
ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

JAARGANG 1968 

2e KAMER. - 4 september 1967. 

1° VERLATING VAN FAMILIE. -
VEROORDELING VAN EEN ECHTGENOOT 
DOOR DE VOORZITTER VAN DE RECHT· 
BANK V:AN EERSTE AANLEG TOT BETA
LING VAN EEN ONDERHOUDSGELD, BIJ" 
TOEPASSING VAN ARTIKEL 221 VAN RET 
BURGERLIJ"K WETBOEK. - VEROORDE
LING TOT EEN UITKERING TOT ONDER
HOUD IN DE ZIN VAN ARTIKEL 391bis 
VAN RET STRAFWETBOEK. 

2° HUWELIJ"K. - WEDERZIJDSE RECH-
. TEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHT
GENOTEN.- DRINGENDE EN VOORLO
PIGE MAATREGELEN. - BESCHIKKING 
GEWEZEN DOOR DE VOORZITTER VAN 
DE RECHTBANK, BIJ" TOEPASSING VAN 
ARTIKEL 221 VAN RET BURGERLIJ"K 
WETBOEK. - BESLISSING WAARBIJ" 
ENKEL VOORLOPIGE MAATREGELEN VAN 
BEWAKING EN BEZOEK VAN DE KINDE
REN BEVOLEN WORDEN EN EEN ONDER
HOUDSGELD AAN DE ECHTGENOTE-EISE
RES TOEGEKEND WORDT. - KENNIS
GEVING DOOR DE GRIFFIER AAN DE 
ECHTGENOOT-VERWEERDER, - VoRM. 

1° Is een uitke1·ing tot onderhoud in de 
zin van artikel 391bis van het Stmf
wetboek het ondeThoudsgeld dat de echt
genoot dooT de vooTzitte1· van de 1·echtbank 
van eeTste aanleg, Techtdoende binnen 
het Taam van ile d?'ingende en voorlopige 
maat1·egelen, op gTond van a1·tikel 221 
van het Burge1•lijk Wetboek veToordeeld 
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wordt aan de andere echtgenoot te beta
len (1). (Impliciete oplossing.) 

2° De kennisgeving ilom· de g1·i{fie1' aan 
de echtgenoot-verweeriler, van de beschik
king clam· de voo1·zitte1· van de 1·echtbank 
van ee1·ste aanleg gewezen bij toepassing 
van a1·tikel 221 van het Bu1·ge1·lijk Wet
boek, moet de tekst van a1·tikel 600 van 
het TVetboek van bu1·ge1·lijke 1'echtsvonle-
1'ing en van a1·tikel 507 van het Straf
wetboek op stmtfe van nietigheid niet 
ove1·nemen als cleze beslissing, waa1·bij 
voorlor:ige en d1·ingende maat1•egelen van 
bewahng en bezoek aan de kinde1'en 
wo1·den bevolen en wam·bij een onde1'
houdsgeld aan de echtgenote-eiseTes toe
gekend wo1·dt, geen ve1·bod inhoudt 1'0e-
1'ende goederen te ve1·m·eemden, in panel 
te geven of te verplaatsen en geen maat-
1'egel voo1·ziet die enige gelijkenis met 
de inbeslagneming ve1·toont. (Burg. 
Wetb., art. 221, § 3.) 

(DE BRABANDER, T. VERPAELT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 mei 1965 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 

(1) Cass., 1 maart 1965 (Bull. en PASIC., 
1965, I, 665). 
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tegen de beslissing over de strafvorde
ring : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 221, § 3, van het Burger
lijk W etboek, doo1'dat het bestreden arrest 
beslist dat artikel 221, § 3, lid 2, van het 
Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk de 
kennisgeving, op straffe van nietigheid, 
vern1.elding client te maken van de tekst 
van artikel 600 van het W etboek van 
burgerlijke rechtsvordering en van arti
kel 507 van het Strafwetboek, vanzelf
sprekend aileen betrekking heeft op het 
bevelschrift verleend ingevolge arti
kel 221, § I, van het Burgerlijk Wetboek 
en inhoudende verbod tot vervreemding, 
hypotheeksteiling, inpandgeving of ver
plaatsing van zekere goederen vatbaar 
voor wegmaking, te1·wijl bedoelde wets
bepaling geen beperking inhoudt, en vol
ledig verwijst naar aile bevelschriften op 
grond van artikel 221, § 1, verleend, 
zodat de kennisgeving van 14 april 1964 
nietig is : · 

Overwegende dat, bij bevelschrift van 
6 december 1958, de voorzitter van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Oude
naarde, op grond van artikel 221 van 
het Burgerlijk W etboek, voorlopige maat
regelen van bewaking en bezoek van de 
kindereri bevolen heeft, en een onder
houdsgeld aan de echtgenote van eiser 
toegekend heeft ; dat de griffier dit bevel
schrift op 14 april 1964 ter kennis van 
eiser gebracht heeft, zonder de tekst van 
de artikelen 600 van het W etboek van 
burgerlijke rechtsvordering en 507 van 
het Strafwetboek in die kennisgeving op 
te nen1.en ; 

Overwegende dat artikel 221, § 3, 
lid 1, van het Burgerlijk Wetboek be
paalt : " Van de beschikking gegeven 
krachtens § 1 wordt, op verzoek van de 
echtgenoot die ze heeft verkregen, aan 
de andere echtgenoot kennis gegeven 
door de griffier" ... , en lid 2 : "In de 
kennisgeving wordt, op straffe van nie
tigheid, de tekst van artikel 600 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
en van artikel 507 van het Strafwetboek 
opgenon1.en " ; 

Overwegende dat uit de voorbereidende 
werken van de wet van 30 april 1958 
blijkt dat § 3, lid 2, van artike1 221 
ingelast werd omdat artikel 586 van 
het W etboek van burgerlijke rechts
vordering betreffende het beslag bij 
uitvoering hetzelfde voorschrift bevat, 
zodat client aangenomen te worden dat 
de wetgever, bij die inlassing, slechts 
maatregelen bedoeld heeft die met inbe
slagnemingen te vergelijken zijn ; 

Dat ten deze het bevelschrift waarop 
de strafrechtelijke vervolging steunt, 
geen verbod inhoudt roerende goederen 
te vervreemden, in pand te geven of te 
verplaatsen, en geen maatregel voorziet 
die enige gelijkenis met de in beslagne
ming vertoont; 

Overwegende derhalve dat het bestre
den arrest, door erop te wijzen " dat de 
bepaling vervat in artikel 221, § 3, lid 2, 
van het Burgerlijk W etboek luidens 
welke de betekening op straffe van nietig
heid vermelding client te maken van ... 
vanzelfsprekend aileen betrekking heeft 
op het bevelschrift verleend ingevolge 
artikel 221, § 1, van het Burgerlijk Wet
hoek en inhoudende verbod tot vervreem
ding, hypotheeksteiling, inpandgeving of 
verplaatsing van zekere goederen, vat
baar voor wegmaking" en "dat, waar 
het litigieus bevelschrift, benevens zekere 
voorlopige maatregelen van bewaking en 
bezoek der kinderen, ook een onderhouds
geld toekent, deze gebiedende formaliteit 
ten deze geen toepassing vindt "• de in 
het middel aangehaalde wetsbepaling 
niet schendt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
En overwegende dat de substantiele 

of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
~at de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de door verweer
ster tegen eiser ingestelde burgerlijke 
vordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept; 

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

4 september 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1', H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Gerniers. - Gelijlcl1tidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1', 
H. R. De Rouck (van de balie te Oude
naarde). 

2e KAMER. - 4 september 1967. 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAMENSTELLING VAN DE ZETEL.
STRAFZAKEN. - DEBATTEN AANGE-
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VANGEN. - ZETEL GEWIJZIGD. 
GEHEEL HERNEMEN VAN DE DEBATTEN. 
- WETTELIJKE BESLISSING. 

2D ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
DESKUNDIGE OPGEVORDERD DOOR 

DE PROCUREUR DES KONINGS BUITEN 
DE GEVALLEN VOORZIEN IN DE ARTI
KELEN 32 TOT 46 VAN HET WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING. - EEDAFLEG
GING NIET VEREIST. 

3D DESKUNDIGENONDERZOEK. 

STRAFZAKEN. - DESKUNDIGE OPGE
VORDERD DOOR DE PROCUREUR DES 
KONINGS BUITEN DE GEV ALLEN VOOR
ZIEN IN DE ARTIKELEN 32 TOT 46 VAN 
HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING, 
EN DIE VERVOLGENS DOOR DE ONDER
ZOEKSRECHTER ALS DESKUNDIGE MET 
EEN AANVULLENDE OPDRACHT WORDT 
BELAST. - 0PDRACHT UITGEVOERD 
DOOR DE ALDUS AANGESTELDE DES
KUNDIGE NA DE WETTELIJKE EEDAF
LEGGING. - WETTELIJKHEID. , 

1 D TV anneM' de co?Tectionele ?·echtbanlc het 
onderzoelc van een zaalc aangevangen 
heeft en, nadat de zetel gewijzigd is, de 
debatten vom· de nieuwe zetel geheeZ he?'
nomen zijn, wonlt het dom· deze zetel 
gewezen vonnis geveld doo1· ?'echters die 
al de terechtzittingen van de zaalc bij ge
woond hebben (1). (Wet van 20 april 
1810, art. 7.) 

2D Buiten de gevallen voo?·zien in de a?·ti
kelen 32 tot 46 van het liVetboelc van 
strafvordM·ing legt een deslcundige die 
doo1· de p!'OCU?'eU?' des Konings belast 
is met daden van vooTonde?·zoek, de bij 
a1·tilcel 44 van clit wetboelc bedoelde eed 
niet af (2). 

3D Als een deskundige opgevo1·dm·d wo1·dt 
door de p?·oc~weU?' des Konings buiten 
de gevallen voorzien in de m·tikeler• 32 
tot 46 van het TV etboelc van stmfvo?·de
?'ing, nadien cloo?' de onde?·zoelcs?'echte?' 
als deslcundige wordt aangewezen om 
een aanmtllende opd;racht ~tit te . voeren 
en als hij deze uitvoeTt na de bij de wet 
voo?"(fesclweven eed te hebben afgelegd is 
zijn verslag Tegelmatig. (Wetb. van 
strafv., art. 44.) 

(1) Cass., 12 december 1966 (A1'1', cass., 
1967, biz. 466). 

(2) Cass,, 30 januari 1967 (An·. cass., 1967, 
blz. 665). 

(MEERSMAN, T. VERHELST, VAN LANDE
GHEM EN LANDSBO:ND DER CHRISTE
LIJKE MUTU ALITEITEN.) 

ARREST. 

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

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 7 van de wet van 
20 april 1810 op de rechterlijke organi
satie en de rechtsbedeling, dom·dat het 
bestreden arrest het vonnis a quo van 
25 mei 1965 op strafrechterlijk gebied 
volledig en op burgerlijk gebied onder 
enkele wijzigingen heeft bevestigd, te?'
wijl zodoende het bestreden arrest zich 
de nietigheid heeft toegeeigend waarmede 
gezegd vonnis behept was, te1·wijl name
lijk gezegd vonnis geveld werd door de 
heren Declerck, Mosselman en Heyvaert, 
alhoewel deze laatste rechter niet aanwe
zig was op de terechtzitt:i:ng van 14 de
cember 1964 waarop het openbaar minis
terie gehoord werd in zijn vordering : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vernmg acht te slaan blijkt 
dat, ter terechtzitting van 14 december 
1964, de rechtbank, nadat het openbaar 
ministerie in zijn vordering gelword 
werd, de zaak heeft uitgesteld op een 
onbepaalde datum ; dat, nadat eiser 
opnieuw gedagvaard werd voor de te
rechtzitting van 4 mei 1965, de recht
bank op deze laatste datum het onder
zoek van de zaak geheel hernomen heeft 
en, onder meer, het openbaar ministerie 
opnieuw in zijn vorderingen gehoord 
heeft ; dat het vonnis waartegen beroep 
ter terechtzitting van 25 mei 1965 gewe
zen werd door de rechters die de terecht
zitting van 4 mei 1965 bijgewoond hadden 
waarop het volledig onderzoek van de 
zaak plaatsgevonden had; 

Dat het middel niet kan aangenon1en 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 44 van het Wet
boek van strafvordering gewijzigd door 
het enig artikel van de wet van 3 juli 
1957, doo1·dat het bestreden arrest de 
veroordeling van eiser. heeft gegrond 
op de gegevens van het bij het dossier 
gevoegde deskundig verslag van ingenieur 
Lammens, teTwijl gezegde deskrmdige pas 
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op 28 maart 1964 de wettelijk voorge
schreven eed a:flegde in handen van de 
onderzoeksrechter, en terwijl, zoals het 
bestreden arrest trouwens constateert, 
gezegde desktmdige reeds op 21 maart 
1964 tot vaststellingen was overgegaan, 
welke binnen de perken bleven van de 
hem achteraf door de onderzoeksrechter 
toevertrouwde opdracht : 

Overwegende dat nit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan blijkt 
dat ingenieur Lammens, die op 21 maart 
1964 door de procureur des Konings te 
Dendermonde gelast werd zich te begeven 
op de plaats van het ongeval mn de 
omstandigheden ervan vast te stellen, 
ook op 28 maart 1964 door de onder
zoeksrechter als deskundige werd aan
gesteld, maar aileen om de lijkschouwing 
van het slachtoffer bij te wohen en om 
zijn bevindingen te laten kennen in een 
bijkomend verslag ; dat de heer Lammens 
die opdracht uitgevoerd heeft na de 
vereiste eed te hebben afgelegd; 

Overwegende dat de heer Lammens 
geen voorafgaande eed diende af te leggen 
om de opdracht met betrekking tot het 
vooronderzoek uit te voeren welke hem 
door de procureur des Konings, buiten 
de gevallen bepaald door artikel 32 tot 
46 van het W etboek van strafvordering, 
gevorderd werd ; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenmnen worden ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
<;Iat de beslissing overeenlwmstig de wet 
18; 

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

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept ; 

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

4 september 1967. - 28 kamer. 
Voo1·zitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Gerniers. - Gelijkluidenrle conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleite1·s, 
HH. Bayart en Van Leynseele. 

28 KAMER. - 4 september 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VooRZIENING vAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING 
OVER DE STRAFVORDERING. - 0VER
LIJDEN VAN DE BEKLAAGDE.- VoOR
ZIENING ZONDER BESTAANSREDEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VooRZIENING vAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING 
OVER DE REOHTSVORDERING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ. - 0VERLIJDEN 
VAN DE BEKLAAGDE.- VOORZIENING 
DIE HAAR BESTAANSREDEN NIET VER
LIEST. 

1° en 2° T'V egens het overl~jden van be
klaagde tijdens het geding in cassatie 
verliest de dom· hem tegen de beslissing 
over de st1·afvm·de1·ing ingestelde vom·
ziening ham· bestaans1·eclen (1); cle voor
ziening behoudt haa1· bestaansreclen in 
zove1• zij gericht is tegen de beslissing 
ove1· cle 1'echtsvo1·dm·ing van de bu1·ger
lijke partij (2). 

(OURVERS, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANOIEN, HUYNEN EN BEU
SINNE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 december 1966 door het 
Hof van beroep te Luik gewezen; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissi:ng over de strafvorde
ri:ng : 

Overwegende dat Christiaa:n Curvers 
op 26 februari 1966 te Maastricht over
leden is, zoals blijkt uit ee:n uittreksel 
uit het register van de overlijde:nsakte 
van die stad; dat de voorziening, wege:ns 
het overlijde:n van de veroordeelde, doel
loos geworden is, de strafvordering ver
vallen zijnde ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tege:n de beslissi:ng over de door de ver
weerders tegen eiser i:ngestelde burger
lijke vorderingen : 

Overwege:nde dat geen middel tot sta-

---------------

(1) Oass., 6 februari 1967 (An·. cass., 1967, 
biz. 706). 

(1) en (2) Oass., 20 juli 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1409) en de noten onder dit arrest. 
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ving van de voorziening werd voorge
steld; 

Om die redenen, verklaart de voorzie
ning gericht tegen de beslissing over de 
tegen wijlen Christiaan Curvers inge
stelde strafvordering doelloos ; zegt voor 
recht dat het bestreden arrest zonder 
uitwerking zal blijven wat betreft de 
beslissing over de strafvordering ; beveelt 
dat van het thans gewezen arrest melding 
zal gemaakt worden op de kant van het 
bestreden arrest ; verwerpt de voorzie
ning in zover zij gericht is tegen de over 
de burgerlijke vorderingen gewezen be
slissing ; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

4 september 1967. - 2e kamer. -
VoorzittM', H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Gerniers. - Gelijkluidende oonolusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 september 1967. 

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - BESLISSING 
WAARBIJ EEN GEDEELTE VAN DE AAN· 
SPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL 
TEN LASTE VAN HET SLACHTOFFER GE· 
LEGD WORDT. - MIDDEL HIERUIT AF· 
GELEID DAT DE RECHTER VERZUIMD 
REEFT HET BESTAAN TE CONSTATEREN 
VAN EEN OORZAKELIJK VERBAND TUS· 
SEN DE FOUT VAN HET SLACHTOFFER EN 
DE DOOR HEl\1 GELEDEN SCHADE, -
BESLISSING WELKE HET BESTAAN VAN 
DIT OORZAKELIJK VERBAND VASTSTELT. 
-MID DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN,- BURGERLIJKE RECHTSVORDE· 
RING. - MIDDEL WAARBIJ EEN GEMIS 
AAN ANTWOORD OP EEN EIS WORDT 
AANGEVOERD.- PASSEND ANTWOORD. 
- MIDDEL DAT FEITELIJKE GROND· 
SLAG lVIIST. 

1 o Mist feitelijke grondslag het middel 
dat afgeleid wo1·dt hiM·uit dat de 1·eohter, 
die een gedeelte van de aanspmkelijkheid 
voor het ongeval ten laste van het· slacht
otfer legt, ve1·zuimd heeft te oonstate1·en 
dat e1· tussen de fout van het slaohtofje1· 
en de door hem geleden schade een oo1·za
kelijk verband bestond, wannee1' de be-

slissing vaststelt dat deze fout M'toe bijge
dmgen heeft de sohade te vM·oo1·zaken (1). 

fl 0 Mist feitelijke grondslag het middel, 
waa1·bij aangevoe1·d wo1·dt dat er geen 
antwoord is verstrekt op een regelmatig 
in oonolusie opgewo1·pen eis van de bU1'· 
gM·lijlce paTtij, wanneM' deze eis in de 
best1·eden beslissing passend is beant
woord (2). 

(VAN HOOGHTEN EN VANTHOURNOUT, 
T. TEETAERT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 december 1966 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, doo1·dat het bestreden ar
rest beslist dat verweerder slechts de 
drie vierden der schade moet vergoeden 
welke voor de eisers voortsproot uit het 
dodelijk ongeval door verweerder veroor
zaakt en waarvan de zoon van de eisers 
het slachtoffer was, zulks om de reden 
dat zo verweerder een grove fout beging, 
het slachtoffer niet zonder schuld uit
ging, dat het inderdaad het kruispunt 
opreed zonder bijzonder voorzichtig te 
zijn ten einde alle ongevallen te voor
komen, dat het plat lag op zijn voertuig 
en achter zich keek, om alzo in volle 
snellwid tegen de vrachtwagen terecht 
te komen, en dat derhalve het slachtoffer 
zelf een vierde van de aansprakelijkheid 
diende te dragen, terw~il deze beschouwin
gen niet volstaan om de beslissing van de 
rechter te rechtvaardigen, daar deze 
nalaat te constateren d~at er tussen de 
fout van het slachtoffer en het ongeval 
een oorzakelijk verband bestaat, en daar 
meer bepaald de rechter nalaat te onder
zoeken in welke maat zonder die font 
het ongeval vermeden of minder zwaar 
zou zijn geweest : 

Overwegende dat het arrest, door er 
op te wijzen dat het slachtoffer het kruis
punt is opgereden, plat liggende op zijn 
bromfiets en achter zich kijkende, om 

(1) Cass., 28 juni 1965 (Bull. en PASIC,, 
1965, I, 1176). Raadpl. cass., 26 oktober 1965 
(ibid., 1966, I, 283). 

(2) Raadpl. cass., 3 apri11967 (A1'1', cass., 
1967, biz. 935). 
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alzo in voile snelheid tegen de vracht
wagen terecht te komen, en door te be
slissen dat het slachtoffer een vierde van 
de aansprakelijkheid dient te dragen, 
duidelijk in het licht stelt dat het slacht
offer door zijn onvoorzichtigheid en over
dreven snelheid in een bepaalde maat 
tot het ontstaan van het ongeval heeft 
bijgedragen en meteen het oorzakelijk 
verband tussen die fouten en het ongeval 
vaststelt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek, doordat het bestreden 
arrest de vordering van de eisers ver
werpt inzover ze er toe strekt de ver- . 
goeding te zien berekenen op grand van 
een basisloon van 120.000 frank, en be
slist dat bij het overlijden het jaarlijks 
loon van het slachtoffer 104.600 frank 
bedroeg, dat op vijf jaren tijd de verho
gingen zo hoog niet konden zijn om als 
basiscijfer 120.000 frank te nemen, en 
dat een bedrag groat ll4.000 frank bil
lijh;er voorkwam, te1·wijl de eisers in hem. 
conclusie v66r het hof van beroep uit
drukkelijk verklaard hadden de conclusie 
te hernemen welke zij v66r de eerste 
rechter hadden genomen, conclusie waar
in zij lieten gelden dat het basisloon van 
104.600 frank tot 120.000 frank moest 
opgedreven worden, rekening houdende, 
niet aileen met de loonsverhogingen, 
maar ook met de weerslag van de recente 
:fiscale bepalingen, en te1·wijl dienvolgens 
het bestreden arrest gezegde conclusie 
niet afdoende beantwoordt : 

Overwegende dat de eisers in hun con
clusie staande hielden dat er rekening 
diende gehouden te worden met de nor
male loonsverhogingen << en de :fiscale 
weerslag der recente bepalingen inzake 
hefting''; 

Overwegende dat het arrest, door erop 
te wijzen dat, op vijf jaren tijd, de << ver
hogingen " zo hoog niet kcmnen zijn om 
als basiscijfer 120.000 frank te nemen 
en dat een bedrag van 114.000 frank 
billijker voorkomt, rekening houdt niet 
aileen met de normale loonsverhogingen 
maar ook met die welke, volgens de eisers, 
een << weerslag " zouden zijn van de 
nieuwe :fiscale wetgevi:ng, en alzo de con
clusie van de eisers passend weerlegt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die reden:en, verwerpt de voorzie
ni:ng ; veroordeelt de eisers in de kosten. 

4 september 1967. - 2 8 kamer. -
Voorzitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
neme:nd voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Naulaerts.- Gelijlcluidencle conclttsie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 4 september 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM EEN 

. CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN. -
STRAFZAKEN. _:_ VOORZIENING VAN 
EEN BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSIN
GEN OVER DE DOOR HET OPENBAAR J\'[I
NISTERIE TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE 
EN TEGEN DE VOOR HEJ\>I BURGER
RECHl'ELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ 
INGESTELDE RECHTSVORDERINGEN. 
0NONTV ANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM EEN 
CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN. -
STRAFZAKEN. - VoORZIENING VAN 
DE VOOR EEN BEKLAAGDE BURGER
.ftECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ 
TEGEN DE BESLISSINGEN OVER DE 
RECHTSVORDERINGEN DIE HET OPEN
BAAR MINISTERIE INGESTELD HEEFT TE
GEN EEN MEDEBEKLAAGDE EN TEGEN 
DE VOOR HEM BURGERRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJKE PARTIJ. - 0NONTVAN
KELIJKHEID. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN Oli'I EEN 
CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN. -
STRAFZAKEN. - VoORZIENING VAN DE 
VERZEKERAAR EN VAN DE VOOR BE
KLAAGDE BURGERRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJKE PARTIJ, DIE TOT TUSSEN
KOMST OPGEROEPEN IS OF VRIJWILLIG 
TUSSENKOJ\>IT, TEGEN DE BESLISSINGEN 
GEvVEZEN OVER DE VORDERINGEN DIE 
HET OPENBAAR MINISTERIE INGESTELD 
HEEFT TEGEN EEN J\'IEDEBEKLAAGDE 
EN TEGEN DE VOOR HEM BURGERRECH
TELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. -
0NONTVANKELIJKHEID. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL WAARBIJ EEN GEMIS 
AAN ANTWOORD OP EEN VERWEER 
WORDT AANGEVOERD, p ASSEND 
ANTWOORD. -MID DEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG J\'IIST. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRJ\L - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE PARTIJ EISERES. - NIET BETE-
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KENDE VOORZIENING. 
V ANKELIJKHEID. 

NIET-ONT-

1 o, 2o en 3o Een beklaagde, de burge·r1·ech
telijk aanspmkeliike pa1·tij voo1· de be
lclaagde, en de veTzeke1·aa1• van de buTge1'-
1'echtelijlce aanspmkelijlcheid van deze 
laatste, die tot tussenlcomst opge1•oepen is 
of vTijwillig tussenkomt, zijn niet. be
voegd om een cassatiebeToep in te stellen 
tegen de beslissingen over de voTde1·ingen 
die Jwt openbaa1· ministe1·ie ingesteld 
heeft tegen een medebeklaagde en de voo1· 
hem btwge1'Techtelijk aanspmlcelijlce paT
tij (1). 

4° M.ist feitelijlce g1·ondslag het middel, 
waci1·bij aan de 1'echt61' verweten wo1·dt 
geen antwoo1·d te hebben verstTekt op 
een regelmatig in conclusie voo1·gecl1·agen 
ve1·wee1·, wannee1· het in cle bestTeden be
slissing pas send is beantwoonl ( 2). 
(Grondwet, art. 97.) 

5° Is niet ontvanlcelijlc de dooT een bu1·geT
lij lee 1Ja1'tij ingestelde voo1·ziening, wan
neer ttit de stukken waaTop het Hof acht 
veTmag te slaan niet blijlct dat zij bete
lcend is aan cle paTt~jen tegen wie zij 
is geTicht (3). (Wetb. van strafv., 
art. 418.) 

(VAN ACKER, PERSONENVENNOOTSOHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

« TRANSWEST », NAAi\'ILOZE VENNOOT
SOHAP « VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ 
VAN DE 1\HDDENSTAND », VAN RYSSEL 
EN DE l\1EYER, T. PIETERS EN PERSO-
NENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « VAN STEEN-

KISTE ll,) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 december 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Brussel; 

I. Ten aanzien van de voorzieningen 
van Van Acker, de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid « Trans
west '' en de naamloze vennootschap 
« Belgische Verzekeringsmaatschappij 

(1) Oass., 13 februari 1967 (A1'1', cass., 
1967, biz. 729). 

(2) Oass., 13 juni 1967 (An·. cass., 1967, 
blz. 1252), 

(3) Oass., 17 november 1965 (Bttll. en PA
src., 1966, I, 355). 

van de Middenstand n in zover ze gericht 
zijn tegen de beslissing over de publieke 
vordering ingesteld tegen de medebe
klaagde Pieters en de voor hem burgerlijk 
aansprakelijke personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid «Van 
Steenkiste '' : 

Overwegende dat de eisers niet be
voegd zijn om zich te voorzien tegen ge
melde beslissing die een medebeklaagde 
vrijspreekt en de voor hem burgerlijk 
aansprakelijke partij buiten zaak stelt l 

II. Ten aanzien van de voorzieningen 
a) van Van Acker en de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
<< Transwest '' in zover ze gericht zijn 
tegen de beslissingen over de publieke 
en burgerlijke vorderingen te hunnen 
laste, b) van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid « Trans
west '' en van de naamloze vennootschap 
« Belgische Verzekeringsmaatschappij 
van de Middenstand '' in zover ze gericht 
zijn tegen de beslissing over hun burger
lijke vordering tegen Pieters en de per
sonenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid « Van Steenkiste '' : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 tot 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, en 17, 18 en 27-1 van het ko
ninklijk besluit van 8 april1954 houdende 
het algmneen verkeersreglement, doo1·dctt 
het bestreden vonnis, nate hebben vast
gesteld dat eerste eiser op de autosnelweg 
Brussel-Oostende op het grondgebied van 
de gemeente Essene met een snelheid 
van 60 kilometer per uur reed toen hij 
ingevolge het vertragen van het v66r 
hem rijdende voertuig dat hij op een 
afstand van ongeveer 25 meter volgde, 
remde en hierbij ingevolge de regen en 
de gladde baan slipte, eerste eiser veroor
deelt tot een geldboete van 100 frank, 
en op burgerlijk gebied de volledige 
verantwoordelijkheid te zijnen laste legt 
en anderzijds tweede verweerder vrij
spreekt, om de redenen dat het voertuig 
waarmee eerste eiser allereerst in botsing 
kwam in de gegeven omstandigheden 
geen onvoorzienbare hindernis heeft uit
gemaakt, en dat uit geen enkel element 
van het .dossier is uit te maken dat de 
botsing het gevolg zou zijn hetzij van 
het foutief maneuver da t de rechtstreekse 
gedaagde Pieters ten laste wordt gelegd 
hetzij van een overtreding door laatst
genoen1.de of door een andere weggebrui
ker begaan, zonde1· de conclusie van de 
eise1•s te beantwo01·den, of tenminste 
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zonder op die conclusie een gepast ant
woord te geven, in zoverre zij liet gelden 
dat de rechtstreeks gedaagde Pieters 
(tweede verweerder) toegaf oorspronke
lijk op de graskant langsheen de autosnel
weg te hebben gestationeerd om zich na
dien terug op de rijbaan te begeven, dat 
hij zijn maneuver uitvoerde op een ogen
blik dat eerste eiser op zulke korte afstand 
was genaderd dat zijn normale gang 
hierdoor gehinderd werd, dat het gezichts
veld van eerste eiser belemmerd werd 
door de wagen van vijfde verweerder die 
v66r hem reed zodat hij het maneuver 
van tweede verweerder onmogelijk tijdig 
kon opmerken, en dat tweede verweerder 
de graskant waar hij stationeerde juist 
verliet en er zich nog gedeeltelijk op 
bevond op het ogenblik van de aanrijding 
zodat hij aldus het normaal vertrek van 
de overige weggebruikers heeft gehin
derd, zulks ten onrechte, daar die aan
gevoerde middelen een omstandig ver
weer uitmaakten hetwelk de rechter de 
verplichting had na te zien, en daar nit 
de enkele redenen van het bestreden 
vonnis niet blijkt of de rechter heeft 
willen beslissen dat de door de eisers 
ingeroepen middelen in feite onjuist wa
ren, dan wel of hij bedoelde middelen in 
rechte als niet dienende heeft van de hand 
gewezen, zodat het Hof de wettelijkheid 
van de bestreden beslissing onmogelijk 
kan controleren : 

Overwegende dat het bestreden von
nis, enerzijds, wat de ten laste van Van 
Acker gelegde inbreuk op artikel 27, 
lid l, van de Wegcode betreft, er op wijst 
<< dat nit de verklaring van beroeper 
Van Acker, afgelegd aan de verbalisanten, 
blijkt dat hij aan het stuur van zijn voer
tuig de autosnelweg Brussel-Oostende op 
het grondgebied van de gemeente Essene 
bereed met een snelheid van 60 kilometer 
per uur, toen hij, ingevolge het vertragen 
van het v66r hem rijdend voertuig, dat 
hij op een afstand van ongeveer 25 meter 
volgde, remde en hierbij ingevolge de 
regen en gladde baan slipte; dat boven
vermeld voertuig, waarmee hij allereerst 
in aanrijding kwam, in de gegeven om
standigheden, voor Van Acker geen 
onvoorzienbare hindernis heeft uitge
maakt "; 

Dat het vonnis aldus beslist dat de 
ten laste van Van Acker gelegde over
treding bewezen is, buiten het al dan 
niet bestaan van de manceuvre welke 
door de eisers aan verweerder Pieters 
verweten wordt ; 

Overwegende dat het vonnis, ander
zijds, wat die manceuvre en wat de aan 

Pieters verweten fout betreft, releveert 
dat « noch nit de verklaring van Van 
Acker zelf, noch uit andere elementen 
van het dossier uit te maken is dat de 
botsing het gevolg zou zijn, hetzij van 
de foutieve manceuvre die de recht
streeks gedaagde Pieters ten laste gelegd 
wordt, hetzij van een overtreding, door 
laatstgenoemde of door een andere weg
gebruiker begaan, die in oorzakelijk ver
band zou staan met het ongeval " ; 

Overwegende dat het vonnis, door 
aldus te beslissen dat niet bewezen is 
dat de door de eisers ingeroepen mn
standigheden in oorzakelijk verband zou
den staan met het ongeval, de in het 
middel aangehaalde conclusie zonder 
dubbelzinnigheid beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende, in zover de voor
ziening van Van Acker gericht is tegen 
de beslissing over de publieke vordering 
te zijnen laste, dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

III. Ten aanzien van. de voorzieningen 
van Van Ryssel en De Meyer,: 

Overwegende dat uit geen st1.lic waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de voorziening van de eisers, burgerlijke 
partijen, betekend werd aan de partijen 
tegen wie zij gericht is; dat zij, derhalve, 
niet ontvankelijk is ; 

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

4 september 1967. - 2 8 kamer. -
VooTzitteT, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vet·slaggeveT, 
H. Wauters. - Gelijlcluiclencle conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - PleiteT, 
H. Philips. 

2e KAMER. - 4 september 1967. 

WEGVERKEER. - VERKEERSREGLE· 
MENT VAN 10 DECEMBER 1958, ARTI
KEL 86-1. - UITLATING VAN SCHADE· 
LUKE OF HINDERLIJKE ROOK. -ROOK· 
UITLATING VEROORZAAKT DOOR EEN 
AUTOVOERTUIG UITGERUST JVIET EEN 
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DIESELJ\'IOTOR. - MISDRIJF. - WIJZE 
VAN VASTSTELLING. 

TT oo1· de toepassing van a1·tikel 86-1 van 
het TtY egve1·keers1·eglement, moet de opa
citeit, welke bepalend is voo1· de ?'Oolc
nitlating van een met een dieselmoto1· 
'1Litge1''1Lst autovoert'ttig wellce schadelijk 
lccm zijn voo1· de veiligheid van het VM'

lceer of de weggebruikeTs lean hindm·en, 
gemeten wo1·den met een opacimeteT. 
(Kon, besl. van 1 juli 1964.) 

(BOYAZIS EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« BROUWERIJ VAN HAAOHT l>.) 

ARREST. 

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

I. W at betreft de voorziening van de 
naamloze vennootschap " Brouwerij van 
Haacht ,, burgerlijk aansprakelijke par
tij ; 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiseres haar voorziening betekend heeft 
aan de partij tegen wie zij gericht is ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

II. W at betreft de voorziening van 
Robert Boyazis, beklaagde : 

Over het middel afgeleicl uit de schen
ding van de artikelen 86 van het algemeen 
reglement op de politic van het wegver
keer, zoals bijgewerkt bij koninklijk 
besluit van 10 december 1958 en gewij
zigd bij dit van 30 april 1963, 2 van het 
koninklijk besluit van 1 juli 1964 tot 
vaststelling van de eisen waaraan de 
autovoertuigen, die met een dieselmotor 
zijn uitgerust, 1noeten voldoen inzake 
roolmitlatingen, doo1·dat het bestreden 
vonnis eiser veroordeelt wegens :i:nbreuk 
op artikel 86-1 van de wegcode, op 
grond van de vaststellingen vermeld in 
het proces-verbaal van 8 oktober 1965 
van de politic te Brussel, en van de over
weging " dat artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 1 juli 1964 niet inhoudt dat 
de vaststelling van de misdrijven ge
daan door a1nbtenaren of beambten van 
de overheid en door hen vastgesteld in 
een proces-verbaal, zoals ter zake het 
geval is, geen bewijskracht zou heb-

ben ... ,, te?·wijl, tweecle ondM·deel, de ma
terialiteit' van de verboden rookuitlating 
niet bewezen is op de door artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 1 juli 1964 
opgelegde wijze : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eiser veroordeelt wegens inbreuk op ar
tikel 86 van de wegcode ; dat het vast
stelt, zonder deswege gecritiseerd te wor
den, dat het ten deze gaat om een auto
voertuig uitgerust met dieselmotor ; 

Overwegende dat uit de stukken vl:m 
de rechtspleging waarop het Hof vermag 
acht te slaan blijkt dat -de ten laste van 
eiser gelegde feiten op 5 oktober 1965 
vastgesteld werden, zodat het koninklijk 
besluit van 1 juli 1964, hetwelk op 1 ja
nuari 1965 in voege is getreden (art. 7), 
op de dag van de feiten van toepassing 
was; 

Overwegende dat, Illl het koninklijk 
besluit van 1 juli 1964 verwijst naar 
<< het koninklijk besluit van 8 april 1954, 
inzonderheid artikel 86 gewijzigd bij 
koninldijk besluit van 6 september 1961 
en 30 juni 1964 )) en artikel 86-3 van de 
wegcode bepaalt: <<De voorwaarden waar
aan de voertuigen met eigen beweeg
kracht inzake lawaaivoortbrenging en 
rookuitlating moeten voldoen, worden 
door Ons vastgesteld ,, er dient aange
nomen te worden dat gezegd koninklijk 
besluit van 1 juli 1964 ingevolge artikel 
86 van de wegcode uitgevaardigd werd ; 

Overwegende dat artikel 2, lid 1, van 
het koninklijk besluit van 1 juli 1964 
bepaalt : << de rookuitlating wordt vast
gesteld door de opaciteit ervan gemeten 

. met een opacimeter met fotoelektrische 
eel)); 

Overwegende dat nu, ten deze, de 
opaciteiten van de rookuitlating van be
doeld voertuig door de verbalisant niet 
gemeten werd met behulp van een opa
cimeter, het bestreden vonnis, door eiser, 
wegens :i:nbreuk op artikel 86 van de 
wegcode te veroordelen, op grond van 
de in het middel aangehaalde vaststelling 
en overweging, artikel 2 van het kon:i:nk
lijk besluit van 1 juli 1964 schendt; 

Dat immers, indien de rechter soeve
rein over de zaak zelf oordeelt en volgens 
zijn geweten de bewijswaarde beoordeelt 
van de feitelijke elementen die hem over
gelegd zijn en waarop hij zijn overtuiging 
steunt, zulks niet meer het geval is, wan
neer, zoals ten deze, de wet ten aanzien 
van een bepaald misdrijf een bijzondere 
wijze van bewijslevering voorschrijft; 

Dat het middel gegrond is ; 
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Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het eerste onderdeel van het 
eerste middel noch op het tweede mid del, 
welke tot geen cassatie zonder verwijzing 
kunnen leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis in zover het uitspraak doet over 
de tegen eiser ingestelde publieke verde
ring; verklaart zonder voorwerp de be
slissing waarbij eiseres burgerlijk aan
sprakelijk verklaard wordt voor de geld
boete en de kosten van eerste aanleg en 
veroordeeld wordt tot de helft van de 
kosten van het hager beroep ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat, behalve die van de 
voorziening van eiseres, die ten laste van 
deze laatste zullen blijven; verwijst de 
zaak naar de Oorrectionele Rechtbank te 
Leuven, rechtdoende in hager beroep. 

4 september 1967. - 2e kan:.ter. -
Voo1·zittm·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vmwlaggeve?·, 
H. Gerniers. - Gelijkliticlencle conclusie, 
H. Oolard, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 4 september 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - IN 
OONOLUSIE AANGEVOERD MIDDEL GE
GROND OP EEN DOOR DE REOHTER VER
WORPEN FEITELIJKE OMSTANDIGHEID. 
- GEEN VERPLIOHTING HIEROP TE 
ANTWOORDEN. 

De 1•echter is niet verplicht om nacle1· te 
antwoonlen op een in conchtsie voor
geclragen miclclel clat geg1•oncl is op een 
cloo1· zijn beslissing ve1·wo1·pen feitelijke 
omstancligheicl (I). (Grondwet, art. 97). 

(ll'fEERKENS, T. KEUSTERllfAN 
EN FANNES.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 januari 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Raadpl. cass., 9 januari en 13 februari 
1967 (Arr. aass., 1967, biz. 545 en 742). 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, cloonlat het bestre
den arrest de conclusie van eiser niet 
beantwoordt waarbij hij om de betich
tingen te zijnen laste gelegd te betwisten, 
inriep dat hij de slachtoffers van het 
ongeval waarvan de oorzaak hem ten 
laste werd gelegd niet had geraakt op 
de verhoogde benn, daar de aarde van 
dit voetpad niet het minste spoor van 
zijn bromfiets droeg 

Overwegende dat het blijkt uit de 
overweging die aan de in het middel 
aangehaalde eonclusie voorafgaat, te 
weten " dat volledig ten onrechte wordt 
voorgehouden dat het slachtofter Entiel 
Koekoeckx kan aangereden zijn op de 
aarden berm, zodat de bromfiets werke
lijk op de aarden berm zou hebben gere
den ... )l' dat die eonclusie genomen werd 
om de stelling te bestrijden volgens welke 
eiser met zijn bromfiets op de aarden 
benn zon hebben gereden; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
die stelling niet aanneemt ; dat na vast
gesteld te hebben dat het slachtoffer 
Emiel Koekoeekx niet op de baan ging 
en dat beklaagde niet op de verhoogde 
berm reed, het arrest beslist " clat, op 
het ogenblik van het ongeval, het slacht
offer op de benn ging en betichte op de 
rijbaan en dat betichte, die niet meer 
zag waar hij reed, te clicht en te snel 
langs de berm gereden is en het slacht
offer ?-ldus aangehaakt en medegesleurd 
heeft >>; 

Dat, zodoende, het arrest het feit uit
sluit dat door eiser betwist werd, name
lijk dat hij met zijn bromfiets op de 
aarden berm zou hebben gereden; 

Dat het arrest dus niet meer hoefde 
te antwoorden op de conclusie van eiser 
ertoe strekkende te bewijzen dat hij 
bedoeld feit niet gepleegd had ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegencle 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 de beslissing over de door verweer
ders tegen eiser ingestelde bmgerlijke 
vorderingen : 
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Overwegende dat -eiser geen bijzonder 
middel inroept ; 

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

4 september 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1', H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1•slaggeve1·, 
H. Gerniers. - Gelijlclttidende conclttsie, 
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleite?·s, 
HR. Van Leynseele en De Bruyn. r 

2• KAMER.- 4 september 1967. 

1° WEGVERKEER.- WEGVERKEERS· 
REGLEMENT VAN 10 DECEMBER 1958.
SIGNALISEREN VAN DOOR EEN TOE
VALLIGE OORZAAK GElMMOBILISEERDE 
VOERTUIGEN EN HINDERNISSEN. 
ARTIKELEN 8, LID 2, 96, § 2, EN 113 
VAN BEDOELD REGLEMENT. - BEPA· 
LINGEN NIET VAN TOEPASSING OP EEN 
VOERTUIG DAT TOT STILSTAND WERD 
GEBRAOHT OM EEN ANDERE WEGGE
BRUIKER TE LATEN DOORGAAN. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF· 
ZAKEN. - STRAFVORDERING EN BUR· 
GERLIJKE REOHTSVORDERING.- VER
NIETIGING OP DE VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE. - BURGERREOHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZIOH NIET 
OF ZIOH ONREGELJ\'I:ATIG IN OASSATIE 
HEEFT VOORZIEN. - GEVOLG VAN DE 
VERNIETIGING TEN AANZIEN VAN DEZE 
PARTIJ, 

1° De a1·tilcelen 8, lid 2, 96, § 2, en 113 
van het wegve1·lcee1'S1'eglernent, waa1·bij 
het signale1•en wonlt opgelegcl van doo1' 
een toevallige oorzaalc op de openba1·e weg 
ge~rnmobilisee?·de voe1'tttigen en hinde1'
nissen, zijn niet van toepassing op de 
hincle1·nis gevo1·rnd doo1· een voe1'tuig dat 
tot stilstand we1·d rfebmcht orn een ande1·e 
weggebntike1' te laten doo1·gaan. 

2° H'annee1' de beslissingen, die de be
lclaagde ve1'001'Cleten op de st1'ajvonle1·ing 
en op de bu1·ge1·liJ'ke 1'echtsvo1·de1'ing, ve1'
nietigd wo1'clen op de voo1•ziening van de 
beklaagcle, en de bu1•ge1'1'echtelijlc aan-
8JJ1'akelij lee pa1·tij zich niet of zich om·e · 
gelrnatig in cassatie heeft voo1'zien, heeft 
de beslissing waa1'bij deze pMtij btt1'ge1'· 
1'echtelijk aanspmlcelijk ve1·klaa1'd wm·dt 
geen bestaans1'eden rnee1· (1). 

(LA VERGE EN PERSONENVENNOOTSOHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
«FIRMA LAVERGE ll, T. DEFLO EN DE· 
ORAENE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 januari 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Kortrijk ; 

l. Ten aanzien van de voorziening van 
Laverge, beklaagde : 

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

1° tegen Annie Defio : 
Overwegende dat eiser niet bevoegd is 

om zich te voorzien tegen de beslissing 
die een medebeklaagde vrijspreekt; 

2° tegen eiser : 
Over het midd el afgeleid nit de schen

ding van artikel 113 van de wegcode, 
cloo1·dat het bestreden vonnis eiser wegens 
overtreding van dit artikel veroordeeld 
heeft, te1·wijl dit artikel het signaleren 
bedoelt van werken en verkeersbelemme
ringen in verband met de uitvoering van 
open bare werken en niet toepasselijk was 
op het voertuig, uitgerust met heftoestel, 
door eiser bestuurd en dat uit een private 
inrijpoort gereden kwam en stilstond om 
de wagen van medebeklaagde Defio te 
laten voorbijrijden : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eiser veroordeelt wegens overtreding van 
artikel 113 van de wegcode; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat eiser << zinnens was van op het voet
pad de openbare weg op te rijden met een 
voertuig, heftoestel genoemd, toen hij 
ter hoogte van de W agemakersstraat de 
personenauto van de tweede beklaagde 
zag starten, welke zich in zijn richting 
begaf l> en dat eiser << verklaart dat hij 
stilhield op het voetpad terwijl echter 
de scherpe pnnten van zijn heftoestel 
ter lengte van 1,28 meter uitstaken over 
de rijbaan >> ; . 

Dat het vonnis beslist dat « het uit
steken op de openbare weg, ter hoogte 
van het dak van een auto, van een vork 
met twee punten van 1,28 meter lang 
als een belemmering van het verkeer 

(1) Cass., 17 april 1967 (An·. cass., 1967, 
blz. 991}. 



moet worden beschouwd " en dat eiser 
« krachtens artikel 113 van het verkeers
reglement, verplicht was dergelijke hin
dernis te signaleren, wat hij niet heeft 
gedaan "; 

Overwegende dat, wanneer de door 
artikel 113 van de wegcode bedoelde 
verkeersbelemmering welke krachtens dit 
artikel gesignaleerd moet worden, uit 
een voertuig of een op dit voertuig ge
bracht toestel bestaat, de bepalingen van 
dit artikel enkel van toepassing zijn, 
zoals die van de artilmlen 8, lid 2, en 96, 
lid 2, van dezelfde code, op voertuigen 
welke door een toevallige oorzaak op de 
rijbaan ge'immobiliseerd zijn; dat zij niet 
van toepassing zijn op een in beweging 
zijnde voertuig dat, zoals ten deze, val
gens de vaststellingen van de rechter, 
tot stilstand werd gebracht om een an
dere weggebruiker te laten doorgaan; 

Dat het middel gegrond is ; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing over de publieke vordering 
de vernietiging medebrengt van de be
slissing over de bm·gerlijke vordering die 
het gevolg ervan is ; 

II. Ten aanzien van de voorzienn>g van 
de personenvennootschap « Firma La
verge "• burgerlijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit geen stnk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de voorziening betekend werd aan de 
partijen tegen wie zij gericht is; dat 
zij, derhalve, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis voor zoveel het uitspraak 
heeft gedaan over de publieke en de 
burgerlijke vordering ten laste van eiser, 
de aldus uitgesproken gedeeltelijke cas
satie de tegen eiseres als burgerlijk 
verantwoordelijke partij uitgesproken 
veroordeling in dezelfde mate doelloos 
makende ; verwerpt de voorziening van 
eiseres ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder in de kosten van 
de voorziening van eiser; veroordeelt 
eiseres in de kosten van haar voorziening ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Brugge, zete
lend in hager beroep. 

4 september 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1', H. Rutsaert, raadsheer waar-
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nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Wauters. - Gelijkluidenrle oonolttsie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 4 september 1967. 

CASSATIEMIDDELEN. - STRAFZA
KEN.- MIDDEL DAT OP EEN ONJUISTE 
UITLEGGING VAN DE BESTREDEN BE
SLISSING STEUNT.- MIDDEL DAT FEI
TELIJKE GRONDSLAG J\'[IST. 

Mist feitelijke g1·ondslag het miclclel clat 
op een onjttiste ~titlegging van cle be
st1·erlen beslissing steunt. 

(DHOOGHE EN J\'[AERTENS, 
T. DESIJ\'[pEL, FORTRY EN DESENDER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 januari 1967 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

I. Ten aanzien van de voorziening van 
Dhooghe, beklaagde : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de tegen eiser 
ingestelde publieke vordern>g : 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1319 en 1322, 1382 tot 1384 van het 
Burgerlijk W etboek en 27 van de weg
code, cloorclat - niettegenstaande de 
conclusie waarin, om de aansprakelijk
heid van het ongeval in hoofde van 
Desender vast te stellen, eiser Maertens 
onder meer deed gelden « dat de grond
oorzaak van het ongeval hierin ligt dat 
Karel Desender met een zware vracht
wagen de prioriteit heeft gebruskeerd " 
en dat « dit een maneuver is dat ( eerste 
eiser) absoluut niet 1noest verwachten en 
niet kon ontwijken " met zijn twaalf
tonner - het bestreden arrest, hoewel 
het erkent dat de inbreuk van Desender 
Desimpel dwong stil te houden, aileen 
verklaart, om de aansprakelijkheid van 
Desender in het ongeval af te wijzen, dat 
Dhooghe niet meester was van zijn snel
heid, te1·wijl, door een dergelijke redene
rn>g, het bestreden arrest verward heeft, 
enerzijds, het begrip van de materiele 
oorzakelijkheid (die hoort tot de soeve
reine appreciatie van de feitenrechter, 
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maar dienaangaande is het wel duide
lijk dat in de geest van de rechter zelf 
het ongeval niet gebemd zou zijn indien 
Desimpel niet verplicht geweest was stil 
te houden ten gevolge van de overtreding 
begaan door Desender) met, anderzijds, 
de aansprakelijkheid in rechte, waarvan 
de appreciatie de rechter ertoe verplicht 
te bepalen of de door Desender begane 
fout hem niet aansprakelijk stelde val
gens de j:;ermen van de door Maertens 
genomen conclusie welke inriep, op grond 
van het in het middel vermelde arti
kel 27, dat het hem onmogelijk was 
zijn zware vrachtwagen tot stilstand te 
brengen wegens de plotse font van ver
weerder (schending van al de in het 
middel ingeroepen artikelen); en te1·wijl 
het bestreden arrest aldus in zijn rede
nering de regel heeft ingebracht, ten
minste impliciet, volgens welke de fout 
van een van de partijen voldoende is om 
de jmidische gevolgen van de fout van 
de. andere partij uit te sluiten, terwijl 
deze twee fouten kunnen samen bestaan 
en dan een verdeling van aansprakelijk
heid meebrengen : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben « dat Desimpel 
(eerste verweerder) gevolgd was door de 
eerste beklaagde (eerste eiser) die een 
vrachtwagen met aanhangwagen be
stuurde en te laat bemerkte dat de be
stuurder van de wagen, die voor hem 
reed, aan de tegenligger ( derde verweer
der) de voorrang gaf; dat, ten gevolge 
van dit gernis aan aandacht, hij niet 
tij dig kon stop pen en eerst de wag en 
Desender, die van op de brug kwam, aan
reed en daarna het, voertuig Desimpel "• 

, er op wijst « dat indien de tweede be
klaagde (derde verweerder) een overtre
ding pleegde met, in weerwil van de op 
de rijbaan aangebrachte verkeerstekens, 
de W aasbrug op te rijden, deze overtre
ding echter in geen verband staat met 
de aanrijding, welke voor enige oorzaak 
heeft dat Dhooghe niet meester was van 
zijn snelheid en deze niet derwijze had 
geregeld dat hij v66r een voorzienbare 
hindernis kon stoppen " ; 

Dat het arrest aldns de conclnsie van 
eiser beantwoordt door soeverein te be
slissen, enerzijds, dat de wagen van De
sender geen onvoorzienbare hindernis 
voor eerste eiser uitmaakte, en, ander
zijds, dat de door Desender begane fout 
in geen oorzakelijk verband stond met 
de aanrijding; 

Dat dergelijke beslissing geen verwar
ring inhoudt en niet toelaat te zeggen 
dat de rechter van mening was dat het 

ongeval niet zou gebenrd zijn in geval 
verweerder Desimpel met zijn wagen niet 
had moeten stilstaan ; dat het ook geens
zins impliceert dat de rechter de stelling 
zon aannemen dat wanneer twee par
tijen elk een fout begaan, de font van 
een van die partijen de jmidische gevol
gen van de fout van de andere zon uit
sluiten; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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 door de eerste 
twee verweerders tegen eiser ingestelde 
bmgerlijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen ander nl.id
del inroept ; 

II. Ten aanzien van de voorziening van 
Maertens : 

a) in zijn hoedanigheid van bmgerlijk 
aansprakelijke partij : 

Overwegende dat nit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de voorziening betekend werd aan de 
partijen tegen wie zij gericht is; dat zij, 
derhalve, niet ontvankelijk is ; 

b) in zijn hoedanigheid van bmgerlijke 
partij tegen derde verweerder : 

Overwegende dat eiser geen ander dan 
het reeds boven onderzochte middel 
inroept; 

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

4 september 1967. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?', H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve?'slaggever, 
H. Wauters. - Gelijkltticlende conclttsie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite?'S, 
HR. DemenT en V ergels (laatstgenoemde 
van de balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2e KAMER.- 4.september 1967. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
zAKEN. - MID DEL GEGROND OP EEN 
ONJUISTE UITLEGGING VAN DE BESTRE-
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DEN BESLISSING. - MIDDEL DAT FEI
TELIJKE GRONDSLAG l'IIIST. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELENDE BESLISSING. -CoN
CLUSIE VAN DE BEKLAAGDE DIE STEUNT 
OP DE VERKLARING VAN EEN GETUIGE. 
- BESLISSING DIE STEUNT OP EEN 
VERKLARING VAN DE BEKLAAGDE DIE 
STRIJDIG IS l\'IET DIE VAN DE GETUIGE. 
- REGELMATIG MET REDENEN OM
KLEDE BESLISSING. 

