen de uitvoe
ring van de overeenkomst heeft verhin
derd. 

L 

30 maart 1967. 921 

3.- Nietigheid van de koop.- Nietig
heid wegens dwaling ove1' de zelfstandig
heid van de zaalc. - Is wettelijk gerecht
vaardigd de beslissing, waarbij de rechter 
wegens dwaling over de zelfstandigheid 
van de zaak nietig verklaart de verkoop 
van tapijten, die niet afkomstig zijn uit 
de streken waarvan zij de naam dragen, 
wanneer deze tapijten gekocht zijn om
dat de koper meende dat ze uit deze 
streken afkomstig waren, (Burg. 'Vetb., 
art. 1110.) 

3 maart 1967. 829 

KOSTEN. 

Zie : GERECHTSKOSTEN. 

van de uitvoering van zijn opdracht ge
leden heeft. (Burgeri. Wetb., art. 1994.) 

4 november 1966. 312 

LEVENSONDERHOUD. 

1. - Uitke1·ing toegekend aan de m·ouw 
die de echtscheiding heejt Ve?'lcregen. -
Man die voo1·gehouden heejt dat, gelet op 
de inkomsten die hij bepaalt, de vrouw in 
staat is in haar behoejten te voo1·zien. -
Arrest hetwellc dit verweer ve1·werpt om de 
enkele 1·edenen dat het niet bewezen is dat 
de v1·ouw in staat is in haar behoejten te 
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voo1·zien en dat een bepaalde som e1'mede 
overeenstemt. - Niet 1·egelmatig gemoti
vee1·de beslissing. - Wanneer de vrouw 
die de echtscheiding verkregen heeft de 
toekenning van een uitkering op grond 
van artikel 301 van het Burgerlijk Wet
hoek gevraagd heeft en wanneer de man 
geconcludeerd heeft dat, gelet op de in
komsten die hij bepaalt, de vrouw in 
staat was in haar behoeften te voorzien, 
is niet regelmatig gemotiveerd het arrest 
dat de eis aanneemt om de enkele rede
nen dat het niet bewezen is dat de vrouw 

in staat is in haar behoeften te voorzien, 
en dat een bepaalde som ermede over
eenstemt. 

22 september 1966. 86 

2. - Onderhoudsplicht van de kinde1·en 
jegens hun ottders.- Duu1·.- De onder
houdsplicht van het kind jegens vader 
en moeder is in de tij d niet beperkt en 
eindigt namelijk niet met het huwelijk 
van het kind. (Burgeri. \Vetb., art. 205.) 

21 november 1966. 390 

M 

MACHTSOVERSCHRIJDING. 

W erlcrechte1'S1'aad die het pe1·soonlijlc 
ve1'schijnen van de pa1·tijen beveelt. -
Beslissing die een de1·de, die geen pa1·tij in 
het geding is, beveelt te ve1•schijnen om 
ove1• de feiten ervan te wo1•den ve1·hoord. -
Wanneer de werluechtersraad het per
soonlijk verschijnen van de partijen be
veelt, bij wijze van onderzoeksmaat
regel, voorzien in lid 2 van artikel 62 
van de wet op de werkrechtersraden, 
gewijzigd bij artikel 18 van de wet van 
12 juli 1960, kan hij zonder zijn machten 
te overschrijden niet bevelen dat een 
derde, welke geen partij in het geding is, 
zal verschijnen om. over de feiten te wor
den verhoord. 

26 januari 1967. 651 

MAKELAAR. 

1. - V e1·richting van daden van zijn 
handel. - Daden niet gedelct doo1• het be-
1'oepsgeheim. - Noch de aard van de 
functies van een effectenmakelaar, noch 
enige wettelijke bepaling verlenen aan 
deze, in de verrichting van de daden van 
zijn handel, de hoedanigheid van een 
persoon die uit hoofde van zijn staat of 
beroep kennis draagt van de geheimen 
die hem zijn toevertrouwd in de zin van 
artikel 458 van het Strafwetboek. 

26 september 1966. 95 

2. - Zeke1·heid die bij voo1·lceur aange
wend w01·dt tot waarb01·g van de bM·oeps
vM·bintenissen. - Beroepsverbintenissen. 
- Begrip. - Voor de toepassing van 
artikel 71, 8°, lid 5, van titel V, boek I, 
van het W etboek van koophandel is de 

verbintenis van de wisselagent die voort
spruit uit een verrichting, welke behoort 
tot een van de in de artikelen 64bis, 75, 
77 en 78 van dezelfde titel voorziene 
categorieen, een bedrijfsverbintenis zelfs 
zo de door hem gedane verrichting een 
misdrijf of een oneigenlijk misdrijf is. 

18 mei 1967. 1113 

MIDDELEN TOT CASSATIE. 

Zie : CASSATIEl\fiDDELEN. 

MILITIE. 

Zie : DIENSTPLIOHT. 

MINDERJARIGHEID. 

Minderja1·ige slachtofje1' van een on
geval. - Rechtsvo1·de1'ing tot vergoeding 
van de door hem opgelopen schade inge
steld doo1· zijn vade1· als wettelijke ve?·tegen
woo?·diger. - Vo01· het Hof voo1·ged1·agen 
middel afgeleid hie1·uit dat de ve1·oo1·deling 
tot schadevergoeding gewezen is ten voor
dele van de vade1· qualitate qua, terwijl 
het mee1'de1jar·ig getvoTden slachtofje1· ver
lclaa1·d had het geding te he1'vatten. - Mid
del van belang ontbloot. -Is niet ontvan
kelijk, wegens gemis aan belang, bet voor 
bet Hof voorgedragen middel, afgeleid 
bieruit dat eiser, beklaagde, veroordeeld 
is tot de betaling van scbadevergoeding 
aan de vader van het slacbtoffer van een 
ongeval, die zicb burgerlijke partij ge
steld had als wettelijke vertegenwoor
diger van. de getroffene die minderjarig 
was op bet ogenblik van dit burgerlijk 
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partij stellen, terwijl dat slachtoffer eens 
meerderjarig, nadien verklaard had het 
geding te hervatten. 

24 augustus 1967. 1335 

MISBRUIK VAN VERTOUWEN. 

1. - Beg1"ip. -Ret misbruik van ver
trouwen, bedoeld bij artikel 491 van het 
Straf":'etboek bestaat in het bedrieglijk 
verdmsteren of verspillen van goederen, 
gelden, k?opwaren, biljetten, kwijtingen 
of geschnften die een verbintenis of een 
schu~db~yrijdi~.g i~houden; het feit op 
bedneghJke WlJZe m het bezit van deze 
zaken te zijn gekomen maakt geen be
standdeel van dit misdrijf uit. 

3 oktober 1966. 146 

2. - Vaststelling doo1• de rechter dat 
b~klaagde aan de benadeelde zijn bedoe
hng heejt belcend gemaalct dat hij de hem 
doo1' ham· toevm·trouwde goede1·en ging te-
1''11;ggeven: - V olstr;wt niet om het misdrijj 
~t~~ te slm.ten.- U1.t de enkele omstandig
held dat degene dw ervan beticht wordt 
goederen, die hem overhandicrd zijn onder 
verplichting om ze terug te b geven of ze 
voor een bepaald doel te gebruiken of 
aan te wenden, bedrieglijk verduisterd 
of verspild te hebben, v66r het optreden 
van het gerecht aan de benadeelde heeft 
doen kennen dat hij bereid was gezegde 
goederen terug te geven, mag niet wette
lijk afgeleid worden dat de bedoelde 
telastlegging niet bewezen is. 

3 oktober 1966. 146 

3. - H~t~t1'contract betretfende 1'oe1·ende 
goede1·en. - W ede1'1'echtelijlce 1·etentie en 
misb1"uilc doo1· de huu1'der:- Vonnis van 
veroonleling wegens misb1·uilc van ve1'
trouwen, dat niet het inzicht zich de ge
huu?·de zaalc toe te eigenen vaststelt. -
Onwettelijlcheid. - De wederrechtelijke 
retentie en het misbruik van de gehuurde 
zaak impliceren niet op zichzelf het in
zicht zich als eigenaar van de zaak te 
gedragen ; deze elementen aileen vol
st:;tan r.tiet om een veroordeling wegens 
lnisbrmk van vertouwen wettelijk te 
verantwoorden. 

3 oktober 1966. 154 

4. - Beg1'ip. - Rechtvaardigt niet 
wettelijk de veroordeling van een be
klaagde ter zake van het bedrieglijk ver
duisteren van een geldsom, het arrest dat 

er niet op wijst dat deze aan de be
ldaagde was overhandigd onder de ver
plichting ze terug te geven of ze voor 
een bepaald doel te gebruiken of aan te 
wenden, doch zich ertoe beperkt vast te 
stellen dat deze som hem overhandigd 
werd tot v:~rg?eding van een bepaald 
werk dat hiJ zwh verbonden had uit te 
voeren en niet heeft uitgevoerd. 

24 april 1967. 1033 

MISDRIJF. 

1. - Reden tot 1"echtvawrdiging. -
Dwaling. - Goede t1·ouw. - Geen ?"eden 
tot 1'echtvaa1·diging op zichzelve. - De 
dwaling kan slechts dan een reden tot 
rechtvaardiging opleveren indien zij on~ 
overkomelijk is, wat door de goede trouw 
aileen niet kan worden bewezen. 

26 september 1966. 95 

2. - Handelsvennootschap. Dade1· 
van een misch·ijj. - Stmj1·echtelijlce actn
spmkel~jkheid van natu~wlijlce per•sonen 
doo1· w·te1' toedoen de vennootschap is opge
t?·eden. - Wanneer een handelsvennoot
schap. een misdrijf heeft begaan door het 
v.erzcumen van een wettelijke verplich
tmg, rust de strafrechtelijke aansprake
lijkheid van het misdrijf op het orgaan 
of de aangestelde van de vennootschap, 
die, belast met het uitvoeren van deze 
verplichting voor rekening van de ven
nootschap, verzuimd heeft zulks te doen 

6 en 20 maart 1967. 839 en 900 

3. - Rechtspe1·soon. Handelsven-
nootschap, dadeTes . van een misdTijj. -
Aanspmkelijlcheid van de natuurlijlce pe?'
sonen dooT wie1' toedoen de vennootschap 
heejt gehandeld. - W anneer een handels
vennootschap een misdrijfheeft gepleegd, 
berust de strafrechtelijke aansprakelijk
heid op de natuurlijke personen door 
wier toedoen zij heeft gehandeld. 

10 april 1967. 954 

4. - Rechtvam·digingsgTond. On-
ove?·winnelijlce dwaling. - BeooTdeling 
dooT de jeitenTechte1'. - De feitenrechter 
beoordeelt soeverein in feite het bestaan 
van een onoverwinnelijke dwaling, welke 
door de beklaagde als rechtvaardigings
grond wordt ingeroepen. (Strafwetb., 
art. 71.) 

22 mei 1967. 1134 
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MORELE BESCHERMING VAN DE 
JEUGD. 

H oude1· of exploitant van een dmnkge
legenheicl wam· danspa1·tijen worden ge
houden of waa1• men laat dansen. - Ve1'
plichting het plaklcaat dat vom·gesclweven 
wordt dam· artilcel 8 vcm de wet van 15 juli 
1960 uit te hangen. - Dmagwijdte. -
Ret bij artikel 8 van de wet van I5 juli 
I960 voorgeschreven plakkaat moet uit
gehangen worden door elke houder of 
exploitant van een inrichting waar het 
dansen toegelaten is, ongeacht of minder
jarigen al dan niet in die inrichting 
dansen of er op heterdaal al dansende 
betrapt worden. 

3 mei I967. I077 

MUNTEN EN BANKBILJETTEN. 

1. - Wet van 29 april 1935. - Geen 
wijziging van de wettelijlce waarde van de 
frank t~tssen de datum waa1·op het vonnis 
overeenkomstig artilcel 7 van de ~vet van 
17 npril 1835 bet1·efjende de onteigMiing 
ten algemenen nutte gewezen wenl en de dag 
wnnmp het bed1·ng van de toegelcende 
onteigeningsve1·goeding in de Consignatie
lcas werd gedeponeerd. - TVet vnn 29 ap1·il 
1935 niet toepasselijlc op die ve1"goeding.
De wet van 29 april I935, tot vaststelling 
van de gevolgen van de monetaire wet 
van 30 maart I935, is niet toepasselijk 

NAAM. 

Echtgenoot d-ie event~teel in zijn be-
1'oeps- of handelsbet1·elclcingen de naam van 

, zijn m•ouw bij de zijne voegt zonde1· ham· 
toesternrning. - V e1·plichting om in geval 
van sarnenvoeging van beide namen doo1' 
een leestelcen te doen ~titlcornen dat de aldtts 
gevormde naam sarnengesteld is ~tit deze 
twee onde1"scheiden narnen. - De echtge
noot, die gebruik maakt van het recht 
om eventueel in zijn beroeps- of handels
betrekkingen de naam van zijn vrouw 
met haar toestemming bij de zijne te 
voegen, mag beide namen niet. sanlen
voegen zonder door een leesteken, zoals 
een verbindingsteken, te doen uitkomen 
dat de aldus gedragen naam samenge-

OJ? de schadeloosstelling -vvegens onteige
mng, wanneer geen wettelijke wijziging 
aan de waarde van de frank gebracht 
werd tussen de datum van het vonnis 
waarbij, overeenkomstig artikel 7 van de 
wet van I7 april I835, de pleegvormen 
vervuld werden verklaard en de dag 
waarop het bedrag van de aan de ontei
gende toegekende schadeloosstelling door 
de onteigenaar in de Consignatiekas werd 
gedeponeerd. 

2I oktober I966. 242 

2. - Vreernde rnunt. - Bem·ijdende 
kmcht. - K1•ncht bepaald door de vreernde 
wet. - De bevrijdende kracht van de 
m_unt van een vreemd land wordt door 
de wet van dit land vastgesteld. 

28 januari I967. 654 

3. - Vreemde rnunt. - Belgische ?'ech
ter die aan de munt van een vreemd land 
de d?_or cle wet van dit land vast gestelde 
bevnJdende lcmcht erlcent. - Wet die niet 
strijdig is met de Belgische internationnle 
ope?~ba1·e o~·de. - Geen schending van 
a1·t~lcel 3, hd 1, van het Bu1·gerlijlc Wet
boelc. - Schendt artikel 3, lid I, van het 
Belgisch ~mgerlijk W etboek niet, de 
rechter dw de door de wet van een 
vreemd land vastgestelde bevrijdende 
kracht erkent aan de munt van dit land, 
wanneer deze wet niet strijdig is met de 
Belgische internationale openbare orde. 

N 

28 januari I967. 654 

steld is uit deze twee onderscheiden 
namen. (Bmgerl. Wetb., art. 2I6; de
creet van 6 fructidor, jaar II, art. I ; 
Strafwetb., art. 231.) 

6 februari I967. 695 

NATUURLIJK KIND. 

1. - Oude?'S van hem die een natuu1·l-ijlc 
kind erlcent. - Oude1·s rnogende, in p1·in
cipe, een bezoelc1·echt ten opzichte van dit 
lcind uitoefenen. -De vader en de moeder 
waarvan de zoon of de dochter een na
tuurlijk kind erkend heeft hebben in 
principe, een bezoekrecht ten opzi~hte 
van dit kind. 

22 september I966. 83 
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2. - Rechtsvo1·de1·ing tot uitke1·ing vcm 
onde1·hmtd gesteund op a1·tikel 340b, 2°, 
van het BtwgeTlijk TVetboek. - Rechtsvo1'
dm·ing van de moede1' tot het bekomen vcm 
kmamkosten. - Bewijs van het ge1·egeld 
plaatshebben van de gemeenschap. - Be
gTip.- In geval van rechtsvordering tot 
het bek01nen van een onderhoudsgeld en 
van rechtsvordering tot het betalen van 
de kraamkosten, gesteund op de artike
len 340b, 2°, en 340c van het Burgerlijk 
Wetboek, volstaat het bewijs van een 
enkele daad van gmn.eenschap tussen de 
n1.oeder van het natuurlijk kind en de 
verweerder niet om het geregeld plaats
hebben van die gemeenschap te bewijzen. 
(Burgeri. Wetb., artt. 340b, 2°, en 340c.) 

30 september 1966. 139 

3. - Rechtsv01·de1'ing tot uitlcet·ing van 
onde1·houd gestetmd op a1·tikel 340b, 2°, 
van het Btt1'ge1'lijlc Wetboek. - Rechts
voTde1'ing van de moedM' tot het belcomen 
van lcTaamlcosten. - Bewijs van de ge
meenschap lctmnende blijlcen ttit elk de1· 
vie1· omstandigheden opgesomd in bedoeld 
artilcel 340b. - Het bewijs van de ge
n1.eenschap tnssen de n1.oeder van een 
natnurlijk kind en de man van wie, 
op grand van artikelen 340b en 340c van 
het Bnrgerlijk Wetboek, onderhoudsgeld 
en kraamkosten gevorderd worden, kan 
nit elk van de in bedoeld artikel 340b 
opgesomde omstandigheden blijken, zo
dat de ontstentenis van het bewijs van 
een, weze het van meerdere, van die 
omstandigheden niet volstaat om de ver
werping van de rechtsvordering te verant
woorden. 

30 september 1966. 139 

NIET OPZETTELIJK TOEBREN
GEN VAN VERWONDINGEN EN 
DOODSLAG. 

Zie 0NOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZET
TELIJK DODEN. 

NIEUWE EIS. 

1. - Bu1·ge1'lijke zalcen. - Beg1·ip. -
Eise1· die tot staving va1~ zijn TechtsvoTde-

1·ing een nieuw middel in 1'echte im·oept. -
TVijziging noch van het V001'We1'P noch 
van de 001'Zctak van de eis.- Geen niettwe 
eis. -De eif'er die, zonder het voorwerp 
noch de oorzaak van de rechtsvordering 
te wijzigen zeals deze in het inleidend 
exploot werd bepaald, zich ertoe beperkt 
tot staving van zijn vordering een nienw 
middel in rechte in te roepen, stelt geen 
nienwe eis in. (Wetb. van bnrgerlijke 
rechtsvordering, art. 61 en 464.) 

18 november 1966. 379 

2. - Aanleg in hoge1· beToep. - Stmf
zaken. - BuTge1·lijke 1'echtsvo1·de1·ing. -
Beg1·ip. - Is geen nienwe eis doch een 
nieuwe vordering, de conclnsie waarbij 
een burgerlijke partij in hager beroep de 
veroordeling van de beldaagde of van 
een andere partij tracht te bekomen, 
wanneer zij deze veroordeli11g Diet in 
eerste aanleg heeft gevraagd. 

8 mei 1967. 1089 

NOTARIS. 

1. - Bewa1·ing en ove1•handiging van 
de minttten en inv01'de1·ing van de hono-
1'a1'ict. - Wet van 25 ventose jaa1· XI, 
m·tikelen 54 tot 59. - Onde1·we1'P van 
deze bepalingen. - De artikelen 54 en 59 
van de wet van 25 ventOse jaar XI 
houdende mgeli11g van het 11otarisambt 
regelen enkel de bewaring en de overhan
diging van de minuten en repertoria van 
een gewezen notaris, alsmede de invorde
ringen wegens de alden waarvan de 
honoraria nog verschnldigd zijn en we
gens baten voortkomende nit de uit
giften. 

25 oktober 1966. 268 

2. - JJI inuten en Tepe1·to1'ia van de 
nota1•is. - Elernenten welke deel ttitmalcen 
van zijn ve1·rnogen. - De minnten en 
repertoria welke het notarisprotocol vor
men maken deel nit van het vermogen 
van de notaris. 

25 oktober 1966. 268 
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OMKOPING VAN AMBTENAREN. 

Ambtenaar, openbaar otficiM' of een met 
een openbm·e dienst belaste pe1·soon die 
een gift of geschenk ontvangen heeft om een 
zelfs 1'echtmatige maar niet aan betaling 
onde1'wo1-pen handeling van zijn ambt of 
bediening te Ve1'1'ichten. - Beg1'ip. -Be
gaat het bij lid 1 van artikel 246 van 
het Strafwetboek Oinsch.Teven wanbedrijf 
de legerofficier die, als opdracht hebbende 
bij de militaire overheden, die dienen 
te beslissen over de indeling van de 
dienstplichtigen, suggesties te doen be
treffende de militaire bedieningen waar
voor de onderzochte relrruten geschikt 
blijken en de garnizoenen waarbij zij 
dienen te worden ingedeeld, giften of 
geschenken aanneemt voor de uitvoering 
van deze opdracht. (Impliciete oplos
sing.) 

19 juni 1967. 1279 

ONBEKWAAMVERKLARING EN 
GERECHTELIJK RAADSMAN. 

0 

1. - Handelingen die de onde1· ge?'ech
telijk madsman gestelde persoon n1:et mag 
Ve1'1'ichten zonder dezes bijstand. - De 
van een gerechtelijk raadsman voor
ziene persoon kan geen rechtsgedingen 
voeren, dit is, in de zin van artikel 513 
van het Burgerlijk Wetboek, rechtsvorde
ringen instellen of zich verdedigen voor 
een rechtscollege, zonder de bijstand van 
zijn gerechtelijk raadsman. 

16 mei 1967. 1109 

2. - Inkomstenbelastingen. Recla-
matie. --c- Beslissing van de verkwistende 
belastingplichtige om ofwel het bedr-ag van 
zijn aanslag te aanvaa1·den ofwel een 
1•eclamatie in te dienen, met de bijstand 
van zijn ge1·echtelijk raadsman, tegen het 
bedmg van deze aanslag.- Beslissing die 
de vM·kwiste?' lean nemen zonde1· de bij
stand van zijn ge1·echtelijk 1·aadsman. -
De verkwister blijft wettelijk bekwaam 
om aileen te beslissen of hij het bedrag 
van zijn aanslag moet aanvaarden of 
integendeel een reclamatie moet indienen 
bij de directeur der belastingen met de 
bijstand van zijn gerechtelijk raadsman. 

16 mei 1967. 1109 

ONDERNEMINGSRAAD. 

1. - A1·beider die bij de ondernemings
mad afgevaa?·digd is of op een kandidaten
lijst voo1· de verkiezingen van deze mad 
voo1·gedragen is. - Afdanking van die 
arbeide1' om 1·edenen van economische of 
technische aaTd. - W e1'k1·eclde1·smad bij 
wie de aanvmag tot geldigve?·lclm·ing van 
deze opzegging aanhangig is. - Bevoegd
lwid. - Voo1·waarde. - Ontstentenis van 
uitspraak doo1· het pa1·itai1· comite, bij het
wellc de afdanlcing vooraf aanhangig we1·d 
gemaalct, niet aan de eisende paTtij te 
wijten zijnde. - De werkrechtersraad is 
slechts bevoegd om uitspraak te doen 
over het bestaan of de afwezigheid van 
redenen van economische of technische 
aard welke de opzegging rechtvaardigen 
van de arbeider die bij de ondernemings
raad afgevaardigd of op een kandidaten
lijst voor de verkiezingen van deze raad 
voorgedragen is, in geval van ontsten
tenis van uitspraak door het paritair 
comite, zodat hij geen kennis kan nemen 
van de aanvraag tot vaststelling van het 
bestaan of van de afwezigheid van die 
redenen, wanneer bedoelde aanvrsag niet 
of niet regelmatig bij het paritair comite 
aanhangig werd gemaakt door de werk
gever. (Art. 24 van de wet van 20 sep
tember 1948 houdende organisatie van 
het bedrijfsleven, gewijzigd bij de wet 
van 28 januari 1963, art. 8.) 

23 februari 1967. 797 

2. - W eTlcneme?' die bij bedoelde 1•aad 
afgevaaTdigd is of op een lcandidatenlijst 
voo1· de ve1·kiezingen van deze Taad voo1'
gedmgen is. - Afdanlcing van die weTlc
neme1'. - Zin en dTaagwijdte van het 
wooTd '' afgedanlct '' in §§ 1 en 2 van a?·ti
lcel 21 van de wet van 20 september 1948, 
gewijzigd b1'j de wetten van 18 maa1·t 1950, 
15 juni 1953 en 28 januaTi 1963.- Wan
neer, steunende op § 1, lid 6, van arti
kel 21 van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfs
leven, de werkgever de arbeider, die bij 
de ondernemingsraad afgevaardigd of op 
een kandidatenlijst voor de verkiezin
gen van bedoelde raad voorgedragen is, 
opzegging geeft om een ernstige · reden 
of om redenen van economische of tech
nische aa1•d vooraf erkend door het be
voegd pm•itair comite, is het op het ogen
blik dat hij de opzegging geeft dat de 
geldigheid ervan dient beoordeeld te 
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worden, en bijgevolg niet, in geval van 
opzegging mits termijn, bij het verstrij
ken van deze termijn. 

23 februari 1967. 797 

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN. 

1. - Huiszoekingen en inbeslagnernin
gen. - F'o?·rnaliteiten voo?'Zien bij de a?·ti
kelen 36 tot 39 van het W etl}oek van stmf
vo?'de?·ing. - Niet voo?·gesch?-even op 
st?·wtfe van nietigheid. - De formaliteiten 
voorzien bij de artikelen 36 tot 39 van 
het W etboek van strafvordering met be
trekking tot de huiszoekingen, het er
kennen en het paraferen van de in beslag 
genomen stukken, zijn noeh substantieel 
noch voorgeschreven op straffe van nie
tigheid. 

26 septmnber 1966. 95 

2. - Arnbtelijlce opdmcht gericht tot 
een vreemde ove?·heicl. - Bevoegdheid van 
die ove?·heid. - Aanl. - Uitvoe1·ing van 
de arnbtelijlce opdmcht. - Toepasselijlce 
wet. - De vreemde overheid die een 
ambtelijke opdracht van een Belgische 
rechter uitvoert, handelt niet krachtens 
een bevoegdheid die haar zou zijn ver
leend door de verzoekende overheid, 
maar wel krachtens een bevoegdheid die 
haar rechtstreeks door de wet van haar 
land wordt verleend ; de wet betreffende 
de uitvoering van deze ambtelijke op
dracht is de wet van de overheid aan wie 
het verzoek wordt gericht. 

26 september 1966. 95 

3. - Zaak aanhangig voo?' het vonnis
gerecht. - Procureur des Konings die tot 
aanvullende daden van voo?·onde?·zoek doet 
ove?·gaan. - W ettelijkheicl. - V oonvaa?'
den. - Hoewel de zaak bij het vonnisge
recht aanhangig is, ma.g de Procureur des 
Konings, als officier van gerechtelijke 
politic, tot aanvullende daden van voor
onderzoek cloen overgaan, op voorwaarde 
dat de andere partijen van die daden 
kennis hebben kunnen nemen en ze op 
de terechtzitting hebben klmnen bespre
ken. 

19 december 1966. 503 

4. - Bloedp?·oej. - Bestu~t-rde?' die 
tekenen ve?·toont van intoxicatie doo?' alco
hol. - Wet van 1 cmgustus 1899 aange
vuld door die van 15 ap?·il1958, a?·tikel2-3, 
lid 2. - Voo?·waa?·den. - Zelfs bij ont
stentenis van verkeersongeval, kan een 
ambtenaar• of een bearnbte, aangeduid 

in artikel 4bis van de wet van 1 augus
tus 1899 aangevuld door die van 15 april 
1958, een geneesheer verzoeken een 
bloedproef te verrichten op de persoon 
die een voertuig bestuurt of een rijdier 
geleidt op een openbare plaats en die, 
wegens de door hem vertoonde tekenen 
van intoxicatie door alcohol, verzocht 
werd of verzocht kan worden, bij toe
passing van artikel 2-3, lid 2, van ge
zegde wet, zich ervan te onthouden het 
voertuig te besturen of het rijdier te ge
leiden. 

19 december 1966. 509 

5. - Bloedpmej. - Bestttttrde?' die 
tekenen vertoont van intoxicatie dom· 
alcohol. - Geen ve?·kee?'songeval. - Be
stttU?'de?' verzocht een bloedpmej te laten 
ve?Tichten. - TVet van 1 attgusttts 1899 
aangevuld doo?' die van 15 april 1958, 
a?·tikel 2-3, lid 2. - Weigering, zeljs bij 
ontstentenis van wettige reden. - Geen 
misd?·ijj. -De bestuurder van een voer
tuig of de geleider van een rijdier op de 
open bare weg die, bij. toepassing van 
artikel 2-3, lid 2, van de wet van l augus
tus 1899 aangevuld door die van 15 april 
1958, verzocht werd of verzocht kon 
worden, wegens de door hem vertoonde 
tekenen van intoxicatie door alcohol, 
zich ervan te onthouden te besturen of 
te geleiden en die, nadat hij . door een 
ambtenaar of een beambte, in artikel 4bis 
van gezegde wet aangeduid, verzocht 
werd een bloedproef te laten verrichten, 
zulks geweigerd heeft, zelfs zonder wet
tige reden, pleegt, door die weigering, 
geen misdrijf, wanneer er zich geen ver
keersongeval heeft voorgedaan. (vVet 
van 1 augustus 1899, aangevuld door die 
van 15 april 1958, artikelen 2-3, lid 2, 
en 4bis.) 

19 decen1ber 1966. 509 

6. - Hete?·daad. - Procu?'ettr des Ko
nings die zich niet te?' plaatse heejt be
geven, doch een desktmdige gevo?·de?·d 
heejt. - Vo1·de1·ing die geen oncle?·zoelcs
maat?·egel uitmaakt. - W anneer de pro
cureur des Konings, zonder zich te be
geven op de plaats waar een op heter
daad vastgesteld misdrijf begaan is, een 
deskundige vordert om over te gaan tot 
dienstige vaststellingen en onderzoeken, 
verricht hij geen onderzoeksdaad, doch 
handelt hij binnen de perken van zijn 
gewone functies, zelfs zo deze vordering 
geschiedt bij een op heterdaad vastge
steld misdrijf. (Wetb. van strafvordering, 
art. 47.) 

30 januari 1967. 666 
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7. - Deskundige die door de procur·eur 
des Konings gevordenl wor·dt bttiten de in 
de artikelen 32 tot 46 van het W etboek van 
stmjvorder·ing voor·ziene gevallen. - Eed
ajlegging niet veTeist. - Buiten de in de 
artikelen 32 tot 46 van het Wetboek van 
strafvordering voorziene gevallen, legt 
een deskundige, welke door de procureur 
des Konings met onderzoeksdaden be: 
last is, de bij artikel 44 van ditzelfde 
wetboek bedoelde eed niet af. 

30 januari 1967. 666 

8. - Wanbed'l'ijj gepleegd door een 
officier· van ger·echtelijke politic in de uit
oefening van zijn .ambt. - 1¥etboek van 
stmjvor·der·ing, ar·tilcelen 479 en 483. -
Yerwijzing van de beklaagde naar de 
politierechtbanlc. - Proctwem· des leanings 
niet bevoegd om ze te v01·deTen en r·aad
kamer van de r·echtbanlc niet bevoegd om ze 
te bevelen. - De procureur des konings 
is niet bevoegd on1 de verwijzing naar de 
politierechtbank te vorderen van een 
officier van gerechtelijke politie, be
klaagd wegens een in de uitoefening van 
zijn ambt gepleegd wanbedrijf, en de 
raadkamer van de rechtbank is niet be
voegd om ze te bevelen. 

24 april 1967. 1035 

ONDERZOEKSGERECHTEN. 

Raadkamm·. - Beschiklcing van verzen
ding. - Geen aanduiding omtr·ent het 
verschijnen van de verdachten. - Onvol
ledige datum. - Nietigheid van de be
schiklcing. - Is nietig de beschikking 
van de raadkamer waarbij de verdachte 
naar de correctionele rechtbank verwezen · 
wordt die niet aanduidt of de verdachten 
verschenen zijn en tevens niet vermeldt 
de hoeveelste van de maand zij gewezen 
werd. (Wet van 25 oktober 1919, enig 
artikel, XV, aangevuld door artikel 3, 
§ 1, van de wet van 16 februari 1961; 
wet van 18 juni 1869, art. 158, 165 
en 166, gewijzigd bij de wet van 20 de
cember 1957, art. 8.) 

26 september 1966. 123 

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ON
OPZETTELIJK DODEN. 

1. - Yenvondingen toegebmcht door· 
een botsing tttssen voer·tuigen. - Yoor·
n~nghebbende bestuur·der'. - Yer·zuim zo 
dicht mogelijlc bij de rechte?Tand van de 

rijbaan te blijven. - Y aststelling van een 
001'Zalcelijlcheidsverband tttssen dit mis
drijj en het ongeval. - Beslissing tot vm·
OO?'deling.- Wettelijlcheid.- Rechtvaar
digt wettelijk de schuldigverklaring we
gens misdrijf tegen de artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek, de rechter 
die het bestaan vaststelt van een oor
zakelijkheidsverband tussen de schuld 
van de voorranghebbende bestuurder, 
die verzuimd heeft zo dicht mogelijk bij 
de rechterrand van de rijbaan te blijven, 
en de slagen of verwondingen opgelopen 
door anderen, zelfs door degene die aan 
deze bestuurder de voorrang diende te 
Iaten. 