1° Jl!Iist feitelijke g1·ondslag het middel 
clat gegTond is op een onjttiste ttitlegging 
van de bestTeclen beslissing. 

2° Is 1·egelmatig met Tedenen omkleecl cle 
beslissing clie, tot ve1'We1·ping van cle con
clttsie van de beklaagcle toaaTbij cle VM'

klaTing van een getttige wonlt inge?·oe
pen, stettnt op een veTklaTing van de 
beklaagcle zelf die stTijclig is met het 
verhaal van bedoelcle getuige (1). 

(DEGRENDELE, CALLENS EN VERZEKE
RINGSMAATSCHAPPIJ «THE OCEAN ACCI
DENT AND GUARANTEE CORPORATION 
LTD ll, T. CASTELEYN EN OSTIJN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 februari 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Kortrijk ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1349, 1353, 1382, 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, 12-l, 21-2, 26 van het konink
lijk besluit van 10 december 1958 hou
dende het algemeen reglement op de 
politie van het verkeer, zoals gewijzigd 
door het koninklijk besluit van 30 april 
1963, 19 van het koninklijk besluit van 
28 september 1931 houdende samenorde
ning van de wetten op de arbeidsongeval
len, zoals gewijzigd door het enige artikel 
der wet van 11 juni 1964, doonlat het 
bestreden vonnis, orr1 Casteleyn vrij te 
spreken en Ostijn buiten zaak te stellen, 
eerste eiser op strafgebied te veroordelen 

(1) Raadpl. cass., 12 juni 1967 (A1·1'. oass., 
1967, biz. 1246). 

en tweede eiser met hem te veroordelen 
in de kosten en tot vergoeding van Ostijn, 
en de rechter onbevoegd te verklaren om 
over de vordering van derde eiseres te 
beslissen, steunt op het feit dat " Degren
dele gedeeltelijk op de linkerstrook reed 
om in te halen en dat het daarom is dat 
Casteleyn geremd heeft en is begilmen 
te slippen )) ... , terwijl het zulks afieidt 
uit de verklaring van Casteleyn waaraan 
het een draagwijdte geeft die onverenig
baar is met haar bewoordingen, vermits 
Casteleyn niet beweerde dat Degrendele 
op de linkerstrook reed maar aileen dat 
de camion, door Degrendele bestuurd, 
naar links uitweek naar het middenvak 
van de rijbaan en bijna in het derde vak 
was gereden wat impliceert dat, volgens 
Casteleyn, Degrendele niet op de linker
strook der baan reed : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
om te beslissen dat Degrendele gedeelte
lijk op de linkerrijstrook heeft gereden 
om in te halen, niet aileen steunt op de 
verklaring van Casteleyn, maar ook op 
de eigen verklaring van Degrendele vol
gens welke, wanneer hij zag dat Casteleyn 
begon te slippen, hij " naar de uiterste 
rechterkant van de rijbaan is uitgewe
ken ll, hiermede bedoelende de rechter
kant van de middenstrook, en " dat zijn 
voertuig omzeggens ter plaatse bleef 
staan na de aanrijding )) ; 

Overwegende dat het vonnis hieruit 
afleidt dat, nu het voertuig van Degren
dele slechts na een uitwijking op de 
middenstrook tot stilstand is gekomen, 
het v66r het uitvoeren van die uitwijking 
gedeeltelijk op de linkerrijstrook moet 
hebben gereden om in te halen; 

Overwegende dat het middel, uit
gaande van een verkeerde uitlegging van 
het vonnis, feitelijke grondslag mist ; 

Over het tweede n:1iddel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doonlat het bestreden vonnis de 
conclusie van eiser onbeantwoord laat 
waar deze de verklaring van getuige 
Sommers inriep, die uitdrukkelijk ver
klaarde dat Degrendele niet op de rij
strook aan Casteleyn voorbehouden ge
komen was: 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de conclusie van eiser met betrekkil1g 
tot de verklaring van getuige Sommers 
beantwoordt door de eigen verklaring_ 
van eiser in te roepen, welke het verhaal 
van bedoelde getuige tegenspreekt ; 

· Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele 
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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 de beslissing over de burgerlijke 
vorderingen : 

Overwegende dat de eisers geen bijzon
der mid del aanvoeren ; 

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

4 september 1967. - 2e kamer. -
Vom·zitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Naulaerts.- Gelijklttidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Van Ley:nseele. 

2e KAMER. - 4 september 1967. 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING.- STUITING VAN DE 
VERJARING.- DAAD VAN ONDERZOEK. 
- BEGRIP. 

2° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - TERUGZENDEN 
DOOR EEN POLITIECOMlVIISSARIS VAN 
STUKKEN, DIE DE UITVOERING VAST· 
STELLEN VAN EEN DOOR DE Al\1BTENAAR 
VAN RET OPENBAAR MINISTERIE VOOR· 
GESCRREVEN ONDERZOEKSMAATREGEL. 
- DAAD VAN ONDERZOEK WELKE DE 
VERJARING STUIT. 

3° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - 0VERTREDINGEN 
VAN DE WET EN VAN DE REGLEMENTEN 
OP DE POLITIE VAN RET WEGVERKEER. 
- VERJARINGSTERlVIIJN. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING OMDAT 
DE STRAFVORDERING VERJAARD IS.-
0ASSATIE ZONDER VERWIJZING. 

1° V o1·mt een daad van onde1·zoelc waanloo1· 

(1) Cass., 7 november 1966 (A1~·. cass., 
1967, biz. 319). 

(2) Raadpl. cass., 7 november 1966, aange
haald in noot 1. 

(3) Cass., 6 maart 1967 (A1-r. cass., 1967, 

de ve1jaring van de st1·afvorij,e1·ing wordt 
gestuit, elke daad uitgaande van een 
daa1·toe bevoegde overheid die tot doel 
heeft bewijzen in te winnen of de zaak 
in staat van wijzen te b1·engen (1). (Im
pliciete oplossing.) (Wet van ·17 april 
1878, art. 22, gewijzigd bij de wet van 
30 mei 1961, art. 1.) 

2° V ormt een daad van onde1·zoek, clie de 
ve1jm·ing van de st1·afvonle1·ing stttit, 
het tentgzenden cloo1• een politiecommis
sa1•is aan cle ambtenaa1· van het open bam· 
ministe1·ie van de stukken die de ttitvoe-
1'ing van een dooT deze laatste vooT· 
gesclweven ondeTzoeksmaat1·egel vaststel
len (2). 

3° De stTafvoTdeTing vooTtvloeiende ttit 
ove1·t1•edingen van de wet en van de 1'egle
menten op de politie van het wegve1·keer 
veTjaart na ve1'loop van Mm jaaT te 1'eke
nen van de dag waarop deze overtTedin
gen zijn gepleegd, tenzij de verja1·ing .te 
bekwame1· tijcl gestuit of gescho1'st 
wo1·clt (3). (Wet van 1 augustus 1899, 
art. 7; wet van 17 april1878, gewijzigd 
bij de wet van 30 mei 1961, art. 22 tot 
25.) 

4° H' annee1• de beslissing ovm· de st1·af · 
vonlering ve·rnietigcl worclt omdat deze 
vordering ve1jaard is, en de kosten e1·van 
ten laste van de Staat moeten blijven, 
geschiedt de cassatie zonde1• ve1·wij · 
zing (4). 

(MARCKX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 februari 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Antwerpen ; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 22 en 25 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek van 
strafvordering, 7 van de wet van 1 au- ' 
gustus 1899 houdende herziening van de 
wetgeving en van de reglementen op de 
politie van het vervoer, doordat het be-

biz. 843); raadpl. cass., 16 mei 1966 (Bttll. 
en PASIO., 1966, I, 1170), 

(4) Cass., 16 mei 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1170) en 6 maart 1967, vermelcl in 
noot 3. 
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streden vonnis de verjaring niet heeft 
toegepast, te1'wijl de ten laste gelegde 
feiten op 7 oktober 1965 plaatsgrepen en 
de laatste dienstige akte van stuiting 
van de verjaring dagtekent van 3 novem
ber 1965, zodat de verjaring reeds op 
3 november 1966 verworven was : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eiser veroordeelt wegens :A) inbreuk op 
artikel 27-1 van de Wegcode en B) in
brenk op artikel 2-2, lid I, van de wet 
van 1 augustus 1899; 

Overwegende dat uit de stukken van 
de rechtspleging blijkt dat de ten laste 
van eiser gelegde inbreuken op 7 oktober 
1965 gepleegd werden; 

Dat de nit die inbreuken voortsprui
tende strafvordering vervalt na verloop 
van een jaar, te rekenen van de dag 
waarop die inbreuken begaan werden ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
uitgesproken werd meer dan een jaar 
na de laatste dienstige akte van stuiting 
van de verjaring, te weten het terugzen
den op 3 november 1965 door de hoofd
commissaris van politie aan de ambte
naar van het openbaar n1inisterie bij de 
Politierechtbank te Antwerpen van de 
stukken die de uitvoering vaststellen 
van de door deze laatste voorgeschreven 
onderzoeksmaatregel ; 

Overwegende dat bij ontstentenis van 
schorsing van de verjaring de door het 
bestreden vonnis uitgesproken veroorde
ling strijdig is met de wet, namelijk met 
de artikelen 22, 23, 25 van de wet van 
17 april 1878 en 7 van de wet van 1 au
gustus 1899, krachtens welke de straf
vordering op de dag van het bestreden 
vonnis door verjaring vervallen was; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat van oit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; zegt dat 
er geen reden is tot verwijzing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat. 

4 september 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1', H. Rutsaert, raadsheer waar
nmnend voorzitter. Ve1'slaggeve1·, 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclttsie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 4 september 1967. 

1° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - BuRGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - BEKLAAGDE VEROORDEELD 
IN DE KOSTEN VAN DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERINC+.- KoSTEN WAARIN 
DE KOSTEN VAN HET OP VERZOEK VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ BEVOLEN GE
RECHTELIJK DESKUNDIGENONDERZOEK 
BEGREPEN ZIJN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
CONCLUSIE VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ WELKE DE DOOR HAAR GELEDEN 
SCHADE OP EEN BEPAALD BEDRAG 
RAAMT. BESLISSING DIE DEZE 
SCHADE VASTSTELT OP EEN KLEINER 
BEDRAG, DOOR AANNEMING VAN DE 
GEMOTIVEERDE CONCLUSIES VAN DE 
GERECHTELIJKE DESKUNDIC+E.- VER
SLAG BIJ HET DOSSIER GEVOEGD. -
REGELJVIATIG MET REDENEN OJVIKLEDE 
BESLISSING. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
EIS VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ NIET 
TOEGEWEZEN.- GEEN ANTWOORD OP 
HAAR CONCLUSIE.- NIET MET REDE
NEN OMKLEDE BESLISSING. 

4° LASTER EN EERROOF.- VooR 
DE REOHTBANKEN OVERGELEGDE LAS
TERLIJKE, BELEDIGENDE OF EERRO
VENDE GESOHRIFTEN. - VERWIJDE
RING DOOR DE RECHTER.- NIET VER
PLICHTEND. 

1° De beslissing van de st1·aj1·echtm· die, 
1•echtdoende ove1' de btt1'ge1·lijke 1'echts
vonlM·ing, de beklaagcle veToo1'deelt " in 
de kosten, die van de 1'echtst1'eekse dag
vam·ding inbeg1·epen ,, sluit uit deze 
kosten de onkosten van het op ve1'zoek van 
de btt1'geTlij ke pm·tij bevolen geTechtelijlc 
deskuncligenonde'i'Zoelc niet uit. 

2° Is Tegelmatig met 1·eclenen omlcleecl cle 
beslissing die, om te antwoO'i'den op de 
conclusie van de btt1'gM·lijke pa1·tij, 
waaTbij de cloo1' haM geleden schacle 
op een bepaalcl becl1·ag ge1·aamd woTdt, 
de schade vaststelt op een lcleine1· becl1·ag, 
clam· aanneming van de conclusies van 
de gM·echtelijke deslcundige wiens veTslag 
bij het dossie1· is gevoegd (1). (Grondwet, 
art. 97.) 

3° Is niet met 1·edenen omkleed de beslis-
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sing die ee1t eis van de btwgm·lijlce partij 
afwijst zonclm· te antwom·den op de con
clusie die op deze eis betrekking heeft (2). 
(Grondwet, art. 97.) 

4o De a1·tikelen 452 van het Stmfwetboek 
en 1036 van het Hletboek van bu7·ge7'· 
lijke 7'echtsvordm·ing, die de 7'echte7'S de 
mogelijkheid bieden de ve7·wijde1·ing te 
bevelen van de aan de 7'echtbanken ove7'· 
gelegde laste1·lijke, beledigende of ee7TO· 
vende gescMiften, leggen de rechte1· geen 
enkele ve1·plichting op. 

(GILLIEAUX, T. BOOM.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 februari 1967 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Brussel; 

Overwegende dat de voorziening van 
eiser, hmgerlijke partij, aileen gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering; 

Over het eerste n1.iddel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
verweerder niet tot de kosten van de 
gerechtelijke expertise veroordeelt, en 
niet preciseert of het door eiser aan 
de desk1.mdige betaalde voorschot van 
1.500 frank in de kosten begrepen is, 
te1·wijl de vraag van eiser tot aansteiling 
van een deskundige om de schade te ra
men noodzakelijk was, vermits verweer
der, rechtstreeks gedaagde, slechts voor 
2.229 frank wou tussenkomen in de her
stelkosten ·van de wagen van eiser, en 
de deskundige deze kosten op 4.113 frank 
raamde, bedrag dat door het vonnis aan
genomen werd : 

Overwegende dat het bestreden von
nis, uitspraak doende op burgerlijk ge
bied, verweerder veroordeelt « in de 
kosten, daarin begrepen de kosten van 
de rechtstreekse dagvaarding " ; 

Overwegende dat het vonnis de kosten 
van de gerechtelijke expertise van deze 
kosten niet uitsluit ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

(1) Verg. cass., 17 oktober 1966 en 22 juni 
1967 (A1'7'. cass., 1967, biz. 212 en 1291). 

(2) Oass., 14 november 1966 CA1'1', cass., 
1967, biz. 355). 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
verweerder tot 4.113 frank schadever
goeding wegens hersteilwsten aan de 
wagen van eiser veroordeelt, zonder het 
bedrag van 7.068 frank tegen te spreken 
waarop carrossier Sabeau de kostprijs 
van de hersteiling aileen van het spat
bard, de motorkap en de kalander schatte 
en zonde1• te antwoo1·den op het middel 
van eiser volgens hetwelk de hersteiling 
van een oud spatbord evenveel kost 
(1.500 frank en niet 750 frank) als het 
vervangen ervan : 

Overwegende dat het vonnis de beslui
ten van het deskundig verslag over
neemt ; dat dit gemotiveerd verslag de 
door verweerder veroorzaakte schade op 
een totaal bedrag van 4.113 frank be
paalt, rekening houdende met de reeds 
door een ander ongeval aan het voertuig 
toegebrachte schade; 

Dat het aldus de door eiser ingeroepen 
bedragen we gens herstelkosten tegen
spreekt en verwerpt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van 
het Bm>gerlijk Wetboek, cloo1·dat het 
vonnis beslist dat de deslumdige met de 
toestemming van de beide partijen zijn 
opdracht uitvoerde, tm·w~jl hij het niet 
deed met de instemming van beide par
tijen, maar, niettegenstaande de ver
tragende handelwijze van· verweerder en 
van zijn verzel<eraar, de gerechtelijke 
deslumdige er op 14 juli 1966 toe kwam 
zijn zending te vervuilen : 

Overwegende dat het vonnis er op 
wijst dat de deskundige «met toestem
ming van beide· betrokken partijen, ten 
conservatoire titel, de hem toevertrouwde 
opdracht uitvoerde " ; 

Overwegende dat uit het feit dat een 
partij de opdracht van de deskundige 
heeft willen verdagen niet volgt dat de 
uitvoering van die opdracht niet met 
haar toestemming geschiedde ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het vierde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
97 van de Grondwet, cloorclat het bestre
den vonnis verklaart : 1° dat de deskun
dige beweert dat de wagen van eiser 
rijvaardig was na het ongeval, te1·wijl 
hij aileen zegt dat het voertuig rijvaardig 
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had kunnen gesteld worden door het 
vervangen van de pinklichten en van 
de « phare ''; 2° dat eiser, in zijn ant
woord op de technische nota van de 
heer Pierre, erkend heeft dat zijn auto 
normaal rijvaardig was en dat hij hem 
dagelijks gebruikte, tenvijl hij integen
deel geschreven heeft dat hij zijn wagen 
thuis in onbruik hield, behalve de ene 
keer dat hij zich naar Marcinelle begaf 
voor de expertise 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de deskm1.dige, in 
zijn verslag, besloot : « ik meen dat het 
rijtuig nog :in staat was in dienst te blij
ven na het ongeval, het is de zaak van 
de benadeelde om voorlopige herstellin
gen te laten uitvoeren die nodig zijn om 
zijn rijtuig :in dienst te houden, hetzij : 
vervangen van knipperlicht en regelen 
van rechter licht, onkosten die volk01nen 
gerechtvaardigd kunnen worden met een 
factulU' '' ; 

Dat het vonnis, dat verklaart dat 
'' volgens het deskundig verslag het voer
tuig van eiser na het ongeval in staat 
was in dienst te blijven '' en niet dat dit 
voertuig rijvaardig was, de bewijskracht 
van dit verslag niet heeft miskend ; 

Wat het tweecle ondercleel betreft : 

Overwegencle dat, :in strijcl met de 
bewering van het middel, het vonnis niet 
verklaart dat eiser erkencl heeft dat zijn 
voertuig normaal rijvaarclig was en clat 
hij het dagelijks gebruikte, cloch dat uit 
zijn antwoorcl op de technische nota van 
de heer Pierre, van 9 november 1966, 
blijkt dat dit voertuig effectief in het 
verkeer werd gebracht, wat door eiser 
zelf :in het middel erkend worclt ; 

Dat beicle onderclelen van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

Over bet vijfcle midclel, afgeleicl uit 
de schencling van de artikelen 1382, 1383 
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
97 van de Gronclwet, cloonlcbt het bestre
den vonnis verweerder veroorcleelt tot 
het betalen aan eiser van 1.200 frank 
wegens genotsclerving van zijn wagen, 
zijnde zes dagen aan 200 frank, eeTste 
ondenleel, zoncler te preciseren of het 
om een vergoecl:ing gaat wegens wachttijd 
of wegens onbruikbaarheicl geclurende de 
herstelperiode ; tweede onclm·deel, zonder 
de conclusie van eiser te beantwoorden 
die liet gelden, wat de wachttermijn van 
de wagen betreft : I 0 dat hij het recht 
had de herstelling van zijn wagen af 
te wachten eens clat de dacler van het 

ongeval zijn uitsluitende aansprakelijk
heicl erkencl had, 2° clat eiser het recht 
had zijn voertuig in onbruik te stellen 
uit vrees voor een nieuw ongeval, 01n 
niet het gevaar te lopen zijn bewijsmoge
lijkheid te verliezen voor wat het oor
zaaksverbancl en de hoegrootheicl van 
de schade betreft, 3° dat, zelfs inclien 
hij nalatig zou geweest zijn, de genots
derving wegens wachttermijn clan nog 
zou voortvloeien uit de font van ver
weerder, daar zonder het ongeval de 
genotsclerving niet had ktmnen bestaan 

W at het eerste onclercleel betreft : 

Overwegende clat het vonnis, na erop 
gewezen te hebben dat het voertuig na 
het ongeval in staat was in dienst te 
blijven en effectief in het verkeer wercl 
gebracht, bij de vaststelling van de ver
goeding, uitdrukkelijk vermeldt : « on
bruikbaarheicl (6 clagen aan 200 frank) : 
fr. 1.200 ''; dat het vonnis derhalve niet 
de wachttijd maar de onbruikbaarheid 
gedurencle de herstelperiode bedoelt ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat het vonnis, door vast 
te stellen dat het voertuig, volgens het 
deskundig verslag, na het ongeval in 
staat was in dienst te blijven en effectief 
in het verkeer werd gebracht en door 
aldus te verwijzen naar clit clesktmdig 
verslag dat in zijn besluiten er op wees 
« dat het de zaak is van de benacleelde 
om voorlopige herstellingen te laten uit
voeren die nodig zijn om zijn rijtuig in 
dienst te houden, hetzij : vervangen van 
knipperlicht en regelen van rechter licht, 
onkosten die volkomen gerechtvaarcligcl 
ktumen worden 1net een factum· ll, de 
stelling van eiser betreffende de door 
hem gevraagde vergoecling van 139 
wachtdagen verwerpt en zijn conclusie 
passend beantwoordt ; 

Dat beide onderdelen vail het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

Over het zesde micldel, afgeleicl uit 
de schending van de artikelen 1382, 1383 
en 1384 van het Burgerlijk W etboek, 
97 van de Grondwet, doonlat het bestre
den vom1.is verweerder veroordeelt tot 
het betalen aan eiser van 1.200 frank 
wegens genotsderving van zijn wagen, 
zijnde zes clagen aan 200 frank, zoncle1• 
de conclusie van eiser te beantwoorclen 
die 4.600 frank vorclerde wegens on
bruikbaarheicl van zijn wagen geclm·ende 
de drieentwintig dagen in beslag genomen 
voor de herstelwerken door de carrossier 
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Sabeau wegens gebrek aan wisselstukken 
en betaald verlof, en zonder vast te stel
len dat eiser enige schuld daaraan zou 
hebben : 

Overwegende dat het vonnis de ver
goeding wegens onbruikbaarheid van het 
voertuig van eiser op 1.200 frank be
paalt, zijnde zes dagen aan 200 frank ; 
dat het verzuimt de in het middel aan
gehaalde passus van de cm~clusie betref
fende de onbruikbaarheid gedurende 
drieentwintig hersteldagen te beant
woorden; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het zevende en het achtste mid
del, beide afgeleid uit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 
1383 en 1384 van het Burgerlijk Wet
hoek, het zevende, doonlat het bestreden 
vonnis zonder motivering de op 3.000 fr. 
geschatte eis wegens proceskosten ver
werpt, het aahtste, doo1·dat het bestreden 
vonnis de eis tot betaling van 10.000 fr. 
wegens ongegronde beschuldiging van 
paging tot oplichting zonder motivering 
verwerpt en niet zegt waarom de rechter 
niet ambtshalve die aantijging als las
terend bestempelt en de verwijdering 
ervan niet beveelt bij toepassing van de 
artikelen 452 van het Strafwetboek en 
1036 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering : 

Ovenvegende dat eiser in zijn conclusie 
in hager beroep onder meer een bedrag 
van 13.000· frank vorderde "voor het 
nadeel ondergaan (speciaal-moreel en 
materieel) tijdens eerste aanleg en instan
tie in beroep (geschat ex aequo et bono) ''; 
dat noch uit de conclusie noch uit een 
ander stclli: van de procedm·e waarop het 
Hof vermag acht te slaan blijkt dat de 
eis betreffende de 3.000 frank wegens 
proceskosten en 10.000 frank wegens 
n1.orele schade voor lasterlijke aantijgin
gen van de deskundige van de verzeke
raar van verweerder regelmatig aan de 
rechtbank voorgedragen werd ; 

Dat de rechtbank zich ertoe dan ook 
kon beperken te verklaren " dat de ver
goeding aangevraagd door de burgerlijke 
partij van het moreel en materieel na
deel, voortkmnende uit het proces, en 
die zij ex aeqtw et bono op 13.000 frank 
schat, niet gerechtvaardigd is '' ; 

Overwegende, wat het achtste middel 
betreft, dat de door eiser ingeroepen 
artikelen 452 van het Strafwetboek en 
1036 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering aan de rechter geen ver
plichting opleggen ; 

Dat de middelen niet km1.nen aangeno
men worden; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het uit
spraak doet over de vordering van eiser 
tot schadevergoeding wegens onbruik
baarheid van zijn wagen tijdens de her
stelwerken en verweerder uit dien hoofde 
tot 1.200 frank veroordeelt ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat melding van het thans gewezen arrest 
zal gemaakt worden· op de kant van de , 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser in drie vierden en verweer
der in een vierde van de kosten ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Leuven, zetelend in 
hager beroep. 

4 september 1967. - 2e kamer. -
Vom·zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slaggeve1•, 
H. Wauters. - Gelijkluidende aonalusie, 
H. Colard,. advocaat-generaal. 

2e KAJ\'I:ER. - 4 september 1967. 

1° VERLATING VAN FAMILIE. -
IN GEBREKE BLIJVEN DE TERMIJNEN 
VAN EEN UITKERING TOT ONDERHOUD 
TE KWIJTEN. - VRIJWILLIG IN GE
BREKE BLIJVEN. - SOEVEREINE BE
OORDELING DOOR DE FEITENREOHTER. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MID DEL DAT BETREKKING 
HEEFT OP EEN BESLISSING WAARTEGEN 
GEEN VOORZIENING IS INGESTELD. 
0NONTV ANKELIJKHEID. 

3° VERLATING VAN FAMILIE. 
EOHTGENOOT VEROORDEELD OM AAN 
ZIJN EOHTGENOTE EEN UITKERING TOT 
ONDERHOUD TE BETALEN. - BESLIS
SING IN KRACHT VAN GEWIJSDE GE
GAAN.- VRIJWILLIGE NIET-NAKOMING 
GEDURENDE MEER DAN TWEE MAAN
DEN. - lNBREUK OP ARTIKEL 391bis 
VAN HET STRAFVI'ETBOEK.- !NDIENEN 
VAN EEN VERZOEK OM INTREKKING VAN 
DE UITKERING TOT ONDERHOUD. -
0JYISTANDIGHEID ZONDER GEVOLG OP DE 
VERPLIOHTING OM DE UITKERING TOT 
ONDERHOUD TE BETALEN EN OP HET 
MISDRIJF. 

4o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - MIDDEL 
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AFOELEID HIERUIT DAT DE FElTEN
REOHTER NIET IS INGEGAAN OP EEN 
VERZOEK OM VERHOOR VAN GETUIGEN. 
- VERHOOR VAN DEZE GETUIGEN NIET 
VERZOOHT.- MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST. 

5° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - STRAFVORDERING. - HOGER 
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE GEDEEL
TELIJK GEGROND. - VEROORDELING 
IN ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDE
RING. - WETTELIJKHEID. 

I 0 De J'echter beoo1·cleelt soeve1·ein in feite 
of cle oncledwuclschulclige meeJ' clan twee 
maanclen vrijwillig in geb1•eke gebleven 
is cle te1·mijnen ervan te kwijten (I). 
(Strafwetb., art. 39Ibis.) 

2° Is niet ontvankelijk, wegens gemis aan 
voorwe1·p, het middel dat enkel betJ•ekking 
heeft op een beslissing waaTtegen de 
voorziening niet geJ'icht is (2). 

3° A1·tikel 391bis van het StJ'afwetboek 
WOJ'dt ovet•treden door de echtgenoot, 
die na ve?'Oonleling do01' een in kracht 
van gewijsde gegane nchte1·l~jke beslis
sing om aan zijn, echtgenote een ~dtkering 
tot onde1'l~Mtd te betalen, meer clan twee 
maanclen v1·ijwillig in gebreke is geble
ven cle teJ'm~jnen ervan te kwijten; de 
omstancligheicl dat hij een ve1·zoek om 
int1·eklcing van de ititkering tot ondeJ'
houd heeft ingediencl, stelt hem niet v1·ij 
van de Vet'plichting de beslissing, die het 
beclrag ervan heeft bepaalcl, ve1·der ~tit 
te voeTen (3). 

4° Mist feitelijke grondslag het middel 
afgeleicl uit de schending van de rechten 
van de verclediging en gegJ'Oncl hierop 
dat de feitenrechteJ' niet is ingegaan op 
een verzoelc om. vet•ho01' van getuigen, 
wanneet' uit geen stulc waaro1J het Hof 
acht veTmag te slaan blijlct dat dergelijk 
veJ'Zoek ingecliend wenl (4). 

5° De J'echteJ' in hogeJ' be1·oep die de tenlaste
legging bewezen verklaaJ't lean de be
lclaagde, appellant, veT001'clelen in alle 
lcosten van de stTafvonleJ'ing, zelfs zo hij 
in ve1'band met bepaalcle p1tnten, ten 
voonlele van cle belclaagde, cle dooJ' de 

(1) Cass., 27 februari 1967 (A1·r. cass,, 
1967, biz. 815). 

(2) Cass., 14 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1317). 

(3) Cass., 4 september 1961 (Bull. en PAsrc,, 
1962, I, 1) en 27 februari 1967, vermeld in 
noot 1. 

ee1'ste rechtet' gewezen beslissing w·~j
zigt (5). (Wet van I jtmi I849, art. 3, 
lid 2; Wetb. van strafv., art. I94 en 
2Il.) 

(BOGAERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op I maart I967 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 39Ibis van het 
Strafwetboek, cloonlat het bestreden ar
rest eiser wegens verlating van fainilie 
veroordeelt, · tenvijl, eerste onclenleel, eiser 
geen uitkering tot onderhoud kan beta
len, daar hij n1.et een inkmnen van circa 
43.000 frank belastingen, de huispacht, 
de huurprijs van een auto, vuur, licht 
enz. moet betalen, zodat hij niet vrijwillig 
in gebreke blijft de termijnen van die 
uitkeri:ng te betalen ; tweede onclerdeel, de 
uitkering tot onderhoud ten onrechte 
toegestaan werd op grond van de over
weging « dat niets ten laste van de echt
genote ingebracht werd », terwijl zijn ge
wezen vrouw 1net een vriend leeft, die 
haar in een appartomentsgebouw ge
plaatst heeft, waari:n zij een apparteinent 
betrekt en drie andere verhuurt; clenle 
onclenleel, eiser een verzoek tot in trekking 
van de uitkering tot onderhoud bij de 
burgerlijke reohter ingediend heeft : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de reohter, door een 
soevereine beoordeling van de feitelijke 
bestanddelen van het misdrijf, beslist 
heeft dat het niet-betalen van de uitke
ring tot onderhoud vrijwillig is geweest; 

Dat die beoordeli:ng aan het toezicht 
van het Hof ontsnapt ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel gericht 
is tegen het vonnis op 30 oktober I964 
door de burgerlijke rechtbank gewezen; 

Dat het middel dat alleen een beslissi:ng 
betreft waartegen de voorziening niet 
gericht is, bij gemis aan voorwerp, niet 
ontvankelijk is ; 

(4) Raadpl. cass., 27 april 1964 (Bull. en 
PAsrc., 1964, I, 914). 

(5) Cass., 12 mei 1958 (Bttll, en PAsrc., 
1958, I, 10'11); raadpl. cass., 30 oktober en 
13 november 1961 (ibicl., 1962, I, 236 en 308), 



-21-

W at het derde onderdeel betreft 

Overwegende dat het indienen van een 
eis tot intrekking van de nitkering tot 
onderhond de onderhondsplichtige niet 
vrijstelt van de verplichting verder de 
beslissing, die er het bedrag van bepaalt, 
nit te voeren zolang hij door middel van 
een burgerlijke rechtsvordering de ver
mindering ervan niet verkregen heeft ; 

Overwegende dat geen van de onder
delen van het middel kan aangenomen 
worden; ' 

Over het tweede middel, afgel11id nit 
de schending van de rechten van de ver
dediging, doonlat het arrest niet ingegaan 
is op de vraag van eiser strekkende tot 
het verhoor van getnigen : 

Ovei:wegende dat nit geen stnk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiser v66r het hof van beroep een vraag 
strekkende tot het verhoor van getnigen 
ingediend heeft ; , 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat, hoewel het arrest het beroepen von
nis ten voordele van eiser hervormt op 
het punt van het nitstel van de tennit
voerlegging van de veroordeling en van 
de aanvangsdatum van het niet-betalen, 
het alle kosten, behalve die van de bur
gerlijke partij, ten laste van eiser legt : 

Overwegende dat het de rechter in ho
ger beroep, die de betichting bewezen ver
klaart, vrijstaat te beslissen dat al de 
kosten ten laste van de beklaagde appel
lant znllen vallen, zelfs indien hij de door 
de eerste rechter nitgesproken veroorde
ling op bepaalde pcmten in het voordeel 
van de verdachte hervormt ; dat zijn 
beoordeling van feitelijke aard is en der
halve aan het toezicht van het Hof ont
snapt; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
En overwegende dat de snbstantiele 

of op stra:ffe 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. 

4 september 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. Rntsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. W. David (van de balie te Brngge). 

2e KAMER. - 5 september 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - DIREOTE GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN.- BETEKENING VAN DE 
VERKLARING TOT VOORZIENING. - BE
WIJS VAN DEZE BETEKENING NIET 
OVERGELEGD.·- NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

Is niet ontvanlcelijk de vom·ziening in cas
satie tegen een beslissing van de besten
dige deputatie van een provinciemacl, 
1'echtdoencle op een 1'eclarnatie tegen een 
aanslag in een directe gerneentelijke be
lasting, wannee1· uit de aan het Hof over
gelegcle stttlclcen niet blijlct dat de ve1·Jcla
ring van voo1·ziening binnen tien clagen 
betelcencl werd aan de pa1·tij tegen wie 
zij is gericht (1). (Wet van 22 jannari 
1849, art. 4, gewijzigd bij artikel 2 van 
de wet van 18 maart 1874; wet van 
22 j"Lmi 1865, art. 2, en wet van 22 jnni 
1877, art. 16.) 

(IGODT, T. GEMEENTE KOKSIJDE.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing door de Bestendige Depntatie 
van de Provincieraad van West-Vlaan
deren gewezen op 22 september 1966; 

Overwegende dat naar lnid van de 
artikelen 4 van de wet van 22 jannari 
1849, 2 van de wet van 22 j"Lmi 1865 en 
16 van de wet van 22 juni 1877, de voor
ziening op stra:ffe van verval binnen de 
tien dagen client betekend te worden 
aan de partij tegen wie zij gericht is ; 

Overwegende dat nit de stukken waar
op het Hof acht vermag te slaan niet 
blijkt dat die betekening ten deze gedaan 
werd; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

5 september 1967. - 2e kamer, -
Voo1·zitter en Ve1·slaggeve1·, H. van Beirs, 
voorzitter. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 10 januari 1967 (A1'1', cass., 1967, 
blz. 568). 



2• KAMER. - 5 september 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
EXTRA·BELASTING. - VERMOEDENS 
INGESTELD DOOR ARTIKEL 2, § 3, VAN 
DE WET VAN 16 OKTOBER 1945. -
FEITELIJKE ELEMENTEN INGEROEPEN 
DOOR DE BELASTINGPLIOHTIGE OM DEZE 
VERMOEDENS TE WEERLEGGEN.- BE
vVIJSKRAOHT VAN DEZE ELEMENTEN.
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENREOHTER. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. 
- GRENZEN VAN HET AAN DIT HOF 
OVERGELEGDE GESOHIL. 

1° De jeiten1·echte1' beoonleelt soeverein de 
bewijslcmcht van de feitelijke elementen, 
wellce doo1' cle aan de ext1·a-belasting 
onclerworpen belastingplichtige wo1·den 
ingeroepen om de feitelijke vermoedens, 
ingesteld doo1· a1·tikel 2, § 3, van de wet 
van 16 olctobe1· 1945, te wee1·leggen (1). 

2° Het hof van be1·oep, wam·bij aanhangig 
is het be1·oep van de belastingplichtige 
tegen de beslissing van de di1·ecte•n1' de1· 
belastingen, lean enlcel lcennis nemen, 
b~titen het geval van jo1•clusie of van 
ove?·macht, van de geschillen wellce aan 
cle di1·ecteur wenlen ove1·gelegd en van de 
vraagp~tnten wam·ovM' deze ambtshalve 
uitspmalc heeft gedaan (2). 

(VAN TASSEL, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

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

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder afgeleid uit het niet
naleven van artikel 14 van de wet van 
6 september 1895, vervangen door arti
kel 1 van de wet van 23 juli 1953, cloo1·clat 
de voorziening vooreerst de schending 
van een reeks wetsbepalingen inroept en 
daarna twee afzonderlijke middelen for-

(1) Oass., 5 februari 1957 (Bull. en PAsrc., 
1957, I, 668). 

(2) Oass., 11 juni 1966 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 1300); raadpl. cass., 25 oktober 1966 
en 15 februari 1967 (A1'1'. cass., 1967, blz. 270 
en 753). 
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mcueert, zonder nochtans de wetsbepa
lingen aan te duiden welke op ieder van 
die middelen betrekking hebben : 

Overwegende dat de voorziening voor 
ieder van de twee middelen. afzonderlijk 
de geschonden wetsbepalingen aanduidt; 
dat door verweerder niet beweerd wordt 
en ook niet blijkt dat ieder van die mid
delen onderscheiden grieven zou bevatten 
en dat voor ieder van die grieven de ge
schonden wetsbepalingen afzonderlijk 
zouden dienen opgegeven te worden ; 

Dat mitsdien de gTond van niet-ont
vankelijkheid niet kan aangenomen wor
den; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, 62, 63, 64 van de gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, ten deze toepasselijk inge
volge artikel19 van de wet van 16 okto
ber 1945 tot invoering van een extra
belasting op de in oorlogstijd behaalde 
exceptionele inkomsten, winsten en ba
ten, en 2, § 3, b, van die wet, doorclat het 
bestreden arrest beslist dat geacht moeten 
worden voort te komen van belastbare 
inkomsten de door de echtgenote van 
eiser in oktober 1944 aangegeven drie
honderd aandelen van de naamloze ven
nootschap " Groter Berchem >>, om de 
reden dat eiser in gebreke blijft te be
wijzen dat deze aandelen haar niet toe
behoorden en dat de aangifte niet juist 
was, terwijl het getuigenverhoor dat door 
de administratie werd gehouden, heeft 
uitgemaakt dat bedoelde aandelen aan 
een derde toebehoorden eri door de echt
genote van eiser werden aangegeven om 
het die derde mogelijk te maken ze aan 
het sequester te onttrekken, en tm·wijl 
de artikelen 62,- 63 en 64 van de gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen de administratie toelaten ge
tuigen te horen, dit verhoor aan strikte 
formaliteiten onderwerpen en namelijk 
de getuigen verplichten vooraf te " be
vestigen, onder de straffen bij de wet 
voorzien tegen de valse getuigenis, dat 
hem getuigenis oprecht en juist zal zijn », 
zodat het hofvan beroep, na aangenomen 
of althans niet betwist te hebben dat de 
getuigenissen in de door de wet voor
geschreven vorm werden afgelegd, niet 
zonder tegenstrijdigheid kon beslissen 
dat zij niet oprecht en niet juist waren : 

Overwegende dat de rechter soeverein 
de feitelijke elementen beoordeelt, name
lijk de getuigenissen, welke door de belas
tingplichtige worden ingeroepen om het 
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wettelijk vermoeden, ingesteld door arti
kel 2, § 3, van de wet van 16 oktober 
1945, te weerleggen; 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is eensdeels aan te nemen dat de getuigen 
hun verklaring hebben afgelegd met 
inachtneming van de door de wet voor
geschreven vormen, en anderdeels te 
beslissen, op grond van andere elementen, 
dat die verklarit1gen geen voldoende be
wijs van de werkelijkheid van het aan
gevoerde feit uitmaken ; dat de rechter 
door aldus te beslissen evennlli1 de be
wijskracht van die getuigenissen mis
kent; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 5, § 6, lid 2, van de wet van 
16 oktober 1945 tot invoering van een 
extra-belasting op de in oorlogstijd be
haalde inkomsten, winsten en baten, 
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wet
hoek, doo1·dat het bestreden arrest geen 
antwoord verstrekt op de conclusie waar
bij eiser, op grond van artikel 5, § 6, 
lid 2, van de wet van 16 oktober 1945, 
een aftrekking vorderde voor elk kind 
ten laste op 1 januari van elk jaar valJ. 
het belastbaar tijdperk, te1•wijl het arrest 
enkel als nieuwe eisen beschouwt die 
welke betrekking hebben op de referen
tiewinst en deaf te trekken bruto-lonen, 
en te1·wijl de aftrekking bepaald bij arti
kel 5, § 6, lid 2, van evenbedoelde wet 
client toegestaan te worden, zelfs indien 
zij een nieuwe eis uitmaakt : 

Overwegende dat de eiser in zijn con
clusie op de dubbele aftrekking aanspraak 
maakte, bepaald in artikel 5, § 6, van 
de wet van 16 oktober 1945 en aanvoerde 
dat zulks geen nieuwe eis uitmaakte, 
daar die aftrekkingen, buiten elke aan
vraag, van ambtswege door de rechter 
dienen toegekend te worden ; 

Overwegende dat het arrest die con
clusie beantwoordt door erop te wijzen 
dat verweerder terecht deed opmerken 
dat die eis aan de directeur niet werd 
ondervvorpen en dat deze over dit punt 
niet ambtshalve heeft beslist, weshalve 
die eis, als nieuwe eis, niet ontvankelijk 
was; 

Overwegende dat door « referentie
winst " het arrest kennelijk bedoelt de 
twee aftrekkingen waarop eiser aanspraak 
maakte en waaromtrent' hij beweerde dat 
zij geen nieuwe eis uitmaakten ; 

Overwegende dat het arrest, na vast
gesteld te hebben dat de aftrekking voor 

kinderen ten: laste in het bezwaarschrift 
niet werd aangevraagd en dat de directeur 
zich dienaangaande niet ambtshalve had 
uitgesproken, wettelijk heeft beslist dat 
die vraag een nieuwe eis uitmaakte en 
derhalve niet ontvankelijk was ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

5 september 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. 
Ve1·slaggeve1', H. Naulaerts. - Gelijk
luidencle conclusie, H. Krings, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HH. Lauwe (van 
de balie bij het Hof van beroep te Brus
sel) en Van Leynseele. 

ze KAMER. - 5 september 1967, 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN TEN KOHIERE BRENGEN. 
- AANSLAG GEVESTIGD BIJ TOEPASSING 
VAN ARTIKEL 74bis VAN DE GECOORDI· 
NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
INKOMSTENBELASTINGEN.- VERPLIOH· 
TING VOOR DE ADMINISTRATIE DERGE· 
LIJKE AANSLAG TE VESTIGEN WANNEER 
DE WETTELIJKE VOORWAARDEN VER· 
VULD ZIJN. 

Daa1· het de aclministratie cler cli1·ecte bel as· 
tingen niet v1·.ijstaat van cle invonle1·ing 
van een belasting af te zien, is cle ves
tiging van een niettwe aanslag overeen
komstig a1·tikel 74bis van cle gecoorcli
nee?·cle wetten bet?·etfencle de inkomsten
belastingen een verplichting voo1· de 
aclministmtie van cle cli1·ecte belastingen, 
als cle claa1·toe gestelcle wettelijke voo?'• 
waanlen ve?'vttlcl zijn ( 1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ETABLISSE· 
MENTS TEXTILES EMILE MAES ET FILS », 
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN 
FINANOIEJN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 maart 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

(1) Raadpl. cass., 22 november 1965 (A1·r. 
cctss., 1967, biz. 394). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 61, § 3, zoals gewijzigd door 
de artikelen 2, 2°, en 9, 2°, van de wet 
van 27 juli 1953, 65 en 74bis van de wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
gecoordineerd bij het besluit van de Re
gent van 15 januari 1948, 1351 van het 
Burgerlijk W etboek, cloonlat het bestre
den arrest verklaart dat de directeuT bij 
het onderzoek van de reclamatie tegen 
de aanslag 1952, navordering 1947, arti
kel 2 VN, moest onderzoeken of deze 
aanslag met inachtneming van de door 
de wet voorgeschreven substantiele for
maliteiten gevestigd was, en nu de direc
teur vaststelde dat deze aanslag ongeldig 
was omdat de substantiele formaliteiten 
voorzien bij artikel 55 van de gecoordi
neerde wetten niet nageleefd waren, de 
directeur niet bevoegd was om deze impe
ratieve vormvereisten te herstellen, en hij 
verplicht was deze onwettige aanslag te 
niet te doen en te vervangen op de wijze 
die in artikel 74bis gebiedend opgelegd 
wordt ter vrijwaring van de belangen van 
de belastingplichtige, terwijl eiseres voor
hield, enerzijds, dat de aanslag dienst
jaar 1952, navordering 1947, artikel2 VN, 
inderdaad moest te niet gedaan worden, 
maar niet opnieuw moest gevestigd wor
den of vervangen ingevolge voonneld 
artikel 74bis, nu geen enkele tekst dit 
voorschrijft en artikel 74bis gewag maakt 
van « kan de administratie ... " en, ander
zijds, vooral dat genoemde aanslag niet 
opnieuw mocht gevestigd worden of ver
vangen ingevolge artikel 74bis omdat de 
beslissing nr 7584 uitspraak doende over 
de bezwaren van 1 september 1948 en 
24 maart 1950 gericht tegen de aanslag 
van dienstjaar 1948, navordering 1947, 
artikel 10 VN, en de aanslag van het 
dienstjaar 1950, navordering 1947, arti
kel 1 VN, dus steeds tegen de aanslag 
dienstjaar 1947, gezag en kracht van 
gewijsde had, wat betreft het inkomen 
van het dienstjaar 1947 en vooral omdat 
deze beslissing nr 7584 uitsluit dat de 
administratie nog verder aanslagen zou 
vestigen, daar ze zich door deze beslis
sing nr 7584 van de zaak ontdaan had 
en op het ogenblik van de beslissing, 
dit is 21 januari, alle inkomsten die moes
ten belast worden kende en dus niet 
achteraf ontdekt heeft, wat meebracht 
dat ze deze ingevolge artikel 65 van de 
gecoordineerde wetten moest belast heb
ben en geacht wordt belast te hebben, en 
te?·wijl eiseres bovendien nog opwierp 
dat de gevestigde aanslag artikel 2 VN 
en het bezwaar ertegen volkomen over
bodig waren, zodat het arrest de in het 

middel aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft en de conclusie van eiseres 
niet gepast heeft beantwoord : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt « dat de directeur, in zijn be
slissing nr 7584 van 21 januari 1956 uit
spraak deed over de bezwaarschriften 
tegen de aanslagen 1948, navordering 
1947, 10 VN, en 1950, navordering 1947, 
1 VN ; dat deze bezwaarschriften geen 
betrekking hadden op de winsten ver
wezenlijkt op de zwarte markt ; dat de 
directeur op dezelfde dag, 21 januari 
1956, in zijn beslissing nr 7366 uitspraak 
deed over het bezwaarschrift van 27 au
gustus 1952 en ontheffing verleende onder 
meer van de aanslag 1952, navordering 
1947, 2 VN, gevestigd wegens meer
winsten in het dienstjaar 1947 verwezen
lijkt door zwarte markt operaties ; dat, 
naar aanleiding van deze laatste beslis
sing, ingevolge artikel 7 4bis van de ge
coordineerde wetten, een nieuwe aanslag 
dienstjaar 1956, navordering 1947, arti
kel 625.007, gevestigd werd op grond van 
deze meerwinst >> ; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
het onderzoek van de belastbare winst 
van het dienstjaar 1947 bij de directeur 
aanhangig werd gemaakt, niet aileen 
door het bezwaarschrift dat ingediend 
werd op 1 september 1948 tegen de oor
spronkelijke aanslag van 1948, navorde
ring 1947, doch ook door de bezwaar
schriften van 24 maart 1950, gericht 
tegen de aanslag 1950, navordering 1947, 
en van 27 augustus 1952, gericht tegen 
de aanslag van 1952, navordering 1947; 

Overwegende dat de directeur, op 
21 januari 1956, uitspraak deed over de 
drie bezwaarschriften, dat zijn beslissing 
het voorwerp uitmaakte van twee afzon
derlijke akten, namelijk nrs 7584/48-
3607/50 en nr 7366/52; 

Overwegende dat de rechtsmacht van 
de directeul' geenszins uitgeput was wan
neer hij over de eerste twee bezwaar
schriften uitspraak had gedaan, vermits 
hij nog uitspraak te doen had over het 
derde bezwaarschrift, dat ten andere 
betrekking had op andere elementen van 
de belastbare winst dan die welke het 
voorwerp uitmaken van de eerste twee 
bezwaarschriften ; dat bovendien uit de 
reeds aangehaalde vaststellingen van het 
arrest blijkt dat de nieuwe aanslag 
dienstjaal' 1956, navordering 1947, arti
kel 625.007, geen supplemer,taire aanslag 
uitmaakte, gevestigd ingevolge het onder
zoek van de bezwaarschriften tegen de 
aanslagen 1948, navordering 1947 
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(10 VN), en 1950, navordering 1947 
( 1 VN), doch een vervangende aanslag 
gevestigd op dezelfde belastbare elemen
ten als die waarop de aanslag 1952, na
vordering 1947 (2 VN), werd gevestigd, 
en zulks bij toepassing van artikel 74bis 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen ; 

Overwegende dat de vestiging van een 
vervangende aanslag, ingevolge arti
kel 7 4bis voormeld, een verplichting uit
maakt voor de administratie van de 
directe belastingen, zodra de daartoe 
gestelde wettelijke voorwaarden vervuld 
zijn; dat het de administratie niet vrij
staat van de invordering van een belas
ting af te zien ; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
wettelijk beslist en de conclusie van eise
res op passende wijze beantwoordt, om 
de in het middel aangehaalde redenen, 
dat « de werkwijze die door de directeur 
gevolgd werd niet strijdig is met de wet 
en de belangen van eiseres niet gekrenkt 
heeft >>; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

5 september 1967. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Wauters. - Gelijk
luidende conclusie, H. Krings, advocaat
generaal. - PleitC1'8, HH. Delafontaine 
(van de balie te Kortrijk) en Van Leyn
seele. 

1 e KAMER. - 7 september 1967. 

ARBEIDSONGEVAL. - BEGRIP. 

Het arbeidsongeval in de zin van de ge
coo1·dineerde Wetten bet1·efjende de Ve1'
goeding der schade voo1•tspruitende uit 
arbeidsongevallen is een schielijke ge
beu1'tenis, die een lichamelij k letsel 
teweegbrengt dat een a1·beidsongeschilct
heid of de dood van de werlcman tot ge
volg heeft en waa1·van de oorzaalc of een 

van de oorzalcen buiten het organisme 
van de getrofjene ligt (1). 

(NAAMLOZE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 
<C ROYALE BELGE ))' T. DELIRE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vom1is, op 27 juni 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te N amen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2, 6, 9 van de 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, gecoordineerd bij koninklijk be
sluitvan 28 september 1931, welke wetten 
gewijzigd en aangevuld zijn bij de besluit
wet van 9 juni 1945 en de wet van 10 juli 
1951, en 97 van de Grondwet, doordat 
het bestreden vonnis, dat de beroepen 
beslissing bevestigt, verklaart dat ver
weerder door een arbeidsongeval zou zijn 
getroffen omdat " het feit alleen op een 
wellicht onhandige wijze een voorwerp 
op te tillen dat niet bijzonder zwaar maar 
wel moeilijk te verplaatsen is, en gedu
rende de verrichting plotseling te rnoeten 
reageren om zijn evenwicht te bewaren, 
een bruuske en abnor1nale inspanning is, 
veroorzaakt door de werking van een 
uitwendige kracht )), tenvijl een inspan
ning, al is ze bruusk en abnormaal, slechts 
een arbeidsongeval volgens de wettelijke 
bewoordingen oplevert in zover ze abnor
rnaal is ten aanzien van de gewone pres
taties van de werkman, in het onder
havige geval, zoals eiseres het in de regel
rnatig in haar naarn bij de rechtbank 
neergelegde conclusie deed gelden, daar 
verweerder een werkn-:~an-verhuizer was, 
het feit aileen plotseling te reageren om 
een niet zwaar rneubel __:_ 25 kg. - m 
evenwicht te houden geenszins een abnor
rnale inspanning is ten aanzien van het 
uitgeoefende beroep, waaruit volgt dat 
door te verklaren dat verweerder door 
een arbeidsongeval is getroffen ten ge
volge van een bruuske en abnorrnale 
in.spanning die veroorzaakt is door de 
plotselinge werking van een uitwendige 
kracht, zonder uit te leggen in welk op
zicht de inspanning abnorrnaal is geweest 
ten aanzien van de gewone prestaties 

(1) Cass., 26 mei 1967, twee arresten (An·. 
cass., 1967, blz. 1178 en 1179 ; en de conclusie 
van eerste advocaat-generaal Ganshof van der 
Meersch; 30 juni 1967 (ibid., 1967, I, 1319). 
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van de betrokkene, het bestreden vonnis 
het wettelijk begrip van het arbeidsonge
val heeft miskend en het althans niet 
regehn.atig met redenen is omkleed omdat 
het, enerzijds, niet passend antwoordt 
op de conclusie van eiseres en het, ander
zijds, het voor het Hof van cassatie niet 
mogelijk maakt na te gaan in welk op
zicht de inspam1ing abnormaal was ten 
aanzien van de gewone prestaties van 
verweerder : 

Overwegende dat het arbeidsongeval 
in de zin van de gecoordineerde wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen 
een schielijke gebeurtenis is die eeu licha
m.elijk letsel teweegbrengt dat een ar
beidsongeschiktheid of de dood van de 
werkman tot gevolg heeft en waarvan 
de oorzaak of een van de oorzaken buiten 
het organisme van de getroffene ligt ; 

Dat, welke ook de gewone prestaties 
van de werknemer zijn of de gewone 
omstandigheden waaronder het werk 
wordt verricht, het arbeidsongeval, zoals 
elk ongeval, op zichzelf een abnormale 
gebem·tenis is ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

7 september 1967. - Ie kamer. -
Voo?·zitte?', H. Bayot, eerste voorzitter.
Verslaggever, H. Valentin. - Gelijk
luidende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, eerste advocaat-generaal. 
Pleite?·s, HH. Simont en Fally. 

Dezelfde dag is een analoog arrest ge
wezen op de voorziening tegen een vonnis 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel inzake de naamloze vennootschap 
« Belgische maatschappij voor algemene 
verzekeringen op het leven en tegen onge
vallen '' tegen ,Joe Balouka. 

I_e KAMER. - 7 september 1967, 

1° VERZEKERINGEN.- VERPLIOHTE 
AANSPRAKELI.JKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE l\IIOTORRI.JTUIGEN. - PERSONEN. 
BENADEELD DOOR HET GEBRUIK VAN 
EEN NIET GEIDENTIFIOEERD l\IIOTOR
RI.JTUIG. - PERSONEN DIE TEGENOVER 

HET GEMEENSCHAPPELI.JK MOTOR
WAARBORGFONDS EEN RECHT OP SCHA
DELOOSSTELLING KUNNEN DOEN GEL
DEN. - TOEKENNINGSVOORWAARDEN 
EN OlVIVANG VAN DIT RECHT DOOR DE 
KONING BEPAALD. 

20 VERZEKERINGEN. - VERPLICHTE 
AANSPRAKELI.JKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE l\IIOTORRI.JTUIGEN. - PERSONEN 
BENADEELD DOOR HET GEBRUIK VAN 
EEN NIET GEIDENTIFICEERD l\IIOTOR
RI.JTUIG.- VERPLIOHTING VOOR DEZE 
PERSONEN HET ONGEVAL AAN TE GEVEN 
BI.J HET GEMEENSCHAPPELI.JK MOTOR
WAARBORGFONDS BINNEN DE TERJ\III.JN 
VAN EEN .JAAR TE REKENENVAN DE DAG 
VAN HET ONGEVAL.- 0P STRAFFE VAN 
VERVAL VOORGESCHREVEN TERlVII.JN. 

1 o De pe1·sonen die door het geb1·uik van 
een 1uiet ge~dentificeerd moto?Tijtuig be
nadeeld zijn kunnen tegenove?· het Ge
meenschappelijk lVI otorwaa?·bo1·gjonds 
voo?' de ve?'goeding van hun lichamelijke 
schade een ?'echt op schadeloosstelling 
cloen gelcle1u, waarvan de Koning cle toe
kenningsvom·waarclen en de omvang be
paalt. (Wet van 1 juli 1956 betref
fende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtui~ 
gen, art 16.) 

2° Op strafje van ve1·val moeten de pm·sonen, 
benacleelcl door eeiU ongeval aat VC1'00T
zaakt is door een niet ge~denti ficeenl 
motO?'?'ijtuig, binnen ae te?·mijn van een 
jaa1· na de clag van het ongeval dit aan
geven bij het Gemeenschappelijk Motor
wam·bo?·gfonds. (Koninkl. besl. van 5 ja
nuari 1957, art. 5, lid 2.) 

(LECLERCQ EN LITISCONSORTEN, T. ONDER
LINGE VERZEKERINGSVERENIGING « GE
lVIEENSCHAPPELI.JK 1\iOTORWAARBORG
FONDS ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 maart 1965 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
scheJ.lding van artikel 97 van de Grand
wet, cloonlat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld « dat de zoon van 
de gedaagden in hoger beroep (thans 
eisers) om het leven was gekomen in een 
verkeersongeval dat heeft plaatsgehad 
te Ligny in de nacht van 31 oktober op 
1 november 1960, dat de vermoedelijke 
dader van het ongeval, een zekere Franck, 



-27-

uit dien hoofde naar de Correctionele 
Recht bank te N amen werd verwezen en 
werd vrijgesproken bij vonnis van 22 juni 
1962, hetwelk bij arrest van het Hof van 
beroep te Luik van 27 november. 1962 
werd bevestigd, en dat de aangifte van 
het ongeval toegeschreven aa~l een onbe
kend gebleven dader, op 29 april1963 aan 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds werd gedaan "• de rechtsvordering 
door de eisers tegen verweerster ingesteld 
tot vergoeding van hun nadeel ten ge
volge van het overlijden van hun zoon, 
bij toepassing van artikel 5, lid 2, van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1957 
hetwelk bepaalt dat de benadeelden, op 
straffe van verval van recht, het ongeval 
aan het gemeenschappelijk waarborg
fonds moeten aangeven binnen de termijn 
van een jaar, niet ontvaJ:lkelijk heeft ver
klaard op grond dat de door de eisers 
aangevoerde dwaling dat zij tot aan de 
vrijspraak van de heer Franck geloofd 
hebben dat hij aansprakelijk was :i:nge
volge de tegen hem ingestelde vervol
gingen, als rechtvaardiging voor het feit 
dat ze aan het Gemeenschappelijk Waar
borgfonds geen aangifte hebben gedaan 
bitmen de termijn van een jaar te rekenen 
van de dag van het ongeval « geenszil>s 
het karakter had van een met overmacht 
gelijkstaande onoverkomelijke dwaling; 
dat niets de gedaagden in hoger beroep 
belette het ongeval aan het Gemeenschap
pelijk Waarborgfonds aan. te geven; dat 
de vrijspraak van een beklaagde geen 
gebeurtenis was die niet kon worden 
voorzien en zulks ten deze nog minder 
het geval was, aangezien Franck nooit 
had opgehouden zijn schuld te ontken
nen "• tenvijl deze reden niet voldoende 
naar recht antwoordt op het middel in 
hun conclusie door de eisers voorgesteld 
waarbij zij, om het op een vermoeden 
van nalatigheid gegrond verval af te wen
den, de onoverkomelijke dwalit>g hadden 
afgeleid uit de bijzonderheden en de dmrr 
van het ten laste van Franck ingestelde 
onderzoek, dat tot gevolg had dat << het 
normale tijdsverloop vooraleer inzage 
kon worden genomen van het strafdossier 
nog na de termijn van een jaar voort
duurde >> en uit de pogil>g tot minnelijke 
regeling van de verzekeraar van de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid inzake 
motorrijtuigen van genoemde Franck 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) en deze reden bovendien niet pas
send antwoordt op bedoeld middel waar
bij de dwaling van de eisers juridisch 
was omschreven als << dwaling omtrent 
de persoon >> welke de nietigheid mee-

brengt van elke afstand tot dagvaarding 
van het Gemeenschappelijk Waarborg
fonds die voortvloeit uit het feit dat ze 
aan dit fonds het ongeval niet hebben 
aangegeven binnen de h1.m opgelegde 
termijn, en om hiervan de draagwijdte 
te beoordelen eveneens diende te worden 
opgemerkt dat de procedure tegen ge
noemd fonds in elk geval niet kon worden 
afgehandeld daar << de strafvervolging de 
burgerlijke zaak schorst " (schending van 
dezelfde wetsbepaling) : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
de vordering van de eisers tegen verweer
ster vervallen is bij gebrek aan bewijs 
van de met overmacht gelijkstaande 
onoverkomelijke dwaling die hun zou 
belet hebben hun verplichting nate ko
men om het ongeval aan verweerster 
aan te geven bitmen de bij artikel5, lid 2, 
van het koninklijk besluit van 5 januari 
1957 opgelegde termijn; 

Dat het zijn beslissing hierop stewlt 
dat << de vrijspraak van een beklaagde 
geen gebe1.rrtenis is die niet kan worden 
voorzien "• te 1neer daar ter zake de ver
moedelijke dader van het ongeval zijn 
schuld was blijven ontkeimen, en dat 
<< niets >> de eisers belette de ongevals
aangifte te doen ; 

Overwegende dat het arrest, door die 
overwegingen, voldoet · aan de bij arti
kel 97 van de Grondwet voorgeschreven 
vormverplichting ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 16 van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen, 1, 5, lid 2, van het koninklijk 
besluit van 5 januari 1957 tot bepaling 
van de toekenningsvoorwaarden en van 
de omvang der·rechten van de benadeel
den tegenover het Gemeenschappelijk 
W aarborgfonds, bedoeld bij de voormelde 
wet, en 97 van de Grondwet, do01·dat het 
bestreden arrest, na eraan heritmerd te 
hebben << dat de zoon van de gedaagden 
in hoger beroep (thans eisers) om het 
leven was gekomen in een verkeersonge
val dat heeft plaatsgehad te Ligny in de 
nacht van 31 oktober op 1 november 
1960, dat de vermoedelijke dader van 
het ongeval, een zekere Franck, uit dien 
hoofde naar de Correctionele Rechtbank 
te N amen werd verwezen en werd vrij
gesproken bij vonnis van 22 juni 1962, 
hetwelk bij arrest van het Hof van beroep 
te Luik van 27 november 1962 werd be
vestigd "• de rechtsvordering door de. ei-



-28-

sers bij explootvan 30 oktober 1963 tegen 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, thans verweerster, ingesteld tot 
vergoeding van hem nadeel ten gevolge 
van het aan een onbekend gebleven dader 
toegeschreven overlijden van hem zoon, 
bij toepassing van artikel 5 van het ~o
ninklijk besluit van 5 januari 1957 met 
ontvankelijk heeft verklaard op grond dat 
de ongevalsaangifte op 29 april 1963 was 
gedaan, dit is dus na het verstrijken van 
de bij deze wettelijke bepaling vastge
stelde termijn van een jaar te rekenen 
van de dag van het ongeval, te1·wijl, 
« wanneer het motorrijtuig niet gei:den
tificeerd is, de personen, benadeeld door 
het gebruik van dit rijtuig, voor de ver
goeding van hun lichamelijke schade een 
recht op schadeloosstelling kunnen doen 
gelden, waarvan de Koning de toeken
ningsvoorwaarden en de omvang ?e: 
paalt '' (artikel 16 van de wet van 1 Jnh 
1956), en de Koning heeft verklaard 
« dat het Gemeenschappelijk Waarborg
fonds in de plaats wordt gesteld van de 
verplichtingen van de aansprakelijke 
dader, voor de vergoeding van de schade 
voortvloeiende nit lichamelijke letsels, in 
Belgie veroorzaakt door motorrijtuigen 
die krachtens de wet van 1 juli 1956 moe
ten verzekerd zijn, wanneer is komen 
vast te staan dat het ongeval veroorzaakt 
is door een niet gei:dentificeerd motor
rijtuig '' (artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 5 januari 1957), tenvijl, door 
vervolgens de benadeelden te verplichten, 
op straffe van verval van recht, het onge
val bilmen de termijn van een jaar te 
rekenen van de dag van het ongeval aan 
het Gemeenschappelijk W aarborgfonds 
aan te geven (artikel 5, lid 2, van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1957), 
de Koning impliciet, maar duidelijk, als 
vertrekpunt van deze termijn, ten aan
zien van ongevallen die aan een onbekend 
gebleven dader zijn toe te schrijven, het 
ogenblik heeft genomen waarop is komen 
vast te staan dat het ongeval veroorzaakt 
is door een niet gei:dentificeerd motor
rijtuig, zodat, aangezien dit vertrekpunt, 
volgens de vaststellingen van het arrest, 
de datum is waarop Franck definitief 
werd vrijgesproken van de telastlegging 
van onopzettelijk doden op de persoon 
van de zoon van de eisers, dit is 27 no
vember 1962, de ongevalsaangifte van 
29 april 1963 slechts voor niet-tijdig kon 
worden gehouden en de rechtsvordering 
van 30 oktober 1963 niet ontvankelijk 
kon worden verklaard dan met schending 
van de in het middel aangeduide wets
bepalingen, inzonderheid artikel 5 van 

het koninklijk besluit van 5 januari 1957 : 
Overwegende dat artikel16 van d~ wet 

van 1 juli 1956 betreffende de verphchte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen bepaalt dat de personen be
nadeeld door het gebruik van een niet 
gei:dentificeerd motorrijtuig tegenover 
het Gemeenschappelijk W aarborgfonds, 
voor de vergoeding van hun lichamelijke 
schade, een recht op schadeloosstelling 
kunnen doen gelden, waarvan de Koning 
de toekenningsvoorwaarden en de om
vang bepaalt ; 

Dat de artikelen 1, 2, 3 en 4 van het 
koninklijk besluit van 5 januari 1957, 
genomen tot uitvoering van de genoemde 
wet, de omvang van het rec~~ op scha;de
loosstelling afbakenen, terWlJl de artike
len 5 en 6 er de toekenningsvoorwaarden 
van vaststellen ; 

Overwegende dat de door het middel 
voorgestelde uitlegging niet kan verenigd 
worden met de heldere en nauwkeunge 
tekst van voormeld artilml 5, lid 2; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen dat de aangifte dienden gedaan 
te worden binnen de termijn van een 
jaar te rekenen van de dag van het onge
val, een juiste toepassing van voormelde 
bepaling heeft gemaakt ; 

Overwegende dat het middel, dat ~iet 
ontvankelijk is in zover het de schendmg 
aanvoert van artikel 97 van de Grondwet 
daar het niet opgeeft in welk opzicht 
het vormvoorschrift van deze bepaling 
werd geschonden, voor het overige naar 
recht faalt ; 

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

7 september 1967. - 1e kamer. -
Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.
Vm·slaggever, H. Busin.- Gelijkluiaende 
conclttsie, H. Ganshof van der Meersch, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Dassesse en Bayart. 

1 e KAMER. - 7 september 1967. 

1D RECHTBANKEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 0VERWEGING DAT DE JURI
DISOHE STELLING VAN EEN PARTIJ DOOR 
DE TEGENPARTIJ NIET BETWIST WORDT. 
- 0VERWEGING DIE DE BESLISSING 
VAN DE REOHTER NIET KAN REOHT
VAARDIGEN. 



2D BESLAG. - ONROEREND BESLAG. -
BEVEL DAT AAN RET BESLAG VOOR
AFGAAT. - 0VERSOHRIJVING VAN DIT 
BEVEL. - BEVEL DAT NIET BINNEN DE 
WETTELIJKE TERMIJN GEVOLGD IS DOOR 
EEN BEHOORLIJK OVERGESOHREVEN EX
PLOOT VAN BESLAG. - VERKOOP VAN 
RET ONROEREND GOED DIE NIETTEMIN 
KAN UITGEVOERD WORDEN. 

3D BESLAG. - ONROEREND BESLAG. -
BEVEL DAT AAN RET BESLAG VOOR
AFGAAT.- GEBREK AAN VERMELDING 
VAN DE OVERSOHRIJVING VAN DIT BE
VEL IN RET HYPOTHEOAIR GETUIG
SOHRIFT. - GEBREK DAT DE WETTE
LIJKE WAARBORG WELKE UIT DEZE 
OVERSOHRIJVING VOORTVLOEIT NIET 
WEGNEEMT. 

1 D Daa1· de 1'echte1·, om de geg1·ondheid van 
de eis te onde1·zoeken, tot plicht heeft het 
.itwidisch ka1·akte1· van de hem oveJ•ge
legde en als vaststaand eTlcende feiten 
na te gaan, kan de ove1·weging dat de 
ju1·idische stelling van een pa1·tij doo1• 
de tegenpa1·tij niet betwist wordt de be
slissing van de 1·echter niet rechtvaar
digen (1). 

(1) R.aadpl. cass., 27 november 1959 en 
10 juni 1960 (Bull. en PAsro., 1960, I, 371 
en 1166); 20 april 1961 (ibid., 1961, I, 889). 

(2) Een scheidsrechterlijke l)eslissing, welke 
uitvoerbaar verklaard werd bij beschikking 
van de voorzitter van de R.echtbank van 
eerste aanleg te Brussel, had aannemer X 
veroordeeld tot betaling van bepaalde sommen 
aan de verweerders. 

Krachtens deze beslissing hebben deze laat
sten aan hun schuldenaar X op 19 oktober 
1957 een bevel doen betekenen dat voorafgaat 
aan het beslag van zijn onroerende goederen 
en o.a. van een bepaald onroerend goed. Dit 
bevel werd regelmatig op 21 oktober 1957 
overgeschreven in de registers van de bewaring 
der hypotheken. 

Op 8 november 1957 heeft eiser, hypotheek
bewaarder, wiens aansprakelijkheid in prin
cipe geregeld wordt bij artikel 128 van de wet 
van 16 december 1851, aan de notaris die de 
akte van verkoop diende op te stellen, een 
hypothecair getuigschrift afgeleverd, doch hij 
verzuimde hierop het aan het beslag vooraf
gaand bevel te vermelden. 

Op 18 februari 1958 werd het onroerend 
goed verkocht zonder rekening te houden 
met het bevel en, na regeling van de hypo
thecaire schuldvorderingen, werd de opbrengst 
van de verkoop volledig aan de verkoper
schuldenaar overhandigd. 

Doeh reeds op 29 oktober 1957 stelde X 
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2D De ve1·koop van een om•oe1·end goea, na 
de oveTsclH'ijving van het aan het beslag 
vooTafgaand bevel tot betaling, w01·dt 
uitgevoe1·d wanneeT het bevel niet binnen 
de WettelijJce teTmijn gevolgd WOTdt a001' 
een beho01·lijk ove1·gesch1'even exploot 
van beslag of, althans, aooT een ve1'
nieuwing van de ove1·sch1-i.iving (2). 
(Wet van 16 augustus 1854, art. 17, 
27 en 28.) 

3D Het geb1·ek aan veTmelding van de ove1'
scMijving van het aan het beslag voomf
gaande bevel in het d001' ae bewaaTaeJ• 
de1· hypotheken afgegeven getuigscMift 
neemt de wettelijke waa1·bo1·g welke uit 
deze oveTschTijving voo1·tvloeit niet weg. 

(THIRY, T. BONNETAIN 
EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

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

een rechtsgeding in tot vernietiging van de 
beslissing waarop de vervolging was gesteund. 
Daar de bevoegdheid van de scheidsrechtel' 
ten einde was op 9 maart 1959, toen de be
slissing werd gewezen, heeft het Hof van 
beroep te Brussel op dit beroep de scheids
rechterlijke beslissing vernietigd en heeft 
aile uitvoeringsmaatregelen nietig verklaard. 

De verweerders hebben alsdan een rechts
geding ingesteld voor de R.echtbank van 
koophandel te Brussel ten einde de veroor
deling te bekomen van hun schuldenaar, op 
dezelfde grond als die welke door de scheids
rechterlijke beslissing aangenomen werd ; op 
17 februari 1961 heeft het Hof van beroep te 
Brussel, in hoger beroep op deze eis recht
doende, aannemer X veroordeeld tot beta
ling van de gevraagde geldsommen. De po
gingen om dit arrest uit te voeren leidden 
tot eeh proces-verbaal van niet-bevinding 

Op 11 april en 9 oktober 1958 deden de 
verweerders aan hun schuldenaar een tweede 
en derde, aan het beslag voorafgaand, bevel 
betekenen en de den het telkens overschrij
ven, hoewel het onroerend goed in werke
lijkheid reeds op 18 februari van hetzelfde 
jaar en buiten hun weten verkocht was. 

Het feit dat het onroerend goed verkocht 
was, hebben de verweerders eerst vernomen 
in de loop van de door hen gevoerde rechts
pleging van bewarend beslag op de door de 
huurders van het onroerend goed aan hun 
schuldenaar verschuldigde huurgelden. 
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Over de eerste twee middelen samen, 
afgeleid, het ee1·ste, uit de schending van 
de artikelen 1176, 1177, 1179 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1317, 1319, 1320, 
1322 van hetzelfde wetboek betreffende 
de bewijskracht van de akten (ten deze, 
de conclusie van eiser voor het hof van 
beroep), 1382, 1383 van hetzelfde wet
hoek, 128 van de hypotheekwet van 
16 december 1851, 11, 15 (welk artikel 15 
gewijzigd is bij artikel 34 van het ko
ninklijk besluit nr 300 van 30 maart 1936, 
bekrachtigd bij het enige artikel van de 
wet van 4 mei 1936), 17, inzonderheid 
lid 1, 2, 3, 4 en 5 (welk artikel 17 in lid 1 
gewijzigd is bij artikel 10 van de wet 
van 10 oktober 1913 en in lid 2, 3, 4 en 5 
bij artikel 3 van de wet van 30 juli 1938), 
27, 28, 52 van de wet van 15 augustus 
1854 op de gerechtelijke uitwinning en 
97 van de Grondwet, doonlat het hof 
van beroep dat de gegrondheid moest 
beoordelen van de vordering van de 
eerste en tweede verweerder mn, onder 
meer, eiser aansprakelijk te doen ver
klaren voor de schade welke ze, volgens 
lnm bewering, hebben geleden ten ge
volge van de op 18 februari 1958 door 
tussenkmnst van derde verweerder ver
richte verkoop van het aan hun schul
denaar toebehorend onroerend goed dat 
is aangeduid in het aan het beslag vooraf
gaand bevel tot betaling dat ze op 19 ok
tober 1957 aan deze schuldenaar hadden 
laten betekenen en op 21 oktober 1957 
op het hypotheekkantoor hadden doen 
overschrijven, welke aansprakelijkheid ze 
stmmden op het feit dat het hypothecan·e 
getuigschrift dat eiser op 8 november 
1957 heeft afgegeven aan de met de ver
koop belaste notaris, derde verweerder, 
geen melding maakte van de overschrij
ving van htm bevel, en dat moest ant
woorden op de conclusie van eiser die, 
enerzijds, deed gelden dat de eerste twee 
verweerders, die binnen de termijn van 
zes maanden genomnd bevel niet door 
het beslag hadden laten volgen, evenmin 
de overschrijving van bedoeld bevel had
den vernieuwd, zodat dit bevel van 
rechtswege was vervallen, en die, ander
zijds, betwistte dat de vermelding van de 
overschrijving in het getuigschrift waarin 
ze was weggelaten de notaris zou belet 
hebben tot vaststellnlg van de verkoop 
van het goed over te gaan, betoogde dat 
zelfs zonder dit verzuim « dergelijke ver
koop had mogelijk geweest " en, boven
dien, « dat hij had moeten worden ten 
uitvoer gebracht "• dus een volledig ge
volg hebben, niet aileen in de door de 
eerste rechter aangenomen stellnlg, dit is 

tegen consignatie, 1naar ook « als het 
bevel van 19 oktober 1957 vervallen of 
vernietigd, was, hetgeen gebem·de ... ,, 
en die uit het feit dat de eerste twee ver
weerders het bevel van 19 oktober 1957 
hadden laten vervallen, uitdrukkelijk 
afl.eidde dat zij « lnm rechten hadden 
verloren " en aldus deed gelden dat door 
dit bevel niet in stand te houden op de 
bij de wet voorgeschreven wijze, de be
scherming die voor hen voortvloeide nit 
de overschrijving van htm bevel door 
lnm eigen toedoen was verdwenen en 
niet ten gevolge van het hem verweten 
verzuim, zodat dit verzuinl niet de oor
zaak was van de schade waarvan ze de 
vergoeding vorderden, de beslissing van 
de eerste rechter bevestigt die de rechts
vordering gegrond had verklaard in zover 
ze gericht was tegen eiser, doordat het 
arrest om aldus te beslissen hoofdzakelijk 
hierop stetmt dat de overschrijving van 
het bevel van 19 okto ber 19 57 de verkoop 
op 18 februari 1958 van het erin aange
duid onroerend goed alsook de overhan
diging van de prijs aan de verkoper onder 
aftrek van sommige bedragen onmogelijk 
had m.oeten malmn, dat deze verkoop 
en betaling kon geschieden ten gevolge 
van de weglating van genoemd bevel 
in het hypothecair getuigschrift dat op 
8 november 1957 aan de met de verkoop 
belaste notaris is afgegeven, dat niet 
wordt betwist dat bedoeld bevel, op 
21 oktober 1957 overgeschreven op de 
bewaring der hypotheken, het onroerend 
goed waarop het betrekking had gedu
rende zes maanden niet beschikbaar 
maakte of althans de verkoop ervan 
slechts mogelijk had gemaakt tegen con
signatie van voldoend geld om de eerste 
twee verweerders schadeloos te stellen, 
dat dit niet-beschikbaar-zijn was gewaar
borgd door de aan eiser opgelegde ver
plichting om in elk met betrekking tot 
genoemd goed afgegeven hypothecair 
getuigschrift het bevel te vermelden in 
zover de afgifte ervan plaatshad binnen 
de zes maanden na de overschrijving van 
het bevel in zijn registers, dat het weg
laten van die vermelding in het getuig
schrift dat hij binnen die termijn afgaf 
aan notaris Lesaffre, belast 1net de ver
koop van het in het bevel aangeduid 
onroerend goed, tot gevolg had dat de 
eerste twee verweerders lnm waarborg 
werd ontnmnen en ze tegenover een on
vermogende schuldenaar werden ge
plaatst, dat dit verzuim eiser aansprake
lijk maakt voor de schade die er voor de 
eerste twee verweerders uit ontstaat, 
zoals artikel 128, § 2, van de wet van 
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16 december 1851 het bepaalt, en dat, 
zonder de fout van eiser, de verkoop 
van het onro'erend goed aangeduid in het 
bevel van 19 oktober 1957 slechts had 
kunnen geschieden tegen consignatie van 
voldoend geld om de eerste twee ver
weerders schadeloos te stellen, uit welke 
overwegingen het hof afleidt dat er een 
stellig oorzakelijk verband bestaat tussen 
die fout en de schade welke voor de ver
weerders voortvloeit uit het verlies van 
de waarborg van hun schuldvordering, 
welk verlies aileen aan de fout van eiser 
zou te wijten zijn, tenvijl, ee1·ste onde~·cleel, 
de bescherming aan de vervolgende 
schuldeiser toegekend bij artikel 27 van 
de wet van 15 augustus 1854 op de ge
rechtelijke uitwinning, dit is het niet 
beschikbaar zijn van het in het bevel 
aangeduid onroerend goed, niet bestaat 
in de onmogelijkheid voor de schuldenaar 
om dit onroerend goed nog te verkopen, 
tenzij de consignatie wordt gedaan waar
van sprake in artikel 28 van dezelfde 
wet, maar wel in het feit dat wanneer 
hij een dergelijke handeling verricht, 
welk geval nu juist in voormeld artikel 28 
wordt bedoeld, de overgang van eigen
dom, ten aanzien van de vervolgende 
schuldeiser, niet geschiedt zolang het 
door het beslag gevormd beletsel blijft 
bestaan, om echter plaats te hebben 
vanaf het verdwijnen van dit beletsel, 
wat gelijkstaat met een opschortende 
voorwaarde, zodat de vervolgende sclmld
eiser die verzuimt binnen de vereiste 
termijn zijn bevel te laten volgen door 
een procedure van onroerend beslag, of 
die althans verwaarloost de vernieuwing 
van de overschrijving van zijn bevel te 
vragen, er zelf voor zorgt dat de voor
waarde wordt vervuld die de uitwerking 
van de verkoop opschort welke zijn 
schuldenaar heeft verricht met overtre
ding van voormeld artikel 27 en, bijge
volg, door zijn eigen toedoen, zoals eiser 
het staande hield, de bescherming ver
liest welke de overschrijving van het 
bevel hem had kunnen verzekeren (scherr
ding van alle in het middel aangeduide 
wetsbepalingen, behalve de artike
len 1317, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk vVetboek); tweecle oncle1·deel, verre 
van ervan af te zien te betwisten dat 
de overschrijving van het bevel de ver
lwop van het erin aangeduid onroerend 
goed niet zou mogelijk gemaakt hebben, 
tenzij tegen de in artikel 28 van de wet 
van 15 augustus 1854 bedoelde consigna
tie, eiser, integendeel, stelde dat zelfs de 
vermelding van deze overschrijving in 
het hypothecair getuigschrift van 8 no-

vember 1957 de notaris niet verhinderd 
zou hebben tot de verkoop over te gaan 
en dat die verkoop bovendien volmaakt 
geldig kon worden (schending van de 
artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van 
het Bmgerlijk Wetboek) ; cle1'de onde1'cleel, 
de bescherming aan de vervolgende 
schuldeiser verleend bij artikel 27 van 
de wet van 15 augustus 1854 op de ge
rechtelijke uitwinning voortvloeit nit de 
overschrijving zelf van het aan het onroe
rend beslag voorafgaand bevel en niet 
nit de kennisgeving die de bewaarder 
ervan aan derden zou kunnen doen, zodat 
het gebrek aan vermelding van de over
schrijving in het hypothecaire getuig
schrift van 8 november 1957 deze be
scherming niet kon ontnemen aan de 
schuldeisers die hun bevel hebben doen 
overschrijven en derhalve niet de oorzaak 
kan zijn waardoor ze de bescherming heb
ben verloren (schending van alle in het 
middel aangeduide bepalingen, behalve 
de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); vienle 
onde1·deel, het hof van beroep in elk geval 
nalaat passend te antwoorden op de 
stelling die eiser bij conclusie hieruit 
heeft afgeleid dat de oorzaak van de 
door de eerste twee verweerders aange
voerde schade uitsluitend lag in het feit 
dat zijzelfhun bevel van 19 oktober 1957 
hadden laten vervallen (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); het tweede, 
nit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doonlat, in verband met de 
conclusie van eiser die deed gelden, ener
zijds, dat zelfs indien het getuigschrift 
van 8 november 1957 de overschrijving 
van het bevel van 19 oktober 1957 had 
vermeld, de verkoop van het onroerend 
goed niet aileen" had mogelijk geweest ,, 
n1aar ook " had moeten worden ten uit
voer gebracht ,, onder meer in het geval 
dat genoemd bevel zou vernietigd gewor
den zijn, en, anderzijds, dat dit laatste 
zich had voorgedaan aangezien een arrest 
van het Hof van beroep te Brussel van 
4 maart 1959 de titel op grond waarvan 
genoemd bevel was betekend, en " aile 
daden van tenuitvoerlegging >> krachtens 
dit bevel verricht, n1.et terugwerkende 
kracht had vernietigd, het bestreden 
arrest verklaart « dat zonder de fout van 
Thiry de verkoop van het in het bevel 
van 19 oktober 1957 aangeduid onroerend 
goed slechts had kunnen plaatshebben 
tegen consignatie van voldoend geld om 
de echtgenoten Bonnetain schadeloos te 
stellen ; dat het niet mogelijk is te ver
klaren dat ze niet de nodige maatregelen 
zouden getroffen hebben tot behoud van 
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hun waarborg ; dat hun wil geen afstand 
te doen van de zekerheid die ze bezaten 
blijkt uit de opeenvolgende bevelen tot 
betaling welke ze aan hem schuldenaar 
betekenden zonder dat ze wisten dat het 
goed verkocht was; ... dat zo de echt
genoten Bonnetain weliswaar geen titel 
hadden om hun procedure tot onroerend 
beslag voort te zetten, het bestaan en 
het bedrag van hun schuldvordering vol
doende naar recht bewezen waren om hen 
in staat te stellen als bewarende maat
regel het behoud te bekomen van de 
waarborg die voor hen de geldsommen 
hadden gevormd die, zonder de nalatig
heid van Thiry, in consignatie hadden 
kunnen gegeven worden ,, terwijl die 
motivering, benevens het feit dat ze 
gesteemd is op de reeds in het eerste 
middel bekritiseerde stelling, volgens 
welke de verkoop van het bedoeld onroe
rend goed op 18 febrctari 1958 niet had 
keun1en plaatshebben, niet passend ant
woordt op het middel van eiser volgens 
hetwelk er geen oorzakelijk verband 
bestond tussen de hem verweten fout, 
te weten het verzuimen in het getuig
schrift van 8 november 1957 van de over
schrijving van het bevel van 19 oktober 
1957, en de schade, omdat, zelfs indien 
het getuigschrift behoorlijk het bestaan 
van dit bevel had vermeld, de vernieti
ging van dit laatste de eerste twee ver
weerders toch hem bescherming had ant
nomen welke de overschrijving van het 
bevel had kunnen verzekeren : 

W at het tweede onderdeel van het 
eerste middel betreft : 

Overwegende dat de vaststelling van 
het arrest volgens welke het niet betwist 
was dat " het aan het beslag voorafgaand 
bevel van 19 oktober 1957 het in het 
bevel aangeduid goed gedurende een ter
mijn van zes 1naanden onbeschikbaar 
maakte af althans de verkoop ervan 
slechts had mogelijk gemaakt tegen con
signatie van een voldoende bedrag )), zon
der invloed is op de wettelijkheid van 
de bestreden beslissing ; 

Dat immers de overweging dat de 
juridische stelling van een partij niet 
door de tegenpartij wordt betwist, de 
beslissing van de rechter niet kan verant
woorden; 

Dat derhalve dit onderdeel van het 
middel wegens het ontbreken van belang 
niet ontvankelijk is ; 

W at het overige van de middelen be
treft : 

Overwegende dat weliswaar uit de 

artikelen 17, 2 7 en 2 8 van de wet van 
15 augustus 1854 volgt dat de verkoop 
van een onroerend goed, na de over
schrijving van het aan het beslag vooraf
gaand bevel tot betaling, uitgevoerd 
wordt wanneer, zoals ten deze, het bevel 
niet binnen de wettelijke termijn wordt 
gevolgd door een behoorlijk overgeschre
·ven exploot van beslag of, althans, door 
een vernieuwing van de overschrijving; 

Dat evenzo het gebrek aan vermelding 
in het door de bewaarder der hypotheken 
afgegeven hypothecair getuigschrift de 
wettelijke waarborg niet wegneemt welke 
uit die overschrijving voortvloeit; 

Maar overwegende dat het arrest heeft 
kunnen beslissen, zonder de in het middel 
aangeduide bepalingen te schenden, dat 
de bij eiser vastgestelde font verzuimd 
te hebben de overschrijving van het bevel 
te vermelden in het v66r de verkoop 
afgegeven hypothecair getuigschrift, niet
tegenstaande de terugwerkende uitwer
king van die verkoop, schade heeft berok
kend aan de verweerders. Bonnetain en 
Tiberghien die, daar ze van deze verkoop 
niet op de hoogte waren, geen recht van 
voorrang op de prijs hebben kunnen 
genieten; 

Dat het arrest dienaangaande, en na 
te hebben gewezen op de vaste wil van 
de genoe1nde verweerders om geen af
stand te doen van hun waarborg, vast
stelt " dat zo de echtgenoten Bonnetain 
weliswaar geen titel hadden om hun pro
cedure tot onroerend beslag voort te 
zetten, het bestaan en het bedrag van 
hun schuldvordering voldoende naar 
recht bewezen waren om hen in staat 
te stellen als bewarende maatregel het 
behoud te bekomen van de waarborg 
die voor hen de geldsommen hadden ge
vormd die, zonder de nalatigheid van 
Thiry, in consignatie hadden kunnen 
gegeven worden " ; 

Overwegende, aan de andere kant, dat 
door erop te wijzen dat, zonder de fout 
van eiser, de verkoop van het onroerend 
goed slechts had kunnen plaatshebben 
tegen consignatie van voldoend geld om 
de schuldvordering van de genoemde 
verweerders te waarborgen, en door te 
stellen dat het verval van het bevel niet 
het gevolg was van hun nalatigheid, maar 
van de onwetendheid waarin ze door de 
fout van eiser verkeerden, het arrest 
passend antwoordt op de conclusie waar
bij eiser betoogde dat de oorzaak van de 
schade uitsluitend ligt in het feit dat 
deze verweerders hun bevel van 19 okto
ber 1957 hadden laten vervallen; 

Overwegende, ten slotte, dat door 
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eraan toe te voegen dat de nietigverkla
ring van het bevel bij het arrest van 
4 maart 1959 van het Hof van beroep 
te Brussel de verweerders niet zou belet 
hebben de maatregelen te treffen tot 
behoud van hun waarborg welke hun 
door de fout van eiser was ontnomen, 
het arrest de in het tweede middel be
doelde argtunentatie passend beant
woordt; 

Overwegende dat de middelen niet 
kunnen worden aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, doo1·dat het hof van beroep, 
dat moest antwoorden op de conclusie 

. waarbij eiser, voor het geval dat, zoals 
de verweerders het beweerden, de oor
zaak van de door hen geleden schade zou 
liggen in het feit dat het hypothecair 
getuigschrift op 8 november 1957 afge
geven door eiser het bevel van 19 oktober 
1957 noch de overschrijving ervan ver
meldde, uitdrukkelijk deed gelden dat 
indien de notaris, vooraleer aan de schul
denaar van de verweerders op een datum, 
die volgens eiser 18 april 1958 is, het 
saldo van de penningen voortkomende 
van de verkoop af te geven, na aanzuive
ring van de hypothecaire schulden, er
voor had gezorgd, zoals hij het had moe
ten doen, een nieuw hypothecair getuig
schrift te lichten, waarvan niets kon doen 
geloven dat het dezelfde vergissing als het 
vorige bevatte, de schade niet zou zijn 
ontstaan, wat erop neerkwam te beweren 
dat er zich tussen de hem toegeschreven 
font en de schade waarvoor de verweer
ders hem wilden aansprakelijk stellen, 
een door de nota.ris gemaakte font had 
geplaatst wellm alleen de gehele schade 
had veroorzaakt, zich ertoe beperl>:t te 
verklaren dat er ten laste van de notaris 
geen enkele font is bewezen die in oor
zakelijk verband staat met de schade, 
en zulks op grand dat de notaris niet kan 
worde~1. verweten dat hij op de dag van 
de verkoop geen nieuw getuigschrift 
heeft gelicht en dat, zelfs indien hij infor
maties had ingewonnen op de bewaring 
der hypotheken, wat hij beweert gedaan 
te hebben zonder daarvan echter het 
bewijs te leveren, om te weten of de toe
stand op het tijdstip van de verkoop de
zelfde was als die op het ogenblil( van de 
afgifte van het getuigschrift, men hem ai
leen had kunnen antwoorden dat sinds 
8 november 1957 geen enkele inschrijving 
was genomen, hetgeen met de werkelijk
heid overeenkwam, terwijl, door alleen de 
gevolgen van een eventuele informatie 
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van de notaris nate gaan, en niet die van 
de afgifte van een nieuw getuigschrift, en 
door alleen rekening te houden met de 
toestand op de dag van de verkoop, maar 
niet met die op de dag van de overhan
diging van de penningen aan de verkoper, 
en door zich, bijgevolg, te plaatsen op 
een tijdstip dat verschilt van dit waarop 
men zich, volgens eiser, moest plaatsen 
om de aansprakelijkheid voor de schade 
te beoordelen, het hof van beroep de 
conclusie van eiser niet passend beant
woordt en derhalve zijn beslissing niet 
wettelijk verantwoordt : 

Overwegende dat eiser verweerder 
Lesaffre niet verweet dat hij geen nieuw 
getuigschrift had gelicht op de daa zelf 
van de overhandiging van de penn'ingen 
aan de verkoper, dit is op 18 april 1958, 
of zelfs niet op de dag waarop een nieuw 
bevel door de verweerders Bonnetain en 
Tiberghien was overgeschreven, dit is 
op 16 april 1958; 

Dat derhalve, door vast te stellen dat 
tegen verweerder Lesaffre niet als grief 
kan worden aangevoerd dat hij geen 
nieuw getuigschrift heeft gelicht op de 
dag van de verkoop, dat hij de onjuist
heid van het op 8 november 1957 afge
geven getuigschrift niet hoefde te ver
moeden, zodat hij zijn informatie met 
het oog op de verkoop kon beperken tot 
de periode na die datum, en, ten slotte, 
dat ten tijde van de verkoop geen enkele 
inschrijving of overschrijving was ge
nomen sinds 8 november 1957, het arrest 
passend de in het middel bedoelde con
clusie beantwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

7 september 1967. - 1e kamer. 
Voo1·z~tter, H. Bayot, eerste voorzitter.
V m·slaggeve1·, H. Legros. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Ganshof van der Meersch, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Faures, Fally en Dassesse. 

1e KAMER.- 8 september 1967. 

PENSIOENEN. - PENSIOEN vAN DE 
ZELFSTANDIGEN.- INVORDERING VAN 
DE BIJDRAGEN VERSCHULDIGD TER 
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UITVOERING VAN DE WETTEN VAN 
30 JUNI EN 28 MAART 1960. - VIJF
JARIGE VERJARING VASTGESTELD DOOR 
DE WET VAN 12 APRIL 1965. - UIT
GANGSPUNT EN TOEPASSINGSSFEER VAN 
DEZE BEPALING. 

De vijjjaTige ve1ja1·ing vooT de invorcle1·ing 
van de bijclmgen vm·schttlcligd te1• nit
voe?·ing van de wetten van 30 jtmi 1956 
en 28 maa1·t 1960 bet?·efjende het onder
domspensioen cle1· zelfstandigen, vastge
steld door de wet van 12 ap1·il 1965, 
loopt vanaf de 1e jannm·i die volgt op 
het jaar waa?'VOO?' de bijclmgen ve?'schnl
digcl zijn en is van toepassing op alle 
rechtsvonlm·ingen, behalve op die welke, 
op cle clatnm van het in werking t1•eden 
van de. wet, het voorwe1•p hebben ttitge
maakt van beslissingen waa1·tegen geen 
gewoon Techtsmiclclel meer kan aange
voe?·d wm·den of die niet meer vat bam· zijn 
voor voorziening in cassatie ( 1). (Wet 
van 12 april 1965, art. 1 en 2.) 

(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN 
DER ZELFSTANDIGEN, T. MOOREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 november 1964 in hoger 
beroep gewezen door de rechtbank van 
eerste aanleg te V eurne ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 8 van de wet van 
30 juni 1956 betreffende het ouderdoms
pensioen der zelfstandigen, 63, 69, 72 
en 73 van de wet van 28 maart 1960 be
treffende het rust- en overlevingspensioen 
van de zelfstandigen, 17, 7 2, 7 5 en 7 6 
van de wet van 31 augustus 1963 betref
fende het rust- en overlevingspensioen 
van de zelfstandigen, doonlat het bestre
den vonnis, hoewel eiser heeft laten gel
den dat hij op 12 december 1960 aan 
verweerder de door artikel 8 van de voor
melde wet van 30 jtmi 1956 voorziene 
vordering had gericht, dat de rechts
vordering met als voorwerp de bijdragen 
voor de jaren 1956 tot 1959 door exploot 
van 23 juli 1963 was ingeleid, en dat 
dienvolgens deze rechtsvordering, over
eenkomstig de bepalingen van artikel 8 
van voormelde wet van 30 juni 1956 

(1) Oass., 9 maart 1967 (A1'1', cass., 1967, 
blz. 864). 

niet verjaard was, beslist dat de rechts
vordering van eiser, voor zover zij de 
bijdragen voor de jaren 1956 en 1957 als 
voorwerp had, verjaard was, om de reden 
dat uit artikel 72 van voormelde wet 
van 31 augustus 1963 bleek dat, met 
uitzondering van de bijdragen voor het 
tweede sen1ester 1963, alle andere bijdra
gen onder toepassing vielen van deze 
nieuwe wet, en 1neer bepaald van haar 
artikell7, volgens hetwelk het invorderen 
van de bijdragen verjaart na vijf jaar te 
rekenen van de 1 e januari van het jaar 
waarvoor zij verschuldigd zijn, te1·wijl uit 
de hager ingeroepen artikelen 7 2, 7 5 en 7 6 
van de wet van 31 augustus 1963 en 63, 
69, 72 en 73 van de wet van 28 maart 
1960 volgt dat de verjaring der bijdragen 
verschuldigd voor perioden welke I ja
nuari 1960 voorafgaan, beheerst bleef 
door de bepalingen van voormelde wet 
van 30 juni 1956, en meer bepaald door. 
artikel 8 van deze wet, en niet door arti
kel 17 van de wet van 31 augustus 1963, 
en dienvolgens, daar eiser zijn rechts
vordering had ingesteld minder dan drie 
jaren na de aan verweerder overeenkom
stig gezegd artikel 8 van de wet van 
30 jmti 1956 gerichte vordering, deze 
rechtsvordering niet verjaard was : 

Overwegende dat de vordering, inge
steld bij dagvaarding van 23 juli 1963, 
strekte tot de betaling door verweerder 
van de wettelijke bijdragen betreffende 
het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen voor de jaren 1956 tot en 
met 1959; dat de rechter, hierop stetmend 
dat zulkdanige vordering, ingevolge arti
kel 17 van de wet van 31 augustus 1963, 
verjaart na vijf jaar te rekenen van de 
1 e januari die volgt op het jaar waar
voor de bijdragen verschuldigd zijn, 
beslist dat enkel de bijdragen vanaf het 
jaar 1958 verschuldigd zijn; 

Overwegende dat, luidens artikel 1 
van de wet van 12 april 1965, de vorde
ring van de bijdragen, verschuldigd 
krachtens de wetten van 30 jmii 1956 
en 28 maart 1960, verjaart na vijf jaar 
te rekenen van de 1 e januari die volgt 
op het jaar waarvoor zij verschuldigd 
zijn ; dat die wetsbepaling van toepassing 
is op aUe rechtsvorderingen betreffende 
gezegde bijdragen, behalve op die welke, 
op de datum van het in werking treden 
van.de wet, het voorwerp hebben uitge
maakt van beslissingen waartegen geen 
gewone rechtsmiddelen meer kunnen 
aangewend worden of die niet meer vat
baar zijn voor voorziening in cassatie; 

Overwegende dat het niet blijkt dat 
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het bestreden vonnis betekend werd ; 
dat eiser zich in cassatie heeft voorzien 
en dat de voorziening op 3 augustus 1966 
ter griffie van het Hof werd neergelegd ; 

Overwegende dat de wet van 12 april 
1965, ten deze, van toepassing is en dat 
de bestreden beslissing mitsdien wette
lijk gerechtvaardigd is ; 

W aaruit volgt dat het middel, bij ge
brek aan belang, niet ontvankelijk is ; 

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

8 september 1967. - 18 kamer. -
Voo1·zitter, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter.- Verslaggeve1·, 
H. Delahaye.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Bayart. 

1e KAMER.- 8 september 1967. 

RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
STRAFZAKEN. - GEZAG OP BURGERLIJK 
GEBIED. - VRIJSPRAAK VAN DE TE
LASTLEGGING VAN ONOPZETTELIJK TOE
BRENGEN VAN LIOHAMELIJKE LETSE
LEN. - LATER BURGERLIJK GESCHIL. 
- BESLISSING VOLGENS WELKE DE 
VRIJSPRAAK GEEN BELETSEL VORMT 
VOOR DE OP ARTIKEL 1384, LID 1, VAN 
HET BURGERLIJK WETBOEK GEGRONDE 
RECHTSVORDERING TOT AANSPRAKE
LIJKVERKLARING.- GEEN MISKENNING 
VAN HET GEZAG VAN HET RECHTERLIJK 
GEWIJSDE. 

Het gezag van het 1'echterlijk gewijsde van 
een doo1· een strafgerecht gewezen an·est 
wordt niet miskend doo1· de 1·echte1· die 
kennis neemt van een later burge1·lijk 
geschil en beslist, dat de vrijspmak van 
ve1•wee1·der, vetvolgcl wegens onopzette
lijk toebrengen van lichamelijke letselen, 
geen beletsel vo1·mt vom· de 1'echtsvotde-
1'ing totaanspmkelijkve1·klating, geg1'0;t:d 
op attikel1384, licl1, van het Burge1·l~Jk 
Wetboek (1). 