24 oktober 1966. 259 

2. - GebTelc aan vooTzichtigheid of 
vooTzor·g. - Begr·ip. - Er is gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg, in de zin 
van artikel 418 van het Strafwetboek, 
wanneer de dader van een onopzettelijke 
doding of van het onopzettelijk toebren
gen van letsels geen rekening heeft ge
houden met een mogelijkheid die hij 
moest voorzien. 

31 oktober 1966. 299 

3. - Veroor·deling wegens het toebr·en
gen van ver·wondingen aan een pm·soon die 
ten gevolge van een eer·ste ongeval op de 
1·ijbaan is blijven liggen. - Deslcundigen
onder·zoelc met het oog op de bepaling van 
de door het slachtofjeT bij beide opeenvol
gende ongevallen opgelopen letselen. -
Geen tegenst?·ijdigheid. - Is met geen 
tegenstrijdigheid behept het arrest dat 
eensdeels beldaagde veroordeelt wegens 
het onopzettelijk toebrengen van slagen 
of verwondingen aan. een persoon die, 
ten gevolge van een eerste ongeval, op de 
rijbaan is blijven liggen, en dat ander
deels, alvorens uitspraak te doen over 
de burgerlijke rechtsvordering van het 
slachtoffer, een deskundige aanstelt met 
het oog op de bepaling van de door de 
getroffene bij elk ongeval opgelopen let
sels. 

6 februari 1967. 694 

4.- Yaststelling van een onvooTzichtig
lwid in oor·zalcelijlc vm·band met de doding. 
- Yaststelling die de stmfr·echtelijlce vm·
ooTdeling r·echtvaar·digt. - F'out van het 
slachtofjer·. - ZondeT gevolg op de wette
lijlcheid van deze ver·oor·deling. -Is wette
lijk gerechtvaardigd de strafrechtelijke 
veroordeling wegens onopzettelijke do
ding, gegrond op de vaststelling dat de 
beklaagde een font heeft begaan welke 
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een oorzakelijk verband houdt met de 
doding, zelfs zo het slachtoffer ook een 
fout heeft begaan wellm tot het overlij
den heeft bijgedragen. (Strafwetboek, 
art. 418 en 419.) 

22 mei 1967. 1137 

5. - Onopzettelijk toeb1·engen van ver
wonclingen. - Vaststelling van een cloo1· 
de beklactyde begane fo,ut welke een geb1·ek 
ctan vom·zichtigheicl of voo1'Z01'[J ttitmctctlct 
en van een oorzakelijk verband tttssen deze 
jout en de verwondingen. - W ettelijlc 
ge1·echtvaanligde ve1·oonleling.- Is wette
lijk gerechtvaardigd de beslissing van 
veroordeling wegens het onopzettelijk 
toebrengen van verwondingen die vast
stelt dat de beklaagde een fout heeft be
gaan welke een gebrek aan vooruitzicht 
of voorzorg uitmaakt en dat er een oor
zakelijk verband bestaat tussen deze fout 
en de verwondingen. (Strafwetb., arti
kelen 418 en 420.) 

22 mei 1967. 1146 

ONRECHTMATIGE MEDEDIN
GING. 

1. - Venl1·ag tot op1·ichting van de 
Etwopese Economische Gemeenschap, a?·ti
kel 85. - Ve1'o1·dening nr 17 van 6 fe
bntari 1962 van de JJ!Iiniste1'1'aacl van de 
Gemeenschctp, m·tikel 9. - JJ!Iecleclingings-
1'egeling. - Overeenkomst verboden door 
pamg1·aaj 1 van a1·tikel 85 van het Ve1'
cl1'ag. - Verklm·ing van "ontoepasselijk
lwid " vctn dit verbod. - Uitslttitende be
voegdheid van de Commissie van de Ge
meenschap. - Naar luid van artikel 9, 
§ 1, van de verordening nr 17, van 6 fe
bruari 1962, van de Ministerraad van de 
Europese Econmnische Gemeenschap, is 
de Commissie van deze Gemeenschap uit
sluitend bevoegd om, bij toepassing van 
paragraaf 3 van artikel 85 van het ver
drag tot inrichting van deze Gemeen
schap, te beslissen dat het bij paragraaf 1 
van hetzelfde artikel bedoeld verbod 
waardoor een overeenkmnst getroffen 
wordt desniettemin " ontoepasselijk '' zal 
zijn. 

8 jtmi 1967. 1227 

2. - Venlrctg tot op1·ichting van de 
Europese Economische Gemeenschap. -
M ededingingsregeling. Ove1·eenlcomst 
die verboden is cloo1' pa1·agmaj 1 van cwti
lcel 85 van het venl1·ag. - Ve1'0nlening 
nr 17 van 6 febntm·i 1962 van de JJiinis
tMTactd van de Gemeenschap. - Ove1·een-

lcomst die van ?'echtswege nietig is lcmch
tens pamgmaJ 2 van becloeld a?'tikel 85. -
Ove1·eenlcomst die evenwel voo1·lopig gelclig 
blijjt zolang de bevoegde ctuto1·iteiten de 
nietigheid niet hebben vastgesteld en des
gevallend uitspmalc hebben geclaan over 
de toepassing van pamgntaf 3 van m·ti
kel 85. -De overeenkomsten die bestaan 
bij het in werking treden van de verorde
ning nr 17, van 6 februari 1962, van 
de Ministerraad van de Europese Ge
rneenschap en die verboden zijn krach
tens de bepalingen van artikel 85, para
graaf 1, van het verdrag tot oprichting 
van bedoelde Gemeenschap doch die aan 
de Cornmissie van de G8lneenschap zijn 
aangemeld overeenkomstig artikel 5, 
lid 1, van deze verordening, zijn voorlo
pig geldig zolang de bevoegde autori
teiten de nietigheid ervan niet hebben 
vastgesteld en desgevallend uitspraak 
gedaan hebben over de toepassing op 
bedoelde overeenkomsten van paragraaf 3 
van artikel 85. 

8 juni 1967. 1227 

3. - Venlmg tot opTichting van de 
Etwopese Economische Gemeenschap. -
JJ!Iededingingm·egeling. - Ve1·dmg, m·ti
kel 85. - Ve1·onlening nr 17 van 6 fe
bnw?·i 1962 van cle ministe1Taad van de 
Gemeenschap. - V oodopig gelrlige ove1·
eenkomst. - Beg1·ip. - De voorlopige 
geldigheid van de overeenkomsten die 
verboden zijn door artikel 85, para
graaf 1, van het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Econmnische Gen1.een
schap doch die aangemeld zijn aan de 
Con1.missie van bedoelde Gemeenschap, 
overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de 
verordening nr 17 van 6 februari 1962 
van de Ministerraad van de Gemeen
schap, sluit niet in dat de nationale rech
terlijke instanties aan deze overeenkmn
sten dezelfde gevolgen 1noeten toekennen 
als aan geldig erkende overeenkomsten. 

8 juni 1967. 1227 

ONSPLITSBAARHEID. 

1. - B~wgeTlijlce zaken. - RechtsvoTde
ring tegen veTschillende ve1·wee1·de1'8. -
Onspl?:tsbaa1·heid van het geschil en van de 
beslissing. - Beg?'ip. - In burgerlijke 
zaken, wanneer een rechtsvordering te
gen verschillende verweerders wordt ge
richt, en dat het geschil aan de rechter 
in feitelijke aanleg de oplossing heeft 
opgelegd van een zelfde vraagstuk dat 
het voorwerp was van een gmneen-
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schappelijk debat en dat door dezelfde 
beslissing op identieke wijze ten opzichte 
van alle partijen werd opgelost, zijn 
het geschil en de beslissing onsplitsbaar 
tussen laatstgenoemden met betrekking 
tot dit vraagsbuk. 

8 september 1966. 25 

2.- Bw·ge1·lijke zaken.- Vo1·dm·ingen 
van ve1·scheidene eise?'s tegen dezelfde ve?'
wee?'der. - Onsplitsbaa1·heid van het ge
schil en van de beslissing. - Begrip. -
In burgerlijke zaken, wanneer verschei
dene rechtsvorderingen tegen dezelfde 
verweerder werden ingesteld en de be twis
ting de rechter in feitelijke aanleg heeft 
verplicht hetzelfde vraagpunt op te los
sen dat het onderwerp is geweest van een 
gemeenschappelijk debat en opgelost 
werd door dezelfde beslissing op dezelfde 
wijze ten aanzien van alle partijen, zijn 
tussen hen de betwisting en de beslissing 
onsplitsbaar ten opzichte van dit vraag
punt. 

10 november 1966. 344 

ONTEIGENING TEN ALGEME
NEN NUTTE. 

1. - V onnis gewezen ove1·eenlcomstig 
a1·tilcel 7 van de wet van 17 ap1·il 1835. -
Gevolgen. - Het vonnis, gewezen over
eenkomstig artikel 7 van de wet van 
17 april 1835 betreffende de onteigenh1g 
ten algelnenen nutte, heeft de overdracht 
aan de onteigenaar van het recht van 
eigendom op het goed tot gevolg, onder 
voorbehoud dat de onteigende het bezit 
en het genot van het go eel behoudt tot de 
inbezitstelling van de onteigenaar. (Wet 
van 17 april 1835, art. 20 en 21 ; wet van 
27 mei 1870, art. 11.) 

21 oktober 1966. 242 

2. - Wet van 17 ap1·il 1835. - Dag 
waarop het bedmg van de toegelcende ve?'
goeding te1· beschilclcing van de onteigende 
doo1• de onteigenaa1· dient te wo1·den ge
steld. - Het beclrag van de aan de on
teigende toegekende schadeloosstelling, 
overeenkomstig de wet van 17 april 1835 
betreffende de onteigening ten algemenen 
nutte, moet ter beschikking van de ont
eigende door de onteigenaar gesteld wor
den, v66r de inbezitstelling van deze. 
(Wet van 17 april 1835, art. 12.) 

21 oktober 1966. 242 

3. - BiUijlce schadeloossteUing. -
Schadeloosstetting zijnde, ove1·eenlcomstig 

de wet van 17 apTil 1835, deze wellce ovm·
eenstemt met de waa1·de van het goed op de 
dag wacwop het do01· aTtilcel 7 van gezegde 
wet becloeld vonnis gewezen we1·d. - La
te?·e schommelingen van de immobilien
ma?'lct, wellce niet in aanmeTlcing mogen 
genomen wo?'den. - De billijke schade
loosstelling die, wegens de onteigening ten 
algemenen nutte, aan de eigenaar moet 
toegekend worden, is, overeenkomsbig de 
wet van 17 april 1835, de schadeloosstel
ling die overeenstexn.t met de waarde van 
het go eel op de dag waarop het door arti
kel 7 van gezegde wet bedoeld vonnis 
gewezen werd, zonder dat er aanleiding 
toe bestaat de schommelingen in aan
merking te nemen, welke zich op de 
immobiliennmrkt hebben voorgedaan tus
sen deze datun1 en die van het vonnis 
waarbij de vergoeding wordt toegekend. 
(Wet van 17 april 1835, art. 7 tot 11.) 

21 oktober 1966. 242 

4. - PToced~we die niet met de doo?' de 
wet van 17 ap?'il 1835 vooTgescMeven spoed 
we1·d gevoe?'d. - V e?'tmging die niet te 
wijten is ctan een telco?·tlcoming van de 
onteigenaa?'. - Onteigende die niet de toe
kenning van een ve1·goeding wegens deze 
ve?'t?·aging mag vo?·de?'en. - De omstan
digheid dat een procedme tot onteigening 
ten openbaren nutte niet m.et de door 
de wet van 17 april 1835 voorgeschreven 
spoed gevoerd werd kan de toekenning 
niet verrechtvaardigen van een vergoe
ding wegens die vertraging, wanneer 
deze niet aan een tekortkoming van de 
onteigenaar te wijten is. (Bmgerl. Wetb,, 
art. 1382.) 

21 oktober 1966. 242 

5.- BiUijlce vm·goeding. - BegTip. -
De billijke vergoeding die krachtens arti
kel 11 van de Grondwet en de wet van 
17 april 1835 op de onteigening ten 
algemenen nutte aan de onteigende client 
te worden toegekend, is de vergoeding 
die overeenstemt met de waarde van het 
onteigend goed op de dag van het decla
ratief vonnis, bedoeld bij artikel 7 van 
bedoelde wet, en bij de vaststelling van 
deze vergoeding dient de rechter de munt 
aan haar wettelijke waarde te berekenen. 

2 juni 1967. 1201 

6. - Ve1•goeding die de waa1·de van het 
goed ve?'tegenwoo?·digt op de dag van het 
declamtiej vonnis bedoeld bij a1·tilcel 7 
van de wet van 17 ap1•il 1835.- Vm·min
de?·ing na het decla1·atiej vonnis van de 
weTkeliJlce kooplcmcht van de wettelijke 
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munt. - V e;•rnindeTing d;:e de ?'echter niet 
toelaat het bed;·ag van de ve;·goeding te ver
rnee;·de?·en. - De vergoeding die de 
waarde van het onteigende goed verte
genwoordigt op de dag van het deelara
tief vonnis, bedoeld bij artikel 7 van de 
wet van 17 april 1835 op de onteigening 
ten algemenen nutte, kan door de reehter 
niet worden vermeerderd ten gevolge 
van een vermindering, na het declara
tief vonnis, van de werkelijke lwop
kraeht van de wettelijke munt. 

2 juni 1967. 1201 

ONTUCHT EN PROSTITUTIE. 

Soutenem;·. - Beg1·ip.- Is souteneur, 
in de betekenis van artikel 380bis, 3o, 
van het Strafwetboek, hij die profijt 
trekt uit een deel van de opbrengst van 
de onzedelijke handel van een prostitm)e 
en geheel of ten dele op haar kosten leeft. 

24 mei 1967. ll61 

OORLOG. 

WeM·standsg?·oepe;·ingen. - Doo1· de 
wee;·standsg?·oepe1'ingen aangegane veTbin
tenissen. - Aanm·agen om ve1·goeding ge, 
daan doo;· de weerstandsgroepe1·ingen of 
lnm schuldeise1·s. - Aanv1·agen niet on
denvo?'pen aan de voorafgaande e;·ken
ning van de gmepe1·ingen als gewapende 
weeTstandsgToepe;·ingen. - De door de 
weerstandsgroeperingen of hun schuld
eisers gedane aanvragen om vergoeding 
waren niet onderworpen aan de vooraf
gaande erkenning van deze groeperingen 
als gewapende weerstandsgroeperingen. 
(Besluitwet van 19 september 1945, 
art. l en 3; wet van 31 mei 1948, art. 1, 
3 en 4.) 

9 maart 1967. 862 

OPENBARE ONDERSTAND. 

1. - Verhaal van de onde1·standskosten. 
- V M'haal op de derde aanspmkelijke 
voo1' de ve1·wonding of de ziekte die de 
onderstand noodzakelijk heejt gemaakt. -
Onderstandskosten die tot verhaal aanlei
ding geven. - De bepaling van artikel 17 
van de wet van 2 april1965 volgens welke 
de onderstandslwsten door een con-rmissie 
van openbare onderstand gemaakt bij de 
uitvoering van haar wettelijke opdracht 
lnmnen worden verhaald op de personen 
welke aansprakelijk zijn voor de verwon-

ding of de ziekte die de onderstand nood
zakelijk heeft gemaakt, machtigt deze 
commissie ertoe aile onderstandskosten te 
verhalen die zij heeft gerrmakt bij de 
uitvoering van haar >vettelijke opdracht 
en niet aileen de kosten van de aan het 
slachtoffer van de verwonding of van de 
ziekte verleende steun. 

22 mei 1967. ll48 

2. - Ve;·haal van de onde1'stanclskosten. 
- V e1·haal op de de1·de aanspmlcelijke 
vom· de ve1·wonding of de zielcte die de 
onde1'stand noodzalcelijk heeft gemaakt. -
Voor·waarde van dit ve1·haal. - De onder
standskosten door een commissie van 
openbare onderstand gemaakt bij de 
uitvoering van haar wettelijke opdracht 
kunnen bij toepassing van artikel 17 
van de wet van 2 april 1965 op de per
sonen die aansprakelijk zijn, voor de 
verwonding of de ziekte enkel worden 
verhaald zo de onderstand noodzakelijk 
is geinaakt, dit wil zeggen veroorzaakt, 
door de verwonding of de ziekte en niet 
door een andere omstandigheid, zoals de 
vroegere staat van behoeftigheid van de 
ondersteunende persoon. 

22 mei 1967. 1148 

OPENBARE ORDE. 