(1) Raadpl. cass., 23 juni 1932 (Bull. en 
PAsrc., 1932, I, 200) en de opmerkingen yan 
Procureur-generaal P. Leclercq; cass. fr., 
24 april 1929 (Dall., 1930, I, 41); cass. fr., 
28 oktober 1954 (D. H., 1955, blz. 18). Zie DE 
PAGE, T1·aite tflementai1'e de d1·oit civil, d. III, 
3• uitg., blz. 1059, B; VAN RoYE, JJ!fanuel de la 

(DE STOBBELEER EN LITISCONSORTEN, 
T, HOLEMANS EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 mei 1966 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de verweersters : 

Over de door de verweersters opge
worpen grond van niet-ontvankelijkheid : 

Overwegende dat de door de eisers 
voorgestelde middelen uitsluitend gericht 
zijn tegen de beslissing over de aansprake
lijkheid ; dat geen middel voorgesteld 
wordt tegen de beslissing waarbij de eis 
in vrijwaring, tegen de verweersters inge
steld, ongegrond wordt verklaard; 

Dat de voorziening, dienvolgens, niet 
ontvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen verweerder : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1321, 
1322, 1384, alinea 1, 1351 van het Bur
gerlijk Wetboek, 13 van de wet van 
17 april 1878 dat de kracht van gewijsde 
aan de op strafgebied uitgesproken ar
resten verleent, van de bewijskracht en 
het gezag van gewijsde van het arrest 
door het Hof van beroep te Gent tussen 
partijen op 25 juni 1960 uitgesproken, 
en van artikel 97 van de Grondwet, clom·
dat het bestreden arrest, na vastgesteld 
te hebben dat wijlen Van de Kerkhove 
vrijgesproken werd van de betic~ting 
van onvrijwillige slagen of verwondrngen 
door een in kracht van gewijsde getreden 
beslissing, door het Hof van beroep te 
Gent, rechtdoende in correctionele zaken, 
op 25 juni 1960 uitgesproken, beslist 
heeft dat deze vrijspraak << niet in de 
weg staat van de op artikel1384 van het 
Burgerlijk Wetboek gebaseerde aanspra
kelijkheidsvordering" die door verweer
der tegen Van de Kerkhove op grond 
van dezelfde feiten werd ingesteld en 

pa1·tie civile, nr 578, blz. 565, en« Rapports aux 
journees franco-belgo-luxembourgeoises de 
Science penale a Luxembourg " van 5 en 6 mei 
1967 betreffende « l'autorite de la chose jugee 
au repressif sur le proces civil ulterieur », 
in Revue de d1·oit penal, 1967, blz. 635 tot 
733, en inzonderheid het verslag van de 
H. TROUSSE, blz. 696 en volg. 
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doze. beslissing gegrond heeft op de over
wegmg dat het gezag van gewijsde van 
het correctioneel arrest " zich enll::el uit
strekt tot wat beslist werd en tot de mo
tieven die de onmisbare steun van de 
beslissin~. vormen, te weten dat geen 
persoonhJke fout ten laste van wijlen 
Van de Kerkhove bewezen werd >> en 
bijgevolg de eisers, rechthebbenden 'van 
wijlen Van de Kerll:hove, veroordeeld 
heeft tot het betalen, aan verweerder 
van de definitieve som van 4.351 franker{ 
van de provisionele som van 100.000 fr., 
als schadeloosstelling van de schade die 
berokkend werd door de gebrekkige zaak 
'Y.aarvoor Van de Kerkhove aansprake
hJk verklaard werd op grond van arti
kel .~384 van het Bmgerlijk Wetboek, 
tenmJl het arrest van het Hof van beroep
te Gent van 25 juni 1960, waarvan het ge
zag van gewijsde door het bestreden ar
rest niet aanvaard werd, Van de Kerk
hove vrijspreekt van de tegen hem inge
brachte beschuldiging van onvrijwillige 
slag en of verwondingen on1 red en dat 1nen 
de oorzaak niet kon vaststellen van. het 
breken van de verbindingsdarm niet 
betwiste oorsprong van het ongeval'waar
van verweerder het slachtoffer was teT
wijl het bestreden arrest, door te beslissen 
dat het enige vraagp1.mt dat door de 
str:afrechter beoordeeld werd de afwezig
held was van een persoonlijke fout van 
Van de Kerkhove, dit wil zeggen de afwe
zighmd van een oorzakelijk verband 
tussen de activiteit of gedraging van Van 
de Kerkhove en de totstandkoming van 
de scb.ade, van het bedoeld arrest een 
interpretatie geeft die onverenigbaar is 
n1.et de bewoordingen ervan en de bewijs
kracht en de kracht van gewijsde mis
kent die er 1noet aan gehecht worden 
(schending meer bepaald van de arti
kelen 1319, 1321, 1351 van het Bur
gerlijk Wetboek); teTwijl inderdaad het 
arrest van 25 j1.mi 1960 de vrijspraak 
van Van de Kerkhove gegrond had op 
de overweging dat " geen afdoend en 
gemotiveerd advies verstrekt wordt over 
de oorzaak van het breken van de ver
bindingsdarm » die " de onmiddellijke 
oorzaak was van het kwestieus ongeval », 
dat " het niet bewezen is dat eiser het 
breken van een plooibare darm moest 
v.oorzien » en dat het " trouwens geens
zms va~tstaat dat het mogelijk zou zijn, 
d~?r m1ddel van rennnen, op doelmatige 
WlJZe de gevolgen van het breken van 
plooidarmen te voorkomen of te beper
ken »; teTwijl de onmisbare steun van de 
vrijspraak van Van de Kerkhove door 
het arrest van 25 jtmi 1960 bijgevolg was 

het gebrek aan bewijs van een zogezegd 
gebrek van de zaak als oorzaak van het 
on~~val ; teTwijl het bestreden arrest, in 
stnJd met gezegd arrest van 25 juni 1960 
beslist dat << het scheuren van de darU.:. 
een gebrek van de zaak daarstelde » • 
zodat het bestreden arrest de lrracht var{ 
gewijsde van het arrest van 25 juni 1960 
miskent : 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het middel staande houdt, het arrest van 
25 jtmi 1~60, wa~~bij derechtsvoorganger 
van de e1sers Vl'lJgesproken werd wegens 
het veroorzaken van onvrijwillige slagen 
of verwondingen aan verweerder de 
vrijspraak niet grondt op de reder{ dat 
het niet bewezen is dat de oorzaak van 
het ongeval te wijten was aan een gebrek 
van de ~aak, ten deze een gebrek van 
d.e kerm1smolen ; dat het, inderdaad, op 
e1gen gronden vaststelt : 1 o dat de val 
van het schuitje van de kermismolen 
veroorzaakt werd door het brel~en van 
een verbindingsdarm; 2° dat de oorzaak 
van het breken van die verbindingsdarm 
onbekend is ; 3° dat het niet bewezen 
is dat de rechtsvoorganger van de eisers 
het breken van de plooibare darm moest 
voorzien; 

Dat, ver van het gebrek van de zaak 
als n~e~ bewezen te aanzien, het, met 
verWlJZmg naar het advies van een des
kcmdige, releveert " dat de aansluiting 
zou kmu1en verwezenlijkt worden met 
veiliger middelen dan plooidarmen », des 
t~ meer daaJ; de mogelijkheid niet inge
Zlen wordt " door middel van remmen 
op doelmatige wijze de gevolgen van het 
breken van plooidarmen te voorkomen 
of te beperken » ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
zonder d~ in het middel aangehaald~ 
wetsbepalmgen te schenden, kon beslissen 
dat het ongeval gebemde ten gevolge 
van het scheuren van een gummidarm 
en dat de juiste oorsprong van het gebrek 
onverschillig is ten amlZien van de aan
sprakelijkheid van de eigenaar-uitbater 
van de molen, vermits, hoe dan ook ge
bleken is dat deze molen voor nor~aal 
gebruik ongeschikt was en het ongeval 
daardoor werd veroorzaakt en dat over
macht, fout van een derde of font van 
het slachtoffer uitgesloten zijn ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, dooTdat het bestreden arrest 
beslist dat het kwestieus ongeval te 
wijten is aan het gebrek van de zaak 
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die door wijlen Van de Kerkho:ye ge
bruikt werd en deze beslissing grondt 
op de « oordeellumdige en afdoende 
overwegingen waarbij het beroepen von
nis de aansprakelijkheid van Van de 
Kerkhove op grond van artikel 1384, 
alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek 
aangen01nen had, overwegi:ngen die door 
het bestreden arrest worden bijgetre
den ,, teTwijl de eerste rechter beslist 
had dat « omtrent de oorzaak van het 
scheuren van de betrokken gummislang 
niets 1net zekerheid kon worden vastge
stelcl, tenzij dat het niet in de gebruikte 
gronclstof kon worden gezocht " ; te1·wijl 
het tegenstrijdig is het gebrek van de 
zaak als oorzaak van het ongeval als 
bewezen te beschouwen, op grond van 
de overwegingen van het beroepen von
nis waarbij expliciet vastgesteld werd 
dat niets met zekerheid kon worden vast
gesteld betreffende deze oorzaak; te1·wijl 
deze strijdigheid tussen de motieven van 
het bestreden arrest met het gebrek aan 
de door artikel 97 van de Grondwet ver
eiste motivering gelijkstaat : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
het ongeval te wijten is aan het scheuren 
van een gu1nmidarm ; 

Overwegende dat het niet strijdig is 
vast te stellen, enerzijds, dat deze darm 
een gebrek vertoonde en, anderzijds, 
« dat de juiste oorsprong van het aan
geklaagde gebrek onverschillig is " ; 

Dat het micldel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het dercle middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Gronclwet, 1384 van het Burgerlijk Wet
hoek, doonlat het bestreden arrest de 
eisers veroordeelt tot schadevergoecling 
op grond van artikel 1384, alinea 1, 
van het Burgerlijk Wetboek, om reden 
dat wijlen Van de Kerkhove aanspra
kelijk was voor de « gebrekkige zaak " 
die hij gebruikt had, zoncler de conclu
sies van wijlen Van de Kerkhove te 
beantwoorden in zoverre zij staande 
hielclen dat « de strafrechter besloot dat 
het ongeval te wijten was aan een on
voorzienbaar feit, dat zulks voor Van de 
Kerkhove het geval van overmacht uit
maakt, dat volgens de strafrechter clus 
bewezen is l>, en dat << verweerder geens
zins aantoont dat, buiten de elementen 
door de strafrechter gekend (strafonder
zoek en deskundige verslagen), enig nieuw 
element zou bijgekomen zijn, waaruit 
het bewijs van de oorzaak van het onge
val of van het gebrek cler zaak of de 
zekere en formele uitsluiting van de fout 
van het slachtoffer zelf zou geleverd 

zijn "• teTwijl, om regelmatig gemotiveercl 
te zijn, de rechterlijke beslissingen al de 
door de partijen in regelmatig neerge
legde conclusies voorgestelde middelen 
mDeten beantwoorden ; tenvijl 1ninstens 
uit de motivering van het bestreden ar
rest onmogelijk kan opgemaakt worden 
of de rechter in feite heeft willen beslissen 
dat het niet juist was clat de strafrechter 
beslist had clat het ongE)val te wijten was 
aan een onvoorzienbaar feit, dan wel of 
hij in rechte heeft willen beslissen dat, 
zelfs indien zulks juist was, dit onvoor
zienbaar feit geen geval van overmacht 
zou uitgemaakt hebben, dat de aanspra
kelijkheid van Van de Kerkhove zou 
uitgesloten hebben; teTwijl evenmin kan 
uitgemaakt worden of de rechter zijn 
beslissing heeft gegrond op nieuwe ele
menten die door de strafrechter niet 
gekend waren clan wel of hij in rechte 
heeft will en beslissen dat hij, ondanks 
de beslissing van de strafrechter nopens 
het gebrek aan bewijs van de oorzaak 
van het ongeval en van het gebrek van 
de zaak, het recht had op de door de 
strafrechter reeds gekende feiten te steu
nen om te beslissen dat de oorzaak van 
het ongeval en het gebrek van de zaak 
bewezen waren ; te1·wijl de onduidelijk
heid van deze motivering het Hof in de 
omnogelijkheid stelt zijn controlerecht 
uit te oefenen over de wettelijkheid van 
het bestreden arrest, en met het gebrek 
aan de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering gelijkstaat : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de conclusie van de rechtsvoorganger van 
de eisers passend en zonder clubbelzin
nigheid beantwoordt door er op te wij
zen dat, « zo de 1notivering van de 
correctionele rechter een twijfel nopens 
het bestaan van een gebrek zou laten 
cloorschemeren (wat Van de Kerkhove, 
toenmalige betichte, beweert, trouwens 
gans ten onrechte daar de correctionele 
rechter zelf verklaarde dat zijn beslissing 
geen afbreuk deed aan de gebeurlijke 
aansprakelijkheid op groncl van arti
kel 1384 van het Burgerlijk Wetboek), 
deze twijfel, die hoe clan ook niet een 
onmisbare steun van de vrijspraak zou 
zijn, geen gezag van gewijscle zou heb
ben >> en « dat overmacht, fout van een 
derde of fout van het slachtoffer uitge
sloten zijn >> ; dat het, om het gebrek 
van de zaak als bewezen te beschouwen, 
met verwijzing naar de beweegredenen 
van de eerste rechter, uitdrukkelijk steunt 
op het strafrechtelijk onderzoek ; 

Dat het . middel feitelijke grondslag 
mist; 
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En overwegende dat de verwerping 
van de voorziening de eis tot gemeen
verklaring van het arrest ten aanzien 
van de verweersters zonder. voorwerp 
laat; 

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

8 september 1967. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Delahaye.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
te1'8, !IH. Struye, Bayart en Van Ryn. 

18 KAMER.- 8 september 1967. 

OVEREENKOMST. - BEWIJSKRACHT 
TUSSEN PARTIJEN.- KooP.- RECH
TER DIE AAN DE OVEREENKOMST DE 
UITWERKING ERKENT DIE ZIJ, IN DE 
UITLEGGING DIE HIJ ERVAN GEEFT, 
WETTELIJK TUSSEN PARTIJEN HEEFT. 
- GEEN SCHENDING VAN ARTIKEL ll34 
VAN HET BuRGERLIJK WETBOEK. 

De 1·echter rniskent de bewijsk1·acht van 
een koopcont1·act niet, rnaa1· verzekert 
aan clit contract cle uitwe1·king welke cle 
pm·tijen gewilcl hebben, als hij aan het 
ten verzoeke van de verkope1' opgernaakte 
plan, wam·naar het cont1·act in ve~·bancl 
met de oppe1·vlakte van cle verkochte 
g1·ond ve1·wijst, wegens de e1·in begane 
vergissing geen bew~jskmcht erkent (1). 
(Burg. Wetb., art. ll34.) 

(NAUWELAERTS EN LITISCONSORTEN, 
T. VAN DEN HEUVEL.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 juni 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel ; 

(1) Cass., 17 februari 1966 (Bttll. en PASIC., 
1966, I, 791) en 23 september 1966 (ArT. 
cass., 1967, biz. 93), 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 646, 1122, 
ll34 en 1582 van het Burgerlijk 'Vet

. boek, doo1·clat het bestreden vonnis de 
vordering van de verweerders ontvan
kelijk verklaart om de redenen dat de 
afpaling een tweezijdige rechtsverhande
ling is die eri:n bestaat, op tegenspreke
lijke wijze, de scheidingslijn tussen twee 
eigendommen te bepale:n en door blij
ve:nde uitwe:ndige tekens aan te duiden, 
en dat de opmeting van landmeter Van 
Balberghe, in opdracht van de verkopers, 
niet als een proces-verbaal van afpaling 
kan gelden, te1·wijl de verweerder, door 
het beding te ondertekenen waarbij hun 
eigendomstitel verw:ijst naar het verka
velings- en afmetingsplan van gezegde 
la:ndmeter en aldus naar de door hem 
bepaalde scheidingslijn en de door hem 
geplaatste palen, met de melding dat de 
uitgedrukte grootte van de loten niet was 
gewaarborgd, contractueel ertoe gehou
den zijn die scheidingslijn en die minne
lijke afpalu1.g te eerbiedigen, en tenoijl 
het bestreden vonnis, door de verweer
ders toe te laten een nieuwe opmetil).g 
en afpaling te vorderen, de bindende 
kracht van de overeenkomst schendt : 

Overwegende dat het middel het von
nis verw:ijt de vordering van de ver
weerders, streklmnde tot afpaling, ont
vankelijk te hebben verklaard, hoewel 
deze laatsten contractueel verbonden 
waren door h1.m eigendomstitel, die naar 
het verkavelings- en opmetingsplan van 
landmeter Van Balberghe verwees met 
melding dat de grootte van de loten niet 
gewaarborgd was ; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, bij overneming van de redenen van 
de eerste rechter, aan het verslag van 
gezegde landmeter geen bindende kracht 
toekent omdat het een flagrante vergis
sing bevat derwijze dat de verweerders 
een belangrijk tekort in oppervlakte had
den en de eisers een belangr:ijk teveel, 
terwijl, integendeel, bij plaatsing van de 
palen zoals door de gerechtelijke des
kundige was voorgesteld, iedere partij 
ongeveer de oppervlakte verkrijgt die zij 
aankocht; 

Overwegende dat, door aldus aan bo
venvermeld verslag gezag te ontkennen 
op grond van de erin begane vergissing, 
het vonnis, verre van de bindende kracht 
van de door partijen gesloten koopover
eenkon1.st te miskennen, er :integendeel 
toe strekt aan die overeenkomst de door 
gezegde partijen bedoelde uitwerking te 
verzekeren ; 
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Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

01n die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt de eisers in de kosten. 

8 september 1967. - 1e kamer. -
V oorzitter, H. De Bersaques, raadsheer 
waarne1nend voorzitter. - V M'slaggever, 
H. Rutsaert. - Gelijklt<idende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Philips en Bayart. 

28 KAMER. - 11 september 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -BUR· 
GERLIJKE REOHTSVORDERING. - CON· 
OLUSIE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
WAARBIJ ZIJ NAUWKEURIGE GEGEVENS 
AANVOERT TEN BEWIJZE VAN RET 
lVIISDRIJF DAT ZIJ DE BEKLAAGDE TEN 
LASTE LEGT. - GEEN PASSEND ANT· 
WOORD. - NrET lVIET REDENEN OM· 
KLEDE BESLISSING. 

Is niet met 1·eclenen omkleecl cle beslissing, 
clie het door de bu1•ge1'l~jke pa1•tij aan 
cle belclaagcle ten laste · gelegde rnisd1·ij f 
niet bewezen ve1·lclam·t, zonder passencl 
te antwoonlen op cle conclusie waarbij 
cle btwge1'lijke pa1·tij nauwkeu1•ige gege
vens aanvoe1·t ten bewijze van clit rnis
clrijf (1). (Grondwet, art. 97.) 

(REQUIER; ADAMO, T. REQUIER.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 december 1966 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik; 

A. Op de voorziening van Raymond 
Requier, beklaagde : 

Overwege;nde dat de substa;ntiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvorme;n werden ;nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

(I) Cass., 26 eptember 1966 (An·. cass., 
1967, biz. 117). 

B. Op de voorziening van Salvatore 
Adamo, burgerlijke partij : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Gro;ndwet, 
clo01·clat het bestreden arrest de burger
lijke rechtsvordering van eiser niet ont
vankelijk verklaart, op grond dat uit 
geen mikel stuk van het dossier blijkt 
dat de beldaagde gedurende de psriode 
van 22 april tot 8 juli 1963 de belangen 
heeft behartigd of eenvoudig een plaats 
heeft bezorgd voor een andere zanger 
of artiest dan eiser, dat die;ntengevolge 
krachtens artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 10 april 1954 de wettelijke 
verplichtingen betreffende de vergunning 
en het maximum bedrag van de commis
sielonen voor die periode niet op hem 
toepasselijk waren, dat eiser niet bewijst 
dat de drie muzikanten wier naam hij 
heeft opgegeven, door tussenkomst van 
beklaagde in die;nst genome;n zijn, dat 
het feit dat het door deze muzikanten 
gevormde orkest er zich niet toe beperkte 
de zangnummers van eiser te begeleiden, 
gee;n voldoende bewijs is dat het van hem 
onafhankelijk was en met hem niet een 
enkele formatie vormde en dat in dat 
opzicht de stell:ing van beklaagde beves
tigd schijnt door de overeenkomst van 
22 april 1963 waarin bedongen wordt 
dat de verschuldigde comrnissie berekend 
wordt op het bedrag van de bezoldiging 
voor het optreden van « Adamo en zijn 
orkest >> en door eisers verklari;ng van 
9 september 1964 waarin sprake is van 
« het orkest dat hem regelrp.atig bege
leidde "' zonde1· te antwo01·den op de aa;n
vullende conclusie waarbij eiser stelde 
dat een Brussels orkest (de Speyders), 
dat een ander orkest is dan datgene 
waarover het arrest zich heeft uitgespro
ken, door beklaagde gedm·ende de periode 
tussen 22 april en 8 juli 1963 was aan
gewezen voor de muziekuitvoering tij dens 
de dansavond die de heer Alexandre in 
de· « Las Vegas >> had ingericht, en tot 
staving van deze bewering zich heriep 
op de verldaring van laatstgenoemde 
gedurende het o;nderzoek en subsidiair, 
ter bevestiging van het feit, vE>rzocht 
hetzij een aanvullend onderzoek in te 
stellen, hetzij de getuige Alexandre op 
de terechtzitting te verhoren : 

Overwegende dat eiser tot sta.ving van 
zijn rechtsvordering voor het hof van 
beroep beweerde dat gedurende de pe
riode tijdens welke hij door een contract 
met verweerder verbonden was geweest, 
met name van 22 april tot 8 juli 1963, 
deze laatste zich terzelfdertijd bezig had 
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gehouden met het aanwerven van andere 
artiesten, over welk punt eiser zich op 
het getuigenis van een zekere heer 
Alexandre beriep ; 

Overwegende dat op verweerders tegen
werping dat hij nooit de gelegenheid had 
gehad om op het getuigenis van de voor
noemde Alexandre te antwoorden en dat 
het door die getuige aangewezen orkest 
datgene was dat eiser begeleidde, deze 
laatste bij aanvullende conclusie deed 
gelden dat volgens dit getuigenis ver
weerder een ander orkest had aangewor
ven dan datgene dat eiser gewoonlijk 
begeleidde en het gedttrende de voor
melde periode bij de voornoemde Alex
andre had geplaatst om tijdens een dans
avond voor de muziek te zorgen, en, ter 
bevestiging van dit feit, verzocht hetzij 
een aanvullend onderzoek in te stellen 
hetzij de getuige Alexandre op de terecht
zitting te verlwren ; 

Overwegende dat het arrest op deze 
conclusie niet heeft geantwoord, zodat 
het middel gegrond is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van Requier en veroordeelt hem 
in de kosten van zijn voorziening ; op 
de voorziening van Adamo, vernietigt 
het bestreden arrest, in zover het recht
doet op de burgerlijke rechtsvordering 
die door eiser is ingesteld; beveelt dat 
van het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in_ de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

11 september 1967. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1•slaggeve1·, H. de Waersegger. - Ge
lijkluidende oonolusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. De 
Bruyn en Faures. 

2e KAMER. - 11 september 1967. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN.- MIDDEL WAARBIJ EEN GEBREK 
AAN ANTWOORD OP EEN VERWEER INGE
ROEPEN WORDT. - PASSEND ANT
WOORD. - MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST. 

Mist feitelijke grondslag het middel clat 
een gebrek aan antwo01·d op een 1·egel-

matig in oonolusie voorged1·agen venveer 
inroept, wannee1· dit ve1·wee1· in de be
streden beslissing, hetzij uitd1Ytkkelijk, 
hetzij implioiet pass end is beantwooi·cl. 
(Grondwet, art. 97.) 

(HERREGODS, T. VERREYDT q.q.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 januari 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doo1·clat het bestreden arrest 
niet regelmatig met redenen omkleed is, 
daar het geen antwoord geeft op het ver
weer door eiser in zijn conclusie afgeleid 
uit het feit << dat de deskundige Roger 
aangetoond heeft, zonder op dit punt 
tegengesproken te worden, .. . dat geen 
twee seconden verlopen waren tussen 
het ogenblik waarop de voetganger in 
looppas te midden van de rijbaan ver
scheen en zonder uit te kijken, voor de 
wagen terechtkwam en het ogenblik van 
de aanrijding; dat het redelijkerwijze 
voor de conclusienemer onmogelijk was 
zullm plotse hindernis te voorzien en te 
vermijden '' : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat << volgens een algemeen geldende 
plicht van ·voorzichtigheid Herregods 
bijzonder moest opletten of er achter 
de stilstaande tram geen reizigers waren 
die de rijbaan konden oversteken om 
het trottoir te bereiken; dat een derge
lijk oversteken, onmiddellijk na de halte 
van een spoorwagen op zijn regelmatige 
stopplaats, moet worden gerekend tot 
de wegbelemmeringen waarop een nor
maal voorzichtig autobestuurder bedacht 
moet zijn; dat Herregods, die een derge
lijke hindernis moest voorzien, bovendien 
zijn vaart moest verminderen " ; 

Dat het arrest daarna vaststelt dat de 
snelheid van eisers wagen << vast en zeker 
grater was dan de door de omstandig
heden vereiste "• aangezien, op grond van 
de bereke11ingstabellen die de technische 
raadsman van beklaagde voorstelde, de 
snelheid van zijn wagen << 40 kin per nur 
had moeten zijn " om met zekerheid het 
ongeval te vermijden, terwijl eiser erkent 
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dat hij « tegen ongeveer 60 km per uur 
reed»; 

Dat het arrest niettemin het feit dat 
de voetganger de rijbaan heeft overge
stoken in aanmerking neemt en hem 
wegens de aldus begane fout gedeeltelijk 
aansprakelijk stelt voor het ongeval, 
doch daaraan toevoegt dat, in strijd met 
wat eiser beweerde, de voetganger slechts 
« het laatste gedeelte van zijn traject al 
lopend a:flegde >> ; 

Dat het arrest aldus impliciet maar 
zeker. heeft geantwoord op eisers con
dusie betreffende de snelheid van de 
voetganger ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

(Het ove1·ige zonder belang.) 

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

ll september 1967. - 28 kamer. -
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. De Bersaques. - Ge
lijkluiclende conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Fally. 

2e KAMER. - 11 september 1967. 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
TERJ\'IIJN. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING TEGEN EEN OP TEGENSPRAAK 
GEWEZEN EINDVONNIS. 

Bttiten het geval becloeld in artilcel 40, 
lid 4, van de wet van 15 jttni 1935 
(a1·tikel1 van de wet van 8 maa1·t 1948), 
is te laat ingediend de voorziening die, 
in strafzaken, tegen een eindvonnis op 
tegenspmak ingesteld wordt na het ver
st1·ijken van de bij a1•tikel 373 van het 
TV etboek van st1·ajvm·dering gestelcle 
termijn (1). 

(MOSBEUX.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 december 1966 in hager be
Toep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi ; 

(1} Cass., 28 november 1966 (Arr. cass., 
1967, blz, 414). 

Overwegende dat het bestreden von
nis, dat een eindbeslissing is, op tegen
spraak is gewezen; dat de voorziening, 
die op 17 januari 1967 is ingesteld, dit 
is na het verstrijken van de in artikel 373 
van het W etboek van strafvordering 
bepaalde termijn, te laat is ingesteld en 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

ll september 1967. - 28 kamer. -
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, H. Trousse. - Gelijklui
clencle conclusie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal. 

28 KAMER. - 11 september 1967. 

BEWIJS.- STRAFZAKEN. -BEKLAAGDE 
DIE EEN REOHTV AARDIGINGSGROND IN
ROEPT. - BESLISSING DIE VASTSTELT 
DAT AAN ZIJN BEWERING GEGEVENS 
ONTBREKEN DIE ZE GELOOFWAARDIG 
KUNNEN MAKEN. - BESLISSING DIE 
DE BEKLAAGDE GEEN BEWIJS OPLEGT. 

Aan de beklaagde wo1·clt geen bewijs van 
het bestaan van een door hem aange
voe?·de 1'echtsvam·digingsg?'oncl opgelegcl 
doo1• de beslissing die weigert deze recht
vaarcligingsgrond in acht te nemen, om
clat aan deze bewe1·ing gegevens ontb?·e
ken, die ze geloofwaMdig kunnen ma
ken (2). 

(HUMBLET, T. PHILIPPE EN BELGISOHE 
NATIONALE ASSURANTIEKAS TEGEN AR
BEIDSONGEVALLEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 januari 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

I. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de straf
vordering : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315, 1382 en vol-

(2) Cass., 13 januari, 13 april en 11 mei 1964 
(Bt~Zl. en PAsrc., 1964, I, 499, 862 en 972}; 
10 oktobe1• 1966 (A1~·. cass., 1967, blz. 187); 
raadpl. cass., 20 maart 1967 (·ibid., 1967, 
blz. 891). 
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gende van het Bcrrgerlijk Wetboek en 
van de rechten der verdediging, doonlat 
eiser, om te bewijzen dat hij geen aan
sprakelijkheid draagt voor het bedoelde 
ongeval zowel als om de door verweerder 
begane fout te onderstrepen, voor het 
hof van beroep deed gelden : dat hij over 
bet kruispcmt op zulke wijze had gereden 
dat hij lang v66r de aanrijding het 
rechtergedeelte van de weg die hij opreed 
had bereikt, zodat niet enkel verweerder 
hem van ver had moeten zien en bijgevolg 
de nodige maatregelen voor zijn eigen 
veiligheid moest treffen, maar hijzelf zo
doende opnieuw naar rechts was gereden 
en op de rijbaan zijn normale plaats 
ingenom.en had, zonder de voorrang
hebbende weggebruiker te hebben gehin
derd, en hij dus niet kon worden aan
sprakelijk gesteld ; doonlat het hof van 
beroep een plaatsopneming bevolen heeft 
orn die beweringen na te gaan en het 
arrest verklaart " dat tijdens deze be
zichtiging de beklaagde (thans eiser) op 
het verzoek orn opnieuw op dezelfde 
wijze de voorrangsweg op te rijden en 
over te steken, een traject gevolgd heeft 
dat zou kunnen impliceren dat er bij de 
bmgerlijke partij zelf eventueel een ge
brek aan voorzichtigheid of voorzorg is 
geweest, 1naar dat deze voorstelling van 
de feiten, die niet op voldoende bewijs
krachtige gegevens steunt, niet voldoende 
is om h81n te verontschuldigen of mn 
eventueel de aansprakelijkheid te ver
delen, daar de beklaagde er klaarblijkelijk 
belang bij heeft zijn gedrag op de vodr 
hem minst ongunstige wijze trachten 
nit te leggen ,, te1•wijl, wanneer de dader 
van een feit dat hem als een overtreding 
van de strafwet wordt toegesclueven, 
zich op het bestaan van een rechtvaar
digingsgrond beroept en aan zijn stelling 
niet de gegevens ontbreken die ze geloof
waardig kmmen maken, de partij die 
hem dat feit toekent, de onjuistheid van 
de stelling moet bewijzen, en het niet 
de taak is van de beklaagde, beweerde 
dader van het feit, de bewijskrachtige 
gegevens aan te brengen die hem zouden 
kunnen verontschuldigen : 

Overwegende dat het arrest, tot sta
ving van de veroordelingen die het uit
spreekt, erop wijst " dat blijkens de ge
gevens van het dossier der behandeling 
v66r het hof van beroep erl met name 
blijkens de plaatsopneming waartoe dit 
hof is overgegaan, alvorens de voorrangs
weg over te steken, waarop rechts van 
hem de bmgerlijke partij Philippe (thans 
verweerder) kwam aangereden, de be
klaagde (thans eiser) deze weggebruiker 

had kmuwn en moeten be1nerken, en 
zulks onverschillig met wellm snelheid 
deze reed"; 

Overwegende clat het arrest er boven
dien op wijst << clat volgens de bekentenis 
zelf van de beklaagcle een cling in het 
onclerhavig geval als vaststaancle kan 
worden beschouwd, te weten clat hij 
de voorrangsregeling, zoals in de arti
kelen 15 en volgencle van het wegver
keersbesluit bepaald, niet heeft in acht ge
nomen en dat hij die de doorgang moest 
vrijlaten, niet bewijst clat hij vercler kon 
rijden zonder gevaar voor een ongeval, 
gelet op de positie, de verwijclering en 
de snelheid van de motorrijcler Philippe 
die hij niet heeft gezien, maar die hij 
had 1noeten zien " ; 

Overwegende clat het arrest weliswaar 
hiCl'aall toevoegt " clat tijclens deze be
zichtiging de beklaagde, op het verzoek 
om opnieuw op dezelfde wijze de voor
rangsweg op te rijclen en over te steken, 
ongetwijfeld een traject gevolgcl heeft dat 
zou lnmnen impliceren dat er bij de bur
gerlijke partij zelf eventueel een gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg is ge
weest, maar dat deze voorstelling van de 
feiten, die niet op voldoende bewijs
krachtige gegevens steunt, niet voldoencle 
is om de beklaagcle te verontschuldigen 
of om eventueel de aansprakelijkheid te 
verdelen, daar de beklaagde er klaarblij
kelijk belang bij had zijn gedrag op de· 
voor bem minst ongunstige wijze trachten 
nit te leggen " ; 

Overwegende dat het arrest, clat op 
grand van de door eiser aangecluicle feite
lijke gegevens vaststelt clat eisers bewe
ringen betreffende het traject clat hij 
gevolgd heeft om de voorrangsweg op 
te rijden, niet gestaafcl worden door ge
gevens met volcloende bewijskracht mn 
de beweringen geloofwaarclig te maken 
en om de gevolgtrekkingen te rechtvaar
cligen die hij eruit wil a:fieiclen, zijn beslis
sing regelmatig motiveert, zonder aan 
eiser het bewijs op te leggen van de om
stancligheclen die hij tot zijn rechtvaar
cliging aanvoert; 

Dat het miclclel feitelijke gronclslag 
mist; 

En overwegencle clat de substantiele 
of op straffe van nietigheicl voorgeschre
ven rechtsvol'lnen werclen nageleefcl en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

II. In zover de voorziening gericht 
worclt tegen de beslissing op de bm·ger
lijke rechtsvorcleringen : 

. . ,. (zoncle1· belang) 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

11 september 1967. - 28 kamer. 
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter .. 
Ve1·slaggeve?·, H. de Waersegger. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 11 september 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - TucHTZAKEN. - VooR
zrENING TEGEN EEN BESLISSING OP 
TEGENSPRAAK GEWEZEN DOOR DE RAAD 
VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN AR
CHITECTEN.- UITGANGSPUNT VAN DE 
TERl\HJN, 

De tennijn om een cassatiebm·oep in te 
stellen tegen een beslissing op tegen
spraak gewezen doo1· de raad van be1•oep 
van de 01·de van a1·chitecten is de bij 
cwtikel 373 van het .W etboek van stmf
vorde1·ing vom·gesch1·even tm·mijn; hij 
gaat in de dag nadat de beslissing aan 
de bet1·okkene per aangetekende b1·ief 
is betekend (1). (Wet van 23 juni 1963, 
art. 33.) 

(PARTHOENS, T. ORDE 
VAN ARCHITECTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 11 januari 1967 op tegen
spraak gewezen door de franstalige Raad 
van beroep van de Orde van architec
ten; 

Gelet op de voorzien:ing, die ingesteld 
is b:innen de in art:ikel 373 van het Wet
hoek van strafvordering bepaalde ter
mijn, welke is :ingegaan de dag nadat de 

(1) V8rg. cass., 23 augustus 1966 (Bull. 
en PAsrc., 1966, I, 1416) en de in de noot 
opgegeven arresten. 

(2) Andel's was het v66r de wijzigingen 
gebracht in artikel 42-1-b van het verkeers
reglement door artikel 19 van het koninklijk 
besluit van 4 juni 1958 (raadpl. VAN R01.'E, 

bedoelde beslissing aan eiser per aange
tekende brief is betekend ; 

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
n:ing ; veroordeelt eiser in de kosten. 

11 september 1967. - 28 kamer. 
Voo1·zittm·, H. van Be:irs, voorzitter. 
Vm·slaggever, H. de Waersegger. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
11dvocaat-generaal. 

28 KAMER. - 11 september 1967. 

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 10 DECEMBER 1958, 
ARTIKEL 42-1-b. - GEBRUIK VAN DE 
LICHTEN. - RIJDIER.- BEGRIP. 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - 0ASSATIEGEDING. - ErBER, 
BEKLAAGDE, DIE ZIJN VOORZIENING 
AAN RET OPENBAAR MINISTERIE EN 
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ HEEFT 
DOEN BETEKENEN. - KoSTEN VAN 
DEZE BETEKENING DIE TEN LASTE VAN 
ElSER MOETEN WORDEN GELATEN. 

1° Dam· artikel 42-1-b van het wegverkee?'s-
1'eglement van 10 december 1958 wo?"dt 
voo1·gesclw·even dat tttssen het vallen van 
de avond en het aanb1·eken van de dag 
de aanwezigheid op de openbare weg 
van 1·ijdieren, en dientengevolge van 
1·ijpaarden, onve1·schillig of ze be?"eden 
zijn of niet, doo1· de besclweven lichten 
moeten wm·den gesignalee1·d (2). 

2° l'Vannee1·, in st?·afzaken, de beklaagde 
zijn voo1·ziening aan het openbam· mi
niste?·ie en aan de burgedijke pa1'tij 
heeft doen betekenen, moeten de kosten 
van deze betekening te zijnen laste wor
den gelaten, zelfs zo zijn voo1·ziening 
wo1·dt ingewilligd (3). 

' 
Code de la circulation ?'outie?'e, nrs 1109 en 
1264). 

{3) Oass., 6 februari 1967 (A1'1', cass., 1967, 
biz. 702). 
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(COLLART, T. GILLARD.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 januari 1967 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dinant ; 

Overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof overgelegde stuklwn volgt 
dat de naam van eiser Collart gespeld 
wordt en niet Collard zoals geschreven 
is in de voorziening en in de bestreden 
beslissing ; 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 3, 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, 1382, 1383, 
1384 van het Bmgerlijk Wetboek en 
42-1 van het wegverkeersbesluit, doo1·dat 
de bestreden beslissing, onder bevesti
ging van het beroepen vonnis, tegen 
eiser een geldboete van 50 frank uit
spreekt wegens onopzettelijke verwon
dingen en overtreding van het wegver
keersbesluit, zoncle1• te antwoonlen op de 
conclusie die in eisers naam regelmatig 
voor de correctionele rechtbank is neer
gelegd en waarbij aangevoerd werd dat 
bedoelde eiser, die met gematigde snel
heid reed - aangezien hij op een afstand 
van 20 meter tot stilstand was geko
men -, zich plotseling v66r het door 
J acucha bereden paard had bevonden 
dat, niet verlicht als het was, voor hem 
een onvoorzienbare hindernis had opge
leverd (schending van alle in het middel 
vermelde wetsbepalingen, behalve arti
kel 42-1 van het wegverkeersbesluit}, 
en teTwijl, in strijd met wat het bestreden 
vonnis beslist, een rijdier, zoals dat waar
op in het onderhavig geval de getroffene 
zat, van voren door een wit licht en 
van achteren door een rood licht moest 
worden verlicht (schending van arti
kel 42-1 van het wegverkeersbesluit) : 

Overwegende dat, op de conclusie van 
eiser die deed gelden dat het door J acucha 
bereden paard niet verlicht was en om 
die reden voor hem een onvoorzienbare 
hindernis had. opgeleverd, het vonnis 
antwoordt dat « artikel 42-1-b van het 
wegverkeersbesluit de ruiters niet ver
plicht licht te voeren wanneer ze 's nachts 
rijden "; 

Overwegende dat het vonnis aldus aan 
het vormvoorschrift van artikel 97 van 

de Grondwet voldoet, doch dat dit ant
woord in rechte onjuist is; dat, in strijd 
met wat het vonnis beslist, artilcel 42-1-b 
van het algemeen reglement op het weg
verkeer bepaalt dat tussen het vallen 
van de avond en het aanbreken van de 
dag de aanwezigheid op de openbare 
weg van « rijdieren "• dus van rijpaarden, 
onverschillig of ze bereden zijn of niet, 
door de beschreven lichten m.oet worden 
gesign aleerd ; 

Dat het middel, in zover het de schen
ding aanvoert van die laatste bepaling, 
gegrond is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat het vonnis zich ertoe 
beperkt een onderzoeksmaatregel te be
velen en dus geen eindvonnis is in de 
zin van artikel 416 van het \Vetboek 
van strafvordering ; dat het evemnin 
rechtdoet over een bevoegdheidsgeschil ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Overwegende echter dat de vernieti
ging van de beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging meebrengt van de 
op de bmgerlijke rechtsvordering gewe
zen niet definitieve beslissing die het 
gevolg is van de eerste ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
nl.aakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten, behalve in de nodeloos gemaakte 
kosten van betekening van de voorzie
ning, die ten laste van eiser blijven ; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Namen, rechtdoende in 
hoger beroep. 

ll september 1967. - 2e kamer. -
V oo1·zitte1•, H. van Be irs, voorzitter. 
Verslaggeve1·, H. Trousse. - Gelijklni
dencle conclnsie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal. - Pleite1', H. Ansiaux. 

2e KAMER. - 11 september 1967. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VERKEERS
ONGEVAL. - VoNNIS WAARBIJ VAST
GESTELD WORDT DAT EEN ONGEVAL 
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ZIOH HEEFT VOORGEDAAN OP EEN 
PLAATS W AAR EEN DER VOERTUIGEN 
ZIOH SLEOHTS BEVOND TEN GEVOLGE 
VAN EEN FOUT VAN ZIJN BESTUURDER. 

VoNNIS WAARBIJ VASTGESTELD 
WORDT DAT ER GEEN OORZAKELIJK 
VERBAND BESTAAT TUSSEN DEZE FOUT 
EN HET ONGEVAL.- VASTSTELLINGEN 
VAN HET VONNIS W AARUIT NIET KAN 
WORDEN AFGELEID DAT HET ONGEVAL 
ZICH ZOU HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER 
DEZE FOUT. - BESLISSING DOOR TE

GENSTRIJDIGHEID AANGETAST. 

Is doo1· tegenst1'ijdigheid aangetast het 
vonnis dat, hoewel het ero1J wijst clat 
ee~~ ongeval zich heeft voo1·geclaan op een 
plaats Waar een der voe1·t~tigen zich 
slechts bevond ten gevolge van een fout 
van zijn bestuunler, beslist dat die fout 
in geen oorzakelijk verband staat met 
het ongeval, wannee1• uit de vaststellingen 
van het vonnis niet kan wonlen afgeleid 
dat het ongeval zich tach zou hebben voo?'
gedaan zoncler cleze fout (1), zelfs al 
stand het voertuig van deze best~tunle1· 
stil of al was het gestationee1·cl (2). 
(Grondwet, art. 97; Burg. 'Vetb., 
art. 1381 en 1383.) 

(MILLING, T. VAN LANGENHOVE, 
HAINAUT EN GODFRIN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 januari 1967 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dinant ; 

Overwegende dat eiser bij een op 
5 april 1967 ter griffie van het Hof neer
gelegde akte verldaard heeft afstand te 
doen van zijn voorziening, in zover deze 
gericht wordt tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvorderingen die door 
de verweerders Hainaut en Godfrin tegen 
hem zijn ingesteld ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen over de strafvorde
ringen die ingesteld zijn : 

a) tegen de verweerders : 
Overwegende dat eiser onbevoegd is 

(1) Oass., 5 september 1966 en 26 juni 1967 
(A1·r. cass., 1967, blz. 11 en 1303) en noot 1 
onder het eerste arrest; verg. cass., 26 sep
tember 1966 (ibid., 1967, blz. 114) en de noot. 

(2) Raadpl. de noot onder cass., 23 oktober 
1961 (Bull. en PAsrc., 1962, I, 212). 

om zich in cassatie te voorzien; dat de 
voorziening derhalve niet ontvankelijk 
is; 

b) tegen eiser : 
Overwegende dat de substantiele of 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen over de burgerlijke 
rechtsvorderingen die door eiser tegen 
de verweerders Hainaut en Godfrin zijn 
ingesteld : 

Overwegende dat eiser geen middel 
doet gelden ; 

III. In zover de voorziening gericht 
is tegen de beslissiTtg over de burgerlijke 
rechtsvordering die door eiser tegen de 
verweerder Van Langenhove is ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk W etboek en 97 van de Grond
wet, cloo?·dat het bestreden vonnis de 
burgerlijke rechtsvordering van eiser 
tegen verweerder ongegrond verklaart, 
om reden dat << de aanwezigheid van de 
wagen (van verweerder) op de berm 
waarschijnlijk aanleiding heeft gegeven 
tot het ongeval maar het niet veroorzaakt 
heeft ,,, te1·wijl de rechter, staande voor 
twee fouten begaan door verschillende 
personen, de dader van de tweede fout 
slechts dan geheel aansprakelijk kan stel
len voor de schade indien hij vaststelt 
dat, zonder de eerste fout, de tweede 
fout zich toch zou hebben .voorgedaan 
met dezelfde schadelijke gevolgen ; te?'
wijl het vonnis niet aileen niets dergelijks 
vaststelt, maar zelfs uitdrukkelijk vast
stelt dat verweerders fout aanleiding 
heeft gegeven tot het ongeval, zodat het 
vonnis, dat niettemin de vordering van 
eiser tegen verweerder ongegrond ver
ldaart, de in het middel vermelde bepa
lingen heeft geschonden : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank vaststelt dat de wagen die 
verweerder met overtrecling van. arti
kel 32-1, 2°, van het Wegverkeersbesluit 
gestationeerd had, het voor de voetgan
gers onmogelijk maakte de gelijkgrondse 
berm te gebruiken en ze « verplichtte " 
om de weg op te lopen en zodoende de 
rijbaan te betreden, dat verweerster 
Hainaut, toen ze aldus de rijbaan betrad 
zoals artikel 48-2, 2°, van dat besluit 
het haar toestond, zo dicht mogelijk bij 
de rechterrand van deze rijbaan heeft 
gelopen overeenkomstig artikel 48-2, 4°, 
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van hetzelfde besluit en dat eiser, die kon 
en nwest voorzien dat hij, bij het opko
Inen van voetgangers op die plaats van 
de rijbaan, voor de statiol'erende wagen 
zou n:weten nitwijken, zijn snelheid over
eenkomstig artikel 27-1 had moeten 
regelen zoals vereist door de plaatsge
steldheid en de verkeersdrukte en, over
eenkomstig artikel 14 van het voormeld 
besluit, een vrije ruhnte van ten minste 
een meter had moeten laten langs de 
hindernis opgeleverd door de wagen van 
de verweerder Van Langenhove ; 

Dat uit deze vaststellingen alleen, die 
niet insluiten dat het schadelijk ongeval 
zelfs zonder de fout van de verweerder 
Van Langenhove gebmU'd zou zijn, het 
vonnis niet wettelijk en met name niet 
zonder tegenstrijdigheid kon afleiden dat 
de aanwezigheid van de wagen van deze 
verweerder op de berm waarschijnlijk 
"aanleiding" heeft gegeven tot het on
geval maar het niet " veroorzaakt " heeft, 
en dat de door deze verweerder begane 
fout derhalve niet in oorzakelijk verband 
staat met het ongeval, hetwelk zijn enige 
oorzaak vindt in de schuldige onoplet
tendheid van de bestuurder Millings en 
in de te zijnen laste gelegde gekenmerkte 
overtredingen van de artikelen 27-1 en 
32-1, 2°, van het wegverkeersbesluit, 418 
en 420 van het Strafwetboek ; 

Dat het middel gegrond is; 

On1. die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening, in zover ze gericht 
is tegen de beslissing over de burgerlijke 
rechtsvorderingen die tegen, eiser inge
steld zijn door de verweerders Hainaut 
en Godfrin; veroordeelt eiser in de kosten 
van die voorziening en vau de afstand ; 
vernietigt het bestreden vonnis, in zover 
het rechtdoet over de rechtsvordering 
van eiser tegen verweerder Van Langen
hove; verwerpt de voorziening voor het 
overige ; beveelt dat van het thans ge
wezen arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt de verweerder Van 
Langenhove in de helft van de overige 
kosten, terwijl de andere helft ten laste 
van eiser blijft ; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de C'orrectionele Recht
bank te Na1nen, rechtdoende in hager 
beroep. 

ll september 1967. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggeve1·, Ridder de Schaetzen. -
Gelijkluidende conchtsie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. - PleitM', H. Van 
Ryn. 

28 KAMER. - 11 september 1967. 

1° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- VONNIS VAN DE POLITIEREOHTBANK 
DAT DRIE POLITIEBOETEN OPLEGT. -
HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE 
A LLEEN.- REOHTER IN HOGER BEROEP 
DIE EEN ENKELE GELDBOETE VAN OOR
REOTIONELE AARD UITSPREEKT.- ON
WETTELIJKHEID. 

2° CASSATIE. - 0M:VANG. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING EN BUR· 
GERLIJKE REOHTSVORDERING. - BUR
GERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PAR
TIJ DIE GEEN OASSATIEBEROEP OF 
EEN ONREGELMATIG OASSATIEBEROEP 
HEEFT INGESTELD.- GEVOLG VAN DE 
VERNIETIGING TEN AANZIEN VAN DEZE 
PARTIJ. 

1° Op het hoge1· beroep van de beklaagde 
alleen, mag de rechter in hager be1·oep 
d1·ie doo?' de eerste 1'echte?' uitgesp1'oken 
politieboeten niet vervangen d001' een 
enkele geldboete van COT?'ectionele am·d, 
zelfs zo het bedmg van deze geldboete het 
samengetelde bedTag van die welke we?'
den toegepast niet te boven gaat (1). 
(Wetb. van strafv., art. 202; wet van 
1 mei 1849, art. 7.) 

2o T'Vannee1· de beslissingen, waa1·bij de 
beklaagde ve1·om·deeld tvonlt op de stmf
vo?·dering en op de burge1·lijlce 1'echts
vordering, op diens vom·ziening vernie
tigd wonlen en de btwgerrechtelijke 
pm·t~j geen cassatiebe1·oep of een om·e
gelmatig cassatiebe1·oep heeft ingesteld, 
heejt de beslissing, wellce deze pa1·ti.i voO?' 
die ve1•oonlelingen burge?·rechtelijlc aan
spralcelij k stelt, geen bestaansreden 
meM' (2), zelfs al wo1·dt cle vernietiging 
gewezen op een ambtshalve opgewo1·pen 
miclclel (3). · 

(LEFEBVRE EN DROUILI.ON, T. DUPUIS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 11 januari 1967 in hager beroep 

(1) Raadpl. cass., 25 oktober 1954 (Bttll. 
en PASIO., 1955, I, 159) en 30 september 1957 
(ibid., 1958, I, 72). 

(2) Oass., 4 september 1967, sttpm, blz. 11. 
(3) Raadpl. cass., 20 februari en 10 april 

1967 (A1•r. cass., 1967, blz. 775 en 968). 
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gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Bergen; 

I. Op de voorziening van Lefebvre, 
beklaagde : 

A. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de straf
vordering : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 202 van het 
Wetboek van strafvordering, zoals ge
wijzigd bij artikel 7 van de wet van 1 mei 
1849, doo1·dat het bestreden vonnis, aileen 
op het hager beroep van de beklaagde, de 
straffen heeft verzwaard die de eerste 
rechter tegen hen1 uitgesproken had : 

Overwegende dat eiser bij vonnis van 
de politierechtbank tot drie geldboeten 
respectievelijk van 10, 15 en 15 frank 
werd veroordeeld wegens overtreding van 
de artikeleJ1 22-1, 110, eerste lid, en 21-3, 
eerste lid, van het Wegverkeersbesluit; 
dat, aileen op hager beroep van eiser, de 
correctionele rechtbank vastgesteld heeft 
dat deze misdrijven slagen en verwon
dingen aan verweerder hebben toege
bracht en op grand van artikel133, 6°bis, 
van het W etbock van strafvordering, 
eiser heeft veroordeeld, wegens de drie 
voormelde overtredingen van de politic 
van het wegverkeer en bovendien wegens 
overtreding van de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek, tot een enkele 
geldboete van 40 frank ; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, zodoende, aileen op het hager 
beroep van beklaagde diens toestand 
verergerd heeft, door de drie politie
geldboeten, opgelegd door de eerste 
rechter, te vervangen door een geldboete 
van correctionele aard ; dat ze derhalve 
de devolutieve k:racht van dat hager 
beroep miskend heeft en aldus de in het 
middel vermelde wetsbepaling geschon
den heeft; 

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

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de eindbe
slissing op de bmgerlijke rechtsvordering, 
welke er het gevolg van is en waartegen 
eiser zich regelmatig in cassatie heeft 
voorzien; 

II. Op de voorziening van Drouillon, 
burgerrechtelijk aansprakelijk : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 

het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat eiser zijn voorziening betekend heeft 
aan de partijen tegen wie ze gericht 
wordt ; dat de voorziening derhalve niet 
oritvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van eiser Drouiilon ; vernietigt het 
bestreden vonnis, in zover het veroor
delingen uitspreekt op de vorderingen 
die tegen eiser Lefebvre zijn i:ngesteld, 
zodat de beslissing waarbij eiser Drouil
lon voor deze veroordelingen bm'ger
rechtelijk aansprakelijk wordt verklaard 
geen reden van bestaan meer heeft ; 
beveelt dat van het thans gewezen 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten, uitgezonderd die van de voorzie
ning van de eiser Drouillon die ten laste 
van deze laatste blijven; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi, rechtdoende in 
hager beroep. 

ll september 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, H. de Waersegger. - Ge
liJkluiclende conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 11 september 1967. 