1. - ATbeidsongeval. Gecoonli-
neerde wetten bet1·efjende de ve1·goeding van 
de schade voo;·tspTuitende ttit de m·beidson
gevallen. - TVetsbepalingen die de ;•egelen 
invoe1·en waa?'1WCt1' de ve1·goedingen ve;·
schttldigd aan de gett·otfenen of aan lmn 
?'echtsopvolget·s wonlen vastgesteld. - Be
paUngen van openbaTe o?'de. - De bepa
lingen van de geeoi:irdineerde wetten 
betreffende de vergoeding van de schade 
voortspruitende nit de arbeidsongevailen, 
die de regelen invoeren waarnaar de ver
goedingen verschuldigd aan de getrof
fenen of aan hun rechtsopvolgers vastge
steld wor·den, zijn bepalingen van open
bare orde. 

21 oktober 1966. 246 

2. - But•ge1'lijke zaken. - Regel val
gens welke geen hoget· be;·oep openstaa,t 
tegen een beslissing die, krachtens de wet, 
in laatste aanleg is gewezen. - Regel die 
de openbct?'e m·de makt. - De regel val
gens welke geen hoger beroep openstaat 
tegen een beslissing die, krachtens de 
wet, in laatste aanleg is gewezen, raakt 
de openbare orde. 

3 november 1966. 307 
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3. - Beslissing van de 1•echte1· die het 
persoonlijk verschijnen van de pm·tijen be
veelt om ove1• de jeiten van de zaak te wor
den ve1·hoord. - Beslissing genomen 
kmchtens wetsbepalingen die de im·ichting 
van de rechterlijke instellingen gebiedend 
1·egelen. - Het verbod voor de rechter, 
die de partijen beveelt persoonlijk te ver
schijnen, te bevelen dat een derde, die 
geen partij in het geding is zal verschij
nen om over de feiten ervan te worden 
verhoord, volgt uit wetsbepalingen die de 
inrichting van de rechterlijke instellingen 
gebiedend regelen en raakt de openbare 
orde. 

26 januari 1967. 651 

4. - Belgische inte1·nationale openba1·e 
orde. - Bepaling van het Kongolees Bur
ge1·lijk W etboek dat de tekst van m·tic 
kel 1895 van het Belgisch Btt1'ge1'lijk Wet
boek overneemt. - Bepaling die niet 
st1·ijdig lean zijn met de Belgische intema-. 
tionale openba1·e o1·de. - Artikel 468 van 
Boek III van het Kongolees Burgerlijk 
Wetboek, dat de tekst van artikel 1895 
van het Belgisch Burgerlijk W etboek 
woordelijk overneemt, kan niet als strij
dig met de Belgische internationale open
bare orde worden beschouwd. 

28 januari 1967. 654 

5. - A1·beidsongeval. Gecoih·di-
nee1·de wetten van 28 septembe1· 1931, a1·ti
lcel 19, lid. 3. - Bepalingen tot bepe1·king 
van de aanspmkelijkheid van het bedrijjs
hoojd, zijn we1'7clieden of gelastigden. -
Bepaling van openbare orde. - Arti
kel 19, lid 3, van de gecoordineerde wet
ten van 28 september 1931 op de ver
goeding van de schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevailen is een bepaling 
van openbare orde. 

2 februari 1967. 678 

OPLICHTING. 

1. - Bed1·ieglijke belojten. - Zijn op 
zichzelj geen listige kunstgrepen in de zin 
van artikel .:f.96 van het Stmjwetboek. -
Bedrieglijke bel often zijn op zichzelf geen 
listige kunstgrepen in de zin van arti
kel 496 van het Strafwetboek. 

13 februari 1967. 734 

2.- VM·oordeling.- Beklaagde die het 
bestaan van listige lcunstgrepen betwist. -
Ve1'Plichting voo1• de 1·echte1· e1·op te wijzen 
waarin de handelingen waaman hij het 
kamkter van kttnstgrepen toeschrijjt, be-

staan. - Wanneer de belclaagde in con
clusie het bestaan van listige kunstgre
pen, die de oplichting uitmaken, betwist, 
mag de rechter hem niet veroordelen 
zonder te vermelden waarin de hande
lingen waaraan hij dit karakter toe
schrijft bestaan. 

13 februari 1967. 734 

OVEREENKOMST. 

1.- Uitlegging.- Recl~ter die de aa1·d 
van een overeenkomst bepaalt, hierbij 
veelee1· steunende op de bedoeling van de 
pa1·tijen en de uitvoering, wellce zij van de 
ove1·eenkomst gaven, dan op de door de 
pa1'tijen eraan gegeven qtwlificb·ing. -
W ettelijkheid. - De rechter bepaalt wet
telijk de feitelijke aard van een overeen
komst, hierbij veeleer steunende op de 
bedoeling van de partijen en de uitvoe

. ring, welke zij van de overeenkomst ga
ven, dan aan de door de partijen eraan 
toegekende qualificering. (Burgeri. vVetb., 
art. 1156.) 

2 september 1966. 1 

2. - Bindende kracht tttssen pa1·t·ijen. 
- Rechte1· die aan de overeenkomst het ge
volg erkent dat ze, in de ttitlegging wellce 
hij ervan geejt, wettelijk tttssen partijen 
heejt. - Geen schending van de a1·tike
len 1134, en 1135 van het Bu1·gerlijk Wet
boek. - De recbter schendt noch arti
kel 1134 noch artikel 1135 van het Bur
gerlijk Wetboek, wanneer hij aan een 
overeenkomst het gevolg toekent, dat zij, 
in de uitlegging die hij ervan geeft, wet
telijk tussen partijen heeft. 

2 en 23 september 1966. 1 en 91 

3. - Vo1·dering tot ontbinding. - A1·-
1·est dat de vordering ve1·werpt om de 1·eden 
dat de ove1·eenlcomst m·oege1· in jeite ont
bonden was ten gevolge van de onmogelijk
heid wam·in beide pa1'tijen vM·kee1·den om 
ze uit te voe1·en. - A1·rest dat bovendien 
beslist dat de thans doo1· de eise1' tegen de 
verwee1·de1· inge1·oepe11 g1·ieven de vo1·de-
1·ing niet Jcunnen 1·echtvam·digen. - Geen 
tegenst1·ijdigheid. - Is niet tegenst,rijdig 
het arrest dat, na een vordering tot out
binding van een overeenkomst verwor
pen te hebben op grand dat deze reeds 
vroeger in feite ontbonden was ten ge
volge van de onmogelijkheid waarin 
beide partijen verkeerden om ze uit te 
voeren, beslist dat de door de eiser aan
gevoerde nieuwe grieven, om dezelfde 



1486 OVEREENKOMST 

reden, de vordering tot ontbinding niet 
kunnen rechtvaardigen. 

27 oktober 1966. 279 

4. - Nietigheid wegens dwaling. -
Voonvaanle. - Een overeenkomst kan 
nietig verklaard worden, wanneer zij 
gesloten werd tengevolge van een dwa
ling over de zelfstandigheid van de zaak 
die het voorwerp ervan is. (Burg. Wetb., 
art. 1110.) 

31 oktober 1966. 301 

5. - Nietigheid wegens dwaling OVM' 

de zaak zelf. - Beg1·ip. - De dwaling 
ove1' do zelfstandigheid van de zaak, 
oorzaak van de nietigheid van een over
eenkomst, is de dwaling over die hoeda
nigheid van die zaak welke de partij 
vooral op het oog had, bij het sluiten 
van de overeenkomst, en die haar er toe 
gebracht heeft het contract aan te gaan. 
(Burgeri. Wetb., art. 1ll0.) 

31 oktober 1966. 301 

6. - Interp1•etatie. - Beslissing welke 
oonleelt dat de ove1·eenkomst de bedoeling 
van de partijen slecht ~titd1·ukt. - Beslis
sing welke de voo1·keu1' geeft aan die be
doeling, boven de lette1·lijke betelcenis van 
de termen van de overeenlcomst. - Be
slissing wellce niet vaststelt dat z~tllcs de 
gemeenschappelijlce bedoeling van de pa?'
tijen is geweest. - Onwettelijlce beslissing. 
- Nu een overeenkomst wezenlijk een 
wilsakkoord is van twee of meer partijen 
ten einde een rechtsgevolg teweeg te 
brengen, mag de rechter die een overeen
komst uitlegt met afwijking van de let
terlijke betekenis van de termen ervan, 
alleen dan de voorkeur geven aan een 
slecht uitgedrukte bedoeling van de par
tijen hoven de letterlijke betekenis van 
de termen, indien hij vaststelt dat die 
~edoeling de gemeenschappelijke bedoe
lrng van de oontracterende partijen is ge
weest. 

24 november 1966. 399 

7. - OngeooTloofde oorzaak. Over-
eenlcomst die geen gevolg lean hebben. -
Draagwijclte van clie bewoo1·dingen. -
Uit de bepaling van artikel 1131 van het 
Burgerlijk Wetboek, luidens welke de 
nit een ongeoorloofde oorzaak aange
gane verbintenis geen gevolg kan heb
ben, mag er niet worden afgeleid dat de 
Hoven en Rechtbanken de eis tot terug
vordering moeten verwerpen van het
geen betaald of overhandigd werd door 
een contractant aan zijn medecontrac-

tant, ter uitvoering van een n1.et de 
openbare orde of met de goede zeden 
strijdige overeenkomst. (Impliciete op
lossing.) 

8 december 1966. 450 

8. - Ove1·eenlcomst st?·ijclig rnet cle open
bm·e m·de of met cle goecle zeden ten op
zichte van de beide pa1•tijen. - Som be
tctalcl of zaak ove1·handigcl ter uitvoe1·ing 
van cle ove1·eenlcomst. - Macht van de 
?'echte?' om de eis tot terugvorde?'ing van 
clie sorn of van clie zaak te verwe1·pen. -
V oo?'Waanle. - vV anneer ter uitvoering 
van een overeenkomst die ten opzichte 
van de beide contracterende partijen 
strijdig is met de openbare orde of met 
de goede zeden, een smn betaald of een 
zaak door de ene partij aan de andere 
overhandigd werd, kan de rechter de eis 
tot terugvordering van die som of van 
die zaak verwerpen, indien die verwer
ping door de bescherming van de sociale 
orde geboden is. 

8 december 1966. 450 

9. - Uitlegging doo1· cle ?'echter. -
Uitlegging gegroncl op cle gerneenschappe
lijlce becloeling van cle pa1't1:jen en ver
enigbaar rnet cle termen van cle ove?·een
lcornst. - Toepassing van a1·tilcel 1156 
van het Bu1·gerlijlc W etboelc. - Maakt toe
passing van artikel 1156 van het Bur
gerlijk Wetboek de rechter die, steu
nende op de gemeenschappelijke bedoe
ling van de contracterende partijen, van 
een overeenkomst een uitlegging geeft 
welke met de termen ervan verenig
baar is. 

23 december 1966. 526 

10. - Uitlegging. - Regel nee?'ge
sch?-even in m·tikel 1162 van het Burge1·lijlc 
Wetboelc. - Uitsluitencl van toepassing 
wannee1' e1' twijfel bestaat omt?·ent cle 
cl1·aagwijclte van cle ove?·eenlcomst. - De 
bepaling van artikel ll62 van het Bur
gerlijk Wetboek, volgens welke de over
eenkomst wordt uitgelegd ten nadele 
van hem die bedongen heeft en ten voor
dele van hem die zich verbonden heeft 
is slechts van toepassing in geval van 
twijfel omtrent de draagwijdte van de 
overeenkmnst. 

23 december 1966. 526 

11. - Becling ten behoeve van een 
clm·cle. - Reehtst1·eelcs reeht van cle dercle 
tegen cle belove?'.- Vom·waa1·clen.- Wan
neer in een overeenkomst een van de 
partijen geldig ten behoeve van een 
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derde bedingt, doet dit boding ten be
hoove van de derde een recht ontstaan 
dat deze rechtstreeks tegen de belover 
kan uitoefenen, indien dit recht v66r de 
aanvaarding door de begunstigde niet 
herroepen vverd. 

13 januari 1967. 577 

12.- Beding ten behoeve van een dm·de, 
- Aanvaa1·ding cloo1· de de1·de. - Uit
werlcing ten aanz·ien van de be-lover. - De 
aanvaarding door de derde van het 
recht ontstaan uit de overeenkomst van 
boding ten behoove van een derde heeft 
niet voor uitwerking dit recht te doen 
verkrijgen, maar enkel aan de belover 
de mogelijkheid te ontnemen het boding 
te herroepen. 

13 januari 1967. 577 

13. -Door de 1·echte1' met 1·edenen om
lclede ~titlegging. - Uitlegging die niet 
met de termen van de ove1·eenlcomst onve1·
enigbaa1· is. - Soevereine ~titlegging. -
Is soeverein de door de feitenrechter ge
geven gemotiveerde uitlegging van een 
overeenkomst, van het ogenblik dat deze 
uitlegging niet met de termon ervan 
onverenigbaar is. 

7 februari 1967. 712 

14.- Niet-~titvoering.- Ove1·macht.
Beg1·ip. - In zaken van uitvoering van 
overeenkomst, onderstelt ovennacht een 
onoverkomelijk beletsol ; maakt derhalve 
geen overmacht nit, de omstandigheid 
die de uitvoering van het contract 
niet volkomen omnogelijk maakt, maar 
slechts moeilijker of kostelijker. 

23 febrnari 1967. 797 

15. - Voo1·waa1·den waarin de dwaling 
een oo1·zaalc van nietigheid van de ove1'
eenlcomst opleve1·t. - De dwaling is een 
oorzaak van nietigheid van de overeen
komst wanneer zij de zelfstandigheid be
treft van do zaak die het woorwerp 
ervan nitmaakt, de zelfstandigheid van 
de zaak ieder element zijnde dat de partij 
hoofdzakelijk ertoe bepaald heeft de 
overeenkomst te slniten, zodat zonder dit 
element geen overeenkomst zon aange
gaan zijn. (Burgeri. Wetb., art. 1110.) 

3 maart 1967. 829 

OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN 
BIJZIT. 

1. - Echtelijlce waning. - Begrip. -

Een tijdelijk verblijf of bet werkadres 
(de plaats van het werk) kan wanneer 
de echtgenoot er regelmatig verblijft als 
echtelijke waning in de betekenis van 
artikel 389 van het Strafwetboek in aan
l1:lerking genom.en worden. 

28 november 1966. 4ll 

2. - Onde1·houd van bijzit. - Plicht 
van trouw van de echtgenoot. - Niet 
oncle?·geschilct aan de plicht van samenwo
ning van cle v1·ouw.- De schending, door 
de echtgenote, van de plicht van samen
woning stelt de echtgenoot niet vrij van 
zijn plicht van tronw en derhalve sluit 
het misdrijf van onderhoud van bijzit 
niet nit. (Strafwetb., art. 389.). 

9 jannari 1967. 560 

OVERTREDINGEN. 

Reiniging van de stmten en doo1'gan
gen. - A1·tilcel 551, 3D, van het St?·afwet
boelc. - GemeenteveTOrclening waa1·bij 
aan cle « eigenaars, bezitneme1·s of huu?'
ders » de ve1plichting wonlt opgelegd 
cleze plaatsen te 1·einigen. - V ervolgin gen 
ingesteld ten laste van een we1·lcmeeste1' in 
dienst van een hanclelsvennootschap clie 
een gebouw voor cle aangelande eigenaar 
opricht. - Overt1·ecling clie niet bewezen 
wo1·dt ve1·lclaa1'd om cle 1·eden clat belclaagde 
pe1·soonlijlc in geen enlcel 1'echt van cle 
eigenaa1· is get1·eclen. - Niet wettelijlc ge-
1'echtvaardigde beslissing. - Wanneer 
een gemeentelijke verordening aan de 
« eigenaars, bezitnemers of hnurders » 
de verplichting oplegt de straten of 
doorgangen te reinigen, rechtvaardig t 
de rechter niet wettig zijn beslissing, 
wanneer, uitspraak doende over de ver
volgingen ingesteld wegens een overtra
ding van artikel 551, 3D, van het Straf
wetboek ten laste van een werkmeester 
van een handelsvennootschap die voor 
rekening van de aangelande eigenaar een 
gebouw opricht, hij de overtreding niet 
bewezen verldaart om de onkele reden 
dat beklaagde persoonlijk in geen reoht 
van de eigenaar is getreden, zonder na te 
gaan of bedoelde vennootschap geen 
bezitn'eemster van de grond was, in de 
betekenis van de gemeentelijke veror
dening, en, zo ja, of beklaade, haar aan
gestelde, dom• haar niet gelast was met 
de reinigingsverplichting, die op haar 
rustte. 

6 februari 1967. 702 
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PAND. 

1.- Bijkomend cont1'act.- Beg1·ip.
Ret pandcontract is een bijkomend con
tract in die zin dat het de zekerheid 
van een schuld uitmaakt. 

8 december 1966. 450 

2. - Oontmct nietig bij geb1·ek aan 
voo7·we1'P, wannee1• het hoofdcontTact onge-
001'loofd is. - Pandcont1·act welk noch
tans zelf het ka1·alcte1· van een ongeoo1'
loofd contmct kan hebben. - Ofschoon 
het een bijkomend contract is, en bij
gevolg nietig bij gebrek aan voorwerp 
wanneer het hoofdcontract krachtens de 
artikelen 1131 en 1133 van het Burger
lijk Wetboek nietig is, kan het panel
contract zelf het karakter hebben van 
een met de openbare orde of met de 
goede zeden strijdig contract. 

8 december 1966. 450 

3. - OveTeenlcomst van inpandgeving 
en ove1'eenlcomst van belojte van inpand
geving. - Onde1·scheid. - De overeen
komst waarbij een schuldenaar zich 
ertoe verbindt aan zijn schuldeiser een 
panel te verlenen is slechts een belofte 
van inpandgeving, welke, onderscheiden 
zijnde van de overeenkomst van inpand
geving, deze laatste enkel bij de uitvoe
ring ervan doet ontstaan. 

7 april 1967. 950 

PARITAIR COMITE. 

1. - N ationale paTitai1·e cornite/ s voo1' 
wM·lcgeve7's en we1'lcneme1·s. - Bevoegd
lwid. - Bepaling. - P1·incipe. - De 
bevoegdheid van de nationale paritaire 
comite's voor werkgevers en werkne
mers opgericht, in uitvoering van de 
besluitwet van 9 juni 1945, door het 
koninklijk besluit van 5 januari 1957 is, 
in principe, bepaald door de handels- of 
nijverheidstak waartoe de onderneming 
behoort, en niet op grond van de arbeids
overeenkomst of van de bedrijvigheid 
van de werknemer. (Besluitwet van 9 juni 
1945, art. 1 en 2.) 

17 februari 1967. 767 

2. - N ationaal paritai1' comite voo1· 
de g1·ote kleinhandelszaken. - Bevoegd
heid. - Uitzondering. - De bevoegd-

p 

heid van het N ationaal Paritair Comite 
voor de grote kleinhandelszaken strekt 
zich uit tot de werkgevers en de werk
nemers van bedoelde handelszaken in 
het algemeen, behalve wanneer het gaat 
om werknemers die hoofdzakelijk han
denarbeid verrichten en van wie het be
roep hoort tot een bedrijfstak waarvoor 
een ander paritair comite bevoegd is dan 
het Aanvullencle N ationaal Paritair Co
mite van arbeiclers. (Kon. besl. van 
5 januari 1957, art. 1, § 3, nr 72.) 

17 februari 1967. 767 

PENSIOENEN. 

RooFDSTUK I. - Bn1·ge1'lijke pensioenen. 

RooFDSTUK II. - M ilitai1·e pensioenen. 

RooFDSTUK III. - Ve7·goedingspensioe
nen. 

RooFDSTUK IV. - Pensioenen voor zelf
standigen. 

ROOFDSTUK I. 

BURGERLIJKE PENSIOENEN, 

ROOFDSTUK II. 

MILITAIRE PENSIOENEN. 

1. - M ilitai1•e pensioenen. - Koninlc
lijlc besluit nr 255 van 12 mam·t 1936. -
Of}icie1· bij het lege1' tegen wie uitslnitend 
te zijnen nadele de echtscheiding is uit
gesproken. - OtficiM' die een tweede huwe
lijlc heejt aangegaan. - Ove1'levingspen
sioen van de uit de echt gescheiden vrouw 
en ove1'levingspensioen van de weduwe. -
Pe1·soonlijlce en zeljstandige pensioenen. -
Gevolg. - Ret overlevingspensioen toe
gekend krachtens het koninklijk besluit 
ur 255 van 12 maart 1936 aan de vrouw 
van een officier bij het leger, tegen wie 
uitsluitencl te zijnen nadele de echtschei
ding is uitgesproken, en het overlevings
pensioen toegekencl krachtens hetzelfcle 
koninldijk besluit aan de weduwe van 
deze officier, zijn persoonlijk en zelf
stanclig, zodat hij het overlijden van de 
uit de echt gescheiden vrouw, het pen
sioen dat zij genoot de weduwe nict ten 
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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; art. 13, § 1 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.) 

28 januari 1967. 656 

HOOFDSTUK III. 

VERGOEDINGSPENSIOENEN, 

HOOFDSTUK IV. 

PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN. 

2. - Pensioenen voor zeljstandigen. -
Invorde1·ing van de k1·achtens de wetten 
van 30 juni 1956 en 28 maart 1960 ver
schttldigde bijdmgen. - Bij de wet van 
12 april 1965 ingestelde vijjjm·ige vM'ja
r'ing. - Uitgangspunt en toepassings
sjeer van deze ve1'jm·ing. - De vijfjarige 
verjaring van de invordering van de bij
dragen verschuldigd krachtens de wetten 
van 30 juni 1956 en 28 maart 1960 be
treffende het ouderdomspensioen der 
zelfstandigen, ingesteld bij de wet van 
12 april 1965, gaat in op de l e januari 
volgend op het jaar waarvoor de bijdra
gen zijn verschuldigd en is toepasselijk 
op aile schuldvorderingen, behalve op 
die welke op de datum van haar inwer
kingtreding het voorwerp hebben uitge
Inaakt van beslissingen waartegen geen 
gewoon rechtsmiddel of voorziening in 
cassatie meer openstaat. (Wet van 
12 april 1965, art. 1 en 2.) 

9 lllaart 1967. 864 

3. - Pensioenen voo1• zeljstandigen. -
Bij de wet van 12 april 1965 ingestelcle 
vijjjarige ve1'jm·ing. - Stuiting van de 

RECHTBANKEN. 

1. -Macht van het 1·echtsprekend 1'echts
college. - JJ'eit dat door het openbaar 
rniniste1·ie ter te1·echtzitting aangehaald 
wordt. - Vaststelling dat dit jeit niet tot 
grand van de V61'Volging heejt gediend en 
niet hieTin begrepen is. - Soeve1•eine jei
telijlce vaststelling. - De rechter beoor
deelt soeverein in feite of een door het 
openbaar ministerie ter terechtzitting 
aangehaald feit hetzelfde feit is als dat-

R 

ve1'ja1·ing. - Toepassing van de regels 
van het gemeen ?'echt. - De wetgeving 
betreffende het ouderdomspensioen voor 
zelfstandigen bevat geen enkele bepa
ling betreffende de stuiting van de ver
jaring van de invordering der bijdragen; 
weshalve zijn de regels van het gemeen 
recht waaraan de stuiting van de ver
nietigende verjaring is onderworpen, toe
passelijk op de vijfjarige verjaring van 
de invordering van de kl-achtens de wet
ten van 30 juni 1956 en 28 lllaart 1960 
verschuldigde bijdragen, ingesteld bij de 
wet van 12 april 1965. (Wet van 30 juni 
1956, art. 8; wet van 28 maart 1960, 
art. 56; wet van 12 april 1965, art. 1.) 

9 lllaart 1967. 864 

PLEITBEZORGER. 

Recht van postttlatie en van het nernen 
van conclusie v66r de 1·echtbank van eerste 
aanleg rechtdoende in bu1·gerlijke zalcen. -
Recht dat uitslttitend toebehoort aan de 
pleitbezo1'Y61'S bij die ?'echtbank. - Be
paling van openba1·e orde. - Het arti
kel 94 van de wet van 27 ventOse 
jaar VIII, krachtens hetwelk de pleit
bezorgers bij de rechtbank van eerste 
aanleg « uitsluitend het recht hebben te 
postuleren en conclusies te ne1nen » v66r 
die rechtbank rechtdoende in burger
lijke zaken, is een bepaling van open
bare orde. (Illlpliciete oplossing.) 

5 januari 1967. 533 

PROVINCIALE EN GEMEENTE
LIJKE BELASTINGEN. 

Zie : GEMEENTELIJKE EN PROVINOIALE 
BELASTINGEN. 

gene dat tot grond van de vervolging ge
diend heeft of erin vervat is. 

3 oktober 1966. 143 

2. - Stmjzalcen. - Rechte1· in hoge?' 
be1•oep die de belclaagde V61'001'deelt wegens 
een ande1· rnisdrijj dan datgene dat in de 
dagvaa1·ding is vemMld. - Geen vaststel
ling dat het aldus in aanme1·lcing genornen 
jeit datgene is dat tot g1·ondslag van de 
vervolging had gediend. - Onwettelijlce 
veroordeling. - Is onwettelijk de beslis-
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sing van de rechter in hoger beroep die 
de beklaagde veroordeelt wegens een 
ander misdrijf dan datgene dat in de 
clagvaarcling was vermelcl, zoncler vast 
te stollen dat het aldus in aanmerking 
genomen feit hetzelfde is als dit welk tot 
grondslag van de vervolging gediend had 
of dat in de feiten waarop deze gesteund 
was begrepen was. 

3 oktober 1966. 149 

3. - 8tmfzctken. Wettelijke hvalifi-
catie. - Plicht van de coJ'?'ectionele of poli
tie1'echte1' 1w te gaan of de feiten ctl clan 
niet juist gekwalificeenl wenlen. - Plicht 
eventtteel cle wettelijke kwali(icatie in cle 
plaats te stellen van clie wellce aanvanlce
lijk we1·d gegeven. - Inachtneming vctn cle 
1·echten van de venlecliging. - De correc
tionele of politierechtsmacht, bij wie de 
zaak wettelijk aanhangig is, heeft tot 
plicht na te gaan of de feiten al clan niet 
juist gekwalificeerd worden en, naarge
lang van de uitslag van haar onderzoek, 
het werkelijk karakter van de telastleg
ging te bepalen en eventueel de wette
lijke kwalificatie van de feiten in de 
plaats te stollen van die welke aanvanke
lijk werd gegeven, mits inachtneming 
van de verdediging. 

14 november 1966. 357 

4. - Btt1'ge1•lijke zalcen. Rechtbank 
van eerste ctanleg bij dewelke het hoge1· be
roep tegen een vonnis van de v1'ede1·echte1' 
aanhangig is gemactkt. - Rechtbank van 
ee1'ste ctctnleg weige1·encle na te gactn of de 
vrecleJ'echteJ' ratione materiae bevoegcl was 
en ten g1·onde beslissencle. - De recht
bank van eerste aanleg, bij dewelke een 
hoger beroep tegen een vonnis van de 
vrederechter aanhangig is gemaakt, mag 
ten grande niet beslissen en weigeren 
voor·af te onderzoeken of de eerste rechter 
bevoegd was, 1'atione mctte1·iae, o1n van 
het geding kennis te nemen. 

17 november 1966. 376 

5. - BtwgeTlijlce zalcen. Rechtbanlc 
vctn ee1·ste aanleg, tvacwbij het hoge1· be-
1'oep te gen een vonnis van de m·ecle1·echte1' 
aanhangig is gemaalct. - Rechtbanlc van 
eerste ctanleg die cle vJ·ede1·echter onbevoegd 
ve1'!clacwt. - Rechtbanle die nadien de 
zaale aanhmtdt en ove1· de zactle zelf 001'
deelt ove1·eenleomstig a1·tilcel 473, lid 3, van 
het Wetboele van btwge1·Zijke 1'echtsvo?·de
ring. - Rechtbanle die geen uitspmale 
doet op een doo1· de alcte van hoge1' be1'0ep 
ingestelde eis doch op een bij dagvaarding 
voo1· de vrede1·echte1' ingediende eis. -

Wam1eer de rechtbank van eerste aanleg, 
na te hebben verldaard, als rechter in 
hoger beroep, dat de eerste rechter onbe
voegd was, de zaak aanhoudt en uit
spraak doet over de zaak zelf, overeen
komstig artikel 473, lid 3, van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvorclering, 
doet zij geen uitspraak op een door de 
aide van beroep ingesteldo eis doch op 
een eis zoals hij bij de clagvaarding voor 
de vreclerechter is ingediencl. 

2 februari 1967. 684 

6. - Di1·ecte belastingen. - Rechte1· die 
over sommige geschilpunten clefinitief uit
spmale heeft geclaan. - Rechte1· die ove1' 
clezelfde geschilpttnten opnietHV ttitsp1·aale 
doet. - Onwettel1:jlchehl. - Bij toepas
sing van de regel, onder meer gehuldigd 
door de artikelen 116, 122, 136 en 470 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering, zijn de geschilp1.mten waar
over de rechter clefu1itief uitspraak heeft 
geclaan aan die rechter onttrokken en 
clientengevolge mag die rechter niet op
nieuw over dezelfcle geschilp1.mten uit
spraak cloen. 

6 j1.mi 1967. 1214 

7. - Bw·gerlijlce zaleen. - Rechte1· lean 
ambtshalve binnen de g1'enzen van het 
geschil bepaalde onde1·zoeksmaat1•egelen be
velen en zijn beslissing gronden op de fei
telijlee gegevens die e1•uit voo1·tvloeien. -
De rol van de rechter bij de bewijsvoe
ring in b1.ugerlijke zaken is niet nood
zakelijk passief; de rechter kan onder 
1neer ambtshalve, binnen de grenzen van 
het hem onclerworpen geschil, bepaalcle 
onclerzoeksmaatregelen gelasten en zijn 
beslissing op de feitelijke eruit voort
vloeiende gegevens gronclen. (Burgeri. 
Wetb., art. 1315.) 

15 juni 1967. 1264 

RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. 

1. - Tttchtzalcen.- Ve1•zoelc om wecle1'
op1·oeping van de debatten. - Middel 
aJgeleicl hie1·uit dat de 1'echte1' op het ve1'
zoele geen acht heeft gesla.gen. - Ve1·zoele 
doo1· de partij ove1· de post aan cle rechter 
toegesttmnl en bij deze na de uitspraalc 
van de beslissing toegeleomen. - Ve1't1·a
ging veT001'zaalct dam· een ve1·lcee1'd op
sch?-ift op de omslag die het veJ·zoele bevat. 
- Middel dat niet lean aangenomen woT
den. - Is niet gegrond het micldel afge
leicl uit de schencling van het recht der 
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verdediging van een partij doordat de 
rechtm· op een verzoek om wederope
ning van de debatten geen acht heeft 
geslagen, terwijl de partij dit verzoek 
aan de rechter over de post toegestuurd 
heeft in een 01nslag met een verkeerd 
opschrift en terwijl het verzoek aldus 
slechts na de uitspraak van de beslissing 
bij de rechter is toegekomen. 

12 september 1966. 35 

2. - Stmjzalcen. - Wijziging van 
qualificatie van het jeit door de 1·echter in 
hager be1·oep. - Belclaagde die niet VM'
wittigd is noch zich verdedigd heejt tegen 
de nieuwe qttaliflcatie. - Schending van 
de 1·echten van de ve1·dediging. - Schendt 
de rechten van de verdediging de rechter 
in hager beroep die, zonder de beklaagcle 
te hebben verwittigd, de qualificatie van 
het feit van de telastlegging, opgegeven 
in de akte van kennisneming van de 
eerste rechter en dezes beslissing, ver
vangt door een nieuwe qualificatie waar
tegen de beklaagcle zich niet heeft ver
dedigd. 

19 september 1966. 78 

3.- Stmjzalcen. - Beschilclcing van de 
1'aadlcame1' waarbij de venlachten naar de 
correctionele ?'echtbanlc verwezen wo1·den, 
terwijl het ttitstel van de zaalc bevolen tv as, 
op het verzoelc van de raaclsman van be
lclaagde, op een late1·e datttm dan die van 
de beschikking. - Schending van de rech
ten van de ve1·dediging. - Schendt de 
rechten van de verdediging, de beschik
king van de raadkamer waarbij de be
ldaagden naar de correctionele recht
bank verwezen worden, terwijl op het 
verzoek van de raadsman van een der 
beklaagden het uitstel van de zaak op 
een latere datum dan die van de be
schikking tot verwijzing bevolen was. 

26 september 1966. 123 

4. - Stmjzalcen. - Rechte1· in hoge1· 
be1·oep die het beroeper& vonnis he?'vm·mt. 
- Geen conclttsie. - F'eiten in de tM'
rnen van de wet ornsclweven en bewezen 
verlclaa1·d. - Geen schending van de ?'ech
ten van de ve1·dediging. - Schendt niet 
de rechten van de verdediging de rechter 
in hager beroep die, bij ontstentenis van 
conclusie, het beroepen vonnis hervormt 
door de feiten in de termen van de wet 
omschreven bewezen te verklaren. 

31 oktober 1966. 306 

5. - Stmjzalcen. - Hoj van beroep dat 
een ve1·dachte, wellce te1' te1·echtzitting Vel'· 

schijnt, vm·oordeelt. - Verdachte die in 
zijn verdedigingsmiddelen niet we1·d ge
hom·d. - Schm~cling van de 1·echten van de 
ve1·dediging en mislcenning van het tegen
sp?·elcelijlc lcarakte?' van de debatten. -
Schendt de rechten van de verdediging 
en miskent het tegensprekelijk karakter 
van de debatten, het arrest van het hof 
van beroep dat een verdachte veroor
deelt, dan wanneer deze laatste, ter te
rechtzitting verschijnende, in zijn ver
dedigingsmiddelen niet werd gehoord. 