VOORZIENING IW CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VOORZIENING TEGEN 
EEN VONNIS W AARBIJ EEN VERZET 
NIET BESTAANDE WORDT VERKLAARD, 
WEGENS NIET-VERSOHIJNING. 
DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIENING. 

De voorziening ingesteld tegen een vonnis 
waarbij een ve1·zet wegens niet-ve1·schij
ning niet bestaancle wonlt ve1·lclaanl, 
legt aan het Hof geen andere v1·aag voo1· 
dan die omt1·ent de ~vettelijlcheid van 
deze beslissing (1). 

(GOOSSE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 18 januari 1965 (Bull. en PASIO., 
1965, I, 482). 



-48 

vonnis, op 10 november 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Luik; 

Overwegende dat de voorziening, ge
richt tegen een vonnis waarbij het verzet 
niet-bestaande wordt verklaard, aan het 
Hof slechts de vraag voorlegt of die be
slissing in overeenstemming is met de 
wet; 

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. 

II september 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
V e1•slaggeve1·, H. de W aersegger. - Ge
lijklztidende conclztsie, H. Paul Mahaux, 
advocaat,generaal. 

28 KAMER. - 11 september 1967. 

1° STRAF.- VERVANGENDE GEVANGE
NISSTRAF.- GELDBOETE VAN OORREO
TIONELE AARD. - MINIMUM VAN DE 
GEV ANGENISSTRAF. 

2° CASSATIE. - 0JYIVANG. - STRAF
ZAKEN. - 0NWETTELIJKE VERVAN
GENDE GEVANGENISSTRAF. - VER
NIETIGING EN VERWIJZING BEPERKT 
TOT DIT GEDEELTE VAN RET DISPOSI
TIEF. 

I 0 De ve1·vangende gevangenisst1·aj voo1· een 
geldboete van cm·1·ectionele aard mag 
niet minder dan acht dagen bedmgen (1). 
(Strafwetb., art. 40.) 

2° TYannee1• een veroonlelend vonnis vm·
nietigd w01'dt omdat de 1'echter een lage1·e 
ve1·vangencle gevangenisstraf uitgespm
ken !weft dan die welke wettelijk uitge
sproken diende te worden, zijn de ver
nietiging en de ve1·wijzing be7Je1·kt tot 
dit gedeelte van het dispositief. 

(1) Cass., 6 juli 1953 (Bttll. en PAsrc., 1953, 

(PROOUREUR DES KONINGS 
TE VERVIERS, T. FLUHR.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 januari 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te V erviers ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 25 en 40 van het 
Strafwetboek, doonlat het bestreden von
nis slechts een vervangende gevangenis
straf van drie dagen heeft uitgesproken, 
terwijl het verweerder tot een correc
tionele geldboete veroordeelde : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
verweerder tot een geldboete van 30 frank 
heeft veroordeeld wegens overtreding van 
het reglement op de politie van het weg
verkeer en tot een vervangende gevan
genisstraf van slechts drie dagen ; 

Overwegende dat de uitgesproken 
geldboete van 30 frank een correctionele 
straf is ; dat het vonnis derhalve, met 
schending van de in het middel vermelde 
wetsbepalingen, een gevangenisstraf van 
drie dagen opgelegd heeft voor het geval 
dat deze geldboete niet betaald wordt ; 

Overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het een vervangende 
gevangenisstraf van drie dagen uit
spreekt, indien de geldboete van 30 frank 
niet betaald wordt ; 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; verwijst de aldus 
beperkte zaak .naar de Correctionele 
Rechtbank te Luik, rechtdoende in hoger 
beroep. 

II september 1967. - 2e kamer. -
Vom·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. de Waersegger. - Ge
lijkluidenae conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 11 september 1967. 

I, 882) en de in de noot aangehaalde arresten; Jo GEESTRIJKE DRANKEN. - SLIJ-
11 mei 1964 (ibid., 1964, I, 961). TER VAN TER PLAATSE TE VERBRUIKEN 
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DRANKEN.- DooR DE VREDEREOHTER 
AFGELEVERDE MAORTIGING OJ\'[ IN DE 
P ARTIOULIERE WONING VAN DE SLIJTER 
HUISZOEKING TE DOEN. - DRAAG
WIJDTE. 

2° GEESTRIJKE DRANKEN. - SLIJ
TER VAN TER PLAATSE TE VERBRUIKEN 
DRANKEN.- DooR DE VREDEREOHTER 
AFGELEVERDE MAORTIGING OM IN DE 
PARTIOULIERE WONING VAN DE SLIJTER 
RUISZOEKING TE DOEN. - AANWIJZING 
BIJ NAME VAN DE AMBTENAREN OF 
BEAMBTEN BELAST J\'IET DE HUISZOE
KING. - GEVOLG. 

3° CASSATIE. - OPDRAOHT VAN RET 
HOF.- STRAFZAKEN. - BESTREDEN 
BESLISSING DIE RAAR BESORIKKEND 
GEDEELTE GRONDT OP EEN DOOR DE 
VOORZIENING GEORITISEERDE REDEN. 
- BEVOEGDREID VAN RET HoF EEN 
REORTSGROND WELKE RET BESORIK
KEND GEDEELTE REOHTVAARDIGT IN 
DE PLAATS TE STELLEN, 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
FEITENREORTER DIE DE GEGRONDHEID 
VAN EEN VERWEER VERWERPT.- VER
WERPING WELKE DIE INSLUIT VAN DE 
GEVOLGTREKKING DOOR DE BEKLAAGDE 
UIT DIT VERWEER AFGELEID. 

1° De do01• de m·ede1·echte1· afgeleveTde 
machtiging om huiszoeking te doen in 
de pm·ticttliere waning van een slijte1· 
van ter plaatse te verbrttiken d1·anken 
heeft niet tot gevolg bevoegdheid te VB1'
lenen aan ambtena1·en of beambten, die 
kmchtens de tvet van 29 attgustus 1919 
bevoegd zijn ve1·klaa1·d om de e1'in ge
stelde miscl1·ijven op te spo1·en en vast 
te stellen, mam· de mogelijlcheid te ve1'
schaffen aan deze ambtena1·en of be
ambten om deze huiszoelcing te doen 
binnen de pe1·lcen en volgens de voo1'
waMden als in het Mtilcel 12 van be
doelde wet ve1·meld (1J. (Wet van 29 au
gustus 1919, art. 11 en 12.) 

2° De doo1• de vrederechte1' afgeleverde 
machtiging om huiszoelcing te doen in 
de pa1·ticttliB1'e waning van een slijte?' 
van ter plaatse te ve1'bruiken d1'anken, 
moet niet bij name de ambtena1'en of 
beambten aanwijzen die deze huiszoelcing 
zttllen doen; de aanwijzing bij name, 

-----·---------

(1) en (2) Oass., 14julil924 (Bull. enPASIC., 
1924, I, 447); raadpl. cass., 8 apri11929 (ibid., 
1929, I, 149) en 27 april 1959 (ibid., 1959, 
I, 866). 

in deze machtiging, van bepaalde ambte
na1·en of beambten !weft niet tot doel 
de deelneming aan deze huiszoeking uit 
te sluiten van ande1'e ambtena1'en of 
beambten die eveneens daa1'toe doo1· de 
wet wo1'den bevoegd ve1'7claa1'd (2). (Wet 
van 29 augustus 1919, art. 11 en 12.) 

3° W annee1· de bestreden beslissing haa1' 
beschikkend gedeelte op een doo1' de 
vooTziening gee1·itisee1•de 1•eden g1•ondt, 
mag het Hof een 1'echtsg1'ond die dit 
beschilckend gecleelte 1'echtvaMdigt in de 
plaats stellen (3). (Impliciete oplossing.) 

4° De feiten1·echte1' die de elementen ve1·we1·pt 
waa1·op een doo1· de beklaagde vo01·gestelcl 
ve1·wee1' geg1·ond is, Ve1'WB1'pt en, dienten
gevolge, beantwoo1'dt de gevolgt1·eklcing 
doo1· die belclaagde uit dit VC1'Wee1· afge
leid (4). (Grondwet, art. 97.) 

(SANTELS, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCI:iflN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 januari 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de .schending van de artikelen 10, 97 
van de Grondwet, 12 van de wet van 
28 augustus 1919 op het regime van de 
alcohol, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek, do01·dat het bestreden arrest 
opmerkt dat niet bewezen is dat de 
controleur Gielen zijn ondergeschikten 
vergezeld heeft in de kelder van het cafe 
waar de verboden drank ontdekt is en 
eruit afl.eidt dat de huiszoeking in de 
wettelijke vorm is gebeurd, te1'wijl eiseres 
beweerd had dat tijdens de huiszoeking 
de drie agenten, namelijk Herbodts, 
Vanderveken en Delhaye, die door de 
vrederechter gemachtigd waren om de 
private lokalen te betreden, vergezeld 
waren van de controleur Gielen, die niet 
bij name gemachtigd was bij de beschik
king van de vrederechter, en te1·wijl het 
arrest, wanneer het beweert dat het niet 
bewezen is dat de controleur Gielen zijn 
ondergeschikten in de kelder heeft verge-

(3) Oass., 26 september 1966 (A1'1·. cass., 
1967, biz. 95). Verg. cass., 22 april 1967 (A1-r. 
cass., 1967, blz. 1022). 

(4) Oass., 14 juni 1965 (Bull. en PAsiC., 
1965, I, 1110). Verg. cass., 27 januari 1966 
(Bttll. en PASIC,, 1966, I, 679). 
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:wld, de bewijskracht miskent van de akte 
gevormd door het op 15 j1mi 1966 opge
maakte proces-verbaal dat aan de telast
legging ten grondslag ligt : 

Overwegende dat blijkens de vast
stellingen van het arrest de huiszoeking 
in de private woning van eiseres ingevolge 
een door de kantonrechters relgematig 
verleende machtiging gedaan is door 
agenten die wettelijk bevoegd zijn om 
alle overtredingen van de artikelen 1 en 2 
van de wet van 29 augustus 1919 op te 
sporen en vast te stollen ; 

Overwegende dat de rnachtiging, door 
de vredereehter krachtens artikel 12 van 
de bedoelde wet verleend, niet tot gevolg 
heeft bevoegdheid te verlenen aan amb
tenaren die door de wet bevoegd zijn 
verklaard om de orin strafbaar gestelde 
misdrijven aileen op te sporen en vast 
te stollen, 1naar aan doze bean'lbten de 
mogelijkheid te verschaffen om in de 
private woning van de slijter huiszoeking 
te doen binnen de perken en volgens de 
voorwaarden als in het bedoelde artikel 
vermeld; 

Dat hieruit volgt, enerzijds, dat in 
de machtiging iedere van de ambtenaren 
of beambten die doze huiszoeking zullen 
doen niet met name moot worden ge
noemd en, anderzijds, dat cle aanwijzing 
bij name van sommige ambtenaren of 
beambten niet tot gevolg heeft de deel
neming van andere wettelijk bevoegde 
ambtenaren of beambten te verhinde
ren; 

Overwegende dat het feit dat de con
troleur Gielen bij de huiszoeking is aan
wezig geweest en zelfs eraan heeft deel
genomen, al was hij in de machtiging 
van de vrederechter niet aangewezen om 
dit te doen, derhalve de nietigheid van 
die huiszoeking. of van hot op grond 
daarvan opgemaakte proces-verbaal niet 
kan meebrengen ; 

Dat de bestreden beslissing aldus wet
telijk is gerechtvaardigd, zodat hot mid
del niet-ontvankelijk is wegens het out
broken van belang ; 

Over hot tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, cloorclat hot bestreden arrest 
niet of althans op niet passende en dub
belzinnige wijze antwoordt op de door 
eiseres regelmatig genomen en neerge
legde conclusie, waarin gesteld wordt dat 
de machtiging om de private lokalen te 
betreden door de vrederechter op geldige 
wijze slechts aan de accijnsbeambten 
Herbodts, Vanderveken en Delhaye word 
gegeven met uitsluiting van de control our 

Gielen, en dat uit de onwettelijkheid 
voortvloeiende uit het betreden van de 
lokalen door de controleur Gielen de 
onregelmatigheid van hot globaal opge
n'laakte proces-verbaal moest worden 
afgeleid, en waarin bovendien aangevoerd 
wordt dat de bekentenissen die op doze 
onwettelijke huiszoeking gevolgd zijn, 
geen grond konden opleveren voor een 
veroordeling, te1'~v~il het arrest in het 
onzekere laat of het hof van beroep geoor
deeld heeft dat de huiszoeking in de wet
telijke vorm is goschied, hetzij omdat de 
controlom' Gielen zijn ondergeschikten 
in de kelder niet heeft vergezeld, hetzij 
omdat de voornoen'lde controlem' impli
ciet gemachtigd was om de huiszoeking 
te doen omdat hij die machtiging per
soonlijk had gevraagd en de naam had 
opgegeven van de beambten die h01n 
zouden vergezellen, waarbij het arrest 
overigens opmorkt dat de controleur 
wegens zijn mnbt bevoegd was om de 
verklaringen van zijn beambten op te 
nomen, hetgeen niet betwist was : 

Overwegencle dat het arrest op ondub
belzinnige wijze stelt « dat het niet bewe
zen is dat de controleur Gielen zijn oncler
geschikten heeft vergezeld in de kelcler 
van het cafe waar de verboden ch'ank 
ontdekt is " ; 

Overwegende clat, welke ook de waarcle 
is van doze overweging, het arrest alclus 
de omstandigheid van de hand wijst, 
waarop eiseres hot verweer grondde dat 
zij uit de aanwezigheid van de controleur 
Gielen in de kelder afleidde, en dus dit 
verweer op passende wijze verwerpt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegencle dat de substantiele 
of op straffe van nietigheicl voorgeschre
ven rechtsvormen worden nageleefcl en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

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

ll september 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitt(w, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1'slaggeve1•, H. Trousse. - Gelijkl~ti
clencle conclusie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal. - Pleite1's, HH. Ronse 
en Bocken (van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 
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28 KAMER. - 11 september 1967. 

1 D DIEFSTAL EN GELDAFPERSING. 
- GEKWALIFICEERDE DIEFSTAL EN 
POGING TOT GEKWALIFICEERDE DIEF
STAL. - VERVOLGING NIET ONDERGE
SCHIKT AAN EEN KLACHT VAN DE BENA
DEELDE. 

2D RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - MIDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT DE FEITEN
RECHTER BEPAALDE GETUIGEN NIET 
HEEFT GEHOORD. - VERHOOR VAN 
DEZE GETUIGEN NIET GEVRAAGD. -
VERWERPING VAN HET l\UDDEL. 

3D CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- FEITELIJKE BEWERING DIE 
DOOR DE VASTSTELLINGEN VAN HET 
PROOES-VERBAAL VAN DE TERECHT
ZITTING WORDT TEGENGESPROKEN. -
MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

1 D De ve1·volging wegens misdrijven van 
gekwalificee1·de diefstal en paging tot 
gekwalificeenle diefstal is niet mule1·
wo1·pen aan een klacht van de bena
deelde (1J. (Strafwetb., art. 467 en 52.) 

2D Kan niet wm·den ingewilligd het middel, 
hierttit afgeleid dat bepaalcle getuigen 
door de feitenrechte1' niet gehoord zijn, 
als geen stulc bewijst dat om hun ve1'1wo1· 
werd verzocht (2). 

3D Mist feitelijlce g1·ondslag het middel 
dat geg1•ond is op een feitelijlce bewe1'ing, 
welke doo1· de vaststellingen van het 
proces-vm·baal van de te1·echtzitting ti!onlt 
tegengesprolcen (3). 

(VANDERVEKEN.). 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1967 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de rechten van de verdediging, 

(1) Cass., 15 mei 1961 (Bttll. en PASIO., 
1961, I, 997). Omtrent de ontvankelijkheid 
van het cassatiemiddel dat afgeleid is uit.het 
ontbreken van een klacht vanwege de bena
deelde, raadpl. de noot nr 3, getekend R. H., 
onder cass., 14 juni 1948 (Bull. en PAsro., 
1948, I, 386). 

dom·dat de correctionele rechtbank en 
daarna het hof van beroep eiser veroor
deeld hebben, terwijl de benadeelde per
sonen geen klacht hebben ingediend, 
personen die als getuigen hadden kunnen 
gedagvaard worden, niet gehoord werden 
en eiser de gelegenheid niet heeft gehad 
zich te verantwoorden : 

Overwegende, enerzijds, dat eiser ver
volgd werd om 1 D een diefstal door mid del 
van braak te hebben gepleegd, welk mis
drijf de raadkamer gecorrectionaliseerd 
heeft, 2D gepoogd te hebben een diefstal 
door middel van braak te plegen terwijl 
hij in staat van wettelijke her haling was; 

Dat deze misdrijve~1. vervolgd kunnen 
worden zonder dat de benadeelden een 
klacht indienen ; 

Overwegende, anderzijds, dat uit geen 
van de stukken, waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat eiser in eerste 
aanleg of in hoger beroep gevraagd heeft 
sommige getuigen ter terechtzitting te 
doen verhoren ; 

Overwegende, ten slotte, dat, volgens 
de vaststellingen van het proces-verbaal 
van de terechtzitting waarop de zaak 
door het hof van beroep behandeld werd, 
eiser door de voorzitter werd ondervraagd 
en gehoord in zijn verweermiddelen, die 
door zijn raadsman werden uiteengezet ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

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

11 september 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1•slaggevm·, H. Louveaux. - Gelijlc
lttidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 11 september 1967. 

1D NACHTGERUCHT EN NACHT
RUMOER. - VEROORDELING TOT EEN 

(2) Cass., 27 april 1964 (Bttll. en PAsro., 
1964, I, 914). Raadpl. cass., 4 september 1967, 
sttp1'a, blz. 12. · 

(3) Cass., 2 juni 1964 (Bull. en PAsrc., 1964, 
I, 1035); raadpl. cass., 12 december 1966 
(Ar1·. cass., 1967, blz. 468). 
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GELDBOETE VAN 26 FRANK. - 0NWET· 
TELIJKREID, 

2° OASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.
VONNIS VAN DE OORREOTIONELE RECHT
BANK vVAARBIJ BEKLAAGDE WEGENS 
EEN OVERTREDING VEROORDEELD 
WORDT TOT EEN GELDBOETE VAN 
26 FRANK. - VERNIETIGING EN VER
WIJZING. 

1° Is onwettelijk cle ve1·oonleling van cle 
belclaagde wegens nachtrumoe1· tot een 
gelclboete van 26 frank (1). (Strafwetb., 
art. 561, 1o.) 

2° Op cle voo1·ziening van cle p1·ocu1·eur
gener·aal, ingestelcl op bevel van ·de 
1Jilinister van justitie, vernietigt het Hof 
het vonnis van cle G01'1'ectionele rechtbank, 
waarbij cle belclaagcle wegens een ovm·
treding ve1·oorcleelcl wo1·dt tot een geld
boete van 26 j1·ank, en ve1·wijst cle zaak 
naa1' een ancle1·e cor1·ectionele recht
banlc (2). (Wetb. van strafv., art. 441 
en 427.) 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN OASSATIE, INZAKE DETRY.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de hierna
volgende vordering van de procureur
generaal bij het Hof van cassatie ; 

(( Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie, 

» De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van justitie hem bij 
schrijven van ll mei 1967, Bestuur der 
wetgeving, nr 130.836/84/AP/Pourv., uit
drukkelijk bevel heeft gegeven bij het 
Hof overeenkomstig artikel 441 van het 
W etboek van strafvordering aangifte te 
doen van het in kracht van gewijsde ge
gaan vomlis, dat op 29 jtmi 1966 op 
tegenspraak is gewezen door de Oorrec
tionele Rechtbank te Doomik, waarbij 
namelijk Marie Dethy, arbeidster in een 
spinnel'ij, op 2 maart 1917 te Bonsecours 
geboren, tot een geldboete van 26 frank 
werd veroordeeld wegens nachtrumoer. 

(1) Oass., 28 maart 1966 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 980). 

(2) Raadpl. cass., 19 december 1966 (A1·r. 
cass., 1967, biz. 506) en het in de noot ver
melde arrest. 

"Daar artikel 561 van het Strafwet
boek op dit misdrijf slechts geldboete 
van 10 tot 20 frank en gevangenisstraf 
van een tot vijf dagen stelt, of een van 
die straffen aileen, is de uitgesproken 
straf onwettelijk en is het vonnis gewezen 
met schending van deze wetsbepaling. 

>> Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
Hof gelieve het aangegeven vonnis, in 
zover het Marie Dethy veroordeelt, te 
vernietigen, te bevelen dat van zijn arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing 
en de aldus beperkte zaak naar een andere 
rechtbank te verwijzen. 

>> Brussel, 12 mei 1967. 
>> Voor de proctu·eur-generaal, 

>> De advocaat-generaal, 
>> (get.) P. Mahaux >> ; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, nlet aanneming van 
de gronden van deze vordering, vernietigt 
het aangegeven vonnis, dat op 29 jtmi 
1966 door de Oorrectionele Rechtbank 
te Doornik is gewezen, in zover het Marie 
Dethy veroordeelt ; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Oorrectionele 
Rechtbank te Bergen. 

ll september 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitter en VeTslaggever, H. van Beirs, 
voorzitter. - Gelijlcluiclende conclttsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 11 september 1967. 

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG.-
BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. 
DOOR EEN PLAATSVERVANGEND VREDE· 
REORTER BEGAAN WANBEDRIJF. 
UITSLUITENDE BEVOEGDREID VAN HET 
HOF VAN BEROEP. - VERVOLGING 
WAARVAN DE UITOEFENING BEROORT 
TOT DE PROOUREUR-GENERAAL BIJ DIT 
HOF. 

20 OASSATIE.- BEYEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE. --- STRAFZAKEN.
ARREST VAN RET HOF VAN BEROEP, 
IN HOGER BEROEP REORTDOENDE, 
WAARBIJ EEN PLAATSVERVANGEND VRE· 
DEREOHTER WEGENS EEN WANBEDRIJF 
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VEROORDEELD WORDT. - VERNIETI
GING. - VER\VIJZING NAAR DE PRO
OUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP. 

1° H et hof van bm·oep is alleen bevoegd 
om lcennis te nemen van een doo1· een 

,plaatsve1·vangend m·ede1•echter begaan 
wanbed1·ijj en. de uitoefening van de 
vervolging van dit wanbed1·ijf behoort 
tot de p1·ocu1·eur-genemal bij dit hof (1). 
(Wetb. van strafv., art. 479 en 483; 
wet van 6 juli 1810, art. 4.) 

2° Op de voorziening van de p1"0CU?"etW
genemal, ingesteld op bevel van de 1Jili
niste1" van justitie, ve1·nietigt het Hof het 
a?"?"est van het hof van beroep, ?"echt
doende als gerecht van hoge1· be1·oep 
van de co1"1"ectionele 1"echtbanlc, waa1·bij 
een plaatsvervangend v1·ede1·echter we gens 
een wanbed1·ijf wo1·dt veroordeeld, en ver
wijst de zaalc naa1· de p1·ocureu1·-genemal 
bij het hof van beroep (2). 

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN OASSATIE, INZAKE ROBERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de hierna
volgende vordering van de procureur
generaal bij het Hof van cassatie : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie, 

»De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van justitie hem bij 
schrijven van 12 mei 1967, Bestuur der 
wetgeving, 1 e afdeling, nr 130.836/87 JAP j 
Div., uitdrukkelijk bevel heeft gegeven 
bij het Hof overeenkomstig artikel 441 
van het W etboek van strafvordering aan
gifte te doen van het in kracht van ge
wijsde gegaan arrest, op 11 december 
1965 gewezen door het Hof van beroep 
te Brussel, waarbij namelijk Andre Ro
bert, advocaat, op 10 oktober 1913 te 
Luik geboren, tot vier geldboeten van 
50 frank veroordeeld wordt wegens over
treding van artikel 299 van het Straf
wetboek. 

(1} Cass., 19 februari 1962, redenen (Bull. 
en PAsiC., 1962, I, 697) en 4 april1966 (ibid., 
1966, I, 1024) ; raadpl. cass., 24 april 1967 
(A1"1'. cass., 1967, blz. 1035). 

(2) Raadpl. buiten de in de vorige noot 
vermelde arresten : cass., 17 april 1961 (B~tll. 
en PASIC., 1961, I, 873). 

» De feiten waarvoor hij veroordeeld 
is, zijn in maart, april en mei 1965 door 
Robert gepleegd, als beheerder van de 
cooperatieve vennootschap « Societe 
d'editions et de publicite des classes moy
ennes » die haar zetel in het arrondisse
ment Brussel heeft. 

» Uit de processtuklmn blijkt dat Ro
bert op die tijdstippen, zoals trouwens 
toen de vervolgingen zijn ingesteld, de 
functies uitoefende van plaatsvervangend 
vrederechter bij bet vredegerecht van het 
tweede kanton te Luik. 

» W anneer een titelvoerend of plaats
vervangend vrederechter ervan verdacht 
wordt buiten zijn ambt een wanbedrijf 
te hebben gepleegd, is krachtens arti
kel 479 van het Wetboek van strafvorde
ring de correctionele rechtbank onbe
voegd om kennis te nemen van de ver
volging en is aileen de proc1.U'eur-generaal 
bij bet hof-van beroep bevoegd oin. ver
volgingen in te stellen en om eventueel 
de zaak bij de bevoegci.e rechtbank aan
hangig te maken. 

» Het hof van beroep, dat rechtdeed 
als gerecht van hager beroep van de 
correctionele rechtbank, was der·halve 
niet bevoegd om kennis te nemen van de 
vervolgingen en heeft, door recht te doen 
zoals het gedaan heeft, de voormelde 
wetsbepaling geschonden. 

»Om die redenen, vordert de onder
getekende procurmU'-generaal dat het Hof 
gelieve het aangegeven arrest, in zover 
het, rechtdoende op de strafvordering, 
Robert Andre veroordeelt wegens over
tredin.g van artikel 299 van het Straf
wetboek, 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 proctU'eur-generaal 
bij het Hof van beroep te Brussel te ver
wijzen. 

>> Brussel, 16 mei 1967. 
» Voor de proctU'eur-generaal, 

» De advocaat-generaal, 
»(get.) P. Mahaux »; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, met aanneming van 
de gronden van deze vordering, vernietigt 
het arrest van het Hof van beroep te 
Brussel van 11 december 1965 in zover 
het, rechtdoende op de strafvordering, 
Robert Andre veroordeelt wegens over
treding van artikel 299 van het Straf
wetboek; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 



-54-

verniet1gde beshssing ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de procurem·-generaal 
bij het Hof van beroep te Brussel. 

11 september 1967. - 2 6 kamer. 
Voo1·zittm· en Verslaggever, H. van Beirs, 
voorzitter. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 11 september 1967. 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - GEOORRECTIONA
LISEERD WANBEDRIJF. - EENJARIGE 
VERJARING. 

2° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. 0VERTREDING 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT.
EENJARIGE VERJARING. 

3° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - GECORRECTIONA
LISEERD WANBEDRIJF. - GEEN OOR
ZAAK VAN SCHORSINc+ VAN DE VERJA
RINc+. - VERJARINc+ DIE NOODZAKE
LIJK VERKREc+EN IS DOOR VERLOOP VAN 
TWEE JAAR. 

4° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERINc+. 0VERTREDINc+ 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT.
GEEN OORZAAK VAN SCHORSING VAN 
DE VERJARING. - VERJARING DIE 
NOODZAKELIJK VERKREGEN IS DOOR 
VERLOOP VAN TWEE JAAR. 

5° OASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.
VoNNIS DAT VEROORDELINGEN UIT
SPREEKT WEGENS VERJAARDE MIS
DRIJVEN. - VERNIETIGINc+. 

1° De veJjaringsteJ•mijn van de op een 
gecontraventionaliseerd wanbedrijf ge
g?'oncle strafvoJ·deJ'ing bedmagt een 
jaar (1). (Wet van 17 april 1878, ge
wijzigd op 30 mei 1961, art. 21, lid 2.) 

2° De ve1ja1·ingsterm~jn van de op een 
oveJ'tJ'echng van het wegveJ>keeJ'BJ'eglement 
gegJ'Onde BtmjVOJ'del•ing bedmagt een 
jaar (2). (Wet van 1 augustus 1899, 
art. 7.) 

(1) Cass., 1 juni 1964 (Bttll. en PAsiO., 
1964, I, 1027). 

(2) Cass., 18 januari 1965 (Bull. en PAsiO., 
1965, I, 487). 

3° De uit een gecontJ•aventionaliseeJ·d wan
bedJ>ij f voortvloeiende stmfvm·dering vm·
jaa?'t noodzakelijk, bij ontstentenis van 
een oo1·zaak van schoJ·sing van de veJ'
jm·ing, doo1· verloop van twee jaaJ' na 
de feiten (3). (Wet van 17 april 1878, 
gewijzigd op 30 mei 1961, art. 21, lid 2, 
22 en 25.) 

4° De ttit een overt1wling van het wegvm·
keersJ·eglement voo?'tvloeiende stJ·afvonle-
1'ing vmjaa1·t noodzakelijlc, bij ontstente
nis van een om·zaak van schoJ·sing van de 
verja1·ing, doOJ" veJ>loop van twee jaa?' 
na de feiten (4). (Wet van I augustus 
1899, art. 7 ; wet van 17 april 1878, 
gewijzigd op 30 mei 1961, art. 22, 24 
en 25.) 

5° Op de voorziening van de p1"0CUJ'eUJ'
gene1·aal, ingestelcl op bevel van cle Mi
nisteJ' van jitstitie, vemietigt het Hof 
het vonnis wam·bij veroo1·delingen WOJ"
den uitgesp1·oken wegens misdJ>ijven die 
ve1jaanl zijn (5). (Wetb. van strafv., 
art. 441.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE INZAKE LOPEZ-TISCAR EN 
FRERE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de hierna
volgende vordering van de procureur
generaal bij het Hof van cassatie : 

" Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie, 

'' De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van justitie hem bij 
schrijven van II mei 1967, Bestuur der 
wetgeving, nr 130.836/153/AP /pres., uit
drukkelijk bevel heeft gegeven bij het 
Hof overeenkomstig artikel 441 van het 
W etboek va11 strafvordering aangifte te 
doen van het in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis, dat op 6 januari 1967 op 
tegenspraak is gewezen door de Politie
rechtbank te Paliseul, in zover het Jose 
Lopez-Tiscar, fabrieksarbeider,. op 
16 april 1902 te Oazola (Spanje) geboren, 
en Theo Frere, bediende, op 20 oktober 
1930 te Herstal geboren, elk tot een po
litiestraf veroordeelt wegens gecontra
ventionaliseerde onopzettelijke slagen en 

(3) en (4) Raadpl. cass., 16 mei 1966 (Bttll. 
en PASIC., 1966, I, 1170). 

(5) Cass., 19 december 1966 (A1·r. cass., 
1967, biz. 502). 
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verwot1dingen, en wegens overtreding van 
het wegverkeersbesluit, welke feiten op 
26 december 1964 zijn gepleegd. 

" Daar de feiten van onopzettelijke 
slagen en verwondingen bij beschikking 
van de raadkam.er van de Recht bank van 
eerste aanleg te N eufchateau regelmatig 
zijn gecontraventionaliseerd was de ten 
gevolge van deze m.isdrijven ingestelde 
strafvordering luidens artikel 21, lid 2, 
van de wet van 17 april 1878, zoals ge
wijzigd bij de wet van 30 mei 1961, ver
jaard door verloop van een jaar, te reke
nen van de dag waarop de misdrijven 
zijn gepleegd, tenzij de strafvordering 
overeenkomstig de artikelen 22 en 24 
van die aldus gewijzigde wet gestuit of 
geschorst wordt. 

" De strafvordering, die ten gevolge 
van de overtredingen van het wegver
keersbesluit is ingesteld, was luidens 
artikel 7 van de wet van 1 augustus 1899 
verjaard door verloop van een jaar te 
rekenen van de dag waarop de misdrijven 
gepleegd zijn, tenzij de verjaring, over
eenkomstig de artikelen 22, 24 en 25 van 
de zoals hierboven venn.elde gewijzigde 
wet van 17 april1878 gestuit of geschorst 
wordt. 

"Daar de verjaring van de strafvorde
ring niet is geschorst, zijn de veroorde
lingen, die meer dan twee jaar na de 
bedoelde misdrijven zijn uitgesproken, 
in strijd met de wet, inzonderheid met 
de voormelde wetsbepalingen krachtens 
welke de strafvordering op de dag van 
het vonnis verjaard was. 

" Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
Hof gelieve het aangegeven vonnis, in 
zover het Jose Lopez-Tiscar en Theo 
Frere wegens de voormelde misdrijven 
strafrechtelijk veroordeelt, te vernieti
gen, te bevelen dat van zijn arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing 
en te beschikken dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

"Brussel, 16 mei 1967. 
"Voor de procure1n'-generaal, 

" De advocaat-generaal, 
>> (get.) P. Mahanx >>; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, n1.et aanneming van 
de gronden van deze vordering, vernietigt 
het daarin aangegeven vonnis van de 
Politierechtbank te Paliseul van 6 januari 
1967, in zover het Jose Lopez-Tiscar en 
Theo Frere strafrechtelijk veroordeelt 

wegens het in een overtreding omgezette 
wanbedrijf van onopzettelijke slagen en 
verwondingen en wegens overtreding van 
het wegverkeersbesluit; beveelt dat van 
het thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissn:1g ; zegt dat 
er geen g'rond is tot verwijzing. 

11 september 1967. - 2° kamer. 
Voorzitter, H. van Be:irs, voorzitter. 
Verslaggeve1·, H. Trousse. - Gelijkl~ti
clende concl~tsie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal. 

2° KAllrnR. - 12 september 1967. 

1° OASSATIE. - REOHTSPLEGING. -
DIREOTE BELASTINGEN. - VoORZIE
NINGEN DOOR TWEE PARTIJEN TEGEN 
HETZELFDE ARREST INGESTELD, 
SAl\iENVOEGING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - AANNElVIING 
VAN LANGDURIGE WERKEN. - VooR
SOHOTTEN VERSOHULDIGD AAN DE AAN
NEl\1ER, BIJ TOEPASSING VAN ARTI
KEL 99 VAN RET KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 10 DECEMBER 1868 EN ARTIKEL 29 
VAN RET ALGElVIEEN LASTENKOHIER 
GOEDGEKEURD BIJ HET KOl'<INKLIJK 
BESLUIT VAN 18 l\iEI 1933. - DIREO
TEUR DER BELASTINGEN DIE BESLIST 
HEEFT DAT DE SOHULDVORDERINGEN 
BETREFFENDE DEZE VOORSOHOTTEN 
AAN DE BEDRIJFSBELASTING MOETEN 
ONDERWORPEN WORDEN.- 00NOLUSIE 
VAN DE BELASTINGSOHULDIGE WAARBJJ 
VOOR HET HOF VAN BEROEP WORDT BE
TOOGD DAT DE JURIDISOHE AARD VAN 
DEZE VOORSOHOTTEN UITSLUIT DAT ZIJ 
EEN BELASTBARE WINST KUNNEN ZIJN. 
- GEEN PASSEND ANTWOORD.- BE
GRIP. 

3° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- DIREOTE BELASTINGEN. - STUK 
VAN HET ADMINISTRATIEF DOSSIER EN 
BESLISSING VAN DE DIREOTEUR DER 
BELASTINGEN. - UITLEGGING DOOR 
HET HOF VAN BEROEP ONVERENIGBAAR 
l\1ET DE TERMEN VAN DEZE AKTEN. -
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT 
VAN DEZE AKTEN. 

1° vVannem· twee pa1·t~jen tegen hetzelfde 
a1Test een cassatiebe1·oep instellen, mogen 
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beide voorzieningen samengevoegd wor
den (1). (Besluit van 15 maart 1815, 
art. 2.) 

2° Geeft geen passend cmtwoord op de 
concl~tsie van een belastingschuldige, 
aannemer van openbaTe werken, waa1·bij 
betoogcl wonlt dat onregelmatig aan de 
bed1·ijjsbelasting onderwo1•pen wenlen 
de schuldvonleringen die hij tegen de 
Staat V61'W01'Ven had wegens de ~•it
voe?·ing van gedeelten van cle langdu1·ige 
we1•ken, welke hem we1·den toeve1·trouwd, 
omdat cleze we1·ken noch clefinitief noch 
voo1·lopig werden goeclgekeu1·cl, zodat cle 
Staat het recht hacl ze nog te weigeTen 
« zodat hij (de belastingschuldige) nog 
geen enkel ve?'W01'VM~ 1·echt had noch op 
betaling, noch, deThalve, op de e1·in beg1·e
pen winst "• het ar1•est dat, ter ve1·werping 
van het beroep van de belastingschuldige, 
enkel wijst op cle formaliteiten die ve1'
vulcl wa1·en voo1•dat bedoelcle sch~dd
vorde1·ingen cloor cle aclminist1·atie ten 
voonlele van cle . belastingschulclige aan
genomen we1·den, en e1·~•it afleidt dat 
hij dientengevolge een zelcere en clefini
tieve schulclvo1·dering had tegen cle Staat, 
zonde1• acht te slaan noch op het in be
doelcle conclusie gemaalcte onderscheicl 
tussen deze j01·maliteiten en een defini
tieve of vooTlopige goedke~wing noch op 
de rechtsgevolgen welke men eruit afleidde 
ten aanzien van het karakte1· van cleze 
sclmldvonle?·ingen (2). 

3° De bew~jslcmcht van de akten wo1·clt 
mislcencl cloo1· het ar1·est van het hof van 
be1·oep, clat van de beslissing van cle 
cli1·ecteu1· der belastingen (3) en cle stulc
ken van het aclministmtief clossie1· ( 4) 
een met cle termen van cleze alcten onvere
nigba1·e uitlegging geeft. 

(1) Cass., 30 mei 1967 lA''''· cass., 1967, 
biz. 1191). 

(2) Op 3 januari 1967 (A·n·. cass., 1967, 
biz. 529) heeft het Hof van cassatie b~slist 
dat, al bezit de aannemer tegen de opdracht
gever voor de aan de gang zijnde werkem van 
een bepaalde aanneming slechts vanaf de 
vooriopige opievering een zekere en vast
staande schuldvordering, de niet opgeleverde 
werken op het einde van het dienstjaar voor 
de onderneming niettemin een waarde hebben, 
die als dusdanig in de balans dient te worden 
opgenomen en die in aanmerking komt voor 
de raming van de inkomsten over het dienst
jaar. 

Ret Hof heeft zich echter nag niet hoeven 
uit te spreken over het vraagpu;,t of beiast
baar zijn de voorschotten, welke door de 

(NAAMLOZE ONDERNEMINGSMAATSOHAPPIJ 
VOORHEEN DUMON EN VANDER VIN, T. 
BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FI· 
NANOIEN; BELGISOHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANOIEN, T. NAAMLOZE ONDER· 
NEMINGSNI:AATSOHAPPIJ VOORHEEN DU· 
MON EN VANDER VIN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 maart 1963 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
ingeschreven onder de nummers F 3965 
en F 3966 gericht worden tegen hetzelfde 
arrest ; dat krachtens artikel 2 van het 
besluit van 15 maart 1815 van de Soe
vereine Vorst houdende het organiek 
reglement van de rechtspleging in cas
satie, deze voorzieningen dienen samen
gevoegd te worden ; 

I. W at de voorziening van deN aamloze 
Ondernemingsmaatschappij, voorheen 
Dumon en Vander Yin, betreft : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1184, 1315, 1319, 1320, 1322, 1349, 
1353, 1788 van het Burgerlijk Wetboek, 
20, 21, 22 van de wet van 15 mei 1846 
op de comptabiliteit van de Staat, 91 
tot 99, 229 van het koninklijk besluit 
van 10 december 1868 houdende alge
meen reglement op de comptabiliteit van 
de Staat en, voor zoveel als nodig, van 

Staat uitgekeerd zijn in de loop van de uit
voering van de werken, bij toepassing van 
de artikeien 99 van het koninklijk besiuit 
van 10 december 1868 en 29 van het aigemeen 
lastenkohier, goedgekeurd bij het koninklijk 
besiuit van 18 mei 1933 (aigemeen lasten
kohier toepasselijk op het geschil dat aan
leiding heeft gegeven tot het arrest van 12 sep
tember 1967. Een nieuw aigemeen lasten
kohier werd goedgekeurd bij koninklijk be
sluit van 14 oktober 1964), of de schuldvor
deringen weike de aannemer tegen de Staat 
heeft, wanneer een recht op betaling van deze 
voorschotten voortvloeit uit de toepassing 
van deze artikelen. 

Omtrent dit punt raadpl. FLAMME, Com
mentai?·e pratique de la 1'eglementation des 
marches pttblics, biz. 228 en 229, nr 300, en 
de noot van R. VALENTIN in Revtt.e fiscale, 
1968, biz. 48 en volg. 

(3) Cass., 11 oktober 1960 (Bull. en PAsiC., 
1961, I, 151). 

( 4) Cass., 27 juni 1967 (A1·r. cass., 1967, 
biz. 1312). 
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de artikelen 27 en 29 van het algemeen 
kohier van de lasten, bepalingen en voor
waarden toepasselijk op de aannemingen 
van werken voor rekening van de Staat, 
dat goedgekeurd is door de op 18 mei 
1933 in raad vergaderde ministers, alsook, 
bijgevolg, van de artikelen 27 en 32 van 
de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 
iloo1'dat het bestreden arrest stelt dat uit 
artikel 29 van het algemeen lasteilkohier 
van de overeenkomsten voor rekening 
van de Staat en uit artikel 20 van de wet 
van 15 mei 1846 op de comptabiliteit 
van de Staat volgt « dat wanneer de 
aangifte van een schuldvordering door 
de bevoegde ambtenaar is ingewiiligd, 
de aannemer een zekere en definitieve 
schuldvordering tegen de Staat bezit », 
en derhalve verklaart dat de beroepen 
beslissing terecht aan de aangegeven 
belastbare inkomsten het verschil heeft 
toegevoegd tussen het bedrag van de 
werken in uitvoering, waarvan de schat
ting als zodanig niet wordt bekritiseerd, 
en het bedrag van de voorschotten die de 
Staat, opdrachtgever van het werk, in de 
loop van de uitvoering van de werken 
heeft betaald flll die op het passief van 
de balans als « voorschotten op werken » 
geboekt zijn, te1·wijl, ee1·ste oncle?'deel, 
zowel uit de vergelijking van de artike
len 27, A en 0, en 29 van genoemd alge
meen lastenkohier als uit de bepalingen 
zelf van de aanvragen om betaling op 
rekening die eiseres heeft ingediend op 
door de Staat, Ministerie van openbare 
werken, vastgestelde formulieren (stul{
ken 35 en 36 van het dossier), volgt dat 
de processen-verbaal ten gevolge waarvan 
« betalingen op rekening » op de totale 
prijs door de Staat aan de aannemer van 
openbare werken worden gedaan, niet 
mogen verward worden met een, zelfs 
voorlopige, goedkeuring van de werken, 
wellre goedkeuring aileen een zeker en 
definitief vorderingsrecht voor de aan
nemer kan doen ontstaan en eerst bij 
de voiledige voltooiing van de werken 
kan plaatshebben, na de reglementaire 
verificaties en proeven, zodat hieruit 
volgt dat het arrest, door genoemd arti
kel 29 van het lastenkohier verkeerd te 
interpreteren en in elk geval op een wijze 
die onverenigbaar is met het voorafgaand 
artikel 27 en met de formulieren van 
voormelde aanvragen om betaling op 
rekening, de bepalingen van de artike
len 27, A en 0, en 29 van het algemeen 
lastenkohier, goedgekeurd door de op 
18 mei 1933 in raad vergaderde ministers, 

schendt, in zover die bepalingen een 
reglementaire waarde hebben, alsook de 
artikelen 21 en 22 van de wet van 15 mei 
1846 op de comptabiliteit van de Staat 
en de artikelen 91 tot 99 en 229 van het 
koninklijk besluit van 10 december 1868, 
op grond waarvan die bepalingen zijn 
genomen, in elk geval de bewijskracht 
miskent van de tekst van genoemd las
tenkohier (stuk 29 van het dossier) waar
naar het verwijst, alsook van voormelde 
stuldren 35 en 36 van het dossier (scheP
ding van de artikelen 1319 tot 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek), het bestaan 
miskent van gegevens die invloed kunnen 
hebben op de gedachtengang van het 
arrest en derhalve is gesteund op een 
niet-wettelijk afgeleid vermoeden (schen
ding van de artikelen 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek), ten slotte niet 
antwoordt op de argumentatie van de 
conclusie van eiseres dienaangaande 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) ; tweecle oncle1·deel, .het begrip van 
gedane en aanvaarde dienst in artikel 20 
van de wet van 15 mei 1846 vreemd is 
aan dit van goedkeuring die aileen een 
zeker en definitief vorderingsrecht voor 
de aannemer kan doen ontstaan (scherr
ding van genciemd artikel 20 van de wet 
van 15 mei 1846 op de comptabiliteit 
van de Staat en, bijgevolg, van arti
kel 1788 van het Burgerlijk Wetboek) 
en, zelfs in de verondersteiling dat die 
bepaling moet worden gei"nterpreteerd 
als zou ze betrekking hebben op een 
keuring wellre een zeker en definitief 
vorderingsrecht oplevert, dan nog die 
overweging niet volstaat om, op een 
noodzakelijke en zekere wijze, de gevolg
trekking te rechtvaardigen dat ten deze 
de betwiste betalingen, volgens de bedoe
ling van de partijen, met inachtneming 
van de bedingen van het algemeen lasten
kohier en van de bewoordingen van de 
aanvragen om voormelde betalingen op 
rekening, werkelijk de betaling zijn van 
« h'edragen verschuldigd op grond van 
zekere en definitieve schuldvorderingen », 
daar het feit dat de overeenkomsten van 
de partijen de voorschriften van arti
kel20 van de wet van 15 mei 1846 zouden 
schenden en dat bedoelde betalingen, 
in voorkomend geval, in administratief 
opzicht onwettelijk en vernietigbaar zou
den zijn, niet volstaat om ze, ten deze, 
een juridische kwalificatie en gevolgen 
toe te kennen die strijdig zijn met de 
vaste wil van de partijen (schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, van 
de artikelen 1349 en 1353 van het Burger
lijk Wetboek, wegens het ontbreken van 
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een noodzakelijk verband tussen de pre
missen en de gevolgtrekking, en, bijge
volg, van artikelll84 van het Burgerlijk 
W etboek) ; clenle oncleTcleel, aangezien in
zake het wederkerig contract van aan
neming van werk, de werkman het risico 
draagt zolang de opdrachtgever de wer
ken niet in ontvangst heeft genomen of 
niet in gebreke is gesteld om ze in ont
vangst te nemen en aangezien de aan
nemer pas een zekere en definitieve 
schuldvordering tegen de opdrachtgever 
van het werk bezit wanneer is vastgesteld 
dat hij zijn eigen verplichtingen is nage
komen, dit is bij de goedkem·ing van de 
werken., de opeenvolgende betalingen, die 
zonder keuring en bij wijze van voorschot 
op afrekening gedaan zijn aan de hand 
van staten betreffende de vordering van 
de werken in uitvoering, slechts voor
schotten op de totale prijs van de aan
neming ktmnen zijn en niet de betaling 
van zekere en definit,ieve schuldvorde
ringen die verworven rechten tegen de 
opdrachtgever van het werk opleveren 
en derhalve recht geven op een werkelijk 
behaalde winst, die belastbaar is over 
het jaar waarin ze zogezegd behaald is 
(schending van de artikelen 1184 en 1788 
van het Bmgerlijk \'V etboek en, bijgevolg, 
van de artikelen 27 en 32 van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen) : 

Overwegende dat nit de processtukken 
volgt dat eiseres voor rekening van het 
bestuur van bruggen en wegen langdurige 
werken had aangenomen; dat die aan
neming werd geregeld door de bepali:ngen 
en voorwaarden van het op 18 mei 1933 
goedgekeurd algemeen lastenkohier van 
de overeenkomsten voor rekening van de 
Staat en dat, ten tijde van de uitvoering 
van de werken, de artikelen 20, 21 en 22 
van de wet van 15 mei 1846 op de compta
biliteit van de Staat, die bij de wet van 
4 maart 1963 opgeheven zijn, nog van 
kracht waren ; 

Overwegende dat, volgens artikel 99 
van het koninklijk besluit van 10 decem
ber 1868', een proces-verbaal wordt opge
Inaakt door de daartoe aangewezeu. mnb
tenaar, wanneer de werken en leveringen 

· zodanig gevorderd zijn dat ze recht geven 
op een betaling ten voordele van de aan
.nemer, en dat volgens artikel 29 van 
voormeld algemeen lastenkohier " de 
prijs van de werken van de aanneming 
bij gedeelten wordt betaald, naarmate 
de werken vorderen . .. en zulks tot de 
volledige voltooiing van de werken " en 
dat « de betalingen plaatshebben op aan
vraag van de aannemer en, in elk geval, 

ingevolge de processen-verbaal van de 
ambtenaar die met de keuring is belast 
en zulks binnen dertig dagen na de dag
tekening van die processen-verbaal ... "; 

Overwegende dat de directeur der 
belastingen ten deze heeft beslist dat de 
schuldvorderingen betreffende de voor
schotten die aan eiseres verschuldigd 
waren krachtens voormelde reglementaire 
bepalingen, een bestanddeel vormen van 
de belastbare winst van het jaar gedu
rende hetwelk die schuldvorderingen zijn 
ontstaan; 

Overwegende dat eiseres, bij haar 
regelmatig voor het hofvan beroep gena
men conclusie, betoogde dat " voor elk 
van de bedoelde dienstjaren, de aan de 
gang zijnde werken, welke de zogenaamde 
belastbare winsten van het dienstjaar 
opleverden, niet aan een voorlopige of 
definitieve keuring door de opdracht
gever van het werk waren onderworpen 
geweest ... " ; dat, onder de door haar 
uitgevoerde werken, « er geen enkel in 
aanmerking kan worden genomen dat 
vatbaar is voor een splitsing in bestand
delen n1.et een eigen eenheid en dat aan
leiding kan geven tot opeenvolgende 
voorlopige goedkeuringen ... ; dat de 
processen-verbaal op grand waarvan 
voorschotten op de totale prijs van aan
neming worden vereffend, niet met de 
voorlopige goedkeuring van de werken 
die eerst bij de volledige voltooiing van 
die werke11. kan plaatshebben, na de re
glementai:re verificaties en proeven, noch 
a fm·tio1'i met de definitieve goedkeming 
mogen worden verward; dat de omstan
digheid dat de voorschotten worden vast
gesteld met inachtneming van de staat 
van vordering van de werken, geenszins 
insluit dat de openbare macht, opdracht
geefster van het werk, afstand doet van 
haar recht bij de goedkeuring van devol
tooide werken, de werken die reeds ver
rieht waren op het ogenblik van de beta
ling van het voorschot, geheel of ten dele 
te onderzoeken en te weigeren ... " en 
dat aldus, " zolang de openbare overheid 
de werken niet heeft aanvaard volgens 
de regels en in de vormen die bij het 
contract bepaald zijn ,, de aannemer 
geen " verworven recht bezit op de over
eengekomen prijs en, bijgevolg, op de 
winst die er in besloten ligt " ; 

Overwegende dat het arrest niet onder
zoekt, zoals de conclusie van eiseres het 
verzocht, of het onderscheid tussen de 
processen-verbaal van voorlopige goed
keuring en de staten van de vordering 
der werken, in rechte, juist is, en ook 
niet of de door eiseres uitgevoerde wer-
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ken, in feite, werden gesplitst en, gedn
rende de nitvoering van de aanneming, 
aanleiding had den gegeven tot het op
maken van andere processen-verbaal dan 
die welke bij voornoemde artikelen 99 
van het koninklijk beslnit van 10 decem
ber 1868 en 29 van het lastenkohier zijn 
bepaald; dat het arrest, om de bewerin
gen van eiseres te verwerpen, er zich toe 
beperkt te verklaren dat <<de gedeelte
lijke betaling voor elk. van de bedo~ld.e 
dienstjaren aan versch1llende formahtm
ten onderworpen is die er de aard van 
preciseren ; dat de aannemer op het einde 
van elke maand een begrotende staat van 
de verrichte werken en leveringen op
maakt, dat die staat wordt nagezien en 
goedgekeurd door de ingenienr v~n het 
Ministerie van openbare werken dw toe
zicht hondt op de werken, dat de aan
nemer dan een aangifte van schnldvorde
ring indient, vergezeld van de staat der 
werken die de gevraagde betaling recht
vaardigt, dat het bestnur een proces-ver
baal van voorlopige goedkeuring der 
werken opmaakt, de wettelijkheid van 
de schuldvordering nagaat en de goed
keuring ervan aan de aannemer bete
kent "• en te stellen dat « wanneer de 
aangifte van schnldvordering door de 
bevoegde ambtenaar is ingewilligd, de 
aannemer een zekere en definitieve 
schnldvordering tegen de Staat bezit >> ; 

Overwegende dat die redenen de con
clnsie van eiseres niet op passende en 
ondnbbelzinnige wijze beantwoorden; 

Dat derhalve het middel, in zover het 
zich beroept op artikel 97 van de Grand
wet, gegrond is ; 

II. Wat de voorziening van de Bel
giselle Staat betreft : 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 112 van de Grond
wet, doonlat het bestreden arrest beslist 
dat de eisende vennootschap voor het 
dienstjaar 1951 een vervroegde betaliDg 
in de bedrijfsbelasting had verricht ten 
bedi·age van 805.000 frank, waarmee 
geen rekening is gehonden bij de bereke
ning van de bij de beslissing van de 
directenr der belastingen toegestane ont
lastingen, en dat die vergissing blijkt 
nit de vergelijking tnssen de berekening 
op bladzijde 25 van de beslissing en de 
stul~ken 65, 86, 87 en 89 van het dossier, 
te1·wijl de stnkken 65, 86, 87 en 89 van 
het dossier dnidelijk doen nitkomen dat 
er bij elke berekening van de verschnl
digde bedrijfsbelasting werkelijk is reke
ning gehonden met de vervroegde beta-

ling van 805.000 frank en er een vol
maakte overeenstemming bestaat tnssen 
de berekening van de outlasting in het 
stuk 89 van het dossier en de berekening 
op bladzijde 25 van de beslissing van 
de directenr welke door het beroep van 
de verwerende vennootschap bij het hof 
van beroep is aangebracht : 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
de aanslag over het dienstjaar 1951 moet 
worden vernietigd in zover deze is geves
tigd zonder rekening te honden met een 
door verweerster verrichte vervroegde be
taling van 805.000 frank, het arrest 
stennt op << de vergelijking tnssen de be
rekening gemaakt op bladzijde 25 van 
de beslissing (van de directenr) en de 
st"Llli:ken 65, 86, 87 en 89 van het dossier>> ; 

Overwegende dat de directenr der 
belastingen had beslist dat de door ver
weerster verschnldigde bedrijfsbelasting 
6.039.868 frank bedroeg en haar een out
lasting van 3.652.786 frank had toege
staan; 

Overwegende dat die bedragen voort. 
vloeien nit de berekeningen vermeld in 
twee taxatienota's, waarvan de eerste in 
1953 en de tweede in 1957 is opgesteld; 
dat die taxatienota's in de aan het Hof 
voorgelegde sttlli:ken voorkomen onder 
de nnmmers 86 en 89 ; 

Dat het stuk 89 onder meer volgende 
vermeldingen bevat : bedrag van de 
belasting : 5.719.780 frank; vervroegde 
betaling : 805.000 frank; verschil 
4.914.780 frank; vermeerderingen 
1.063.456 frank; totaal: 5.978.236 frank; 
verhogingen : 61.632 frank; ten kohiere 
te brengen : 6.039.868 frank; 

Dat het stnk 86, waarnaar het stuk 89 
verwijst om het bedrag van de outlasting 
vast te stellen, eveneens vermeldt dat 
het bij voorbaat betaalde bedrag van 
805.000 frank is afgetrokken van het 
bedrag van de belasting ; 

Overwegende dat aldns blijkt dat de 
bij beslissing van de directeur der belas
tingen aangenomen bedragen overeenko
men met die waarvan de stnkken 86 en 
89 :melding maken en dat de rechter, door 
te verklaren dat de directeur geen reke
ning heeft gehonden met de vervroe~?e 
betaling van 805.000 frank, de beWIJS· 
kracht van de in het middel aangednide 
stnkken 86 en 89 alsook van de beslissing 
van de directenr heeft miskend en de 
artikelen 1319 en 1322 van het Burgerlijk 
W etboek heeft geschon.den; 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 
Om die redenen, voegt de onder de 

n.ummers F 3965 en F 3966 ingeschreven 
zaken samen. ; vernietigt het bestreden 
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arrest, doch alleen in zover het, enerzijds, 
beslist dat het bedrag van de verschillen 
tussen de kostprijs en het bedrag van de 
schuldvorderingen betreffende de voor
schotten die door het bestum· van brug
gen en wegen aan eiseres verschuldigd 
waren krachtens artikel 29 van het alge-
1Tteen lastenkohier, bij de aangegeven 
belastbare inkornsten rnoeten worden ge
voegd en het, anderzijds, beslist dat de 
aanslag in de bedrijfsbelasting, ten ko
hiere gebracht onder artikel 4238 van het 
dienstjaar 1953, navordering van 1951, 
moet worden vernietigd in zover hij is 
gevestigd zonder rekening te houden met 
de vervroegde betaling van 805.000 frank 
en dat de Belgische Staat aan de Onder
nen::tingsmaatschappij, voorheen Dmnon 
en Vander Vin, de bedragen moet terug
betalen die de vennootschap aan de Staat 
zou hebben betaald ten gevolge van dit 
verzuun, verrneerderd met de rnoratoire 
interest, en eiseres veroordeelt in de kos
ten van haar beroep ; beveelt dat melding 
van het thans gewezen arrest zal worden 
gmnaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt, in 
iedere zaak, de verwerende partij in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaken 
n11ar het Hof van beroep te Luik. 