5 december 1966. 439 

6. - Stmjzalcen. - Rechter in hager· 
be1·oep die het be1·oepen vonnis nietig ve?'
lclaart en over de zaalc zelf ttitspmalc doet. 
- Geen voo1·ajgaande lcennisgeving aan 
betichte. - Geen schending van de ?'echten 
van de ve1·decliging. - Schendt de rech
ten van de verdediging niet, de rechter 
in hager beroep die de betichte niet er
van verwittigt dat hij het beroepen von
nis gaat nietig verklaren en over de grand 
uitspraak doen. (Wetb. van strafv., 
art. 215.) 

30 januari 1967. 663 

7. - Di1·ecte belastingen. Hof van 
beroep dat zijn beslissing steunt op een 
st1·ajdossie1' dat doo1· het openbam· minis
te?·ie bij de procedttre werd gevoegd op het 
ogenblilc dat het in zijn advies gehoo1·d 
we1·d, zonde1· de heropening van de debat
ten te hebben bevolen. - Schending van 
de rechten van de venlediging. - Miskent 
het contradictoir karakter van de de
batten en schendt de rechten van de 
verdediging, het hof van beroep dat zijn 
beslissing steunt op een strafdossier dat 
door het openbaar ministerie bij de 
rechtspleging werd gevoegd op het ogen
blik dat het in zijn advies gehoord werd, 
zonder, na die bijvoeging, de heropening 
van de debatten te hebben bevolen. (Wet 
van 6 september 1895, art. 9 en 10.) 

21 februari 1967. 792 

8. ____: Stmjzalcen. - Stmjvo1·dering. -
Beslissing van ve1·oonleling waa1·bij de 
lcwalificatie pan hetjeit gewijzigd wo1·dt.
Aan de belclaagde gegeven voo1·ajgaande 
venvittiging. - Geen bijzonde1•e jo?·mali
teit. - Schendt de rechten van de ver
dediging niet de rechter in hager beroep, 
die de oorspronkelijke kwalificatie van 
het feit door een andere kwalificatie ver
vangt, wanneer de beklaagde ervan ver
wittigd werd dat hij zich tegen de 
nieuwe kwalificatie diende te verdedi-
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gen, nu deze verwittiging aan geen bij
zondere formaliteit onderworpen is. 

3 mei 1967. 1072 

9. - Stmjzaken. - Beklaagcle clie zich 
ten groncle heejt venlecligcl zoncle1· aan te 
voe1·en clat het ontb1·eken van het ve1·hoor 
van een get~tige cle rechten van zijn ve1'cle
cliging he eft geschonclen. - V oo1· het H of 
aangelwalcle schencling. - Onontvanke
lijlcheid. - De beldaagde is niet ontvan
kelijk om voor het Hof aan te voeren dat 
de rechten van zijn verdodiging .zijn ge
schonden omdat een getuige niet is ver
hoord, wanneer hij zich ten grande heeft 
yerdedigd, zonder dergelijke schending 
In te roepen. 

12 jnni 1967. 1243 

RECHTERLIJK GEWIJSDE. 

1. - Btw·ge1'lijlce zalcen. - Rechte1· bij 
wie een VM'Zoekschrijt tot inte1'p1'etatie aan
hangig is. - Rechter die e1· zich toe be
perlct een mate1·iele ve1·gissing te ve?·bete
ren. - Geen mislcenning vctn het gezag 
van het gewijsde. - Miskent niet het ge
zag van het gewijscle, de 1'echte?·, bij wie 
een verzoelcsch?'ijt tot inte1'p1'etatie van zijn 
beslissing actnhangig is, die e1· zich toe 
beperlct een materiele vergissing, clie e1·in 
voorkomt, te ve1·bete1·en. 

8 september 1966. 25 

2. - Beslissing van de stmjrechte?' be
i1'effende de V01'de?·ing van een btt1'ge1'lijke 
partij die de he1·stelling van de doo1' een _ 
rnoto1'1'ijtuig veroo'/'zaakte schade opeist. -
Wet van 1 juli 1956, m·tilcel 9. - Ve1'Ze
lcemar die de leiding van het p1'0ces op 
zich neernt. - Beslissing tegenstelbaa1· 
aan deze veTzelceraa·r. - Gevolgen. -
Aangezien artikel 9 van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen bepaalt dat " het vonnis dat 
in een geschil tussen de benadeelde en 
de verzekerde is gewezen, niettemin aan 
de verzekeraar kan worden tegengewor
pen, indien is komen vast te staan dat 
deze laatste in feite de leiding van het 
geding op zich heeft genomen " dringt 
zich de gewijsde op in dergelijk geval 
wat betreft de rechtsbetrekkingen tussen 
de benadeelde, de verzekerde en .de ver
zekeraar en heeft deze laatste derhalve 
het recht dit jegens de eerste in te roepen. 

15 september 1966. 63 

3. - Beslissing van de st?·aj1•echter over 

de vo1·dering van een buTgerlijlce partij. -
Rechte1·lijlc gewijsde binnen de pedcen van 
a1·tikel 1351 van het Burge1·lijlc Wetboek. 
- Gevolgen. - De beslissing van de 
strafrechter over de vordering van de 
burgerlijke partij maakt, buiten de in 
de wet voorziene uitzonderingen, slechts 
hot rechterlijk gewijsde uit binnen de 
perken van artikel 1351 van bet Burger
lijk \Vetboek; zij is dus enkel tegenstel
baar aan de gedingvoerende partijen en 
aan de tussenkomende partij aan wie de 
beslissing bindend werd verklaard. 

15 september 1966. 63 

4. - Directe belastingen. - Beslissing 
van cle clirecteu1· cle1' belastingen. - Be
roep beperlct tot een cloo1' de di1·ectetw ver
wo'lpen betwisting. - He1'V01'ming op dit 
pttnt doo1· het hoj van be1·oep. - Gezag 
van gewijsde van de beslissing van de 
di1·ecteu1·. - Pe1·lcen. - \Vanneer de be
lastingplichtige zijn beroep tegen de 
beslissing van de directeur der belastin
gen beperkt heeft tot de verwerping van 
de betwisting aangaande hot dienstjaar 
van de aanslag van een bepaalde in
komst, en het hof van beroep op dit punt 
de beslissing van de directem· hervormd 
heeft en de aanslag heeft vernietigd in 
de n1.ate waarin hij op die inkomst wercl 
gevestigd, is het gezag van gewijsde ge
hecht aan de andere beschikkingen van 
de beslissing van de directeur ; dit ge
zag belet niet het vestigen, bij toepas
sing van artikel 74bis van de gecoi:irdi
neerde wetten, van een nieuwe aanslag 
ten laste van dezelfde belastingplichtige, 
op dezelfde inkomst, voor een ander 
dienstjaar. 

27 septe1nber 1966. 131 

5.- St1·ajzalcen.- An·est gewezen clam· 
een stmjge1·echt. - Burgerlijlce 1'echte1· die 
zijn beslissing steunt op een ttitlegging 
van het ar1·est, die met de bewoonlingen 
ervan Ve?'enigbaa1' is. - Geen schending 
vctn het gezag van het gewijscle. - Schendt 
niet het gezag van het gewijsde van een 
anest van een strafgerecht, de burger
lijke rechter die zijn beslissing stem1.t op 
een uitlegging van dit arrest die met de 
bewoordingen ervan verenigbaar is. 

13 oktober 1966. 197 

6. - Bu1'(JM'lijlce zalcen. - Rechter die 
een definitieve beslissing bet1·efjende een 
exceptie heejt gewezen. - Partijen niet 
meer ontvanlcelijlc om dezelfde exceptie nag 
voo1· hem te b1·engen. - Wanneer de 
rechter een definitieve beslissing betref-



RECHTERLIJK GEWIJSDE 1493 

fende een exceptie gewezen heeft, zijn de 
partijen niet meer ontvankelijk om de
zelfde exceptie nog voor hem te brengen. 

21 oktober 1966. 248 

7. - Str·ajzaken. - An·est van veroor·
deling. - B~wger·lijke rechter· die beslist 
dat het misdTijj, voorwedp van deze vet·
oot·deling, niet is begrepen tussen de mis
drijven vooTzien bij een contmct gesloten 
t~tssen de ver·oot·deelde en een det·de. -
Geen schending van het gewijsde. - Mis
kent niet het gezag van het gewijsde 
van een arrest van veroordeling, in straf
zalmn gewezen, de burgerlijke rechter 
die beslist dat het misdrijf waarvoor deze 
veroordeling werd uitgesproken, niet is 
begrepen tussen de misdrijven voorzien 
bij een contract tussen de veroordeelde 
en een derde gesloten. 

12 noven<ber 1966. 350 

8. - Bur·gerlijke zaken. - AtTest vet·
meldende dat een vr·o~tw van haar· echtge
noot voot·schotten heejt ontvangen op haar 
te?'ttgnemingen. :___ Late1• atTest beslis
sende dat die sommen voot·schotten ttit
malcen op de aan de vr·ouw Ve?'schuldigde 
vet•goedingen. - Geen miskenning van 
het gezag van het gewijsde. - Miskent niet 
het gezag van het gewijsde van een 
arrest dat vermeldt dat een vrouw, ge
huwd onder het stelsel van een huwe
lijksgemeenschap, van haar echtgenoot 
voorschotten heeft ontvangen op haar 
terugnemingen, het later arrest dat be
slist dat de aldus overhandigde bedragen 
voorschotten uitn<aken op de aan de 
vrouw verschuldigde vergoedingen. (Bur
gerlijk Wetb., art. 1470 tot 1474.) 

23 december 1966. 523 

9. - Dit·ecte belastingen. - Gezag van 
het gewijsde. - Uitgestt·ektheid. - Om 
de uitgestrektheid van het rechterlijk 
gewijsde van een beslissing te beoordelen, 
dienen niet aileen het beschikkend ge
deelte maar ook de redenen welke de 
noodzakelijke steun van dit beschikkend 
gedeelte zijn, in aanmerking te worden 
genomen. (Burgeri. Wetb., art. 1351.) 

17 januari 1967. 604 

10. - Dir·ecte belastingen. Defini-
tieve beslissing van de dit·ecteut· der be
lastingen die aan een we1·kend vennoot van 
een pe1·sonenvennootschap de ontlasting 
van een aanslag in de bedt·ijjsbelasting 
toekent. - Ontlasting gegt·ond hier·op dat 
de materie belastbaar is in de mobilienbe
lasting ten name van de vennootschap. -

Nie~twe aanslag in deze lacttste belasting 
ten laste van de vennootschap gevestigd. -
At·r·est van het hoj van ber·oep dat, op be
mep van de vennootschap, deze aanslag 
ve1·nietigt en beslist dat de matet"ie belast
baar is in de bedl'ijjsbelasting ten name 
van de vennoot. - Nieuwe aanslag ge
vestigd ovet·eenkomstig deze beslissing. -
Oor·spt·onkelijlce beslissing van de clit·ec
teur· die de vestiging van deze aanslag niet 
vet·hindet·t. - Wanneer een definitieve 
beslissing van de directeur der belastin
gen, aan een werkend vennoot van een 

· personenvennootschap, de outlasting van 
een aanslag in de bedrijfsbelasting toe
kent, om de reden dat de stof belastbaar 
is in de mobilienbelasting in hoofde van 
de vennootschap, en wanneer, op beroep 
van de vennootschap, het hof van be
roep de nieuwe aanslag, in deze laatste 
belasting gevestigd ten laste van die 
vennootschap, vernietigd heeft om de 
reden dat de materie belastbaar is in de 
bedrijfsbelasting in hoofde van de ven
noot, is het gezag van het rechterlijk ge
wijsde van de oorspronkelijke beslissing 
van de directeur geen hindernis tot de 
vestiging van een nieuwe aanslag ten 
laste van de vennoot overeenkom.stig de 
beslissing van het hof van beroep. (Bm·
gerlijk Wetb., art. 1351 ; gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbela.s
tingen, art. 74bis.) 

17 januari 1967. 604 

11. - Directe belastingen. Defini-
tieve beslissing van de dit·ecteut· de1· belas
tingen die aan een vennoot van een pet·
sonenvennootschap de ontlasting toelcent 
van een aanslag in de aanvullende peTsonele 
belasting gegt·ond op een element dat een 
mobilieninlcomen geacht wot·dt. - ant
lasting gesteund op de algerneen opgege
ven t•eden van onvet·schuldigde aanslag. -
Nieuwe aanslag op hetzeljde belastbaat• 
element, dat een bed1·ijjsinlcornen geacht 
wot·dt. - Beslissing van de di1·ectett1' die 
de vestiging van deze aanslag veTldndeTt. 
- W anneer een definitieve beslissing van 
de directeur der belastingen, aan een wer
kend vennoot van een personenvennoot
schap, de outlasting toekent van een 
aanslag in de aanvullende personele be
lasting gegrond op een element dat 
een mobilieninkomen geacht wordt, en 
wanneer deze outlasting gesteund is op 
de algemeen opgegeven reden van on
verschuldigde aanslag, is het gezag van 
het rechterlijk gewijsde van de beslis
sing van de directeur een hindernis tot de 
vestiging van een nieuwe aanslag op 
hetzelfde belastbaar element dat een 
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bedrijfsinkomen geacht wordt. (Burgeri. 
Wetb., art. 1351; gecoiirdineetde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel 74bis.) 

17 januari 1967. 604 

12. - Di1'ecte belastingen. Eindbe-
slissing van de di1·ecteu1· de1· belastingen 
die aan een vennoot van een vennootschap 
onder (i1·ma de in de 1·eclamatie gevordenle 
ontlasting ve1·leent omdat eT geen v?o1·:Ze
len in ncttura bestctan. - Latere beshss·mg 
van de clirectetw de1· belastingen die een 
ten nctme van bedoelde vennootschap vast
gestelde aanslag nietig verlclacwt. - Nie
tigverlclaring geg1·ond hie1·op dat de do01' 
de vennootschap als bedrijjsttitgaven ge
boekte sommen, die als geheime commissie
lonen ten laste van de vennoot zijn belast, 
doo1· de vennoot gedane afhmtdingen vo1'
men. - Nieuwe aanslag vastgesteld ten 
name van de vennoot ove1·eenlcomstig deze 
laatste beslissing. - Ee1·ste beslissing die 
de vestiging van deze aanslag niet verhin
de1·t. - vVanneer een eindbeslissing van 
de controlm1r der belastingen aan een 
vennoot van een vennootschap onder 
firma de in de reclamatie gevorderde 
outlasting heeft verleend omdat er geen 
voordelen in natura bestaan, en een 
latere beslissing van de directeur der 
belastingen een ten name van de ven
nootschap gevestigde aanslag heef~ nie
tig verldaard, orndat smnmen, dl8 de 
vennootschap als bedrijfsuitgaven heeft 
geboekt en die als geheime commissie
lonen zijn belast, door de vennoo~ ver
richte afhoudingen vormden, verhmdert 
het rechterlijk gewijsde van de oorspron
kelijke beslissing van de directeur niet 
dat er een nieuwe aanslag ten nmne van 
de vennoot overeenkomstig de tweede 
beslissing wordt gevestigd. (Burgeri. Wet
hoek, art. 1351 ; gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ar
tikel 74bis.) 

24 januari 1967. 634 

13. - Directe belastingen. Gezag 
van het gewijsde. - A1'1'est van het hoj 
van be1·oep. - Omvang. - Ret gezag 
van het rechterlijk gewijsde is gehecht 
aan het beschikkend gedeelte van het 
arrest van het hof van beroep, recht
doende op het beroep van de belasting
plichtige tegen de beslissing van de direc
teur der directe belastingen, zoals aan 
de redenen waarop het noodzakelijk 
stecmt ; het is niet gehecht aan ten over
vloede gegeven redenen. 

31 januari 1967. 673 

14. - Di1•ecte belastingen. - Aanslag 
ve1·nietigd door het Cl1'1'est van het l~of va?'l: 
be1·oep. - Nieuwe a,anslctg gevest~gd b~J 
toepassing van artilcel 7 4bis van ~e ge
coo1·dineenle wetten bet1·efjende de tnlcom
stenbelastingen. - A1Test dat uitsp1·aalc 
doet ove?' het beroep tegen de beslissing van 
de directe·m· bet1·e{jende deze niemve aan
slag. - Ar1·est dat besliss·ingen van het 
cw1·est wacwbij de ee1·ste ctanslag wordt ve1'
niet·igd tegens1Jreelct. - Ar1'est clat het ge
wijsde mislcent. - W anneer een aanslag 
ten laste van een vennoot van een per
sonenvennootschap n'let beperkte aan
sprakelijkheid door het hof van beroep 
werd vernietigd, om de reden dat het be
drag waarop hij was gegrond door.de ven
nootschap aan deze vennoot met ':'as 
toegekend, en nit dit arres~ bovend1en 
blijkt dat noch de inkassermg r,toch de 
uitgave noch de latere aanwendmg van 
deze som door de vennootschap geboekt 
werden, en deze aldus geen winst heeft 
gereserveerd, rniskent he~ gezag van het 
gewijsde het arrest dat, mt~praak doende 
op het beroep tegen een. n1eu'Ye aansla.g 
gevestigd overeenkomst1g art1kel, 7 4 b~s 
van de gecoiirdineerde wetten, behst dat 
deze aanslag geldig kan worden geves
tigd . ten laste van dezelfde vennoot op 
grond van dezelfde belastingelementen of 
op een gedeelte ervan, mn de reden dat 
deze elementen gereserveerde winsten 
van de vennootschap zijn die krachtens 
artikel 35, § 4, van de bij het beslui~ van 
31 juli 1943 gecoiirdineerde wetten d1enen 
te worden beschouwd als toegekend aan 
de vennoten en te hunnen laste aange
slagen. 

14 februari 1967. 750 

15. - Directe belastingen. Ei:tdbe-
slissing van de directett1' de1• belasttngen 
die aan een vennoot van een pe1·sonenven
nootschap de onthetfing ve1·leent van een 
aanslag in de aanmtllende perso:tele be
lasting, geg1·ond op een als een tnlcomen 
uit een 1'oe1·end kapitaal beschmtwd be
standdeel. - Onthetfing ve?·leend zonde?' 
bepe1·lcing noch voo1·beho~td. - Nieuwe 
aanslag in dezelfde belasttng, geg1'0nd op 
hetzelfde ctls een becl1·~jjsinlcomen be
schottwd bestanddeel. - Beslissing van 'de 
di1·ectetw die deze aanslag ve1·hindert. -
Wanneer een eindbeslissing van de direc
teur der belastingen aan een werkend 
vennoot van een personenvennootschap 
de ontheffu1g verleent van een aanslag 
in de aanvullende personele belastmg 
gegrond op een als een inkomen uit een 
roerend kapitaal beschouwd bes~anddeel 
en deze ontheffulg zonder beperkmg noch 
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voorbehoud wordt verleend, staat het 
rechterlijk gewijsde van de eindbeslissing 
van de directeur de vestiging van een 
nieuwe aanslag in dezelfde belasting, 
gegrond op hetzelfde als een bedrijfs
inkomen beschouwd bestanddeel, in de 
weg. (Gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, art. 74bis.) 

7 maart 1967. 860 

16. - Btwge1·lijke zalcen. - Beslissing 
waa1·bij de ?'echte?' zich bevoegd vm·klacwt. 
- Beslissing waa1·tegen geen hoge1· be
Toep is ingesteld binnen de wettelijke te?'· 
rnijnen. - Beslissing die in b·acht van ge
wijsde is gegaan, zelfs zo de ?'echte?' ratione 
materiae onbevoegcl was.- In burgerlijke 
betwiste zaken, heeft een beslissing waar
bij de rechter zich bevoegd verldaart en 
waartegen geen hoger beroep binnen de 
wettelijke termijnen wordt ingesteld on
herroepelijk tussen de partijen het go
zag van het rechterlijk gewijsde, zel£s 
wanneer de rechter r-atione mate1·iae onbe
voegd was. 

16 maart 1967. 882 

17. - Di1•ecte belastingen. - Aa.nslag 
ten kohie1·e geb1·acht ten name van een ven
noot van een coope1·atieve vennootschap ten 
aanzien van sommen welke deze aan de 
vennoot cloo?' de tm•ttglcoop van zijn aandeel 
heeft ge8toTt. - NietigveJ·klct?'1'ng doo?' het 
hof van beToep bij gebTelce van bewijs dat 
de stortingen voo1·tkomen van een veJ·de
ling van het maatsehappelijlc veTmogen. ·
lliewwe aanslctg ten kohieTe gebmeht bij 
toepassing van a1·tilcel 7 4bis van de ge
cooJ·dinem·cle wetten betJ·etJende de inlcom
stenbelastingen en op gmnd van nieuwe 
bewijzen van een venleling van het maat
schappelijlc ve1·mogen. - JJ!liskenning van 
het gewijscle. - W anneer een aanslag ten 
kohiere gebracht ten nan1.e van een ven
noot van een cooperatieve vennootschap 
ten aanzien van somn1.en, welke deze aan 
de vennoot voor de terugkoop van zijn 
aandeel heeft gestort, nietig verklaard is 
door een arrest van het hof van beroep 
om de reden dat artikel 15, § 2, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen niet op de aange
slagen bedragen kan wo1•den toegepast, 
bij gebreke van bewijs dat zij voortkomen 
uit een verdeling van het maatschappe
lijk vermogen, verzet het gezag van het 
rechterlijk gewijsde van bedoeld arrest 
zich ertegen dat de administratie op 
grond van geheel of een deel van dezelfde 
belastingelementen, bij toepassing van 
artikel 7 4bis van dezelfde wetten, een 
nieuwe aanslag vestigt krachtens even-

genoemd artikel 15, § 2, zelfs al worden 
nieuwe bewijzen van de gedeeltelijke 
verdeling van het maatschappelijk ver
mogen bijgebrscht. 

22 april 1967. 1024 

18. - Stmfzalcen. OoT?'eetionele of 
politie?·echtbanlc. - Beslissing oveT de 
stmfvorclering. - V1·ijspmalc. - Gezag 
van gewijscle erga onn1.es. -De beslissing, 
waarbij de correctionele of politierecht. 
bank de beldaagde vrijspreekt, heeft het 
gezag van gewijsde erga omnes en bindt 
onder meer de burgerlijke rechter die 
kennis neemt van een · op hetzelfde 
feit gegronde rechtsvordering. (vVet van 
17 april 1878, art. 4.) 

25 111ei 1967. 1174 

19. - Di1·eete belastingen. - A1·1·est 
clat ave?' sommige geschilptmten clefinitief 
uitspraalc cloet. - Latm· a?Test dat oveT 
clezelfcle gesehilpunten opnieuw ttitspmak 
cloet. - Schending van het doo?' het eerste 
aTTest gewijscle. - Ret hof van beroep 
dat, in zaken van directe belastingen, bij 
een eerste arrest over bepaalde geschil
p1.mten definitief uitspraak heeft gedaan 
kan, zonder schending van het door dit 
arrest gewijsde, niet 111eer opnieuw, bij 
een volgend arrest, over diezclfdc ge
schilpunten uitspraak doen. (Burgeri. 
Wetb., art. 1350 en 1351.) 

6 juni 1967. 1214 

20. - Btwge1·lijlce zaken. - Gezag vctn 
het ?'echterlijlc gewijscle. - Vonnis van de 
J'eehtbank van eerste aanleg, in hoge1· be
?'oep ?'eehtcloencle. - Beslissing volgens 
wellce de uitvoe1·baarheicl van de beslissing 
van de ee1·ste ?'eehteJ' clooJ· clit vonnis niet is 
gewijzigcl en clcd niets verancleTcl is ten aan. 
zien van de g1·oncl van het geschil. - Reeh
teJ' in hoge?' bemep die een ancle1·e ju?·i. 
dische gmnclslag in de plaats heeft gestelcl 
wat bet1·eft de beslissing tot ont1·uiming van 
het goecl en die heeft ve?·klaanl clat de 
paehtove?'eenlcomst ontbonclen is op een 
late1·e clatttm clan die waa1·op de ee1·ste 
?'echte?' had beslist dat becloelcle gronclen 
zoncle?'?'eeht of titel geexploiteeJ'cl werclen. -
Schencling van het gezag van het ?'echteJ•. 
lijk gewijsde cloo?' het in hoge1· bemep ge. 
wezen vonnis. - Miskent zowel de be
wijskracht van een vonnis van de recht. 
bank van eerste aanleg, in hoger beroep 
rechtdoende, als het gezag van het rech
terlijk gewijsde van doze beslissing, de 
rechter die beweert dat dit vonnis niets 
heeft gewijzigd aan de uitvoerbaarheid 
van de beslissing van de eerste rechter en 
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dat evenmin iets werd veranderd ten aan
zien van de grand van het geschil daar 
de pachter ertoe veroordeeld was de gran
den ter beschikking te stellen van de 
verpachter, wanneer de rechter in hoger 
beroep, nadat hij de beslissing van de 
eerste rechter heeft nietig verklaard, een 
andere juridische grondslag in de plaats 
heeft gesteld wat betreft de veroordeling 
van de pachter tot ontruiming van het 
goed en de pachtovereenkomst ontbonden 
verklaard heeft op een latere datum dan 
die waarop de eerste rechter had ver
klaard dat de gronden zonder recht of 
titel geexploiteerd werden. 

10 juni 1967. 1239 

21. - St1·ajzaken. Gor1·eCtionele of 
politie1·echtbanken. - Beslissing van V1'ij
spmak. - Gevolgen. - De correctionele 
of politierechtbank welke beslist dat de 
feiten van de telastlegging niet bewezen 
zijn, stelt aldus vast dat de ten laste van 
de beldaagde gelegde feiten geen ander 
misdrijf uitmaken. (Impliciete beslis
sing.) 

19 juni 1967. 1269 

22. - Sociale zeke1'lwid. Vo1'de1·ing 
ingesteld tegen een we1·kgeve1' do01· de 
Rijksdienst voo1· maatschappelijke zeker
heid omdat de ajhmtdingen bepaald bij 
artikel 3 van de besluitwet van 28 decem
bm· 1944 niet overgedmgen en de do01· hem 
ve1•schulcligde bijdmgen nie.t betaald wer
den. - V 01·de1·ing ve1jam·d verklam·d door 
de bu1·ge1'lijke 1'echtbank. - .La~ere ver
oonleling van de we1·kgwoer door het straf
gerecht wegens h'3t bij artikel 12, § 2, lid 3, 
van bedoelde beshtitwet omschi'even mis
rl1·ijj. - Stmjgerecht dat bnvendien de 
we1•krtever van ambtswege ve1·oordeelt tot 
betaling aan de Rijlcsdienst van de achte1·
stallige bijdmgen. - Geen schending door 
dit laatste 1'echtscollege van het door de 
btt1'gerUjke 1'echtbanlc gewijsde. - Het 
gezag van het rechterlijk gewijsde ver
bonden aan het vonnis va.n de burger
lijke rechtbank, die verjaard verklaort 
de vordering van de Rijksdienst voor 
maatse.hg,ppelijke zekmheid tegen een 
werkgever die ertoe strekt de afhoudin
gen bepaald bij artikel 3 van de besluit
wet van 28 december 1944 over te dra
gen en de achterstallige bijdragen te be
talen, wordt niet geschonden door het 
vonnis van bet strafgerecht dat, na, toe
passing op de werkgever van een straf
senctie, we~ens dit ontbreken van over
dracht en betaling, hem van ambtswege 
veroordeelt tot betaling aan de Rijks
dienst van de achten:tallige bijdragen 
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evenals van de verbogingen van bijdra
gen en de verzuimsrente. (Besluitwet van 
28 december 1944, art. 12, §§ I en 2.) 

19 juni 1967. 1274 

23. - Dit·e.cte belastingen. - Gezag van 
het 1'echterlijlc gewijsde inzake directe be
lastingen. - Begrip. - Het beginsel 
van het gezag van het rechterlijk f,e
wijsde inzake directe belastingen wordt 
niet miskend door het arrest van bet bof 
van beroep, waarbij geldig verklaard 
wordt een aanslag welke krachtens arti
kel 7 4b1's van de gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen is 
gevestigd op de belastingelementen zelf, 
die het voorwerp zijn van de beslissing 
van de directeur der belastingen, waar
tegen geen beroep is i:ngesteld en waar
bij de aanslag over hetzelfde dienstjaar 
nietig verldaard werd, wa1meer de direc
tenr zich in deze beslissing ertoe beperkt 
he,eft de titel tot inning te vernietigen, 
alhoewel hij het bestaan van de belas
tingschuld en bet recht van de adminis
tratie de betaling ervan te eisen stellig 
aanneemt. 

20 juni 1967. 1280 

24. - Stmjzalcen. Deflnitieve ver-
oonleling van een bestuuTde1• wegens ovM'
troding van aTtikel 21-2, c, van het weg
Ve1'lcee1'81'eglement. - Late1· vonnis dat 
be8list dat deze bestutt1'CleT zijn inhaalma
neuver heeft onde1·bTolcen, sti.lgehouden heejt 
doch niet naar 1·er.hts is tdtgewelcen noch 
zich opnieuw in de gewone veTkeersst1·oom 
ingevoegd heejt. - Geen schending van het 
1'echtet·lijk gewijsde. - Ret rechterlijk ge
wijsde van een vonnis. waarbij een be
stm.ll'der wordt veroordeeld wegens een 
overtreding van artikel 21-2, c, van het 
wegverkeersreglement wmdt niet ge
schonden door het later vonnis dat 
beslist dat deze bestuurder die zijn in-· 
haalmaneuver onderbwken heeft, stilge
houden heeft en niet naar rechts is uitge
weken noch zich opnieuw in de normale 
verkeersstroom ingevoegd heeft en het 
verkeer daarbij gehinderd heeft. 

26 juni 1967. 1302 

RECHTERLIJKE INRICHTING. 

Zie : RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 

RECHTERLIJKE MACHT. 

Wet betre(jende de onteigening ten alge
menen nutte. - Ovet·eensternming met de 
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G1·ondwet. - Geen cont1·ole van de J'ech
te1'lijke macht. -De hoven en rechtban
ken hebben geen macht om te oordelen 
of de bepalingen van de wet van 17 april 
1835 betreffende de onteigening ten alge
menen nutte al dan niet met de Grand
wet overeenstemmen. 

21 oktober 1966. 242 

RECHTERLIJKE ORGANISA TIE. 

1. - StJ·ajzaken. - Samenstelling van 
de zetel. - Ve1·schillend naa1· gelang van 
het p1·oces-veJ·baal van cle teJ•echtzitting en 
van de uitgijte van het vonnis. - V onnis 
nietig. - Wanneer, volgens de vermel
dingen van het proces-verbaal van 
terechtzitting eensdeels en volgens die 
van de uitgifte van het vonnis ander
deels, de rechter die het vonnis heeft ge
wezen niet dezelfde is, moet dit vonnis 
worden te niet gedaan. ("Wet van 20 april 
1810, art. 7; Grondwet, art. 97.) 

5 december 1966 en 10 april 1967. 
444 en 968 

2. - Samenstelling van cle zetel. -
Stmjzaken. - Debatten aangevangen; -
ZetPl gewijzigcl. - Debatten geheel heJ'
nomen. - Wettelijlce beslissing. -Wan
neer, nadat de correctionele rechtbank, 
zetelende in hager beroep, het onder
zoek van een zaak aangevangen heeft, 
de zetel gewijzigd is maar de debatten 
geheel hernomen zijn v66r de nieuwe 
zetel, is het door die zetel gewezen vonnis 
geveld door rechters die al de terecht
zittingen van de zaak bijgewoond heb
ben. (Wet van 20 april 1810, art. 7.) 
(Eerste zaak.) 

12 december 1966. 466 

3. - Samenstell1:ng van het hoj van 
be1·oep.- Hoedanigheicl van deals open
baa?' ministe1·ie junge1'encle magistmat 
doo1· het aJ'J'est niet vastgesteld. - Hoeda
nigheicl van deze magistmat in het zittings
blad aangeduid. - Geen nietigheid. -
Is niet met niet.igheid behept het arrest, 
dat in strafzaken door een hof van beroep 
wordt gewezen, en dat de hoedanigheid 
van de ma.gistraat van het openbaar 
ministerie in tegenwoordigheid van wie 
het uitgesproken werd niet aanduidt, 
wanneer deze hoedanigheid uit hct zit
tingsblad blijkt. 

9 januari 1967. 556 

4.- Stmfzalcen.- Hoj van be1'0ep.
Kame1· die op c(e vom·lopige inv1'ijheid-

stelling van beklaagde uitspmalc doet. -
Kame1' moet niet noodzalcelijlc die zijn 
wellce ove1' de g1'ond van de zaalc dient uit
spmalc te doen. - Geen wetsbepaling ver
plicht de bcoordeling van de grand van 
de zaak over te leggen aan de correct.io
nele kamer van het hof van beroep die 
over bet verzoekschrift tot voorlopige 
invrijheidstelling van de beldaagde uit
spraak gedaan heeft. 