12 september 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nmnend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. Polet. - Gelijkluiclencle concl~tsie, 
H. Dmnon, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, HH. de Longueville (van de balie 
bij het Hof van beroep te Brussel) en 
Van Leynseele. 

2° RAMER.- 12 september 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - RECLAMATIE GERICHT 
TEGEN EEN BELASTING DIE VAN AMBTS
vVEGE GELDT VOOR DE ANDERE, OP 
DEZELFDE BESTANDDELEN GEVESTIGDE 
BELASTINGEN. - ARTIREL 61, § 3, 
LAATSTE LID, VAN DE GECOORDINEERDE 
WETTEN. -- MATE WAARIN DE DIREC
TEUR DER BELASTINGEN VAN DE ZAAR 
RENNIS NEEMT l\1ET BETRERKING TOT 
DE ANDERE BELASTINGEN. 

2° en 3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
- REOLAJ\1ATIE. - RECLAMATIE GE. 
RICHT TEGEN EEN BELASTING DIE VAN 
AMBTSWEGE GELDT VOOR DE ANDERE 
OP DEZELFDE BESTANDDELEN GEVES: 
TIGDE BELASTINGEN. - ARTIREL 61, 

§ 3, LAATSTE LID, VAN DE GECOORDI
NEERDE WETTEN.- MATE WAARIN DE 
DIRECTEUR VAN DE ZAAK RENNIS 
NEEMT MET BETRERRING TOT DE AN
DERE BELASTINGEN. - BEGRIP. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN 
VOORTVLOEIENDE UIT LEVERINGEN EN 
PRESTATIES AAN DE VIJAND.- EXTRA
BELASTING. - AANSLAG EN TEN RO

HIERE BRENGEN.- HERZIENING VAN 
EEN AANSLAG IN DE SPECIALE BELAS
TING DIE LEIDT TOT DE AANSLAG IN 
DE EXTRA-BELASTING OF TOT EEN VER
HOGING VAN DE IN DEZE BELASTING 
BELASTBARE INROMSTEN. - VERSTRIJ
REN VAN DE TERJ\1IJN, "GESTELD BIJ 
ARTIKEL 15 VAN DE WET VAN 16 ORTO
BER 1945.- DIRECTEUR BIJ WIE EEN 
RECLAMATIE INGEDIEND IS TEGEN DE 
SPECIALE BELASTING EN NIET TEGEN 
DE EXTRA-BELASTING, ZELFS BIJ TOE
PASSING VAN ARTIREL 61, § 3, LAATSTE 
LID, VAN DE C+ECOORDINEERDE WETTEN 
BETREFFENDE DE INROMSTENBELAS· 
TINGEN.- DIRECTEUR NIET BEVOEGD 
OM EEN AANSLAC+ IN DE EXTRA-BELAS
TINC+ TE VESTIGEN OF TE WIJZIC+EN 
IN ZOVER HIJ DE AANSLAG IN DE 
SPECIALE BELASTING HERZIEN HEEFT. 
- ADli1INISTRATIE DIE EVENWEL EEN 
AANSLAG IN DE EXTRA·BELASTINC+ MAG 
VESTIC+EN VOLC+ENS DE VORMEN EN 
IN DE TERMIJNEN, C+ESTELD BIJ ARTI
KEL 74bis, LID 1 EN 3, VAN BEDOELDE 
C+ECOORDINEERDE WETTEN. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAC+ EN TEN ROHIERE BRENC+EN. 
- RECLAJVIATIE. - SPECIALE BELAS
TING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIENDE 
UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN 
DE VIJAND. - HERZIENINC+ VAN EEN 
AANSLAG IN DE SPECIALE BELASTINC+. 
- BED RAG VAN DE BELASTINGEN DIE, 
IN DE BETEKENIS VAN ARTIREL 14, 
§§ 1 EN 2, VAN DE WET VAN 15 ORTOBER 
1945 EEN DUBBELE BELASTINC+ OPLE
VEREN MET DE SPECIALE BELASTING, 
DAT, NA BEDOELDE HERZIENING, MIN
DER WAS DAN DAT WAARVOOR EEN 
TERUGBETALINC+ OF OPHEFFING vVAS 
TOEC+EKEND. - DIRECTEUR BIJ WIE 
EEN RECLAlVIATIE WERD INGEDIEND TE
GEN DE SPECIALE BELASTINC+, DOCH 
NIET, ZEI·FS BIJ TOEPASSING VAN AR
TIREL 61, § 3, VAN DE GECOORDINEERDE 
WETTEl'l BETREFFENDE DE INKOMSTEN
BELASTINC+EN, TEGEN DE CEDULAIRE 
BELASTINGEN, DE NATIONALE CRISIS
BELASTING EN DE AANVULLENDE PER
SONELE BELASTTNG Vi'I!JLRE DE DUBBELE 
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BELASTING OPLEVEREN.- DIRECTEUR 
NIET BEVOEGD OM DEZE AANSLAGEN IN 
BEDOELDE BELASTINGEN TE VESTIGEN 
OF TE WIJZIGEN WEGENS HET VERSCHIL 
TUSSEN DE BEDRAGEN VAN DE DUB
BELE BELASTINGEN.- ADMINISTRATIE 

DIE EVENWEL, ZELFS NA 31 DECEMBER 
1954, IN DE BEDRIJFSBELASTING TEN 
BELOPE VAN DAT VERSCHIL EEN AAN
SLAG MAG VESTIGEN VOLGENS DE VOR
lVIEN EN IN DE TERliHJNEN, GESTELD 

BIJ ARTIKEL 74bis VAN DE GECOORDI
NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
INKOMSTENBELASTINGEN. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - 0PEENVOL.GENDE AAN

SLAGEN DIE, Oli1WILLE VAN DE INVLOED 
VAN DE ENE OP DE ANDERE, EEN BE
LASTINGGEHEEL VORMEN. - TERMIJN 
OM HIERTEGEN EEN RECLAMATIE IN TE 
DIENEN GELDT VOOR ELK BESTANDDEEL 

VAN DIT GEHEEL. 

1° Al geldt de reclamatie tegen een belasting 
van arnbtswege voor de ande1·e, op de
zelfcle bestanddelen gevestigde belastin
gen, tach neemt cle directeur cle1· belas
tingen, rnet bet1·eklcing tot deze ande1·e 
bela6tingen, enkel kennis van de g1·ieven 
die 1·egelrnatig in de 1'eclamatie gettit 
wo1·clen en die op cleze belastingen kun
nen wo1·clen toegepast (l). (Gecoordi
neerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, artikel 61, § 3, laatste 
lid, gewijzigd bij artikel 1 van de wet 
van 30 mei 1949 en bij artikel 2-2° 
van de wet van 27 juli 1953.) 

2° vVanneer de belastingschttldige in zijn 
1'eclarnatie, ge1·icht tegen de speciale 
belasting op de winsten voortvloeiencle 
uit leveringen en prestaties aan de vijancl, 
enkel betoogd heeft clat de ve1·moedens, 
waarop de administratie zich gebasee1·d 
had om de belastbm·e g1·ondslag van deze 
belasting te vestigen, onjuist wm·en, gelclt 
deze grief niet voo1• de aanslagen in cle 
gewone belastingen ove1• de clienstjaren 
1941 tot 194..4 en in de extra-belasting, 
welke gevestigd we1·den ove1·eenlcomstig de 
aangiften van de belastingschttldige, en 
dientengevolge geldt hij niet van arnbts
wege voo1·laatstbedoelde belastingen, zelfs 
zo zij op dezel fde bestanddelen als de 
speciale belasting zijn gevestigd. 

3° Wcmnee1• de belastingschuldige in zijn 
reclarnatie, ge1·icht tegen aanslagen in 
de gewone belastingen over de dienst
jm·en 1945 en 1946, enkel betoogd heeft 
dat de inlcornsten, die hij in de fiscale 
arnnestie aangegeven lweft, ten on1·echte 

beg1·epen waten in de belastba1·e grond
slagen van deze belastingen, geldt de1'
gelijlce g1·iej niet voo1· de aanslagen in 
de gewone belastingen ove1· de dienst
jaren 1941 tot 1944 en in de extra-belas
ting en dientengevolge gelden deze 1'ecla
maties niet van arnbtswege voo1· deze 
laatste belastingen, zelts zo deze, of som
mige ervan, gevestigd zijn op dezelfde 
bestanddelen als de belastingen bedoeld 
in de reclamatie. 

4° TV annee1• de he1·ziening van een aanslag 
in de speciale belasting op de winsten 
voo1·tvloeiende uit leve1·ingen en p1·es
taties aan de vijand, bij toepassing van 
a1'tikel 10, § 1, lid 1, van de wet van 
16 oktobe1· 194.5, hetzij een vedwging van 
de belastbate gTondslag in de extra-belas
ting medeb1·engt, hetzij de toepassing 
van deze belasting op de belastingplich
tige, is de directeu1· de1· belastingen die, 
op een reclamatie tegen de aanslag in 
de speciale belasting, bedoelde he1·ziening 
beslist, niet bevoegd om de belastba1·e 
grondslag van een aanslag in deze 1·eeds 
ten laste van de belastingschuldige ge
vestigde belasting te ve1·hogen, zo bij 
hem niet aanhangig is gernaakt een 
1·eclarnatie tegen deze aanslag of zo de 
reclamatie tegen de speciale belasting 
niet van ambtswege, bij toepassing van 
artilcel 61, § 3, laatste lid, van de geco
ordineenle wetten bet1·efjende de inkorn
stenbelastingen, voor deze aanslag geldt; 
de administratie lean evenwel, zelfs wan
neer de aanslagte1·rnijn, gesteld bij a1·ti
lcel 15 van de wet van 16 olctober 1945, 
verst1•elcen is, een niettwe aanslag of 
een aanvullende aanslag in de ext1'a
belasting vestigen, rnet inachtnerning van 
de bij m·tilcel 7 4bis, lid 1 en 3, van de 
gecoonlineenle wetten bet1·efjende de 
inlcomstenbelastingen gestelde vo1·rnen en 
te1·rn~jnen (2). (Wet van 28 december 
1954, art. 3.) 

5° vVannee1· de he1·ziening van een aanslag 
in de speciale belasting op de winsten 
vom·tvloeiencle ttit leveringen en p1'es
taties aan de v~jand tot gevolg heeft het 
bed1·ag van deze belastingen, die in de 
zin van a1·tilcel 14·, §§ 1 en 2, van de 1.vet 
van 15 oktober 1945 rnet de speciale 
belasting een dubbele belasting opleve-
1'en, te ve1•mindeTen tot een lcleinm• bed1·ag 

(1) Cass., 5 november 1957 (Bull. en PAsrc., 
1958, I, 230} en 8 december 1961 (ibid., 1961, 
I, 376). 

(2) Cass., 8 december 1959 (Bull. en PAsiC., 
1960, I, 412). 
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dan dit waa?'V001' een te1·ugbetaling of 
opheffing we1·d toegestaan, is de di1·ecteur 
der belastingen die, op een reclamatie 
tegen de aanslag in de speciale belasting 
cleze herziening beslist, niet bevoegd om 
aanslagen in de bij clit artikel 14 be
paalcle belastingen te vestigen of te wij
zigen wegens het ve1•schil tussen de be
dmgen van cle dubbele belasting, zo bij 
hem niet te?·zelfde?'tijcl een ?'eclamatie 
tegen deze laatstbecloelcle belastingen 
wonlt aanhangig gemaakt, De aclmi
nist?·atie is evenwel e1·toe ge1·echtigcl om, 
zelfs na 31 december 1954·, met inacht
neming van cle bij a1·tikel 7 4bis van 
bedoelcle gecoo1•clineenle wetten gestelcle 
vormen en termijnen, ten belope van 
bedoelcl ve1·schil een aanslag te vestigen 
als beclrijjsbelasting (1). (Wet van 28 de
cember 1954, art. 4.) 

6° In het uitzoncle1·lijk geval waarin opeen
volgencle aanslagen, ten gevolge van de 
invloed van de ene op de ande?·e, een 
belastinggeheel vo1·men, geldt de wette
lijke tennijn om een ?'eclamatie in te 
dienen tegen de laatste aanslag voo1· elk 
bestanddeel van clit geheel ( 2). 

(DEJONOKHEERE, T, BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ll september 1962 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afge1eid uit 
de schending van de artike1en 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 61, inzonderheid 
§ 3, en 65 van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd bij 
koninklijk besluit van 12 september 1936 
en, voor zoveel als nodig, bij de be
sluiten van 31 juli 1943 en 15 januari 
1948, 1 van de wet van 30 mei 1949 
houdende exceptionele en interpreta
tieve maatregelen inzake directe belas
tingen, 10 en 19 van de wet van 16 okto
ber 1945 tot invoering van een extra
belasting, 13 van de wet van 15 oktober 

(1) Artikel 4 van de wet van 28 december 
1954 verleent de administratie het recht om 
in dezelfde voorwaarden dergelijke aanslag 
te vestigen, wanneer de herziening van een 
aanslag in de extra-belasting een weerslag 
kan hebben op het bedrag van de in artikel13 

1945 tot invoering van een speciale belas
ting op de winsten voortvloeiende nit 
leveringen en prestaties aan de vijand, 
en schending van de bewijskracht van 
de reclamatie door eiser op 1 februari 
194 7 ingediend tegen de aanslag in de 
speciale belasting die over het dienstjaar 
1946 onder artikel 6 van het kohier te 
zijnen laste is gevestigd, doonlat het be
streden arrest beslist dat genoernde recla
matie, krachtens artikel 1 van de wet 
van 30 mei 1949, eveneens van ambts
wege gold voor de aanslagen in de extra
belasting (dienstjaar 1946, artilrel 22) en 
in de inkomstenbelastingen (dienstjaar 
1946, navordering van 1941, arti
kel 586 N, dienstjaar 1946, navordering 
van 1942 tot 1944, artikel 908) die op 
grond van de aangifte van eiser ten ko
hiere zijn gebracht en dat derhalve de 
directeur geen machtsoverschrijding heeft 
begaan door de belastbare grondslag van 
die laatstgenoemde aanslagen te verhogen 
en door, dientengevolge, het ten kohiere 
brengen van aanvullende belastingen te 
bevel en, en doonlat het arrest aldus beslist 
op grond a) « dat, wanneer verzoeker 
(thans eiser) bij zijn reclamatie van 1 fe
bruari 1947 de op een vermogensbalans 
gevestigde belastbare grondslag in de 
speciale belasting betwist, hij daardoor 
de winst van de gehele belastbare periode 
heeft betwist die in de extra-belasting 
zowel als in de gewone belastingen kan 
worden aangeslagen ,, b)" dat, aangezien 
de speciale belasting, op 40.000 frank per 
jaar na, aile belastbare inkomsten van 
de jaren 1940 tot 1944 omvat, en aange
zien de over die dienstjaren belaste in
komsten aile hoger zijn dan voormeld 
bedrag van 40.000 frank, hieruit volgt 
dat de betwiste bestanddelen die tot 
grondslag hebben gediend voor de spe
ciale belasting, geheel of ten dele worden 
teruggevonden in de aanslagen zowel in 
de extra-belasting als in de gewone belas
tingen betreffende die oorlogsjaren; dat 
het derhalve niet gaat om inkomsten 
die materieel zouden verschillen >>,c)« dat 
de betwiste aanslagen ten deze een enkel 
en onsplitsbaar geheel vormen, daa.r ze 
gegrond zijn op dezelfde bestanddelen 
die het geheel van de winsten uitma
ken " ; cl) << dat;, bovendien, een bestand
dcel hetwelk in een reclamatie niet wordt 

van de wet van 16 oktober 1945 bedoelde 
dubbele belasting. 

(2) Cass., 11 oktober 1956 (Bull. en PAsro., 
1957, I, 131) en 10 juni 1958 (ibid., 1958, I, 
1124) en noot 1. 



-63-

betwist maar ambtshalve door de direc
teur wordt opgeworpen, een betwist 
bestanddeel is voor de toepassing van 
artikel 1 van de wet van 30 mei 1949 "; 
e) (( dat artikellO van de wet van 16 ok
tober 1945 bepaalt dat de belastbare 
winst in de ex:tra-belasting wordt ver
nlinderd met de inkomsten vatbaar voor 
de speciale belasting, dat hiernit volgt 
dat elke totale of gedeeltelijke vernieti
ging van een aanslag in de speciale belas
ting antomatisch ofwel een verhoging 
van het in de extra-belasting belastbaar 
exceptioneel inkomen ofwel het onder
worpen zijn van de belastingplichtige 
aan die belasting meebrengt; dat der
halve de directenr )liet alleen gerechtigd 
was de aanslag in de extra-belasting te 
herzien krachtens artikel 1 van de wet 
van 30 mei 1949, maar ook krachtens 
artikel 10 van de wet van 16 okto ber 
1945 "' te1•wijl, ee1·ste ondenleel, het tegen
strijdig is te beslissen, enerzijds, dat de 
bestanddelen die tot grondslag hebbe)l 
gediend voor de speciale belasting geheel 
of ten dele worden teruggevonden in de 
aanslagen zowel in de extra-belasting als 
in de gewone belastingen en, anderzijds, 
dat die verschillende aanslagen op de
zelfde bestanddelen gegro)ld waren 
{schending van artikel 97 van de Grand
wet), te1'wijl het feit dat de aanslagen 
in de speciale belasting, enerzijds, en in 
de extra- en de gewone belastingen, an
derzijds, gedeeltelijk betrekking hadden 
op somm.ige gemeenschappelijke bestand
delen, niet volstaat om eruit af te leiden 
dat die verschillende aanslagen betrek
king hebben op betwiste gemeenschappe
lijke bestanddelen in de zin van arti
kel 61, § 3, van de gecoordineerde wetten 
en artikel 1 van de wet van 30 mei 1949, 
te1•wijl, gelet op het feit dat de aanslagen 
in de gewone- en in de extra-belastingen 
waren gevestigd op grond van de aan
,giften van eiser, de voormelde reclamatie, 
hoewel ze de aanslag in de speciale belas
ting betwist, niet kon worden ge1nter
preteerd alsof ze een betwisting zou be
vatten mntrent de aangegeven bestaJld
delen die tot grondslag hadden gediend 
voor de gewone- en de extra-belastingen, 
·en het bestrede1l arrest, door het tegen
deel te beslissen, de bewijskracht heeft 
miskend die door de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
aan voormelde reclamatie wordt toege
'kend, tenvijl eiser, in zijn voor het hof 
van beroep genomen conclusie, tot recht
vaardiging dat zijn reclamatie diende te 
worden gei:nterpreteerd zoals hierboven 
is gezegd, had aangevoerd dat de aan-

slagen in de extra- en in de gewone belas
tingen overeenkomstig zijn aangiften wa
ren gevestigd en het arrest dit middel niet 
heeft beantwoord (schending van arti
kel 97 van de Grondwet), terwijl, aan
gezien ten deze bij de directem· geen 
betwisting met betrekking tot de besta)ld
delen die tot grondslag dienen voor de 
aanslagen in de extra- en in de gewone 
belastingen aanhangig was gemaakt noch 
bij de reclamatie van eiser overeenkom
stig artikel 61, § 3, van de gecoordineerde 
wetten, noch bij nitbreiding overeen
komstig artikel I van de wet van 30 mei 
1949, welke beide wetsbepalingen op de 
speciale- en de extra-belastingen van 
toepassing zijn krachtens de artikelen 13 
van de wet van 15 oktober 1945 en 19 
van de wet van 16 oktober 1945, de 
directeur, op grond van artikel 65 van 
de gecoordineerde wetten, ambtshalve 
geen betwisting kon opwerpen met be-

. trekking tot genoemde aanslagen in de 
extra- en de gewone belastingen, te1·wijl, 
wanneer, bij toepassing va)l artikel1 van 
de wet van 30 mei 1949, een door een 
belastingplichtige tegen een aanslag inge
diende reclamatie van ambtswege geldt 
voor een a)ldere aanslag die op dezelfde 
betwiste bestanddelen is gevestigd, de 
belastingplichtige in elk geval slechts 
herziening kan bekomen van het gedeelte 
van deze andere aanslag dat op het be
twist gemeenschappelijk bestanddeel is 
gevestigd en de directem·, logischerwijze, 
ten opzichte van die aanslag zijn onder
zoek tot dit p1.mt moet beperken, waarnit 
volgt dat ten deze, zelfs in de onderstel
liJlg dat de aanslag in de speciale belas
ting, enerzijds, en in de extra-belasting 
en de gewone belastiJlgen, anderzijds, op 
dezelfde betwiste bestanddelen zouden 
gevestigd zijn, de directenr ook dan die 
laatstgenoemde aanslagen in al h1.m be
standdelen niet mocht wijzigen, zoals hij 
het heeft gedaan ; te?'wijl, tweede onde1'
deel, nit het feit dat de directenr mnbts
halve een betwisting opwerpt met betrek
king tot bestanddelen die door de belas
tingplichtige niet worden betwist, niet 
kan worden afgeleid dat die bestanddelen 
worden betwist in de zin van artikel 61, 
§ 3, van de gecoordineerde wetten en 
artikel 1 van de wet van 30 mei 1949 
(schending van die beide wetsbepalingen 
alsook van de artikelen 13 van de wet 
van 15 oktober 1945 en 19 van de wet 
van 16 oktober 1945) ; te1·wijl, cle?'de onde1'
deel, indien nit artikel 10 van de wet van 
16 oktober 1945 volgt dat de vernietiging 
door de directeur van een aanslag in de 
speciale belasting kan meebrengen dat 
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een supplementaire aanslag in de extra
belasting versc}mldigd is of dat de belas
tingplichtige aan die belasting is onder
worpen, die bepaling evenwel slechts 
tot gevolg heeft het vestigen van nieuwe 
aanslagen, verschillend van de aanslag 
in de speciale belasting, mogelijk te rna
ken, en. ze de directeur niet toestaat uit
spraak te doen hoven de betwistingen 
die bij hem aanhangig zijn gemaakt over
eenkomstig de artikelen 61, § 3, en 65 
van de gecoiirdineerde wetten, 1 van de 
wet van 30 mei 1949, 13 van de wet van 
15 oktober 1945 en 19 van de wet van 
16 oktober 1945 : 

Overwegende dat eiser bij de directeur 
- der belastingen drie reclamaties had 
ingediend, waarvan er een tegen de aan
slag in de speciale belasting was gericht, 
een tweede tegen de aanslagen in de 
gewone belastingen 1946, navordering 
1941, artikel 908, en navordering 1945, 
artikel 6939, en een derde tegen C:e aan
slag in dezelfde belastingen, dienstjaar 
1948, navordering van 1946, artikel3079; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
op grond van artikel 61, § 3, laatste lid, 
van de gecoiirdineerde wetten, zoals ze 
zijn aangevuld bij artikel 1 van de wet 
van 30 mei 1949 en bij artikel 2, 2°, van 
de wet van 27 juli 1953, op grond van 
artikel 10 van de wet van 16 okto ber 
1945 en wegens de omstandigheid dat 
alle aanslagen die ten laste van eiser 
gevestigd zijn (( een enkel en onsplitsbaar 
geheel vormen, daar ze gevestigd zijn 
op dezelfde bestanddelen die het geheel 
van de winsten uitmaken "• onder meer 
beslist dat de directeur der belastingen, 
ingevolge genoemde reclamaties, de be
voegdheid had om de belastbare grond
slagen van de aanslagen in de extra-belas
ting en van de aanslagen in de gewone 
belastingen over de dienstjaren 1941 tot 
1944 te wijzigen en dat derhalve de aldus 
door hem genomen beslissingen wettelijk 
zijn; 

Overwegende dat uit het arrest en uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan volgt, enerzijds, dat eiser in zijn 
reclamatie betreffende de speciale belas
ting had doen gelden dat hij, vermits 
hij was opgeeist, deze belasting niet ver
schuldigd was en dat de ambtshalve 
vastgestelde belastbare grondslag op 
verkeerde vermoedens steunde, en dat 
hij in zijn reclamaties betreffende .de 
aanslagen in de gewone belastingen over 
de dienstjaren 1941, 1945 en 1946 slechts 
deed gelden dat daarin ten onrechte de 
bedragen waren opgenomen die hij in 
de fiscale amnestie had aangegeven ; 

-Dat eruit volgt, anderzijds, dat de 
aanslagen in de gewone belastingen over 
de dienstjaren 1941 tot 1944. en in de 
extra-belasting waren gevestigd overeen
komstig de inkomsten die eiser had aan
gegeven; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 61, § 3, laatste lid, van de gecoiirdi
neerde wetten zoals ze gewijzigd zijn bij 
de hierboven vermelde wetten, " de recla
matie gericht tegen een belasting geves
tigd op betwiste bestanddelen, van 
ambtswege geldt voor andere belastingen 
gevestigd op dezelfde bestanddelen ... 
zelfs dan wanneer de wettelijke termijnen 
tot reclamatie tegen deze andere belas
tingen zouden verstreken zijn >> ; 

Overwegende dat, door in zijn recla
matie betreffende de speciale , belasting 
de vermoedens te betwisten die hadden 
gediend om ambtshalve de aanslag be
treffende die belasting te vestigen, eiser, 
bij diezelfde grief, de aanslagen betref
fende de gewone belastingen over de 
dienstjaren 1941 tot 1944 en de aanslag 
in de extra-belasting niet betwistte die 
alle waren gevestigd overeenkomstig de 
aangiften van zijn belastbare inkomsten ; 

Dat de enige grief die in de reclamaties 
betreffende de aanslagen in de gewone 
belastingen over de dienstjaren 1941, 
1945 en 1946 vermeld is, evenmin op die 
andere belastingen kon worden toege
past; 

Dat het Hof zich, bij gebreke van vast
stalling door het arrest van de belastbare 
grondslag van de aanslag 1942, navorde
ring 1941, artikel 586 N, in de onmoge
lijkheid bevindt na te gaan of de recla
matie gericht tegen de aanslag 1946, na
vordering 1941, ambtshalve kon gelden 
voor die aanslag, artikel 586 N ; 

Overwegende derhalve dat de door 
eiser ingediende reclamaties, bij toepas
sing van genoemd artikel 61, § 3, laatste 
lid, niet van ambtswege golden voor de 
aanslagen in de extra-belasting en in de 
gewone belastingen over de dienstjaren 
1941 tot 1944; 

Dat de directeur nochtans gerechtigd 
was de belastbare grondslag van de aan
slag artikel 908, dienstjaar 1946/1941, te 
wijzigen, daar eiser tegen voormelde aan
slag een reclamatie had ingediend ; 

Overwegende dat artikel 10 van de 
wet van 16 oktober 1945 weliswaar be
slist dat de belastbare winst in de extra.
belas:ting wordt verminderd met de voor 
de speciale belasting vatbare inkomsten, 
maar hier niet uit volgt dat wanneer de 
directeur, bij wie een reclamatie aanhan
gig is gemaakt met betrekking tot die 
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belasting, deze geheel of ten dele ontlast, 
zoals zulks ten deze het geval was, hij 
gerechtigd is, wanneer bij hem geen regel
matige reclamatie betreffende de extra
belasting is ingediend, zelf de belastbare 
grondslag van de aanslag betreffende die 
belasting, ten belope van die outlasting, 
te verhogen ; 

Dat artikel 3 van de wet van 27 decem
ber 1954 in een dergelijk geval aan de 
administratie het recht verleent om een 
nieuwe aanslag of een aanvullende aan
slag in de extra-belasting te vestigen 
met inachtneming van de bij arti
kel 74bis, lid 1 en 3, van de gecoi.irdi
neerde wetten bepaalde vormen en ter
mijnen; 

Dat zulks, bij toepassing van artikel 4 
van de wet van 27 december 1954, even
eens het geval is met betrekking tot de 
opheffing of verminderi:ng van de dub
bele belasting bedoeld bij de artikelen 14, 
§§ 1 en 2, van de wet van 15 oktober 1945, 
en 13, §§ 2 en 3, van de wet van 16 okto
ber 1945, wanneer de speciale belasting 
geheel of ten dele is ontlast ; 

Overwegende ten slotte dat zo in het 
uitzonderlijk geval dat een eerste aanslag 
en een latere aanslag ten gevolge van de 
invloed van laatstgenoemde op de eerste, 
een enkel aanslaggeheel vormen, de wet
telijke termijn om tegen de tweede aan
slag op te komen zich uitstrekt tot de 
reclanmtie tegen de eerste, hier niet uit 
volgt, zelfs in de onderstelling dat alle 
ten laste van eiser gevestigde aanslagen 
een dergelijk geheel zouden hebben ge
vormd, dat bij ontstentenis van recla
matie, zelfs binnen die verlengde termijn, 
tegen de aanslagen in de extra-belasting 
en in de gewone belastingen betreffende 
de dienstjaren 1941 tot 1944, de directeur 
de bevoegdheid zou hebben gehad om 
de belastbare grondslagen van die aan
slagen te wijzigen; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9 7 van 
de Grondwet, 1315, 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk W etboek, 55, in.zonder
heid § 1, 56 en 62 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoi.ir
dineerd bij koninklijk besluit van 12 sep
tember 1936, en voor zoveel als nodig, 
bij de besluiten van 31 julien 15 januari 
1948, 10 en 13 van de wet van 15 oktober 
1945 tot invoering van een Speciale be
lasting, 16 en 19 van de wet van 16 okto
ber 1945 tot invoering van een extra
belasting, aoo1·dat, aangezien de admi
nistratie om de waarde van de in de 
vermogensbalans op te nemen voorraden 
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vast te stellen, rekening had gehouden 
met de bedragen die in de door eiser 
afgesloten verzekeringspolissen vermeld 
ware~1. en deze laatste de bewijswaarde 
van dit bestanddeel had betwist onder 
aanvoering bij regelmatige conclusie dat 
« de door verzoeker afgesloten verzeke
ringspolissen niet kunnen doen besluiten 
tot het bestaan van koopwaren die deel 
uitmaken van zijn vermogen; dat het 
immers vaststaat dat de activiteit van 
verzoeker bijna uitsluitend bestond in 
het herstellen en merken van zakken 
voor rekening van derden of nog in het 
vervaardigen van zakken met behulp 
van grondstoffen van de kopers ; dat 
verzoeker de koopwaren waarvan hij 
aldus bewaarder was, als zijn eigen koop
waren verzekerde ,, het bestreden arrest 
die tegenwerping afwijst en de verzeke
ringspolissen in aanmerking neemt als ele
ment om de overtuiging van het hof van 
beroep te help en gronden, omdat « eiser in 
hoger beroep (thans eiser) er weliswaar 
belang bij kon hebben zich te dekken te
gen de brandrisico 's met betrekking tot de 
zakken die hem waren toevertrouwd om 
te worden gereinigd, hersteld of gemerkt, 
maar het evenwel van belang is er op te 
wijzen dat de verzekeringspolissen niet 
vermelden dat het slechts gaat om risico's 
die onafscheidelijk verbonden zijn met de 
bewaargeving of met de huur van werk 
of diensten; dat die zakken waren ver
zekerd als koopwaren welke aan eiser 
in hager beroep toebehoorden ll en da
" de schommeling van de verzekerde bet 
dragen kan worden verklaard doordat 
het om verrichtingen van de zwarte 
markt ging en die uit dien hoofde een 
kanskarakter hadden, nu eens goed, dan 
weer slecht Jl, teTwijl het bestreden arrest 
aldus de bewijslast heeft omgekeerd, 
vermits de administratie de bewijswaarde 
1noest aantonen van de verzekerings
polissen die ze als vermoeden had aan
gevoerd en niet de belastingplichtige 
diende te bewijzen dat die polissen geen 
bewijskracht hadden (schend:ing van alle 
aangeduide bepalingen), te1·wijl, door te 
erkennen dat de polissen niet preciseerden 
dat het ging om risico's die onafscheide
lijk verbonden zijn met koopwaren in 
bewaring of met aan eiser toebehorende 
koopwaren, hoewel het met die polissen 
rekening houdt als bewijs van het bedrag 
van de aan eiser toebehorende koopwa
ren, het bestreden arrest niet is gevestigd 
op een feit dat het als vaststaand erkent 
en dus niet op een vermoeden is gegrond 
(hoofdzakelijk schending van de artike
len 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek) : 
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Overwegende dat het arrest zijn beslis
sing hierop steunt dat eiser op 8 oktober 
1943 aan de Wehrmacht 45.246 zakken 
heeft geleverd voor een globale waarde 
van 2.625.155 frank en dat de gefactu
reerde prijs aantoont dat hij er wel dege
lijk de eigenaar van was ; 

Dat het erop wijst dat de door eiser ver
zekerde bedragen de gevolgtrekking sta
ven dat de voorraad van eiser op 30 sep
tember 1943 op zijn minst 1.500.000 frank 
bedroeg; 

Dat het arrest, als antwoord op het 
verweer dat eiser heeft afgeleid uit het 
feit dat de verzekeringen koopwaren dek
ten die hij moest behandelen voor reke
ning van derden, erop wijst, zonder dat 
ertegen als grief wordt aangevoerd dat 
het de bewijskracht van de bedoelde 
polissen miskent, dat « de zakken waren 
verzekerd als koopwaren die aan eiser 
in hoger beroep toebehoorden " ; 

Dat het hof van beroep aan de hand 
van al die overwegingen wettelijk zijn 
beslissing heeft verantwoord dat de voor
raad op 30 september 1943 met mate was 
vastgesteld op 1.500.000 frank, zulks 
zonder de bewijslast om te keren en onder 
soevereine beoordeling van de waarde 
van die voorraad ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 8 en 97 
van de Grondwet, 1350, 1351 en 1352 
van het Burgerlijk Wetboek, 115 van 
het Strafwetboek, 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het vVetboek van strafvordering, 
16 van de wet van 15 juni 1899, houdende 
titel I van hot Wetboek van strafrechts
pleging voor het leger, gewijzigd bij arti
kel 3 van de wet van 1 juli 1934, 35, 45 
en 46 van genoeinde wet van 15 jtmi 1899, 
1, 2, 3, 6 en 11 van de besluitwet van 
26 m.ei 1944 betreffende de bevoegdheid 
en de rechtspleging inzake misdaden en 
wanbedrijven tegen de veiligheid van de 
Staat, 1 en 2 van het ·besluit van de 
Regent van 18 september 1945 tot ver
vanging van het besluit van 6 november 
1944 waarbij de datum van de volkomen 
bevrijding van het grondgebied wordt 
vastgesteld, 55, 56 en 62 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coi:irdineerd bij koninklijk besluit van 
12 september 1936, en voor zoveel als 
nodig bij de besluiten van 31 juli 1943 
en 15 januari 1948, 10 en 13 van de wet 
van 15 oktober 1945 tot invoering van 
een speciale belasting, en uit de misken-

ning van het gezag van het gewijsde van 
hot vonnis op 10 juni 1947 door de vierde 
Vlaamse kamer van de Krijgsraad te 
Gent gewezen in zake eiser en een mede
verdachte, clom'llat het bestreden arrest, 
na te hebben vastgesteld dat de krijgs
raad zich, bij voormeld vonnis, onbe
voegd had verklaard ten opzichte van 
eiser wegens het te laat instellen van de 
vervolgingen, de beslissing van de direc
teur daaromtrent heeft bevestigd door te 
stellen 1° dat de administratie gerechtigd 
was zowel aan het strafonderzoek van 
de krijgsauditeur als aan de debatten 
voor de krijgsraad alle aanwijzingen en 
inlichtingen te ontlenen die het bewijs 
konden leveren van de samenwerking 
tussen eiser en zijn medeverdachte, 
2° dat het was bewezen, zowel door het 
onderzoek van het krijgsauditoraat als 
door het adininistratief onderzoek, dat 
de op naam van genoemde medever
dachte gedane verrichtingen in werke
lijkheid voor eiser waren uitgevoerd, 
te1•wijl, ee1•ste oncle1'cleel, het onderzoek 
door de krijgsauditeur en het onderzoek 
op de terechtzitting op grond van arti
kel 113 van het Strafwotboek en volgens 
de bij de artikelen 3 en 6 van de besluit
wet van 26 mei 1944 bepaalde regels 
hadden plaatsgehad, te1·wijl, aangezien 
het besluit van de Regent van 18 sep
tember 1945 de datmn van de volkomen 
bevrijding van het grondgebied op 15 fe
bruari 1945 vaststelde, voormeld onder
zoek krachtens artikel 8 van de Grondwet 
en de artikelen 1, 2 en ll van de besluit
wet van 26 mei 1944 onwettelijk was, 
doordat het onderzoek tegen eiser · meer 
dan twaalf maanden na de datum van 
de volkom.en bevrijding van het grond
gebied was begonnen, tenvijl het vonnis 
van de krijgsraad van 10 jtmi 1947, met 
het gezag van het rechterlijk gewijsde 
dat de artikelen 1350, 1351 en 1352 van 
het Bm'gerlijk Wetboek en 4 van de 
wet van 17 april 1878 eraan toekennen, 
dit te laat instellen van het onderzoek 
had vastgesteld, te1·wijl hieruit volgt dat 
na 15 februari 1946 hot tegen eiser inge
stelde onderzoek had moeten plaats
hebben overeenkomstig de artikelen 16, 
35, 45 en 46 van de wet van 15 jtmi 1899, 
te1·wijl de gegevens van het onderzoek 
door de krijgsauditeur en vaa het onder
zoek v66r de krijgsraad derhalve niet in 
aanmerking konden worden genomen als 
aanwijzing of inlichting overeenkomstig 
de artikelen 55, 56 en 62 van de gecoi:ircJi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen en de artikelen 10 en 13 van 
de wet van 15 oktober 1945, tM·wijl, 



-67-

tweede onclenleel, de bewoordingen van 
het bestreden arrest het Hof niet in de 
nwgelijkheid stellen uit te maken of de 
rechters in feitelijke aanleg hebben be
slist dat het onderzoek van het krijgsaudi
toraat, enerzijds, en het administratief 
onderzoek, anderzijds, gezame)llijk of 
integendeel afzonderlijk het bewijs lever
den dat de door de medeverdachte van 
eiser gedane verrichtingen in werkelijk
heid door laatsgenoemde zijn uitgevoerd, 
te1·wijl die dubbelzinnigheid het voor het 
Hof niet mogelijk maakt de wettelijkheid 
van het bestrede)l arrest te controleren, 
n1et betrekking tot de in het eerste onder
deel aangeduide wettelijke bepalu1gen 
en deze dubbelzinnigheid derhalve gelijk
staat met het ·ontbreken van de bij arti
kel 97 van de Grondwet vereiste moti
vering: 

Overwegende dat tegen eiser en De 
Vos een onderzoek is ingesteld dat tot 
doel had na te gaan of en in welke mate 
ze aan de vijand economische hulp had
den verschaft en of De Vos, bij de uit
voering. van de feiten welke die hulp 
hebben opgeleverd, slechts de stroman 
van eiser was geweest ; 

Overwegende dat de daden van onder
zoek in de zaak van De V os wettelijk 
werden verricht en, overigens, tot grand
slag hebben gediend voor de tegen hem 
uitgesproken veroordeling ; 

Dat de krijgsraad zich ten opzichte 
van eiser weliswaar onbevoegd heeft 
verklaard wegens het te laat instellen 
van de vervolgingen, maar dat dit feit 
de admi11istratie niet verbiedt tot sta
ving van haar stelling gegevens te ont
lenen aan het ingestelde onderzoek, ver
mits dit onderzoek wettelijk heeft plaats
gehad tegen De V os ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het vijfde middel, afgeleid, uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
en van de bewijskracht van de akte op 
6 juli 1942 verleden voor notaris Arneye 
te Roeselare, waarbij het kapitaal van 
de « Bank van Roeselare >> werd verhoogd, 
en voor zoveel als nodig van artikel 1353 
van het Burgerlijk Wetboek, cloonlat het 
bestreden arrest, om te beslissen dat 
de door De Vos gedane verrichtingen in 
werkelijkheid voor rekening van eiser 
waren uitgevoerd en om de beslissing 
van de directeur daaromtrent te beves
tigen, heeft verklaard « dat de opening 
van de rekening bij de Bank van Roese
lare slechts aan eiser in hoger beroep 
kan zijn toegestaan die op goede voet 

stond 1net de Bank en waarvan hij sinds 
6 juli 1942 een van de belangrijkste aan
deelhouders is geworden ( 80 aandelen op 
500) en zulks door middel van de stroman 
DeVos))' tenvijl uit genoemde akte van 
kapitaalverhoging volgt dat v66r die 
verhoging het kapitaal van de Bank van 
Roeselare bestond uit 8.000 aandelen van 
500 frank en, na de verhoging, uit 
20.000 aandelen van 500 frank en het 
bestreden arrest derhalve de bewijskracht 
die op grond van de hierboven aange
voerde artikelen wordt gehecht aan voor
noemde akte van kapitaalverhoging heeft 
miskend : 

Overwegende dat het middel gericht 
is tegen een ten overvloede gegeven over
weging van het arrest en derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Over het zesde n1.iddel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en voor zoveel als nodig van 
artikel 1353 van het Bmgerlijk W etboek, 
dooTclat het bestreden arrest, mn te be
slissen dat de door De Vos gedane ver
richtingen in werkelijkheid voor rekening 
van eiser waren uitgevoerd en om. de 
beslissing van de directem· daaromtrent 
te bevestigen, heeft verklaard « dat de 
Bank van Roeselare betalingen heeft 
gedaan voor meer dan anderhalf rniljoen, 
alvorens enige provisie te hebben ont
vangen ; dat het vaststaat dat dergelijke 
bankvoorsehotten niet aan De V os waren 
toegestaan, die te Roeselare on.bekend 
was)), zonder te antwoorden op het mid
del dat .eiser heeft afgeleid uit het feit 
dat die betalingen door cle Bank van 
Roeselare waren gedaan na ontvangst 
van een telegra:fisch berieht van de Con
tinental Bank, dat twee dage11 later is 
gevolgd door de dekking van dit berieht, 
terwijl dit gebrek aan antwoord gelijk
staat n1.et het ontbreken van de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
in strijd met wat het middel verklaart, 
passend heeft geantwoord op het bij 
het middel aangeduid verweer ; 

Dat irnmers, na te hebben gesteld dat 
<< eiser in hoger beroep tevergeefs betoogt 
dat de Bank van Roeselare, op het ogen
blik van de betaling van cheques, reeds 
telegra:fisch door de Continentale Bank 
was in kennis gesteld dat de rekening 
van De Vos gedekt was ))' het arrest op
geeft waarom het Hof van beroep meeJlt 
dat die stelling niet gegrond is ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 
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Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding bestaat het tweede middel te 
onderzoeken, daar dit geen ruimere ver
nietiging kan medebrengen, vernietigt 
het bestreden arrest in zover het uit
spraak doet over de aanslag in de extra
belasting en de aanslagen in de gewone 
belastingen van de dienstjaren 1942 tot 
1944 en van het dienstjaar 1941, arti
kel 586 N; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat melding van 
het thans gewezen arrest zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder in de drie vierden van de kosten 
en zegt dat het overige vierde ten laste 
van eiser zal blijven; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

12 september 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', 
H. Valentin. - Gelijlcluiclenae conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
teTs, HH. Bayart, Baltus en Van Leyn
seele (de tweede van de balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

1e KAMER.- 14 september 1967. 

1o VERZET.- BuRGERLIJKE ZAKEN.
WERKRECHTERSRAAD.- BIJ VERSTEK 
GEWEZEN SENTENTIE. - VERZET DAT 
BONDIG DE MIDDELEN VAN EISER IN 
VERZET MOET BEVATTEN.- AARD VAN 
DIT VORJ\IIVOORSCHRIFT. 

(1) Repm·toir·e pratiqtw dn cl1'oit belge, v° Con
seils cle p1'ucl'hormnes, nr 339. Hetzelfde geldt 
wat betreft de artikelen 20 en 437 van het Wet
boek van burgerlijke rechtsvordering, analoog 
luidend met artike[ 82 van de wet van 9 juli 
1926, en volgens welke de middelen van de ver
zetaantekenende partij moeten opgegeven 
worden in de verzetsakten tegen de vonnissen 
bij verstek gewezen door de vrederechter of 
door de rechtbank van koophandel (GARSON
NET en O:E:zAR-BRu, d. VI, nr 316 ; PIERRET, 
P1'ecis de la p1'oceclttre devant le juge de paix, 
nr 213), 

Daarentegen, inzake verzet tegen vonnissen 
bij verstek gewezen door de rechtbank van 
eerste aanleg leidt de niet-naleving van de 
bepalingen van artikel 161 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering tot 

2o WERKRECHTERSRAAD. - BIJ 
VERSTEK GEWEZEN SENTENTIE. 
VERZET DAT BONDIG DE llUDDELEN 
VAN EISER IN VERZET MOET BEVATTEN. 
- VEREISTE VOORWAARDE OPDAT HET 
VERZUIM VAN DIT VORMVOORSCHRIFT 
DE ONONTVANKELIJKHEID VAN HET 
VERZET MEDEBRENGT. 