9 januari 1967. 561 

5. - Samenstelling van de zetel. -
OoJ'J'ectionele J'echtbanlc. - Rechte1· die de 
beschilcking van veJ'toijzing nam· de coJ'-
1'e.ctionele J'echtbanlc heejt gewezen. -
RechteJ' die claa1·na, a.ls lid van de COJ'1'ec
tionele J'echtba.nlc, lcennis neemt van de 
zaalc. - W ettelijlcheid. - Geen enkele 
wetsbepaling verbiedt de rechter die in 
raadkamer uitspraak heeft gedaan op de 
verwijzing van beklaagde naar de cor
rectionele rechtbank vervolgens van de
zelfde zaak kennis te nemen als lid van 
deze rechtbank. 

16 januari 1967. 595 

RECHTERLIJKE TUCHT. 

Beslissing van de ee1·ste vooJ·zitteJ' van 
een hof van be1'oep die aan een J•echtm· een 
ttwhtstmj oplegt. - Ge.en concl1Jsie van de 
PJ'OCUJ'ew·-genemal. - Onwettelijlce be
slissing. - Is onwettelijk de beslissing 
waardoor de een;te voorzitter van een 
hof van beroep een tuchtstraf aan een 
rechter oplegt, zoncler dat de procm·eur
generaal schriftelijk conclusie heeft ge
nomen. (Wet van 20 april 18~0, art. 55.) 

12 dece1nber 1966. 459 

RECHTSVORDERING. 

1. - B1.t1'ge1·lijke zalcen. - Tegeneis. -
RechteJ' in hogm· be1'oep besli8sende dat de 
eerste J'echteJ' ten on1'echte een ve1·wee1' als 
een tegeneis heejt bestempeld. - RechteJ' 
in hogeJ' be1'oep die alzo het wettel1:jlc be
g1·ip van de tegeneis lean schenclen, maa.J' 
niet cle bewijslcmcht van het vonnis van de 
ee1'ste J'echter. - De rechter in hager be
roep, die beslist clat cle eer·ste rechter een 
verweermiddel van cle oorspronkelijke 
verweerster ten onrechte als een tegen
eis heeft bestempelcl, kan a.Izo het wet
telijk begrip van cle tegeneis schenclen, 
maar miskent zodoende niet cle bewijs
kracht van het vonnis van de eerste 
rechter. 

23 decen1.ber 1966. 521 
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2. - Bur·ge~·lijke zalcen. - Ver·wer·ende 
pcwtij dr:e betoogt dat de dagvaa1·ding gege
ven 1:8 op het veTzoelc van een pe1·soon die 
geen hoedanigheid had orn de vo1'dm·ing in 
te stellen en dat haar· ontvankelijlcheid client 
te w01·den beoo?'deeld op de dag dat zij 
ingesteld is. - A1·rest dat de exceptie ve1'· 
we1'Pt om de 1·eden dat, na de dood van de 
dagvaanlende pcwtij, haar· erjgenamen, die 
lwedanigheid hebben om de vo1'der·1:ng in te 
8tellen, het geding in hogeT beToep hebben 
voo1'tgezet. - A1•rest dat niet 1·egelmatig 
met 1wlenen is omlcleed. - De conclusie 
van de gedaagde partij, waarbij WO!'dt 
beweerd dat de dagvaarding gegeven 
werd op verzoek van een persoon die 
geen hoedanigheid had om de vorde
ring in te stellen en dat de ontvankelijk
heid van die vordering client te wmden 
beoordeeld op de dag dat zij is ingesteld, 
wordt niet passend beantwoord door het 
arrest dat de exceptie verwerpt om de 
redenen dat de persoon op bet verzoek 
van wie de dagvaardiging is gegeven, 
thans overleden is en dat zijn erfgena
nlen, die hoedanigheid hebben om de 
vorcl.ming in te stellen, het geding in 
hager beroep hebben voortgezet. 

10 februari 1967. 721 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. 

TITEL I. - REDENEN EN GEBREK AAN 
REDENEN, - BEGRIP EN AARD VAN 
EEN REDEN. - ALGEMENE REGELEN. 
- REOHTSGRONDEN, 

TITEL II.- TOEPASSING VAN DE ALGE· 
MENE REGELEN BIJ GEBREK AAN EEN 
OONOLUSIE. 

HooFDSTUK I. - Bur·ger·lijke zalcen of 
zalcen van lcoophandel. 

HooFDSTUK II.- Ver·kiezingszaken. 

HooFDSTUK III. - Belastr'ngzalcen. 

HooFDSTUK IV. - Dienstplichtzaken. 

HooFDSTUK V. - 8tmfzaken ( Geest1·ijke 
d1·anlcen, Dottane en accijnzen inbe
gr·epen). 

TITEL III.- TOEPASSING VAN DEAL· 
GEMENE REGELEN BIJ NEERLEGGING 

VAN EEN OONOLUSIE. - NIET·BEANT· 
WOORDING VAN DE OONOLUSIE.- IM
PJ.IOIET ANTWOORD. 

HooFDSTUK I. - Burge1·lijke zaken of 
zaken van koophandel. 

HooFDSTUK II.- VeTlciezingszaken. 

HooFDSTUK III. - Belastingzalcen. 

HooFDSTUK IV. - Dienstplichtzalcen. 

HooFDSTUK V. - 8trafzalcen ( Geest1'ijlce 
dr·cmlcen, Douane en accijnzen inbe
g1'epen). 

HooFDSTUK VI.- Ttwhtzalcen. 

TITEL I. - Redenen en gebrek 
aan redenen. - Begrip en aard 
van een reden.- Algemene re
gelen. - ~echtsgronden. 

1. - 8tmfzaken. - Bu1·ge1·lijlce vOJ·de-
1'ing. - Onnauwlceu1'ige of dubbelzinnige 
1wlenen. - Niet met 1·edenen omlclede 
beslissing. - Is niet met recl.enen om
kleecl. de beslissing die haar beschikkend 
gedeelte grondt op onnauwkeurige of 
dubbelzinnige redenen. 

19 september 1966. 77 

2. - Di1·ecte belastingen. Dispos1:-
tief gestettnd op tegenstr·ijdige gr·onden. -
Niet gemotiveenle beslissing. - De be
slissing waarvan het dispositief op 
tegenstrijdige gronden steunt schendt 
artikel 97 van de Grondwet. 

8 november 1966. 336 

3.- Di1'ecte belastingen.- Tegenst1'1J· 
dige r·edenen. - Niet gemotivee1'de beslis
sing.- Niet met redenen omkleed is het 
arrest dat zijn beslissing op tegenstrij · 
dige redenen steunt. 

25 april 1967. 1042 

4. - DiTecte belastingen. Hof van 
be1'oep dat tot staving van zijn beslissing 
een a1'1'est van het hof van cassatie aan
voer·t en Mer·bij de r·edenen aanduidt 
waaTom het de r·echtsleeT e1'van aanneemt. 
- H of van ber·oep dat aan dit arr·est niet 
het lcamlcte1' van een algemene en als r·egel 
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geldende beschikking geejt. - Ret hof 
van beroep kent niet het karakter van 
een algemene en als regei geidende be
schikking toe aan het arrest van het 
hof van cassatie dat het tot staving van 
zijn besiissing aanvoert, wanneer het de 
redenen aanduidt waarom het de rechts
Ieer ervan aanneemt. (Burgeri. Wet.b., 
art. 5.) 

24 januari 1967. 634 

5. - St1·ajzaken. - Beslissing van ver
ooTdeling ove1· de stmjvo1•de1·ing. - Geen 
aanduiding van een wetsbepaling die een 
stmf stelt. - Niet met 1·edenen omklede 
beslissing. -Is niet in rechte met rede
nen omideed de besiisE'ing van veroorde
ling over de strafvordering die geen wets
bepaiing aanduidt, die voor bet bewezen 
verkiaarde misdrijf een straf stelt. 
(Grondwet, art. 97.) 

30 januari 1967 (twee arresten). 
659 en 660 

6. - Stmjzaken. - B~t1'ge1·lijlce 1'echts
vo1·de1·ing. - Tegenst1·ijdigheid t~1.ssen het 
beschilclcend gedeelte en de 1·edenen. -
Schending van a1·tilcel 97 van de G!·ond
wet. - Schendt artikei 97 van de Grond
vvet het arrest waarvan bet bescbikkend 
gedeeite strijdig is xnet de redenen. 

6 februari en 6 maart 1967. 
692 en 840 

7. - Stmfzalcen. - Aanduiding van 
de bepalingen bet1·efjende de 1'egels inzalce 
1·echtspleging en j~wisdictie. - Niet ve1'
eiste aand~tiding. - Uitzondering. -
De in strafzaken gewezen vmmissen en 
arresten dienen geen aanduiding te be
vatten van de wetsbepalingen die siechts 
betrekking bebben op de door de rechter 
toegepaste regels inzake rechtspieging en 
jurisdictie, behoudens wat de bepalingen 
van de wet van 15 juni 1935 betreffende 
bet gebrnik der talen in gerechtszaken 
aangaat. 

22 mei 1967. 1137 

8. - Stmjzctlcen. Ve1·oo1'delende be-
slissing. - Aan te d~ticlen wetsbepalingen. 
- Om in rechte met redenen te zijn om
Ideed, moet een veroordeiende besiissing 
op de strafvordering, ofwei in haar eigen 
redenen ofwei bij verwijzing naar de 
beroepen besiissing de wetsbepaiingen 
vermeiden die de bestanddeien van het 
ten Iaste van de bekiaagde geiegde mis
drijf opgeven en die welke een straf be
palen. (Grondwet, art .. 97·.) 

22 1nei 1967. 1143 

9. - B~wgerlijlce zalcen. Woo1·d 
"vooTlcomt "· - Dmagwijdte. - Twijjel
achtige of zelce1•e mening. - Volgens de 
context. - Ret woord " voorkmnt ,, dat 
in de redenen van een rechteriijke besiis
sing gebezigd wordt, druid volgens de 
context een twijfeiachtige of een zekere 
mening nit. 

9 jtmi 1967. 1237 

TITEL II. - Toepassing van de 
algemene regelen bij gebrek 
aan een conclusie. 

ROOFDSTUK I. 

BURGERLIJKE ZAKEN OF ZAKEN 
VAN KOOPHANDEL. 

10. - B~wge1'lijlce zaken. - Dubbel
zinnige 1·edenen. - Niet 1·egelmatig met 
1·eclenen omlclecle beslissing. - Is niet 
regelmatig met redenen on:1kieed het 
arrest dat in het onzekere Iaat of de 
rechter heeft willen besiissen in rechte 
dat de huweiijksbelofte een contractuele 
verbintenis doet ontstaan en dat de ver
breking ervan, wam1eer de verioofde 
zwanger is, noodzakeiijk een verpiicbting 
tot scbadevergoeding doet ontstaan, dan 
wei of bij in feite beeft willen beslissen 
dat, nu de verloofde de zwangerscbap 
heeft veroorzaakt en een huwelijksbe
Iofte deed, de verbreking in de omstan
digheden van de zaak een beledigend 
karakter heeft en dus foutief is. 

17 maart 1967. 887 

11. - BU1'f!e1·lijlce zalcen. - A1·rest 
waa1·bij beslist woTdt dat eise1• een ma
ne~tve1' in de zin van de m·tilcelen 17 en 
17bis van het wegvedceel'sTeglement heejt 
~titgevoerd. - Beslissing gegmnd op vast
stellingen bet1·efjende de plaatsgestelclheid. 
- Tegenstrijclige vaststelling. - Niet met 
1·edenen omlclecle beslissing. - Artikel 97 
van de Grondwet wordt geschonden door 
het arrest, dat om te beslissen dat eiser 
een maneuver in de zin van de artike
len 17 en 17bis van het wegverkeersregie
ment heeft uitgevoerd, gegTond is op 
tegenstrij dige vaststellingen betreffencle 
de piaatsgesteldbeid. 

7 april 1967. 948 

12. - Bu1·ge1·lijlce zaken. - Vonnis dat 
ve1·lclaaTt zijn beslissing te gmnden op de 
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vaststellingen, beschouwingen en beslttiten 
va11 een deskttndige. - Deskundigenvet·
slag bij het dossie1· gevoegd. - Regelmatig 
rnet 1·edenen omkleed vonnis. - Is regel
matig met redenen omkleed het vom1.is 
dat tot bepaling van de omvang der 
schade verldaart over te nemen de vast
stellingen, beschouwingen en besluiten 
van een desktmdige, wiens verslag bij 
het dossier is gevoegd en waarvan het 
vaststelt dat zij niet ontzenuwd worden 
door de uitlopende beoordelingen van het 
slachtoffer en van zijn technische raads
lieden, zodat aldus het toezicht van· het 
hof mogelijk is. (Grondwet, art. 97.) 

22 juni 1967. 1291 

HOOFDSTUK II. 

VERKIEZINGSZAKEN. 

HOOFDSTUK III. 

BELASTINGZAKEN. 

13. -Directe belastingen.- Ilojvan be
?'oep zijn ove1·tuiging stetmende op de ele
rnenten van het dossier. - Geen ve1·plich
ting, bij gemis van conclusies, die elemen
ten te bepctlen. - In zakcn van directe 
belastingen is de rechter, bij gemis aan 
conclusies die hem him·toe uitnodigen, 
niet gehouden de elementen van het dos
sier te bepalen waa.rop hij zijn overtui
ging steunt. 

7 september 1966. 17 

14. - Di1·ecte belastingen. Beslis-
sing geste1md op tegenstrijdige gronden.
Geval. - Het is tegenstrijdig te beslis
sen, eensdeels dat het voordeel dat voort
vloeit uit de toekenning door een naam
loze vennootschap van voorschotten zon
der interest aan haar beheerders " slechts 
toegekend werd door de goedkeuring van 
de balansen welke dat voordeel bevestig
den ))' balansen welke "afgesloten zijn 
hetzij op de 31 e december van het jaar 
dat het dienstjaar voorafgaat, hetzij tij
dens het jaar dat zijn naam aan het be
doeld boekjaar geeft ))' en anderdeels dat 
de interest, waarvan de aldus uitge
spaarde betaling een belastbare schen
king uitmaakt, een van dag tot dag ver
kregen burgerlijke vrucht is. 

8 november 1966. 336 

15. - Di1·ecte belastingen. - Hof van 
beroep dat venvijst naar de 1·edenen van de 

beslissing van de directew· der belast-ingen. 
- Wettelijkheid. - Het hof van beroep, 
waarbij een beroep inzake directe belas
tingen aanhangig is, omldeedt regelmatig 
zijn arrest met redenen door te verwij
zen naar de redenen van de beslissing 
van de directeur der belastingen. (Grond
>vet, art. 97.) 

17 januari 1967. 601 

16. - Gemeentebelastingen. Reclct-
matie van een naamloze vennootschap te
gen een aanslag die beweerdelijk betrek
king had op een di1·ecte gemeentebelasting, 
die analoog is met een patent. - Beslis
sing van onbevoegdheid van de bestendige 
deputcttie, gegroncl hie1·op dat het een indi-
1'ecte belasting betJ•eft. - Be1·oep vom· het 
hof van beroep. - A1"1'est waarbij het be-
1'oep ontvanlcelijk doch ongeg1·ond wordt 
verklaa1•d om de 1·eden dat het noch een 
di1·ecte noch een indh·ecte belasting be
trejt. - Geen tegenst1·~jdigheid. - Wan
neer een namnloze vennootschap tegen 
een aanslag wartrvan zij beweert dst hij 
betreld~ing heefb op een directe gemeen
tebelasting, die analoog is met hct pa
tent, een reclmnatie indient en de be
stendige deputatie van de provincie
raad zich onbevoegd verklaart om de 
reden dat het een indirecte belasting 
betreft., spreekt het hof van boroep zich 
niet tegen door het beroep van de naam
loze vennootschap ontvankelijk te ver
ldaren en te belissen dat het ongegrond 

1 is om de reden dat het noch een directe 
noch een indirecte belasting betreft, doch 
een vergoeding. 

::4 januari 1967. 626 

17. - Directe be lasting en. - Geen con
clusie. - Feitelijke vaststelling. - Geen 
verplichting voor de J'echter deze vaststel
ling met 1·edenen te omkleden noch de stuk
ken van het dossier, waa1·op hij stetmt, 
nade1• te bepalen. - Bij gebreke van een 
conclusie op dat stuk, is de feitenrechter 
die sommige feiten als vaststaande be
schouwt niet verplicht in zijn helissing 
naar de bestanddelen welke deze heoor
deling rechtvaardigen te verwijzen, noch 
de stukken van het dossier waarop deze 
overtuiging is gegrond nader te bepalen. 
(Grondwet, art. 97.) 

21 n1.aart 1967. 909 

HOOFDSTUK IV. 

DrENSTPLICHTZAKEN. 