1° en 2° H et vm·mvoo?'schi'ift ve1·vat in 
aTtilcel 82, licl 2, van de wet van 9 juli 
1926 op de we?·lc1·echte1'smden, naaT luid 
waw·van de alcte van ve1'zet tegen een bij 
ve1•stelc gewezen sententie de bondige 
uiteenzetting van de midclelen van eise1· 
in ve1•zet moet bevatten, is niet substan
tieel en is niet op stmffe van nietigheid 
V001'gescJweven; het Ve1'Zttim van ait 
V01'1nV001'sch1'ift leiclt clan alleen tot de 
onontvanlcelijlcheia van het ve1·zet als 
de ontoe?'eilcendheicl van de motive1'ing 
venvee1•cle1' in ve1·zet niet toelaat de 
waaTcle e1·van te oncle?'Zoelcen ( 1), 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « OFFICE DE 
VENTE D'APPAREILS ELEOTRIQUES ET 
MENAGERS l>, T. GHINET.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 22 januari 1966 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep 
te Bergen, kamer voor bedienden ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 173, 1030 van het 
Wetboek van bmgerl:ijke rechtsvorde
ring, welk artikel 173 gewijzigd is bij 
artikel 10 van het koninklijk besluit 
nr 300 van 30 maart 1936, 82 van de wet 

de nietigheid van het verzet : " het verzet 
zal op een eenvoudige akte verworpen worden, 
zonder clat enig nader onderzoek nodig is "· 
Deze nietigheid is evenwel betrekkelijk en is 
onder nleer gedekt door het verweer ten 
grande van de verweerder op verzet (cass., 
13 maart 1953, Btlll. en PASIC., 1953, I, 535; 
cass. fr., 4 november 1901, Dall., 1902, I, 
185 ; Reper·toir·e pratiqtw dtt dr·oit belge, v 0 Pr·o
ceclur·e civile, nr 198; GARSONNET en 0EZAR· 
BRu, cl. VI, nr 313). Men raadplege ook met 
betrekking tot de motivering van de akte 
van beroep, op straffe van nietigheid voorge
schreven bij artikel 71 van cle wet van 15 au
gustus 1854 op de gerechtelijke uitwinning, 
cass., 4 maart 1960 (An·. Ve1'br·., 1960, 
blz. 637). 
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van 9 juli 1926 op de werkrechtersrade~l. 
die gewijzigd is bij de wet van 12 juli 
1960, 1319, 1320, 1322 van het Burger
lijk W etboek en 97 van de Grondwet, 
doo1·dat de bestreden sententie het verzet 
van 28 oktober 1963 nietig en het hoger 
beroep van eiseres tegen de op dat verzet 
gewezen sententie van 8 september 1964 
niet gegrond verklaart omdat de eerste 
rechter terecht van oordeel is geweest 
dat de motivering van het verzet van 
28 oktober 1963 ontoereikend was en 
dit exploot nietig heeft verklaard, dat 
het verzet, bij toepassing van artikel 82 
van de wet op de werkrechtersraden, 
bondig de middelen van de partijen moet 
bevatten, dat het exploot van 28 oktober 
1963 als volgt met redenen is omldeed : 
dat « het voor verweerster onmogelijk 
is geweest tijdig ~mar de terechtzitting 
te gaan, en de gevorderde bedragen niet 
verschuldigd zijn », dat zo weliswaar de 
middelen ~1iet omstandig moeten worden 
ontwild.:eld, ze toch bondig en nauw
kem·ig moeten worden opgegeven, te1·wijl, 
volgens artikel 173 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, geen nietig
heid van een akte van rechtspleging kan 
worden toegestaan, tenzij het bewezen 
is dat zij de belangen van de tegenpartij 
schaadt, en, naar luid van artikel 1030 
van hetzelfde wetboek, geen exploot of 
akte van rechtspleging kan worden nietig 
verklaard, indien de nietigheid ervan 
niet uitdntkkelijk bij de wet is uitge
sproken, zodat, bij ontstentenis van enige 
afwijkende bijzondere bepaling, die beide 
artikelen, die elk een algemene proce
dm·eregel stellen, op de voor de werk
rechtersraden van eerste aanleg te volgen 
procedure toepasselijk zijn ; te1·wijl de 
bestreden sententie niet vaststelt dat de 
zogenaamde ontstentenis van motivering 
in de akte van verzet de belangen van 
de tegenpartij heeft geschaad en arti
kel 82 van de wet op de werkrechters
raden, waarbij wordt voorgeschreven dat 
het verzet tegen de sententies bij verstek 
gewezen door de werkrechtersraden van 
.eerste aanleg bondig de middelen van de 
verzetaantekenende partij bevat, het 
niet-vervullen van die formaliteit niet 
met nietigheid straft en de verplicht:ing 
de akte van verzet voor de werkrechters
raden bondig met redenen te omkleden 
niet substantieel blijkt te zijn (schending 
van alle in het middel aangeduide wets
bepalingen); terw~jl bovendien het feit 
in dergelijke akte te vermelden « dat 
de gevorderde bedragen niet verschuldigd 
zijn '' een bondige motivering is die be
antwoordt aan het voorschrift van arti
kel 82 van de wet op de werkrechters-

raden (inzonderheid schending van de 
artikelen 82 van de wet van 9 juli 1926, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiseres, · na verzet 
tegen een sententie van de W erkrechters
raad te Charleroi waarbij ze bij verstek 
was veroordeeld, haar op 28 oktober 1963 
aan verweerder bet·ekend verzet hierop 
steunde dat het voor haar « onmogelijk 
is geweest tijdig naar de terechtzitting 
te gaan en dat de gevorderde bedragen 
niet verschuldigd zijn » ; 

Overwegende dat, volgens artikel 82, 
lid 2, van de wet van 9 juli 1926 op de 
werkrechtersraden, het verzet tegen een 
bij verstek gewezen sententie de bondige 
uiteenzetting van de middelen van de 
veroordeelde partij moet bevatten ; 

Overwegende dat de bij die wetsbepa
ling bepaalde formaliteit geen substan
tiele of op straffe van nietigheid voorge
schreven formaliteit is ; 

Overwegende dat door het exploot 
van 28 oktober 1963 nietig te verklaren 
op grond alleen dat dit exploot niet vol
doende met redenen is omkleed en zonder 
vast te stellen dat door die ontoereikend
heid de verweerder de waarde van het 
verzet niet kon betwisten, de sententie 
de in het middel aangeduide artikelen 82, 
lid 2, van de wet van 9 juli 1926 en 173, 
lid 1, van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering heeft geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie, behalve in zover ze het 
hoger beroep van eiseres tegen de sen
tentie bij verstek van 1 oktober 1963 
niet ontvankelijk verklaart ; 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 de Werkrechtersraad 
van beroep te Namen, kamer voor be
dienden . 

14 september 1967. - 1e kamer. -
Vom·zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1·slaggevm·, H. Polet. - Gelijlcluidende 
cdnclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. 

1e KAMER.- 14 september 1967. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
;LIJKE ZAKEN. - REOHTER IN HOGER 



-70 

BEROEP DIE EEN HOGER BEROEP ONT

VANKELIJK VERKLAART. - MIDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT DE BESLISSING 
VAN DE EERSTE RECHTER KRACHTENS 

DE WET IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN 
WAS. - MIDDEL DAT VOOR RET EERST 
VOOR RET llOF KAN WORDEN VOORGE
DRAGEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
AANLEG. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
Ers TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE 
VOORTSPRUITENDE UIT EEN ARBEIDS

ONGEVAL OF UIT EEN ONGEVAL DAT 
ZICH OP DE WEe+ NAAR OF VAN RET 
WERK HEEFT VOORGEDAAN. - GEc+E

VENS DIE DE TOEPASSING VAN DE WET
TELIJKE BEGROTINc+Sc+RONDSLAG VAN 
RET c+ESCHIL l\1:0GELIJK l\1:AKEN NIET 
AANGEDUID IN EEN PROCESSTUK VOOR 
DE EERSTE REOHTER NOOH DOOR HEM 

IN ZIJN BESLISSINc+ VASTc+ESTELD. -
VONN'IS IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN. 
- BEGROTING VAN RET C+ESCHIL DOOR 

DE PARTIJEN. - BEGROTING ZONDER 
UITWERKING. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING 
VERNIETIGD OMDAT ZIJ ONWETTELIJK 

EEN HOGER BEROEP TEGEN EEN IN 
LAATSTE AANLEG GEWEZEN VONNIS 
ONTVANKELIJK VERKLAART. - VER
NIETIGING MET VERWIJZING. 

1° In bu1·ge1·lijke zalcen kan het middel 
hientit afgeleid dat de beslissing van 
de ee1·ste 1•echte1· lcrachtens de wet in 
laatste ctanleg gewezen tvas, tot staving 
van een voorziening tegen een beslissing 
waaTbij een hogeT beroep ontvankelijlc 
wonlt veTklaa1'Cl, voor het eeTst voo1• het 
Hof wo1'Clen voo1·geclmgen (1). (Impli
ciete oplossing.) 

2° Inzake 1'echtsvo1·detingen tot v01·goeding 
van cle schade voortsp1'ttitende uit een 
m·beidsongeval of uit een ongeval op de 
weg naa1• of van het wetk, wannee1• de 
gegevens clie cle toepassing van cle wette
lijlce begTotingsg1·onclslagen van het 
geschil mogelijk maken, niet in een 
p1·ocesst·uk voo1· cle ee1·ste 1'echte1' aan
gecluicl noch in clezes beslissing vast
gestelcl wenlen, is cleze beslissing in 
lctatste aanleg gewezen (2) en blijjt de 
b.~g1·oting van het geschil door de pa1'
t~Jen op g1'0ncl van a1·tilcel 33 van de 

(1) (2) en (3) Cass., 27 januari 1966 (Bull. 
en PAsrc., 1966, I, 678); 3 november 1966 
(A1'1', cass,, 1967, blz. 307). 

wet van 25 maart 1876 zondet ttitwe1'
lcing (3). 

3° !Y anneet een beslissing die in burger
h]lce zaken het be1·oepen vonnis heeft 
he1·voTmd, wonlt ve1·nietigd om de 1·eclen 
dat zij omvettelijlc het hoge1· beToep ont
vctnlcelijk heeft ve1·klctcwcl, acmgezien het 
vonnis in lctatste actnleg was gewezen, 
w?nlt de ve1•nietiging met veTwijzing 
u~tgesp1·oken ( 4). 

(BELGISCHE NATIONALE ASSURANT!EKAS 
TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN, '1'. DUR

VIAUX.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 januari 1966 in hoger be
roep gewezen door de rechtbank van 
eerste aanleg te Namen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending va~l de artikelen 24, inzonder
heid lid I, van de wetten betreffende de 
v~rgoed~lg der schade voortspruitende 
mt arbmdsongevallen,-gecoi:irdineerd bij 
koninklijk besluit van 28 septem.ber 1931 
(welk artikel 24, lid 1, gewijzigd is bij 
het koninklijk besluit ur 305 van 31 nmart 
1936 en bij de wet van 10 juli 1951, arti
kel 11), 21, 27, 33 van de wet van 
25 maart 1876 op de bevoegdheid (welk 
artikel 27 gewijzigd is bij het koninklijk 
besluit nr 63 van 13 januari 1935, arti
kel 6, en bij de wet van 10 februari 1953, 
artikel 3), cloonlat het bestreden vonnis 
het hoger beroep dat verweerder heeft 
ingesteld tegen het vonnis op 25 mei 
1965 uitgesproken door de Vrederechter 
van het kanton Eghezee, ontvankelijk 
heeft verklaard en heeft ontvanuen 
tenvijl dat vonnis in laatste aanleg ~va~ 
gewezen; hoewel verweerder in de inlei
dende dagvaarding van 16 januari 1965 
de betalulg 'van een vergoeding van 
100.000 frank had gevorderd, deze wille
keurige begrotulg van de rechtsvordering 
imrners geen gevolg heeft ; inzake ver
goeding van arbeidsongevallen, de bepa
ling door· de partijen van de waarde van 
de rechtsvordering wettelijk zonder nit
working blijft, tenzij ze geschiedt overeen
kornstig wettelijke begrotingsgrondsla
gcn, zijnde de vaststelling van het basis
loon en van ·de belangrijkheid van de 
beweerde invaliditeit, zodat, aangezien 
verweerder verzuimd heeft in zijn iJllei-

(4) Cass., 25 september 1965 (B1tll. en 
PAsrc., -1966, I, 117); 27 januari 1966, in 
:vorenstaande noot :vermeld. 
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dende dagvaarding zowel als in zijn con
clusie het bedrag van het door de ge
troffene verdiend loon en de graad van 
de beweerde invaliditeit op te geven, de 
wettelijke begrotingsgrondslagen onbe
kend blijven en de vordering, derhalve, 
door de vrederechter in laatste aanleg 
is beslecht : 

Overwegende dat de rechtsvorder:i:ng 
van eiser strekt tot vergoed:i:ng, op grand
slag van de gecoi:irdineerde wetten be
treffende de arbeidsongevallen en van 
de besluitwet van 13 december 1945, 
van de schade veroorzaakt door een on
geval dat de zoon van verweerder op 
8 augustus 1964 is overkomen ; 

Dat in de dagvaarding van 16 januari 
1965 verweerder er zich toe beperkte 
aan te voeren « dat er bij de getroffene 
nog geen consolidatie is ingetreden, maar 
dat er grand bestaat om een gedeeltelijke 
blijvende ongeschiktheid te voorzien » 
en dat «de geleden schade op 100.000 fr. 
kan worden bepaald » ; 

Overwegende, enerzijds, dat, inzake 
rechtsvorderingen tot vergoeding van de 
schade voortspruitende uit een arbeids
ongeval of uit een ongeval dat zich op 
de weg naar of van het werk voordoet, 
de wet de begrotingsgrondslagen van het 
geschil heeft bepaald ; dat a.ldus de door 
verweerder ge1naakte begrot:i:ng zonder 
uitwerking blijft ; 

Overwegende, anderzijds, dat hoewel 
de conclusie van eiseres voor de eerste 
rechter een verwijzing naar een basis
loon van de getroffene bevat, noch 
deze conclusie, noch die van verweerder, 
noch de beslissing van de eerste rechter 
aanduiden hetzij dat de getro:ffene tot 
de dag van de dagvaarding een tijdelijke 
volledige arbeidsongeschiktheid heeft op
gelopen, hetzij hoe groat de graad van 
de beweerde blijvende ongeschiktheid is; 

Overwegende dat de rechter, door on
der voormelde omstandigheden het hager 
beroep van verweerder ontvankelijk te 
verklaren, de in het 1niddel aangeduide 
wetsbepalingen heeft geschonden; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; gelet op 
de wet van 20 maart 1948, veroordeelt 
eiseres in de kosten; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg 
te Dinant, rechtdoende in hager beroep. 

14 september 1967. - 18 kamer. -
Voo1·zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. -

Ve1•slaggeve1·, H. Valentin. - Gelijklui
dende conclusie, H. R. Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleite1', 
H. Demeur. 

18 KA.MER.- 15 september 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. 
- BESLISSING WAARBIJ EEN EIS WORDT 
TOEGEWEZEN. - REGELMATIG VOOR· 
GEDRAGEN VERWEER. - GEEN PASSEND 
ANTWOORD. - NIET MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

Is niet 1'egelmatig met 1'eclenen omkleed 
de beslissing die een eis toewijst, zmide1· 
een passend antwoonl te ve1'st1'ekken 
op een 1·egelmatig cloo1' de tegenpa1•tij 
voo1·gecl1·agen ve1·wee1· (1). (Gro1ldwet, 
art. 97.) 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID «F. DE JONGH· 
PELLENS », T. HENDRICKX.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 17 j"Lmi 1966 gewezen door 
de Werkrechtersraad van beroep te Ant
werpen, kmner voor bedienden ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, doonlat de bestreden sententie eiseres 
veroordeelt, bij bevestiging van de beroe
pen sententie, tot betaling van 60.000 fr. 
als vergoeding wegens verbreking van 
het tussen partijen gesloten bedienden
contract, zoncle1' te antwoo1'clen op het 
middel, door eiseres in haar regelmatig 
genomen conclusie naar voren gebracht 
en volgens hetwelk « de eerste rechter 
zich vergist daar hij uit het oog verliest 
dat gei:ntimeerde (thans verweerder) wel 
degelijk zijn beslissing om vervroegd 
pensioen aan te vragen, aangekondigd 
het jaar tevoren, tot uitvoer gebracht 
had door het effectief indienen van de 
aanvraag op 26 juli 1963 en de beves
tig:i:ng aan zijn werkgeefster op 29 fe
bruari 1964, in haar burelen, onderhoud 
waarnaar verwezen wordt in het schrijven 

(1) Cass., 11 mei 1967 (An·. cass., 1967, 
blz. 1103). 
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van beroepster (thans eiseres) van 2 maart 
1964, waaromtrent alleszins op dit punt 
nooit een betwisting is geweest; ... (dat) 
beroepene (thans verweerder) zijn werk
gever dus wel degelijk en formeel zijn 
inzicht beeft te kermen gegeven om op 
eigen initiatief een einde te stollen aan 
het contract ; dat hij dan ook gebonden 
is door zijn houding; dat ... (hij) trou
wens noch v66r noch na 29 februari 1964 
of op welk ogenblik ook zijn aanvraag 
tot pensioen ingetrokken heeft '' : 

Overwegende dat de eerste rechter 
de eis van huidige verweerder betreffende 
de opzeggingsvergoeding gegrond had 
verklaard om de reden dat de enkele 
omstandigheid, dat verweerder een ver
vroegd pensioen aangevraagd had, het 
bewijs niet leverde dat hij zelf het dienst
contract verbroken had en dat een ver
breking van het contract slechts zou 
kunnen blijken ofwel uit het feit dat de 
bediende zijn pensioenaanvraag uitdnik
kelijk ter kennis van zijn werkgever ge
bracht had ofwel uit de omstandigheid 
dat hij het bedrag van bet maandelijks 
pensioengeld in ontvangst genomen had ; 

Overwegende dat eiseres in haar con
clusie voor de werkrechtersraad van be
roep had doen gelden dat de eerste rech
ter nit het oog had verloren dat verweer
der zijn beslissing om vervroegd pensioen 
aan te vragen, e:ffectief aangevraagd op 
26 juli 1963, wel degelijk aan zijn werk
geefster op 29 februari 1964 had beves
tigd en dat deze kennisgeving in het 
schrijven van 2 maart 1964 van eiseres 
ingeroepen werd, " waaromtrent op dit 
punt nooit geen betwisting is geweest " ; 

Overwegende dat de bestreden son
tentie de beslissing van de eerste rechter 
bevestigt op grond van de enkele be
schouwingen dat een aanvraag tot ver
vroegd pensioen niet kan aangezien wor
den als een formele beeindiging van een 
arbeidsovereenkomst en " dat de raad 
in beroep de overwegingen van de eerste 
rechter bijtreedt " ; 

Maar overwegende dat de sententie 
zodoende geen antwoord verstrekt op 
het middel door eiseres afgeleid uit de 
uitdrukkelijke kennisgeving door ver
weerder aan zijn werkgeefster van zijn 
pensioenaanvraag die werkelijk was inge
diend geweest, omstandigheid welke, in 
overeenstemming met de stelling van de 
eerste rechter, het bewijs leverde van de 
beiiindiging van de overeenkomst inge
volge het akkoord van de partijen; 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, do01·dat de bestreden sententie 
eiseres veroordeelt, bij bevestiging van 
de beroepen sententie, tot betaling aan 
verweerder van de som van .41.251 frank, 
als verlofgeld, zonder te antwoo?"den op 
het middel, door eiseres in haar regel
matig genomen conclusie voorgesteld, en 
volgens het:welk '' de eerste rechter ... 
ten onrechte de argmnentatie van be
roepster (thans eiseres) wat het onder
scheid betreft tussen het gewoon verlof 
en het dubbel betaald verlof volledig 
onbeantwoord heeft gelaten; ... (dat 
eiseres) had doen gelden dat hoogstens 
het dubbel betaald verlofgeld kon ver
schuldigd zijn, daar beroepene (thans 
verweerder) zijn gewone wedde gedu
rende het ganse jaar had ontvangen, dus 
ook voor de vakantieperiode, wat trou
wens door huidige geu1.timeerde (thans 
verweerder) nooit is tegengesproken go
worden; ... (dat) de eerste rechter dus 
rekening had dienen te houden met het 
feit dat het gewoon betaald verlof reeds 
betaald was; dat de berekening als volgt 
client te geschieden ... ,, zodat " er 
dus slechts verschuldigd kon blijven 
11.285 frank; dat de beroepen sententie 
dus client hervormd te worden in zover 
zij meer dan dit bedrag toekende )) : 

Overwegende dat de sententie, door 
er op te wijzen dat " zoals blijkt uit het 
aangegeven aantal gepresteerde dagen 
op de loonlijsten, alle in het verleden 
door appellante (thans eiseres) gedane 
betalingen geschiedden voor gepresteerd 
werk "• vaststelt dat eiseres noch gewoon 
verlofgeld noch dubbel verlofgeld aan 
verweerder heeft uitbetaald en, dienvol
gens, passend de conclusie van eiseres 
beantwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie, doch slechts in zover zij 
betreffende de eis tot schadevergoeding 
wegens beeindiging van de arbeidsover
eenkomst uitspraak doet ; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt elk 
van de partijen in de helft der kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Werkrechtersraad van beroep te Brussel, 
kamer voor bedienden. 

15 september 1967. - 1e kamer. -
Voo1·zitter, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
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H. Delahaye. - Gelijklnidende conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
te1·, H. An.sianx. 

1e KA.li'IER.- 15 september 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN TEGEN WIE MEN EEN OASSA
TIEBEROEP KAN INSTELLEN. - BuR
GERLIJKE ZAKEN. - DE TOT VRIJWA
RJNG OPGEROEPENE VEROORDEELD IN 
DE KOSTEN ZOWEL JEGENS DE OOR
SPRONKELIJKE ElSER TEN PRINOIP ALE 
ALS JEGENS DE ElSER TOT VRIJWARING. 
- VoORZIENING TEGEN DE TWEE EI
SERS. - 0NTVANKELIJKHEID. 

2o CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER
LIJKE ZA.KEN. - MIDDEL WAARBIJ 
A.A.N DE REOHTER WORDT VERWETEN 
GEEN ANTWOORD TE HEBBEN VER
STREKT OP EEN REGELMA.TIG IN CON
OLUSIE VOORGEDRAGEN VERWEER. -
PASSEND ANTWOORD. - MIDDEL DAT 
lJ'EITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° De tot vrijwaring opgeroepene, die ve1'
oordeeld is in de lcosten zowel van de 
eis ten principale als van de eis tot 
vrijwa1·ing, is ontvanlcelijlc Qm tegelijlceJ·
tijd een cassatiebe1·oep in te stellen tegen 
de oorspronlcelijlce eise1' en tegen de 
partij doo1' wie hij tot v1·ijwaring is 
opgeTOepen ( 1). (Impliciete beslissing.) 

2° Mist feitelijke g1·ondslag het middel, 
waarbij aan de 1·echte1' wordt ve1·weten 
geen antwoonl te hebben ve1·st1'elct op 
een regelmatig in conclttsie voo1•gedragen 
verwee1·, wannee1' hierop doo1• de bestJ·e
den beslissing passend is geantwoo1·d. 

'(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « STEENBAKKERIJ 
NEERLAND )), T. AERTS EN SOHUDDINOK.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid nit de schen-

(1) Oass., 21 februari 1964 (Bull. en PAsro., 
1964, I, 662). 

ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
do01·dat, hoewel eiseres in haar regelmatig 
voor het hof van beroep genomen con
clusie liet gelden dat Aerst beweerde dat 
de stenen die hij aan Schnddinck had 
verkocht, hem_ door eiseres werden gele
verd, dat Aerts in gebreke bleef deze 
bewering te bewijzen, dat Aerts als han
delaar in bonwmaterialen verschillende 
malen stenen had gekocht bij eiseres, 
doch dat deze laatste de bestemming 
ervan niet kende daar de stenen door 
Aerts in de steenbakkerij werden opge
laden en vervoerd, het bestreden arrest 
eiseres ertoe veroordeelt om Aerts te vrij
waren tegen de veroordelingen welke 
tegen deze partij en ten bate van Schnd
dinck werden nitgesproken, en voormeld 
middel verwerpt op grond van de enkele 
beschonwing dat uit de voorgelegde be
scheiden mocht besloten worden dat de 
kwestienze stenen van eiseres kwam.en, 
te1·wijl deze beschonwing van het arrest 
geen afdoend antwoord nitmaakt op 
voormeld middel van eiseres, waardoor 
zij liet gelden dat Aerts overeenkomstig 
het voorschrift van artikel 1315 van het 
Burgerlijk W etboek, als eiser in vrijwa
ring de bewijslast droeg, zodat het arrest, 
om afdoend gemotiveerd te zijn overeen
komstig artikel 97 van de Grondwet, 
had moeten aandniden welke de beschei
de~"l waren die de stelling van partij 
Aerts bewezen, en hoe zij znlks bewezen : 

Overwegende dat verweerder Aerts in 
zijn conclnsie aanvoerde dat het bewijs 
dat hij de stenen van eiseres had gekocht 
bleek nit de vergelijking van de facturen 
afgeleverd, enerzijds, door eiseres aan 
hem en, anderzijds, door hem aan ver
weerder Schnddinck, facturen die aan
toonden dat hij die stenen van eiseres 
had gekocht, ze bij haar ging afl-mlen 
en dadelijk op de bonwwerf van Schnd
dinck ging afleveren ; 

Overwegende dat eiseres, zonder het 
door verweerder Aerts aangevoerd middel 
te bespreken, zich in haar conclnsie er 
toe beperkt had te betogen dat verweer
der Aerts verschillende malen stenen 
gekocht had bij haar doch dat zij er de 
bestemming niet van kende, daar die 
stenen door Aerts- in de steenbakkerij 
werden opgeladen en vervoerd en het 
niet met zekerheid vaststaat dat de ste
nen, welke door hem aan Schuddinck 
geleverd werden, van haar onderneming 
voortkwamen ; 

Overwegende, derhalve, dat de rechter 
zijn beslissing voldoende motiveert door 
vast te stellen << dat nit de voorgelegde 
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bescheiden mag besloten worden dat de 
kwestieuze stenen uit de steenbakkerij 
Neerland komen JJ, en, zodoende,. de con
clusie van eiseres passend beantwoordt ; 

pat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

15 september 1967. - 1e kamer. -
Vom·zitter, H. De Bersagues, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Verslaggever, 
H. Delahaye. - Gelijlcluiclencle conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Bayart. 

28 KAMER.- 18 september 1967, 

1° DRUKPERSMISDRIJF.- GEDRUKT 
GESCHRIFT. - BEGRIP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. 
RECHTBANK W AARBIJ ENKEL AANHAN
GIG IS EEN BETIOHTING VAN OPENBARE 
SCHENNIS VAN DE GOEDE ZEDEN DOOR 
AFBEELDINGEN.- AFBEELDINGEN DIE 
OP ZIOHZELF DE ELEMENTEN VAN DE 
SOHENNIS OPLEVEREN. - AFBEELDIN
GEN DIE GEPAARD GAAN JVIET GESCHRIF
TEN DIE UITERAARD, IN GEVAL VAN 
VERVOLGINGEN, TOT DE UITSLUITENDE 
BEVOEGDHEID VAN RET HOF VAN ASSI
SEN ZOUDEN BEHOREN.- 0MSTANDIG
HEID ZONDER GEVOLG OP DE BEVOEGD
HEID VAN DE KENNISNEMENDE RECHT
BANK. 

3° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- 0NDERZOEKSRECHTER BELAST MET 
EEN ONDERZOEK BETREFFENDE RET 
VERVAARDIGEN EN VERSPREIDEN VAN 
AFBEELDINGEN DIE STRIJDIG ZIJN l\1ET 
DE GOEDE ZEDEN. - 0NDERZOEKS
RECHTER DIE EEN BEVEL UITVAARDIGT 
TOT HUISZOEKING BIJ EEN DERDE AAN 
WIE EJJJN VAN DEZE AFBEELDINGEN ZOU 
VERKOCHT ZIJN. - 0NDERZOEKSRECH-

(1) en (2) Raadpl. cass., 28 mei 1839 (PA
src., 1839, blz. 55); 10 oktober 1887 (Bull. 
en PAsrc., 1887, I, 368); 17 maart 1890 (ibid., 
1890, I, 117); 15 maart 1897 (ibid., 1897, 
I, 115); 8 juli 1901 (ibid., 1901, I, 336) ; 
17 december 1931 (ibid., 1931, I, 324) met 
de noot; 2 maart 1964 (ibid., 1964, I, 697); 
20 september 1965 en 24 januari 1966 (ibid., 

TER DIE ZIJN MACHT NIET OVER
SCHRIJDT. 

4° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- HUISZOEKING DIE REGELMATIG VER
RIOHT WORDT VOOR HET OPSPOREN VAN 
EEN BEPAALD MISDRIJF. - VASTSTEL
LING VAN EEN; ANDER MISDRIJF TEN 
LASTE VAN EEN DERDE DOOR DE OFFI
OIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE DIE 
DE HUISZOEKING VERRIOHT. - 0FFI
OIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE DIE 
DE GRENZEN VAN ZIJN BEVOEGDHEID 
NIET IS TE BUITEN GEGAAN. - GEL
DIGE VASTSTELLING. 

5° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- HUISZOEKINGEN EN INBESLAGNE
MINC+EN. - ZAKEN DIE TOT OVERTUI
GING KUNNEN DIENEN. - BIJ DE ARTI
KELEN 36 TOT 39 VAN RET WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING VOORC+ESCHRE
VEN FORMALITEITEN.- NIET-INACHT
NEJVIING. - GEVOLGEN WAT DE RECH
TEN VAN DE VERDEDIGING BETREFT. 

1° en 2° Is geen cl1·ulcpe1'Smisck~jf, cle 
openbare schennis van cle goecle zeclen 
volgencle ·uit het tentoonstellen, ve1·lcoz;en 
of ve1·spreiden van met de goede zeden 
st1·ijclige afbeelclingen, die op zichzelf 
de elementen van het wanbeclrijf van 
openbare schennis van de goecle zeden 
opleve1'e1~, clam· cleze afbeelclingen geen 
gesclwift zijn 1vaa1·in een geclachte 1vonlt 
uitgecl1·ulct; de omstancligheicl dat deze 
afbeelclingen gepaarcl gaan met ancle1·e 
gescMiften die, zo zij tot vM·volging 
aanleicling hctclclen gegeven, 1titerctarcl 
tot cle uitsl1titende bevoegdheid zouclen 
behoren van het hof van assisen, heeft 
geen invloecl op cle bevoegdheid van cle 
1'echtM' ( 1) (2). 

3° De oncle1·zoelcs1·echte1· belctst met een 
onclerzoelc betTefjencle het ve1·vaanligen 
en ve1·sp1·eiclen van met de goecle zeclen 
st1·ijclige ctfbeelclingen, die, nctdat hij 
Ve1•nomen heejt clat een van cleze a.jbeel
clingen aan een clenle wMcl veTlcocht, een 
bevel1titvaanligt tot huiszoelcing bij deze 
clenle, oveTsch?-ijclt zijn macht niet. 

4° De ofjicie1· van geTechtelijlce politie die, 

1966, I, 83 en 666); zie HAus, d. I, nr 374; 
Les Novelles, Droit penal, d. I, nr 2135; de 
vorcleringen van procureur-generaal R. Hayoit 
de Termicourt, voor het arrest van het Hof 
van beroep te Brussel van 20 maart 1937 in 
Rev~te de d1•oit penal, 1937, blz. 674; HuY
BRECHTS, ibid., 1953-1954, blz. 182; TROUSSE, 
ibicl., 1964-1965, blz. 283. 
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tijaens een 1·egelmatig bevolen httiszoe
king, voo1· het opspo1·en van een bepaald 
misckijj ten laste van een bepaald pe1'
soon, kennis kTij gt van een anile1' mis
d?·ij f ten laste van een de1·de, stelt clit 
misd1·ijj op gelclige wijze vast (1). 

5° De vmag of de niet-inachtneming van 
niet op stmffe van nietigheid voo1·gesch1·e
ven joTmaliteiten, betTe ffende de inbeslag
neming vctn zctken die tot ove1·tuiging 
ktmnen dienen, ondeT meeT van jo?·ma
liteiten voo1· de inbeslagneming van ctf
beeldingen die stTijdig zijn met de goede 
zeclen, een schenaing van cle 1·echten van 
cle venlediging opleveTt, wonlt doo1• de 
feitenTechte1' soeve1•ein beoo1·deelcl (2). 

(ZOILE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op lEt bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen op 4 februari 1967; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 14 en 97 
van de Grondwet, dooTdat het hof van 
beroep zich mtione mateTiae bevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de 
"betichtin.gen A-a en A-b, zijnde inbreu.ken 
op artikel 383 van het St1~afwetboek 
om, met het oog op de handel, afbeel
dingen, die strijdig zijn met de goede 
zeden, in voorraad te hebben gehad, en 
deze telastleggingen als bewezen ver
ldaart, terwijl, eerste ondenleel, wanneer 
het, zoals ter zake, gaat om illustraties 
voorkomende in wetenschappelijke of 
kw1stwerken, het onderzoe.k naar de 
gegrondheid van die betichtingen de poi
ling van: een inzicht en van een opinie 
onderstelt welke zich alleen in de teksten 
zouden kunnen uiten, beoordeling welke 
de wetgever uitsluitend aan de kennis 
van het assisenhof heeft vertrouwd ; 
tweecle onclenleel, prenten of afbeeldingen, 
die, op zichzelf genomen, beschouwd 
zouden kunnen worden als strijdig n1et 
de goede zedcn, dit delictueel karakter 
nochtans verliezen van het ogenblik dat 
zij slechts bedoeld zijn als illustratie
materiaal van zulke werken ; denle oncle1'-

(1) Raadpl. cass., 15 februari 1960 (Bttll. 
en PASIC., 1960, I, 696). 

(2) Raadpl. cass., 14 januari 1952 (Bull. 
en PAsrc., 1952, I, 263); verg. cass., 26 sep
tember 1966 (ibid., 1967, I, 89). 

cleel, de motieven van het bestreden arrest 
niet toelaten te weten of het hof van 
beroep de mening is toegedaan dat het 
op absolute wijze verboden is illustraties 
te reproduceren die op zichzelf de eer
baarheid kwetsen, zelfs wmu1eer de repro
ductie geschiedt zonder bedrog en in 
een werkelijk wetenschappelijk werk, 
ofwel of het hof van beroep in feite heeft 
beslist dat de aangeslagen werken slechts 
een psel).do-wetenschappelijk karakter 
vertonen : 

vVat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hof van beroep 
CO!lstateert dat, ten deze, de openbare 
zedenschem1is blijkt uit de prenten en 
afbeeldingen zelf, afgezien van de teksten, 
door te bepalen dat ... « de veelvuldigheid 
van beelden van zelfde aard, de ero
tische bedoeling ten genoegen van rechte 
aantoont, ... dat het aan de afbeeldingen, 
vaak tekeningen en composities, te zien 
is dat het niet gaat om wetenschappelijke 
docwuenten maar wel om beelden die 
enkel en alleen bepaalde lichaamsdelen 
in overdreven trekken en verhoudingen 
willen belichten ten einde de sexuele 
bedrijvigheid, normaal of met afwijkin
gen, te doen uitschijnen », zodat ten deze 
<< niet noodzakelijk voorkomt de teksten 
ook te beoordelen noch het causaal ver
band tussen prent en tekst na te sporen » ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
uit deze vaststellingen wettelijk heeft 
afgeleid dat ten deze het wan bedrijf van 
zedenschennis niet is bedreven door 
middel van een gedrukt geschrift en dat 
het bevoegd was 1·atione mate1'icte om 
kennis te nemen van dit misdrijf; 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na erop gewezen te hebben dat prenten 
die, afzonderlijk uitgegeven, beschouwd 
kwmen worden als strijdig met de goede 
zeden, weliswaar hun strafbare aard ver
liezen wanneer zij een integrerend deel 
vormen van een wetenschappelijke of 
kunstuitgave waartoe zij behoren als 
document of studiemateriaal, zonder 
dubbelzinnigheid vaststelt dat uit de 
afbeeldingen zelf blijkt dat het, ten deze, 
<< niet gaat om wetenschappelijke docu
menten »; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 10 en 97 
va11 de Grondwet, 38, 39, 47 en 61 van 
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het W etboek van strafvordering en van 
de rechten van de verdediging, dom·dat, 
eerste onderdeel, de onderzoeksrechter zijn 
machten is te buiten gegaan met bij eiser 
een h1.uszoeking te bevelen en een beslag
legging te verrichten met het oog op het 
ontdekken van onzedelijke prenten, te1·· 
wijl de procureur des konings, aan wie 
alleen het recht toekomt vervolgingen 
in te stellen, de onderzoeksrechter enkel 
gelast had met een onderzoek dat het 
opsporen van vervaardigers van onzede
lijke foto's beoogde, feit dat geen verband 
houdt met de ten laste van eiser gelegde 
feiten ; tweede onclercleel, de gemachtigde 
commissaris, die tot de inbeslagname 
overging, geen inventaris op tegenspraak 
opstelde, tenoijl, zo de door de artike
len 38 en 39 van het W etboek van straf
vordering voorziene pleegvormen niet 
op straf van nietigheid zijn voorgeschre
ven, aldus de rechten van de verdediging 
niettemin werden miskend daar het niet
naleven van die pleegvormen elke bewijs
kracht aan de aangeslagen documenten 
ontneemt ; denle onclenleel, het hof van 
beroep niet antwoordt op de conclusie 
van eiser waarbij deze liet gelden dat 
waardevolle aangeslagen boeken niet ter 
griffie werden nedergelegd, terw~il arti
kel 97 van de Grondwet de rechter ertoe 
verplicht zijn beslissingen met redenen 
te omkleden : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest releveert, 
zonder dienaangaande door eiser te wor
den aangevochten, dat de onderzoeks
rechter , door de procureur des konings 
gelast werd 1net een onderzoek omtrent 
het vervaardigen en verspreiden van 
foto's die van aard waren een inbreuk 
uit te maken op artikel 383 van het 
Strafwetboek; . 

Dat, volgens de verklaring van een 
beklaagde, een van die foto's aan eiser 
verkocht werd, zodat bij eiser in opdracht 
van de onderzoeksrechter tot een huis
zoeking werd overgegaan tijdens welke 
de meeste ten deze aangeslagen stukken 
in de brandkast van eiser ontdekt wer
den; 

Overwegende dat het hof van beroep 
uit deze feitelijke gegevens wettelijk 
afleidt dat de onderzoeksrechter zijn 
machten niet is te buiten gegaan en dat, 
daar de materiele bestanddelen van het 
ten laste van eiser gelegde misdrijf ont
dekt werden bij gelegenheid van een 
regelmatig bevolen huiszoeking en zonder 
dat de commissaris, die tot de huiszoe
king overging, plichten verricht heeft 

welke de perken van zijn mandaat over
schreden, de gevolgde 'procedure regel
matig geschiedde ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat bij niet naleven van 
de voorschriften bepaald bij de artike
len 38 en 39 van het W etboek van straf
vordering, de bewijskracht van de bijeen
gebrachte bewijselementen door de rech
ter wordt beoordeeld ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
desaangaande constateert dat " niet be
twist wordt dat de stukken in de betich
tingen voorzien wel die zijn welke tijdens 
de huiszoeking in de brandkast van be
tichte (thans eiser) werden in beslag ge
nomen " ; dat het hof van beroep aldus 
noch de ingeroepen wetsbepalingen noch 
de rechten van de verdediging heeft mis
kend; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
voor het hof van beroep aanvoerde dat 
hij vastgesteld had " dat enkele waarde
volle wetenschappelijke en artistieke 
werken ... ontbreken op de lijst van de 
nederlegging, een feit dat een op tegen
spraak gestelde inventaris ... had kmmen 
verhelpen " ; 

Overwegende dat dergelijke conclusie 
geen vraag, verweer of exceptie inhoudt 
waarop het hof van beroep te antwoorden 
had; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 383 van het Strafwet
boek, doonlat het bestreden arrest, na 
eerst erkend te hebben dat beelden en 
prenten, die op zichzelf als pornografisch 
zouden kunnen beschouwd worden, noch
tans dit ontuchtig karakter verliezen 
wanneer ze slechts bedoeld · zijn als illus
tratie- of toelichtingsmateriaal in weten
schappelijke en lnmstwerken, nochtans 
de betichtingen A-a en A-b als bewezen 
heeft geacht zonder in specie uit te maken 
of de aangeslagen werken al dan niet 
wetenschappelijk kunnen geacht worden, 
en ingeval deze werken dit karakter zou
den missen, waarmn dit wei zou zijn; en 
cloo1·dat de motieven van het arrest tegen
strijdig zijn waar zij, eensdeels, erkennen 
dat prenten die, afzonderl:ijk uitgegeven, 
beschouwd kunnen worden als strijdig 
met de goede zeden, hun strafbare aard 
verliezen wanneer zij een integrerend 
deel vormen van een wetenschappelijke 
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of kunstuitgave en, anderdeels, dat ten 
deze het niet noodzakelijk voorkomt 
de teksten te beoordelen noch het causaal 
verband tussen prent en tekst af te wegen 
en na te sporen, dat immers de veel
vuldigheid van beelden van dezelfde aard 
de erotische bedoeling ten genoegen van 
rechte aantoont, te1·wijl de rechter zijn 
beslissingen met redenen moet om.kleden, 
en tegenstrijdige motieven aan het voor
schrift van artikel 97 van de Grondwet 
niet voldoen : 

Overwegende, eensdeels, dat het arrest, 
door aan te merken dat de « veelvuldig
heid van beelden van dezelfde aard de 
erotische bedoeling ten genoegen van 
rechte aantoont " en dat die beelden " en
kel en alleen bepaalde lichaamsdelen in 
overdreven trekken en verhoudingen wil
len belichten ten einde de sexuele bedrij
vigheid, normaal of met afwijkingen, te 
doen uitschijnen "• de redenen opgeeft 
waarom het hier niet gaat om weten
schappelijke documenten ; 

Overwegende, anderdeels, dat bet niet 
tegenstrijdig is vast te stellen dat het 
volstaat naar de prenten en afbeeldingen 
even te kijken om ervan overtuigd te 
zijn dat zij geen wetenschappelijk karak
ter vertonen, zonder dat bet nodig blijkt 
de medegaande teksten te beoordelen ; 
· 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. 

18 september 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1', H. van Beirs, voorzitter. 
Ve1·slaggeve1', H. Louveaux. - Gelijk
luidende conclttsie, H. Charles, advocaat
generaal.- Pleite~·s, HH. Biltris en Ver
heyden (var). de balie te Antwerpen). 

2e KAMER.- 18 september 1967. 

1° TAAL (GEBRUIK VAN DE FRANSE 
EN NEDERLANDSE). STRAF
ZAKEN. - NIETIGHEID DIE VOORT
VLOEIT UIT DE SOHENDING VAN DE 
WET VAN 15 JUNI 1935. - LATER 
ARREST, OP TEGENSPRAAK EN NIET 

LOUTER VOORBEREIDEND. - NIETIG
HEID GEDEKT. 

2° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.
STftAFZAKEN. - PROOESSEN-VERBAAL 
VAN VERHOOR VAN EEN GETUIGE. -
BESLISSING DIE VAN DE VERKLARINGEN 
VAN DE GETUIGE EEN MET DE TERMEN 
ERVAN VERENIGBARE UITLEGGING 
GEEFT. - GEEN MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRAOHT VAN HET PROOES-ITER
BAAL. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ EEN GE
BREK AAN ANTWOORD OP EEN OONOLU
SIE WORDT AANGEVOERD.- 0NNAUW
KEURIG MIDDEL. NIET ONTVANKE
LIJK 1\'liDDEL. 

1° De nietigheid vom·tvloeiende ttit de 
schending van de wet van 15 juni 1935 
op het geb1·uik deT talen in ge1·echtszaken 
wo1·dt gedekt doo1· het later, niet lottte1· 
voorbe1·eidend en op tegenspTaalc gewe
zen a?'?'est, dat zelf dam· geen uit deze 
wet voo1·tvloeiende nietigheid is aange
tast (1). (Wet van 15 juni 1935, art. 40, 
lid 2.) 

2° De bewijslcmcht van het p?·oces-ve1·baal 
van ve1'lwo1· van een getuige wonlt niet 
miskend doo1' de beslissing, die van de 
in dit p1•oces-vm·baal opgetelcencle ve1'
klaTingen van getttigen een met de te1•men 
e1·van ve1·enigbare uitlegging geeft (2). 
(Burg. Wetb., art. 1319 en 1320.) 

3° Is niet ontvankelijk een middel, dat een 
gebrek aan antwom·d op een conclttsie 
aanvoe1·t zonde1· nauwkeu1·ige aanclui
ding van de eis, het verweer of de exceptie 
wam·op niet is geantwoonl (3). · 

(DE HERTOGH, T. VLEUGELS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 februari 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Cass., 26 september 1966 (A?'?', cass., 
1967, blz. 112). 

(2) Cass., 22 mei 1967 (A1·r. cass., 1967, 
blz. 1134). 

(3) Cass., 10 april 1967 (A1·-r. cass., 1967, 
blz. 959). 
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I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor-
dering : · 

Over het eerste 1Tliddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 16 en 24 
van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, cloo?'· 
dat de stukken 57, 63, 79 en 84 van de 
bundel in de Franse taal opgesteld zijn, 
tenvijl de rechtspleging volledig neder
landstalig diende te zijn :· 

Overwegende dat de nietigheid voort
vloeiende uit een beweerde schending 
van de wet van 15 j1.mi 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken niet 
voor het hof van beroep opgeworpen 
werd; dat zij gedekt is door het op tegen
spraak gewezen arrest van veroordeling 
dat zelf n1.et geen nietigheid voort
vloeiende uit een schending van bedoelde 
wet behept is ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten van de 
verdediging en van artikel 97 van de 
Grondwet, cloonlat het bestreden arrest 
geweigerd heeft gevolg te geven aan het 
verzoek van eiser strekkende tot de 
gelijktijdige behandeling van de zaak 
1net die van zekere Lambert, minstens 
tot het uitstel van de zaak, en cloorclat 
het niet op passende wijze de conclusie 
beantvvoord heeft waarbij eiser dit ver
zoek forrnuleerde : 

Overwegende dat de rechter soeverein 
oordeelt, onder voorbehoud van de rech
ten van de verdediging, of het behoort 
twee zaken samen te behandelen, de be
handeling van' een zaak te verdagen of 
uit te stollen ; · 

Overwegende dat het arrest daarmn
trent releveert : " dat het hof enkel 
gevat is van, en te oordelen heeft over 
de zaak De Hertogh, die het voorwerp 
uitn1.aakt van een van de zaak La1nbert 
ouderscheiden proceduur ; dat elk van 
deze zaken het voorwerp uitmaakte van 
een afzonderlijk dossier ; dat zij door 
de eerste rechters niet alleen niet gevoegd 
werden, doch bovendien afzonderlijk en 
door verschillende rechters gevonnist wer
den ,, en " dat, op verzoek van bet open
baar ministerie, de fotocopieen van de 
zittingsbladen ... in zake Lambert bij 
de rechtspleging van de zaak De Hertogh 
v66r het hof werden gevoegd " ; 

Overwegende dat, in zover het middel 
het motief van het arrest critiseert lui
dens hetwelk de twee bedoelde zaken 

door de eerste rechters " afzonderlijk en 
door verschillende rechters " gevonnist 
werden, he:t, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk is, daar de verwerping van 
het hem voorgelegde verzoek door de 
overige hierboven aangehaalde niet ge
critiseerde motieven wettelijk gerecht
vaardigd is ; 

Overwegende dat het arrest, door die 
niet gecritiseerde motieve11, de conclusie 
van eiser betreffende bedoeld verzoek 
op passende wijze beantwoordt; dat uit 
die motieven blijkt dat de rechten van 
verdediging niet geschonden werden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artil<;:elen 1319, 1320 
van het Bmgerlijk W etboek, 97 van 
de Grondwet, cloonlat het bestreden 
arrest de conclusie van eiser niet geheel 
beantwoordt, en de bewijskracht van de 
getuigenis van de kassier Andries miskent 
door te beslissen : << dat de inkasseerders 
(waarbij dus ook beklaagde) dagelijks 
een volledige afrekening bekwamen (ge
tuigenis Andries, stuk 58-3) "' tenvijl be
doelde getuige integendeel verklaarde : 
"Je faisais le compte et je donnais re<;u 
pour le resultat ... Ils (les livreurs) ne 
recevaient jamais m1e situation de leur 
compte" : 

Overwegende dat de getuige Andries, 
na verklaard te hebben : " Chaque soir, 
le re<;u que je remettais (aux livreurs) 
refletait le resultat des operations de 
la journee, d\me part les depenses ... 
d'autre part les recettes .. . J e faisais 
le compte et je donnais re<;u pour le 
resultat "• er aan toevoegt : " Ils (les 
livrem's) ne recevaient jamais une situa
tion de lem' compte ,,, dit is een toestand 
van rekening die de uitslag van de ver
richtingen weergeeft na een bepaald 
tijdsverloop; 

Overwegende dat, nu bedoelde getuige 
in ieder deel van zijn verklaring een ver
schillende afrekening bedoeld heeft, het 
arrest heeft lnmnen verklaren dat, naar 
luid van de getuigenis van Andries, de 
inkasseerders dagelijks een volledige 
afrekening bekwan1en, zonder aan die 
getuigenis een betekenis te geven die 
niet verenigbaar is met de bewoordingen 
ervan ; dat het, derhalve, de bewijskracht 
van de akte waarin bedoelde getuigenis 
opgenomen werd niet miskend heeft ; 

Overwegende dat, in zover het middel 
het arrest verwijt op de conclusie van 
eiser niet geantwoord te hebben, het, 
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bij gebrek aan duidelijkheid, ~~iet ont
vankelijk is, daar het niet preciseert 
welke eis, verweer of exceptie onbeant
woord werd gelaten ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En ove~wegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werde~~ nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen over de door 
verweerster tegen eiser ingestelde bm·ger
lijke vordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept ; 

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

18 september 1967. - 2e kamer. 
Voot·zittet•, H. van Beirs, voorzitter. 
VeTslaggevet·, H. Gerniers. - Gelijk
luiclencle conchtsie, H. Charles, advocaat
generaal. - PleiteT, H. Versluys (van 
de balie bij het Hof van beroep te Brus
sel). 

28 KAMER.- 18 september 1967. 

1° HOGER BEROEP 0 - STRAFZAKEN 0 

- HoF VAN BEROEP DAT DE DOOR 
DE OORREO:riONEI,E REOHTBANK UIT
GESPROKEN STRAF VERZWAART. 
EENPARIGHEID VEREIST. - ARREST 
DAT ENKEL ARTIKEL 140 VAN DE WET 
VAN 18 JUNI 1869, GEWIJZIGD BIJ 
ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 4 SEPTEM
BER 1891, VERMELDT. 0NVOL
DOENDE VERMELDING. 

2° OASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN,- STRAF VAN VERVALLENVER
KLARING VAN HET RECHT TOT HET BE
STUREN VAN EEN VOERTUIG. - VER
NIETIGING UITGESPROKEN WEGENS DE 
ONWETTELIJKHEID WAARDOOR DEZE 
STRAF IS AANGETAST. - VoLLEDIGE 
VERNIETIGING EN VERWIJZING. 

(1) Cass., 13 maart 1967 (A1·1·. cass., 1967, 
biz. 870), 

(2) Cass., 21 december 1964 (Bttll. en PA
sro., 1965, I, 408) ; 20 september en 20 decem
ber 1965 (ibid., 1966, I, 90 en 532); raaclpl. 

1° Het hof van bet·oep waaJ'bij aanhangig 
is het hoget· bet·oep van het openbaa1· 
ministet·ie tegen een vonnis van cle cot•
t·ectionele t•echtbank mag cle door cle 
eet·ste t•echter u1:tgesproken stmf enkel 
veTzwat•en als het hof b1j eenpctTigheicl 
van stemmen beslist en cleze eenpat·igheicl 
in cle beslissing vaststelt; cle enkele VM'

melcling van m·tikel 14·0 van cle wet van 
18 jttni 1869, gewijzigcl bij aTtikel 2 
van cle wet van 4 septembeT 1891, vol
staat niet (1). (Wet van 4 september 
1891, art. 2.) 

2° De vet·nietiging ttitgesproken wegens 
cle onwettelijlcheiil waanloo1· cle stmf vm~ 
vet·vallenveTklat•ing van het ?'echt tot 
het besttwen van een voet·tttig is aan
getast, is een volleclige veTnietiging met 
veTwijzing (2). 

(VRANOKX, T. J\~AISIN EN LEMER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 jammri 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
nit de schending van artikel 140 van de 
wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke 
inrichting, ge-vv:ijzigd door artikel 2 van 
de wet van 4 september 1891, cloonlat 
het hof van beroep de door de correc
tionele rechtbank uitgesproken straf ver
zwaart zonder vast te stellen dat het 
dienaangaande met eenparigheid van 
stennnen beslist heeft : 

Overwegende dat eiser door de cor
rectionele rechtbank veroordeeld werd 
tot een geldboete ; dat het hof van beroep 
oordeelt dat " een te milde toepass:ing 
van de strafwet " werd gemaakt en dat 
benevens de u:itgesproken boete " een 
rijverbod client opgelegd te worden, de 
strafbare feiten aan het persoonl:ijk toe
doen van betichte te wijten zijnde en 
zwaarwichtig genoeg om deze maatregel 
te rechtvaardigen " ; 

Overwegende dat het hof van beroep 

cass., 22 mei 1967 (An·. cass., 1967, biz. 1152) 
en in verband met het feit dat de vervallen
verklaring van het recht tot het besturen van 
een voertuig, een luchtschip of het geleiden 
van een rijdier geen onderscheiden straf, maar 
een element van de hoofdstraf is, zie cass., 
17 april 1967 (A1·r. cass., 1967,' biz. 991). 
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die laatste maatregel als een straf oplegt 
en zodoende de door de correctionele 
rechtbank uitgesproken straf verzwaart, 
zonder evenwel vast te stellen dat het 
dienaangaande met eenparigheid van 
stemmen beslist heeft ; 

Overwegende dat de loutere vermelding 
van artikel 140 van de wet van I8 juni 
I869, gewijzigd door artikel 2 van de 
wet van 4 september I89I, niet kan vol
staan om vast te stellen dat het voor
schl·ift van die wetsbepaling nageleefd 
werd; 

Overwegende dat de vervallenverkla
ring van het recht tot het besturen van 
een voertuig een bestanddeel van de 
straf is, weshalve de vernietiging van de 
beslissing aangaande het verval de ver
nietiging van de straf in haar geheel 
medebrengt ; 

En overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing over de strafvordering 
de vernietiging medebrengt van de be
slissingen over de burgerlijke vorderingen 
die het gevolg ervan zijn en waartegen 
eiser zich regelmatig in cassatie heeft 
voorzien; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding bestaat tot onderzoek van de 
door eiser aangevoerde middelen, welke 
tot geen vernietiging zonder verwijzing 
zouden ktmnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest ; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal ge
maakt worden op de kant van de ver
nietigde beslissing; veroordeelt de ver
weerders in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

I8 september I967. - 2e kamer. ---: 
VooTzitter·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ver·slaggeveT, H. Naulaerts. - Gelijk
luiclencle conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. 

28 KAMER.- 18 september 1967. 

I 0 VERLATING VAN FAMILIE. -
BIJ ARTIKEL 39Ibis VAN RET STRAF· 
WETBOEK BEDOELDE MISDRIJVEN. -
0PROEPING VAN DE PARTIJEN VOOR 
DE FEITENRECHTER.- ARTIKEL 39Ite1' 
VAN RET STRAFWETBOEK, - FACUL· 
TATIEVE FORMALITEIT. 

2° VERLATING VAN FAMILIE. -
VEROORDELING VAN EEN ECHTGENOOT 
DOOR DE VOORZITTER VAN DE RECHT· 

BANK VAN EERSTE AANLEG TOT EEN 
UITKERING TOT ONDERHOUD, BIJ TOE· 
PASSING VAN ARTIKEL 22I VAN RET 
BuRGERLIJK WETBOEK. - BESLISSING 
DIE VOOR VERZET OF HOGER BEROEP 
NIET MEER V ATBAAR IS. - BESLISSING 
NOCH INGETROKKEN NOCH VERVALLEN. 
- VRIJWILLIG IN GEBREKE BLIJVEN 
GEDURENDE MEER .DAN TWEE MAAN· 
DEN. - !NBREUK OP ARTIKEL 39lbis 
VAN RET STRAFWETBOEK. 

I 0 De opToeping vom· cle VTedeTechter· van 
een per·soon die meeT dan twee maanden 
in gebr·eke is gebleven te voldoen aan 
een van de veTplichtingen, op de niet
nalcoming waar·van bij aTtilcel 391bis 
van het Stmfwetboelc si,mf is gesteld, is 
famtltatief (I). (Artikel 39Ite?' van het 
Strafwetboek, zoals het in dit wetboek 
is ingelast bij artikel 2 van de wet 
van 5 juli I963.) 

2° De ~titlcer·ing tot ondedw~td, die de 
vooTzitter· van cle r·eahtbanlc van eeTste 
aanleg, r·echtdoende binnen het r·aam van 
de dTingende en voo1'lopige maatTegelen 
en steunende op aTtilcel 221 van het 
Bur·geTlijlc JiVetboelc, een eahtgenoot ve?'· 
oonleelt te betalen aan z1jn eahtgenote, 
is een ~titlcering tot onder·houd in de 
zin van ar·tilcel 391bis van het Stmf
wetboelc, zodat dit laatste a1'tilcel wor·dt 
ove1't1'eden door de eahtgenoot die, de 
beslissing voor· geen ver·zet of hager· be
r·oep meer· vatbaa?' zijnde en noah inge
trolcken noah ver·vallen zijncle, meer dan 
twee maanden in geb?'elce blijft de te1'
mijnen van die uitlcer·ing te lcwijten 

(ALLEMAN, T, BOLLAillE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 maart I967 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

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

Over het mid del, afgeleid uit de schen
ding van artikel 39Ibis van het Straf-

(1) Cass., 21 november 1966 (A?'?'. cass., 
1967, biz. 386}. 

(2) Raadpl. cass., 1 maart 1965 (Bull. en 
PAsro., 1965, I, 665) en noot 2, en cass., 
4 september 1967, sttpra, biz. 1. 
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wetboek, doordat bet bestreden arrest 
eiser veroordeelt : om, na door een ge
rechtelijke beslissing waartegen geen 
verzet of hoger beroep meer openstaat 
te zijn veroordeeld om een uitkering tot 
onderhoud te betalen, meer dan twee 
maanden vrijwillig in gebreke te zijn 
gebleven de termijnen ervan te betalen, 
tm·wijl, ee?·ste oncle1·deel, de voorschriften 
van artikel 39lter van het Strafwetboek 
niet nageleefd werden, namelijk de voor
afgaande ontbieding en ondervraging 
door de vrederechter ; tweede onde1·deel, 
de uitkering tot onderhoud bij onderling 
akkoord van de partijen op 1.500 frank 
per maand herleid werd ; de?·de ondm·deel, 
een bevelschrift betreffende voorlopige 
maatregelen, op 23 februari 1948 ver
leend, niet meer kan gelden na verloop 
van negentien jaren, daar dit niet overeen 
te brengen is met de zin van voorlopige 
maatregelen : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat blijkens artikel 391-
te?', zoals het in het Strafwetboek is inge
voegcl bij de wet van 5 juli 1963, de op
roeping voor de vrederechter van de 
persoon die meer clan twee maanclen in 
gebreke is gebleven te volcloen aan een 
van de verplichtingen op de niet-nako
ming waarvan door artikel 39lbis van 
hetzelfcle wetboek straf is gesteld, niet 
voorgeschreven is als voorafgaancle voor
waarde waaraan de uitoefening van de 
strafvordering zou onclerworpen zijn ; 

vVat het tweede onclercleel betreft : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de bij het bevelschrift van 23 februari 
1948 toegekende uitkering tot onderhoud, 
groot 6.000 frank per maancl, bij onder
ling akkoord van de partijen t.ot 1.500 fr. 
herleid werd ; 

vVat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, eens
deels, blijkt dat er tegen het bevelschrift 
van 23 februari 1948 geen verzet ofhoger 
beroep 1neer openstaat en, anderdeels, 
niet blijkt dat de rechtstoestand die tot 
bedoeld bevelschrift aanleiding heeft 
gegeven ten einde is gelopen ; 

Overwegende dat geen van de onder
delen van het middel kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen werden nageleefd en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de door verweer
ster tegen eiser ingestelde burgerlijke 
vordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept ; 

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

18 september 1967. - 2e kamer. 
V oo?·zitter, H. van Beirs, voorzitter. 
Ve?·slaggeve?', H. Gerniers. - Gelijklui
dende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 18 september 1967. 

l 0 WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT. - VERKEERSTEKENS. -
VERKEERSTEKEN Nr lb. - DRAAG
WIJDTE. 

2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT. - VERKEERSTEKENS. -
VERKEERSTEKEN Nl' 2. - DRAAG
WIJDTE. 

3° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT, ARTIKEL 95. - WEG 
W AAROP EEN VERKEERSTEKEN Nr 2 IS 
GEPLAATST.- ANDERE WEGEN WAAR
OP GEEN VERKEERSTEKEN N" la IS GE
PLAATST. - BESTUURDER DIE OP DE 
EERSTE WEG RIJDT EN NIET WEET DAT 
ER OP DE GENADERDE WEG EEN TEKEN 
ONTBREEKT. - REOHTVAARDIGINGS
GROND. 

l 0 H et teken n" 1b is enkel een gevaarsteken 
dat in bepaalde voo?·waa?·den de ve?'
kee?·stelcens nrs 1a of 26 aanlcondigt; 
het legt geen enlcele ve?•plichting op met 
bet?·elcking tot de voo?'?'ang (l). (Ver
keersreglement van 10 december 1958, 
artikel 95, l en 2, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 30 april 1963.) 

2 ° H et telce11 n" 2 ve?'leent niet op zichzel f 
aan de weg waarop het is aangebmcht 
het karakte?' van hoofdweg en voe?'t geen 
uitzondm·ing in op de algemene ?'egel 

(1) Raadpl. cass., 13 januari 1958 (Bttll. 
en PAsrc., 1958, I, 484). 
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van artikel 16-1 van ae Wegcorle (1). 
(Wegverkeersreglement van 10 decem
ber 1958, art. 95-3.) 

3° De bestuttnler clie 1·ijclt op een weg wcta1'· 
op een teken nr 2 is aangebracht, zoncle1· 
clat op cle ancle1·e wegen die op het k1'ttis
punt uitlopen het teken nr 1a of 26 is 
geplaatst, mag zich be1•oepen op een 
rechtvaaJ·cligingsgJ'oncl, zo hij niet wist 
clat het teken nr 1 a op cle genaclenle weg 
ontbmk (2). (Wegverkeersreglement 
van 10 december 1958, art. 95-3.) 

(KERKHOVE, NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

« PREOISIA " EN NAAMLOZE VENNOOT· 
SCRAP « BELGISOHE VERZEKERINGS· 
MAATSOHAPPIJ VAN DE MIDDENSTAND ,, 
T. VAN MIDDELEM.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 januari 1967 in hager be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbanll te Brugge; 

Overwegende dat de voorzieningen, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk zijn 
in zover zij gericht zijn tegen de beslissing 
over de publieke vordering, welke ver
weerder vrijspreekt; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 7-2, 16-1, 16-2, 95-1, 95-2, 
95-3 van het lwninklijk besluit van 
8 april 1954 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 
gezegde artikelen van dit koninklijk 
besluit gewijzigd of ingevoerd als volgt : 
artikel 7-2 door artikel 4 van het kOilink
lijk besluit van 6 september 1961, arti
kelen 16-l en 16-2 door artikel 5 van 
het koninklijk besluit van 30 april 1963, 
artikelen 95-1 en 95-2 door artikel 19 
van het koninklijk besluit van 6 septem
ber 1961, cloorclat het bestreden vmmis 
eiser op strafrechtelijk gebied tot een 
boete heeft veroordeeld, de burgerlijke 
vordering door verweerder tegen eiser 
gericht. gegrond l'eeft verklaard, ver
klaard heeft dat eerste eiseres zowel op 
strafrechtelijk als op burgerlijk gebied 
met eiser solidair gehouden was en, na 

(1) Raadpl. cass., 19 januari 1959 (Bttll. 
en PAsro., 1959, I, 505); Rep. p>'ctt. cl1·. belge, 
d. XVII, V 0 Voirie (Police clu rmtlage), nrs 769 
en 770 ; verg. cass., 18 november 1963 (Bull. 
en PASIC., 1964, I, 298). 

verweerder te hebben vrijgesproken, ver
klaard heeft dat de rechtbank onhevoegd 
was om kennis te nemen van de burger
lijke vordering door tweede eiseres tegen 
verweerder gericht, om reden dat eiser, 
in overtreding van voormeld artikel 7-2, 
verzuimd zou hebben het langs zijn weg 
geplaatste gevaarsteken 1b met afstands
vermelding 200 meter in acht te nemen, 
alhoewel het regelmatig naar de vorm, 
voldoende zichtbaar en overeenkomstig 
de bepalingen van het verkeersreglement 
geplaatst was, dat dit gevaarsteken aan
gebracht werd ten opzichte van het 
kruisptmt waar het litigieuze ongeval 
zich had voorgedaan, daar dit op 190 me
ter van gezegd gevaarsteken verwijderd 
was, en dat niet was gebleken dat ver
weerder voormeld artikel 16 van het 
verkeersreglmnent zou hebben overtre
den, door de prioriteit van rechts van 
eiser te miskennen, daar op de door hem 
bereden weg het teken nr 2 was aange
bracht, zodat hij mocht doorgaan op 
het kruispLmt, en cloonlat het bestreden 
vonnis tevens geconstateerd heeft dat 
het op de "1-veg van eiser geplaatste teken 
1a niet gold voor het kruisptmt waarop 
het litigieuze ongeval zich voordeed maar 
voor een ander daarvoor gelegen kruis
punt, te1·wijl, eerste onclercleel, nu het op 
de weg van eiser geplaatste teken 1a 
niet gold voor het kruisptmt waarop het 
litigieuze ongeval zich voordeed, arti
kel 16-2 van het verkeersreglement ge
zegde eiser niet verplichtte voorrang te 
verlenen aan verwoerder, ook al had 
het op de weg van eiser geplaatste teken 
lb betrekking op gezegd kruisptmt, te1'· 
w~jl, uit gezegd artikel 16-2 en uit arti
kel 95-2 van het verkeersreglen:tent af 
te leiden is dat het teken 1b slechts 
geplaatst wordt om de tekens nr 1a en 
n" 26 aan te kondigen, zodat eiser, over
eenkomstig artikel 7-2 van het verkeers
reglement, niet verplicht was, om de 
door verweerder gevolgde weg te naderen, 
zich te voegen naar het verkeersteken 1b, 
gezien het niet geplaatst was overeen
komstig de bepalingen van gezegd rogle
ment ; tweecle ondenleel, nu het op de 
weg van eiser geplaatste teken 1a niet 
gold voor het kruispunt waarop het liti
gieuze ongeval zich voordeed, de arti-

(2) Raadpl. cass., 19 januari 1059 (Bttll. 
en PAsiO., 1950, I, 505) en de noten; Rep. 
prat. clr. belge, d. XVII, yo Voirie (Po/.ice cht 
1·mtlage), nrs 767, 768, 769 en 770; vin·g. cass., 
20 augustus 1964 (Bttll. en PAsiC., 1964, I, 
1186). 
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kelen 95-1 en 95-3 niet toelieten dat op 
de weg gevolgd door verweerder een 
teken 2 geplaatst werd, zodat dit ten 
deze onregelmatig geplaatst teken aan 
verweerder niet toeliet de prioriteit van 
rechts te miskennen welke eiser op grand 
van artikel 16-1 van het verkeersregle
ment bezat ; en, denle oncte1'deel, door 
enerzijds de plaats der verkeerstekens 
te beschrijven zoals hager gezegd, en 
door anderzijds te beslissen dat het op 
de weg van eiser geplaatste teken 1b 
aan de voorschriften van het verkeers
reglement voldeed, zoals voorzien in 
artikel 7-2 van dat reglement, het be
streden vonnis een tegenstrijdigheid in 
zijn motivering vertoont, welke een 
schending uitn-:taakt van artikel 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat het bestreden vom1is 
vaststelt, enerzijds, dat op het kruispunt, 
waar de aanrijding zich voordeed, het 
teken 1a " door de verdachte (thans 
eiser) op zijn weg ontmoet niet geldt, 
vermits tussen dit teken la en het voor
meld kruispm1t zich nog een ander kruis
punt bevindt ,, en, anderzijds, dat eiser 
" verzuimde het langs zijn weg geplaatste 
gevaarsteken 1b, met afstandsverme1ding 
200 meter, in acht te nemen a1hoewel 
het regelmatig naar de vorm, voldoende 
zichtbaar en overeenkomstig de bepa
lingen van het algemeen verkeersregle
ment geplaatst was; dat de a£stand tus
sen dit gevaarsteken en het kruispcmt 
waar de aanTijding gebeurde, op grand 
van gedane afmetingen ... , 190 meter 
bedraagt, dat dit gevaarsteken 1 b dus 
aangebracht werd ten opzichte van dit 
luuispunt " ; 

Dat het vmmis hieruit afieidt dat eiser 
zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuk 
op artikel 7-2 van de wegcode, om voor
meld gevaarsteken niet in acht genomen 
te hebben; 

1¥ at het eerste en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat luidens artikel 16-2, 
a, van de wegcode van 10 december 1958, 
zoals het dool' artikel 5 van het konink
lijk besluit van 30 april 1963 vervangen 
werd, de bestuurder die een openbare 
weg nadert, iedere bestuurder die op 
deze weg rijdt moet laton voorgaan 
wanneer hij gereden kon1t nit een open
bare weg voorzien van een teken ur 1a 
(omgekeerde driehoek) of een teken nr 26 
(stop); dat, t.erwijl het teken nr 1b in 
artikel 16-1, cl, zoals dit artikel v66r het 
kouinklijk besluit van 30 april 1963 van 

kracht was, samen met de tekens nr 1a 
en nr 26 vermeld sto~1d, dit teken in de 
nieuwe bepaling niet meer vermeld is ; 
dat uit de bepalingen van artikel 95, 2, 
van de wegcode verder blijkt dat het 
teken nr 1b steeds samen met een ander 
teken, zijnde het teken nr 1a of nr 26, 
client geplaatst te worden; 

Overwegende dat daaruit afgeleid moet 
worden dat het teken nr 1b slechts een 
gevaarsteken is, hetwelk de tokens nr 1a 
ofnr 26 in bepaalde omstandigheden aan
kondigt, doch geen verplichting met be
trekking tot de voorrang oplegt ; 

Overwegende dat het vonnis dan ook 
de veroordeling van eiser wegens inbreuk 
op artikel 7-2 van de wegcode niet wette
lijk rechtvaardigt door de enkele reden 
dat hij het teken ~1r 1b niet in acht gena
men heeft; dat dit teken inderdaad, op 
zichzelf, de weggebruiker niet op een 
verbod of een gebod wijst, doch slechts 
een bepaald of een onbepaald gevaar 
aankondigt, en het vonnis niet vaststelt 
dat ondanks dit gevaarsteken, eiser blijk 
van onvoorzichtigheid heeft gegeven ; 

Dat deze onderdelen gegrond zijn; 

vVat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het teken nr 2 op 
zichzelf aan de daarvan voorzienc weg 
geen karakter van voorrangsweg verleent 
en geen uitzondering invoert op de alge
mene regel van artikel 16-1 van de weg
code luidens welke elke bestucrrder de 
doorgang vrij moet laten voor de van 
rechts komende bestuurder ; 

Overwegende, gewis, dat de gebruiker 
van de weg die voorzien is van dit teken, 
zonder dat artikel 95-3 van deze code 
in acht is genomen, zich eventueel ver
mag te beroepen op een grand van recht, 
vaardiging die hierop gesteund is dat 
hij geen kennis clroeg van het ontbreken 
van het teken nr la of nr 26 op de gena
derde weg; 

Overwegende echter dat hot bestreden 
vonnis het bestaan van dcrgelijke grand 
van rechtvaardiging niet vaststelt en 
zijn beslissing van vrijspraak van ver
weerder enkel stecmt op de reden " dat 
op de weg bereden door de gedaagde 
(verweerdN), het teken nr 2 is aange
bracht, zodat hij mocht doorgaan op 
het kruisptmt ll ; 

Dat dit onderdeel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede middel, dat geen 
ruimere vernietiging zou kunnen mede-



-84-

brengen, vernietigt het bestreden vonnis, 
behoudens in zover het verweerder op 
strafgebied vrijspreekt; beveelt dat mel
ding van het thans gewezen arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Gent, zete
lende in hoger beroep. 

18 september 1967. - 2e kamer. -
Vom·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, H. Wauters. - Gelijlchti
dende conclttsie, H. Charles, advocaat
generaal. 

28 KAMER.- 18 september 1967. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN.- MIDDEL DAT OP EEN ONJUISTE 
UITLEGGING VAN DE BESTREDEN BE
SLISSING BERUST. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

Feitelijlce grondslag mist het midclel dat 
op een onjuiste u.itlegging van de best1'e
den beslissing berust (1). 

(PASQUES EN ARNAUD, 
T. MOUTON EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

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

In zover de voorziening gericht IS 
tegen de beslissingen : 

a) Over de strafvordering ingesteld 
tegen eiser : 

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

b) Over de burgerlijke vorderingen 
door eiser tegen verweerder Mouton en 

(1) Cass., 4 september 1967, sup1•a, blz.12. 

door de overige verweerders tegen e1ser 
ingesteld : 

Over het middel afgeleid nit do schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
doo1'Clat het bestreden arrest, na vastge
steld te hebben dat verweerder Mouton 
door een foutieve rijbeweging het verkeer 
in een zekere mate gehinderd had, door 
de rijbaan Knokke-Gent over te steken 
en, nadien, links van de baan in zijn 
riehting te blijven rijden, beslist heeft 
dat deze font zonder oorzakelijk verband 
was met de kwestieuze verkeersonge
vallen en dientengevolge beslist heeft 
dat het hof van beroep onbevoegd was 
om over de burgerlijke vordering van 
de eisers uitspraak te doen, en dat eiser 
de volledige verantwoordelijkheid droeg 
van de sehade geleden door de andere 
verweerders, burgerlijke partijen, en 
verder eiser veroordeeld heeft tot de 
betaling aan deze partijen van sehade
vergoedingen die hun totale sehade her
stollen, terwijl, ee1·ste onde1·deel, het tegen
strijdig is enerzijds vast te stollen dat 
verweerder Mouton het verkeer gehin
derd had en hem op strafrechtelijk ge
bied te veroordelen wegens hot hinde
ren van het normale verkeer, en ander
zijds te beslissen dat hij zelfs niet 
gedeeltelijk aansprakelijk was voor de 
schadelijke gevolgen van de ongevallen ; 
tweede ondenleel, uit de vaststellingen 
van het bestreden arrest duidelijk blijkt 
dat op het ogenblik van de kwestieuze 
ongevallen, zijnde een " kettingbotsing », 
verweerder Mouton zich op een plaats 
bevond waarop hij zich niet wettelijk 
mocht bevinden en waarop hij het nor
Inaal verkeer hinderde, en het bestreden 
arrest dus impliciet aangenomen heeft 
- of alleszins niet ontkend heeft - dat, 
zoals de conclusie van de eisers het 
staande hield, de ongevallen zich niet zou
den voorgedaan hebben indien verweer
der Mouton door zijn font het verkeer 
niet gehinderd had, te1·w~jl minstens nit 
het feit daiJ.andere bestuurders tijdig had
don lnmnen remmen en stoppen kon afge
leid worden dat eiser een font begaan had, 
door zelf niet te klmnen stoppen, doch 
geenszins dat de font van verweerder 
Mouton geen oorzaak was van de onge
vallen, dat het bestreden arrest bijgevolg 
niet naar luid van artikel 97 van de 
Grondwet gemotiveerd is en artikel 1382 
van het Burgerlijk W etboek schendt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
releveert dat verweerder Mouton, die 
op de baan Gent-Knokke reed, een 



-85 

zijstraat links in de door hem gevolgde 
richting moest inslaan, dat, gezien de 
moeilijkheid om de stroom van het ver
keer van de tegenliggers te dwarsen, hij 
op korte afstand van deze straat kans 
zag de rijbaan over te steken, dat, na 
die rijbeweging uitgevoerd te hebben, 
hij links van de baan is blijven rijden 
doch slechts een klein deel van de baan 
gebruikte daar hij zijn wagen bracht op 
de kasseistrook en de grasboord, dat 
de bestnurders van de eerste vier aan
komende wagens het voertuig van Mou
ton konden voorbijrijden met wat uit 
te wijken of door tijdig te stoppen, ter
wijl eiser in weerwil van zijn hevig rem
men de v66r hem stilstaande wagens 
aanbotste; 

Overwegende dat uit deze vaststellin
gen van het arrest blijkt dat de rechter 
heeft geoordeeld dat de aanrijding tussen 
de wagen van eiser en de voertuigen 
welke voor hem stilstonden niet het ge
volg was van het door Mouton uitge
voerde maneuver ; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
aanstipt dat indien Mouton door voor
melde rijbeweging uit te voeren in een 
zekere mate het verkeer heeft gehinderd, 
hij nochtans door dit maneuver de aan
rijding niet veroorzaakte, dat i:nderdaad 
de andere bestuurders konden vertragen 
en stoppen en dat eiser alleen van gebrek 
aan vooruitzicht blijk heeft gegeven met 
zijn snelheid niet derwijze te regelen dat 
hij voor een voorzienbare hindernis kon 
stoppen; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus zonder strijdigheid vaststelt dat 
zo eiser blijk had gegeven van voor
zichtigheid het ongeval zich niet zou 
hebben voorgedaan; 

Dat het dan ook wettelijk heeft beslist 
dat ten deze geen oorzakelijk verband 
bestond tussen de font bedreven door 
Mouton en de schade ; 

Dat het middel, hetwelk op een ver
keerde uitlegging van het arrest rust, 
feitelijke grondslag mist ; 

01n die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de eisers in de kosten. 

18 september 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. van Bei:rs, voorzitter. -
VeTslaggeve1·, H. Louveaux. - Gelijk
luidende concl1tsie, H. Charles, advocaat
generaal.- Pleite1's, HH. Struye en De 
Bruyn. 

2e KAMER. - 18 september 1967. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE 
ALLEEN AANSPRAKELIJK WORDT VER
KLAARD VOOR DE SCHADELIJKE GEVOJ,. 
GEN VAN RET ONGEVAL.- 00NCLUSIE 
VAN DE BEKLAAGDE DIE STELT DAT 
DE SCHADE OOK DOOR EEN FOUT VAN 
RET SLACRTOFFER IS VEROORZAAKT.
GEEN PASSEND ANTWOORD. - NIET 
MET REDENEN OJHKLEDE BESLISSING. 

2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - ScHADE VER
OORZAAKT DOOR DE SAlVIENLOPENDE 
FOUTEN VAN DE BEKLAAGDE EN VAN 
RET SLACRTOFFER. - BURGERRECRTE
LIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
BEKLAAGDE JEGENS DIT SLACRTOFFER. 
- GEDEELTELIJKE AANSPRAKELIJK· 
REID. 

30 CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECRTSVOR
DERINGEN.- VEROORDELENDE BESI"IS· 
SING. - EINDBESLISSING OP EEN VOR
DERING EN GEEN EINDBESLISSING OP 
DE ANDERE. - DOOR DEZELFDE ON· 
WETTIGREID AANGETASTE BESLISSIN
GEN. - VOORZIENING VAN DE BE· 
KLAAGDE ENKEL TEGEN DE EERSTE 
BESLISSING. - 0ASSATIE DIE LEIDT 
TOT DE VERNIETIGING VAN DE TWEEDE. 

40 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECRTSVOR
DERING. - BESLISSING WAARBIJ AL· 
LEEN DE BEKLAAGDE VOOR RET ONGE· 
VAL AANSPRAKELIJK WORDT VER· 
KLAARD. - BESLISSING DIE NIET 
PASSEND ANTWOORDT OP DE CONCLUSIE 
VAN DE BEKLAAGDE WAARBIJ AAN RET 
SLACHTOFFER EEN FOUT TOEGESCHRE
VEN WORD'£,- 0ASSATIE DIE ZIOR NIET 
UITSTREKT TOT RET BESCHIKKEND 
GEDEELTE WAARIN WORDT BESLIST 
DAT DE BEKLAAGDE EEN FOUT REEFT 
BEGAAN WAARVOOR HIJ AANSPRAKE· 

LIJK IS. 

1 o Is niet 1·egelmatig met 1·edenen omlcleecl 
de beslissing, waa1·bij cle belclaagde 
alle.en aanspmlcelijk wrn·clt ve1'lclaa1·cl 
voo1' de schaclelijlce gevolgen van het 
ongeval, zoncle1· clat passencl is geant
wom·d op de conclusie die stelt clat de 
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schacle oak cloo1' een onvoo1·zichtigheicl 
van het slachtotfm· is ve1·oo1'Zaakt (1). 

2° H'anneer cle schacle ve1·oorzaakt wenl 
cloo1· de samenlopencle fmtten van het 
slachto f!e1· en van cle beklaagcle, lean 
cle beklaagcle niet worden ve?'001'deelcl 
j egens het slaehto fje1· tot cle volleclige 
vcrgoeding vcm de schacle (2). 

3o TYannee1' de rechter, clie lcennis neemt 
·mn ve1·scheiclene btwgerlijke 1'echtsvo?·cle-
1'ingen tegen cle beklcwgcle, 1'e1·omdelencle 
beslissingen hecft gewezen clie cloo1· 
clezelfcle onwettighe1'cl aangetast z~jn en 
een van deze beslissingen een einclbeslis
sing is, in de zin van m·tikel 4.16 van 
het TY etboek van stntfvonlering, en de 
ancle1·e geen einclbeslissing, leiclt cle 
inwilliging van cle voo1·ziening van cle 
beklaagcle tegen de ee1·ste beslissing tot 
cle ve1·nietiging van cle tweecle, zelfs in
clien de beklaagcle zich tegen deze laatste 
niet lweft vooTzien (3). 

4° TVannee1· een beslissing die alleen cle 
beklctagde voo1• het ongeval aanspralcelijlc 
ve1·klcw1·t, vernietigcl worclt om de enkele 
?'eden clat de rechte1· niet passencl heeft 
geant1voonl op de conclttsie van cle be
klaagcle wcta.?·bij oolc aan het slachto tfm· 
een fout toegeschreven wonlt, strelct cle 
vemietiging zich niet ttit tot het beschilc
lcend gecleelte wam·in worclt beslist dat 
de belclaagcle een fmtt lweft begaan waa?'
voo1' hij aanspntkelijk is (4). 

(lliUYLI"AERT, T. LANDSBOND VAN DE 
FEDERATIES DER BEROEPSMUTUALITEI
TEN VAN BELC+IE.) 

ARREST. 

HE'l: HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest. op 18 januari 1967 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

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

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreve~1 

(1) Cass., 20 februari 1967 (A1'1'. cctss., 1967, 
blz. 775). 

(2) Cass., 29 februari 1966 (B·ull. en PAsrc., 
1967, I, 829). 

rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering van de Landsbond van de 
Federaties der Beroepsmutualiteiten van 
Belgie : 

Over de eerste twee onderdelen van 
het middel, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 48, inzonderheid 2, 
1 o en 2°, van het koninklijk besluit van 
8 april 1954, houdende het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer (dit artikel 48 gewijzigd door arti
kel 20 van het koninklijk besluit van 
30 april 1963, en voor zoveel als nodig, 
schending van dit artikel 20), en 97 van 
de Groudwet, doo1'dat het bestreden ar
rest beslist « dat Muyllaert aileen de 
verantwoordelijkheid draagt van het 
ongeval en de schadelijke gevolgen ervan 
volledig 1noet vergoeden "• terwijl, ee1•ste 
onclenleel, het arrest generlei pa~send 
antwoord geeft op het middel waardoor 
eiser bij zijn conclusie in hoger beroep 
deed gelden : « ll, 3° het spelende kind 
kwam al lopend terecht onder het lin
ker achterwiel van het aanhangwagentje 
getrokken door het voertuig van be
klaagde; aangezien derhalve vaststaat 
dat het spelende kind onder dit achter
wiel is gelopen op een ogenblik dat be
klaagde dit kind niet kon opmerken 
vermits hij niet achter zich bleef kijken ; 
... minstens, op burgerlijk gebied, slechts 
een miniem deel van aansprakelijkheid 
ten laste van beklaagdc te weerhouden " ; 
en tm·wiil, derhalve, het arrest niet regel
matig ~et redenen omkleed is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); tweecle 
onclenleel, het arrest de stelling van eiser, 
in zijn conclusie in hager beroep, dat .de 
getroffone een fout heeft begaan, met 
tegenspreekt, en integendeel deze fout 
uitdrut kelijk constateert, met erop te 
wijzen dat de getroffene op het ogenblik 
van het ongeval op de rijbaan speelde 
dit in weerwil van het in het middel 
aangeduide artikel 48 van het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer, te1·wijl, wanneer twee fouten zijn 
begaan door twee personen v66r het 

(3) Cass., 5 september en 7 november 1966 
(A1'1', cass., 1967, blz. 11 en 323). 

(4) Cass., 20 februari 1967 (Arr. cass., 1967, 
blz. 775). 
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ontstaan van een schade, geleden door 
een dier personen, de omstandigheid dat 
bedoelde schade het gevolg is van een 
der fouten niet impliceert dat enig ver
band van causaliteit tussen deze schade 
en de andere, door de getroffene begane 
font, ontbreekt ; te1"wijl, in casu, de font 
van de getroffene in een noodzakelijk 
causaal verband stand met de door hem 
geleden schade, vermits de schade, zoals 
zij zich voordoet in co1w1·eto, zonder die 
font niet zou zijn ontstaan; te1'w~il der
halve het arrest, door gans de verant
woordelijkheid voor het ongeval ten 
laste van eiser te leggen, de in het middel 
aangeduide bepalingen (en inzonderheid 
de in het middel aangeduide bepalingen, 
andere dan artikel 97 van de Grondwet) 
geschonden heeft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat, op de plaats van het ongeva.l, de 
rijbaan bestaat uit een met zwarte asfalt 
bedekte baan met daarneven aan beide 
kanten een gelijkgrondse berm, die als 
parkeerplaats voor voertuigen gebruikt 
wordt, en dat aan beide kanten van 
de rijbaan een verhoogd voetpad aan
gelegd is ; dat op de gelijkgrondse berrn, 
links van eiser, jongens rand een water
plas aan 't spelen waren, waarvan een 
door het voertuig van eiser, dat links 
afsloeg op het kruispunt, ten grande 
werd geworpen en gekwetst ; 

Overwegende dat eiser bij conclusie 
aanvoerde dat de jongens, overeenkom
stig artikel 48 van de W egcode, verplicht 
waren op het verhoogd voetpad te blijven 
en dat het slachtoffer zelf een font had 
begaan door te spelen rand een water
plas die zich op een 1 meter buiten het 
verhoogd voetpad bevond en alzo onder 
het linker achterwiel van de aanhaJlg
wagen van eiser te lopen; dat hij daaruit 
afleidde dat slechts een klein gedeelte 
van de aansprakelijkheid te zijnen laste 
kon worden gelegd ; 

Overwegende dat het arrest de ganse 
aansprakelijld1eid ten laste van eiser 
legt op grand dat « indien weliswaar de 
kinderen beter hadden gedaan op het 
voetpad te blijven, zij nochtans, op de 
plaats waar zij stonden, voor de be
klaagde geen onvoorzienbare hindernis 
uitmaakten ; dat deze inderdaad, bij 
het uitvoeren van zijn maneuver, reke
ning had moeten houden n1et de aan
wezigheid op de gelijkgrondse berm van 
de ki:nderen en met de wijze waarop zij 
zich aldaar gedroegen " ; 

Maar overwegende dat de omstandig
heid dat de kinderen ten deze voor eiser 
een hindernis uitmaakten die kon worden 

voorzien, niet uitsluit dat er tussen de 
door het slachtoffer begane font, welke 
het arrest aanneemt, en het OJlgeval 
een oorzakelijk verband kan bestaan bit
welk de medeaansprakelijkheid van het 
slachtoffer medebrengt ; 

Overwegende derhalve dat het arrest, 
door eiser zonder meer uitsluitend aan
sprakelijk te stellen voor de schadelijke 
gevolgen van het ongeval, zijn beslissing 
niet wettelijk heeft gerechtvaardigd; 

Dat de onderdelen gegrond zijn ; 
Overwegende dat, nu de beslissing 

over de bm·gerlijke vordering van de 
Landsbond van de Federaties der Be
roepsmutualiteiten van Belgie en de 
beslissing over de burgerlijke vordering 
van Robert Lemagne op dezelfde on
wettelijke reden gegrond zijn, de ver
Jlietiging van de eerste zich uitstrekt 
tot de tweede die niet definitief is en 
waartegen eiser zich derhalve niet heeft 
kunnen voorzien ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het derde onderdeel van het middel, 
dat slechts in ondergeschikte orde werd 
aangevoerd, vernietigt het bestreden 
arrest in zover het uitspraak doet over 
de burgerlijke vorderingen van de Lands
bond van de Federaties der Beroeps
mutualiteiten vart Belgie en van Robert 
Lemagne en over de kosten in verband 
daar1nede, behoudens nochtans in zover 
het beslist dat eiser een fout heeft begaan 
welke zijn aanspr11kelijkheid medebrengt ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerster in de kosten ; 
verwijst dcl aldus beperkte zaak naar bet 
Hof van beroep te Brussel. 

18 september 1967. - 2e kamer. -
Tloo1'zitte1', H. van Beirs, voorzitter. -
T1e1•slaggeve1', H. Naulaerts. - Gelijlc
luiclencle conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 18 september 1967. 

ro VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIE • 
BEROEP, KAN WORDEN INGESTELD. -
STRAFZAKEN. - VERZEKERAAR IN DE 
ZAAK BETROKKEN OF VRIJWILLIG TUS
SENGEKOJ\iEN, NIET VEROORDEELD IN 
KOSTEN JEGENS DE OP:I£NBARE PA~TIJ. 
;-- Voo:rwrnJ.NING GERICHT TEGEN HET 
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OPENBAAR MINISTERIE. - NIET-ONT· 
VANKETJIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TER.MIJN.- STRAFZAKEN.- BURGER
LIJKE REOHTSVORDERING. - ARREST 
DAT NIET BESLIST OVER EEN BEVOEGD· 
HEIDSGESOHIL EN _ZIOH ERTOE BEPERKT 
EEN VOORLOPIGE VERGOEDING TOE TE 
KENNEN EN EEN DESKUNDIC+ENONDER· 
ZOEK TE BEVELEN. - VoORZIENING 
VOOR DE EINDBESLISSINC+. - NIET
ONTVANKELIJKHEID. 

1° De ve1'zekemar van cle burge1'1'echtel~jke 
aanspTakelijkheid van de beklaagde, die 
in cle zaak is bet1'okken of VT~jwillig 
is tttssengekomen in de vonle1·ing van 
de btt1·ge1'lijlce pa1'tij, is niet ontvanlce
lijk om een cassatiebe1·oep in te stellen 
tegen het openbaar ministe1'ie, wannee?' 
hij niet is Ve?'oonleeld in lcosten j egens 
de OJJenhare paTtij (1). 

2° Is niet ontvanlcelijlc in stmfzalcen de 
voorziening ingesteld v661· de eindbeslis
sing tegen de beslissing die, op de vorde
Ting van deze bu1·geTlijke partij, geen 
uitspraalc doet ove1· een bevoegdheids
geschil en zich eTtoe bepe1·lct een vom·
lopige ve1·goeding toe te lcennen en een 
deslcundigenonde?'Zoelc te bevelen (2). 
(Wetb. van strafv., art. 416.) 

(JEN:NART EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
"BELGISOHE BIJSTAND "• T. STUYOK 
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << ROYALE 
BELGE ll,) 

Met de notitie overeenstemmend arrest, 
op voorziening tegen een arrest gewezen 
op 9 november 1966 door het Hof van 
beroep te Brussel. 

18 september 1967. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, H. Gerniers. - Gelijkltt.i
dende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. Pleite1·s, HH. Fally en 
Struye. 

2e KAMER,- 18 september 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -

(1) Cass., 20 juli 1967 (Bttll. en PASIC., 
1067, I, 1326). 

(2) Oass., 5 decell.ibou Hl66 en 10 april 1967 
(A1'1', cass., 1967, biz. 440 en 95l!J. 

PERSONEN TEC+EN WIE EEN OASSATJE
BEROEP KAN WORDEN JNGESTELD. -
STRAFZAKEN. - VERZEKERAAR VAN 
DE BURGERREOHTELIJKE AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE, TOT 
TUSSENKOMST DOOR DE BURGERLIJKE 
PARTIJ OPGEROEPEN.- GEEN GESOHIL 
TUSSEN HEM EN DE BEKLAAGDE EN 
DE VOOR HEM BURC+ERREOHTELIJK AAN
SPRAKELIJKE PARTIJ EN GEEN VEROOR· 
DELINe+ TE ZIJNEN LASTE, TEN VOOR
DELE VAN DEZE LAATSTEN. -. VoOR
ZIENING TEGEN DE BEKLAAGDE EN 
DE BURGERREOHTELIJK AANSPRAKE
LIJKE PARTIJ,- NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

2° VOORZIENING IN CAS SA TIE. -
PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM EEN 
VOORZIENING IN OASSATIE IN TE STEL
LEN.- STRAFZAKEN.- VooRzrENING 
VAN DE BURGERLJJKE PARTIJ, 
VoORZIENING GERIOHT TEGEN DE OP 
DE STRAFVORDERING GEWEZEN BERLIS
SINC+.- 0NTVANKELIJKHEID BEPERKT 
TOT RET BESOHIKKEND GEDEELTE BE· 
TREFFENDE DE KOSTEN VAN DEZE 
VORDERING. 

3° VOORZIENING IN CASSATlE. -
PERSONEN DIE BEVOEGD ZI.JN o;~r EEN 
VOORZIENIN0 IN TE STELLEN.- STRAF· 
ZAKEN. - VoORZIENING VAN EEN 
BEKLAAGDE EN VAN DE BURC+ERREOH
TELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ TEGEN 
DE BESI.ISSING C+EWEZEN OP DE VOR· 
DERING VAN RET OPENBAAR MINISTERIE 
TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE. - 0N
ONTVANKELIJKHEID. 

1 o De veTzelce?'act1' van de burgerrechtelijke 
aanspmlcelijkheid van de beklaagde, 
die doo1' de bu1·gerlijke pa1·tij in de 
zaalc is betrokken, is niet ontvankelijk 
om etn cassatieberoep in te stellen tegen 
de beklaagde en tegen de voor deze bw·
gen·echtelij 7c aansprakelij lee pa1·tij, wan
nee?' er t1tssen hen geen geschil bestaat 
en het ar1·est de verzelceraa1· te hunnen 
voonlele ni et Ve?'oordeelt ( 3). 

2o De voMziening van de b1wgerlijlce partij 
tegen de op de strajvorde1·ing gewezen 
beslissing is enkel ontvankelijk in zover 
zij bet1·elclcing heeft op de veroonleling 
van deze partij in de lcosten van die 
vorde1·ing ( 4). 

(3) Cass., 20 juli 1967 (Ar1·. cass., 1967, 
biz. 1326). 

(4) Cass., 13 februari 1967 (A1'1', cass., 
1967, biz. 729); raadpl. cass., 3 mei 1967 
(ibid., 1967, biz. 1073), en het vorige arrest. 
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3o Een beklaagde en de voo1· cleze burge1'-
1'echtelijk aansprakelijlce partij zijn niet 
bevoegd om een cassatiebemep in te 
stellen tegen de beslissing gewezen op 
cle vorde1·ing van het openbaa1· ministe1·ie 
tegen een medebelclaagde (1). 

(ll-IAATSCHAPPIJ NAAR ENGELS RECHT « THE 
l\WTOR UNION INSURANCE COMPANY 
LIMITED "• DE MYTTENAERE EN PER
SONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « TRAVEVA ,, 
T. URBAIN VAN DE VYVER, ACHILLE 
VAN DE VYVER EN NAAJ\1LOZE VEN
NOOTSCHAP VERZEKERINGSMAATSCHAP
PIJ « EENDRAOHT EN VOORZORG "·) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op ll oktober 1966 in hager be
roep gewezen door de Correctionele 
Rechtbanlc te Gent; 

I. In zover de voorzieningen tegen 
verweerder Achille Van De Vyver gericht 
zijn : 

Overwegende dat, nu het bestreden 
vonnis geen veroordeling uitspreekt ten 
laste van de eisers en ten voordele van 
verweerder Achille Van De Vyver, de 
voorzieningen, in zover zij tegen deze 
laatste gericht zijn, bij gebrek aan voor-
werp niet ontvankelijk zijn ; · 

II. In zover de voorzieningen van de 
vennootschap naar Engels recht « The 
Motor Union Insurance Company Limi
ted " en de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid « Traveva "• 
burgerlijke partijen, gericht zijn tegen 
het openbaar ministerie : 

Overwegende dat de voorzieningen 
slechts ontvankelijk zijn in zover de ei
sers veroordeeld zijn in de kosten van 
de strafvordering ; 

Overwegende dat zij dienaangaande 
geen middel inroepen ; 

III. In zover de voorzieningen van 
Berland De Myttenaere, beklaagde, en 
van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid « Traveva ,, 
burgerlijk aansprakelijke partij, gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over 

(1) Oass., 13 februari 1967, aangehaald in 
noot 4 onderaan vorige bladzijde; 4 septem
ber 1967, sup1•a, biz. 6. 

de tegen verweerder Urbain Van De 
Vyver ingestelde publieke vordering : 

Overwegende dat de eisers niet be
voegd zijn om een voorziening in te stel
len tegen de beslissing die een medebe
k;laagde vrijspreekt ; dat de voorzienin
gen niet ontvankelijk zijn ; 

IV. In zover de voorzieningen van 
De Myttenaere, beklaagde, en van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid « Traveva "• burgerlijk 
aansprakelijke partij, gericht zijn tegen 
de beslissing gewezen over de door het 
openbaar. ministerie tegen hen uitgeoe
fende vordering : 

(Zander belang.) 

V. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen gewezen over 
de door de eerste en derde verweerders 
tegen de tweede en derde eisers en over 
de door de eerste en derde eiseressen 
tegen de eerste verweerder ingestelde 
burgerlijke vorderingen : 

Overwegende dat de eisers geen ander 
middel inroepen ; 

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

18 september 1967. - 2e kamer. -
Voo1;zitte1', H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Gerniers. - Gelijlcltti
clende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal.- Pleite1·s, HH. Bayart en De 
Brnyn. 

2e KAMER.- 18 september 1967. 

1° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGE. 
- STRAFZAKEN.- GETUIGENISSEN.
BEWIJSKRACHT. - SOEVEREINE BE
OORDELlNG DOOR DE FEITENREOHTER. 

2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - VER
KLARINGEN VAN DE BEKLAAGDE. -
BEWIJSKRACHT ERVAN.- SoEVEREINE 
BEOORDELING DOOR DE FElTENRECH
TER. 

3° JACHT. - JACHTMISDRIJF. - VER
BEURDVERKLARING. - ARTIKEL 42 
VAN RET STRAFWETBOEK NIET TOEPAS
BAAR. 

1° In stTajzalcen, beoordeelt de ?'echte?' 
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soeve1•ein de bewijswaanle van de ve1'· 
kla1'ingen van de getuigen (1). 

2o In stmfzaken beoonleelt de 1'echte1' soeve-
1'ein de geloofwaa?·digheid van de ve1'
klMingen van de beklaagde (2). 

3o De bepalingen vcm het Stmfwetboek 
bet1·efjende de ve1·be~wdve1'kla1'ing zijn 
niet toepasbaa1' op jcwhtmisd1·ijven (3). 
(Strafwetb., art. 42.) 

(HERRIJGERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op II maart 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, hie1'1tit afgeleid 
dat het bestreden arrest niet vaststelt 
dat de jachtwachter die het proces-ver
baal opstelde bevoegd was om dit te doen 
op de openbare weg, noch dat de feiten 
op het jachtgebied van de burgerlijke 
partij gepleegd werden, te1·w~jl eiser zulks 
steeds heeft betwist : 

Overwogende dat uit geen stul;;: waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiser de in het middel vermelde betwis
tmgen voor het hof van beroep opge
worpen zou hebben ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doonlat eiser steeds heeft be
twist van uit zijn auto te hebben ge
schoten, e~1 het niet redelijk is zulks 
aan te nemen, daar eiser steeds beweerd 
heeft een proefschot te hebben gelost, 
staande naast zijn autovoertuig, wat 
bevestigd wordt door getuige Verheyen, 
zodat het hof van beroep geen rokening 
.heeft gehouden met een onder eed afge
legde getuigenis en het arrest niet regel
matig gemotiveerd is : 

Overwegende dat de rechter soeverein 
de geloofwaardigheid van de verklaringen 

(1) Oass., 23 januari en 5 juni 1967 (A7'7'. 
cass., 1967, biz. 624 en 1213). 

(2) Oass., 11 oktober 1965 (Btdl. en PAsiO., 
1966, I, 185). 

(3) Oass., 6 maart 1967 (Arr. cass., 1967, 
biz. 846). 

van de beklaagden en de getuigen beoor
deelt; 

Dat, bij gebrek aan conclusie, het hof 
van beroep niet verplicht was zich nader 
desbetreffend te verklaren; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, hi61'1tit afgeleid 
dat het bestreden arrest zijn beslissing 
van verbeurdverklaring van het auto
voertuig Opel niet motiveert en niet ver
meldt dat dit voertuig aan eiser toebe
hoort : 

Overwegende dat, in strijd met de 
aanvoeringen van het middel, bet arrest 
er op wijst, enerzijds, dat eiser « vanuit 
zijn autovoertuig naar een haas schoot >>, 
en, anderzijds, « dat het gebruik van dit 
voertuig in deze voorwaarde een tuig 
uitmaakt dat geschikt is om konijnen 
en het in artikel 10 vaD de wet van 28 fe
bruari 1882 vermeld wild te vangen .. te 
verniele'l of om hetzij bet vangen, hetzij 
het vernielen van dat wild te vergemak
kelijken; dat, bijgevolg, bij toepassing 
van artikel 8 van voormelde wet, de 
verbeurdverklaring client uitgesproken te 
worden van dit autovoertuig >> ; 

Dat de bij toepassing van bedoeld 
artikel 8 de uitgesproken verbeurdver
klaring niet onderworpen is aan de voor
waarde dat het verbeurdverklaarde tuig 
de eigendmn zou zijn van de veroor
deelde; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing met geen onwettelijkheid 
aangetast is die op de voorzienin.g van 
de veroordeelde mag in acht genomen 
worden; 

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

18 september 1967. - 2e kamer. -
VooTzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve?·slctggeve1', H. Wauters. - Gelijkl~ti
dende conchtsie, H. Charles, advocaat
generaal.- Pleite1'8, HH. Vander Hae
gen en J. Leclef (van de balie te Antwer
pen.) 

2e KAMER.- 18 september 1967. 

BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE REOHTS-
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VORDERING.- BEWIJSKRAOHT VAN DE 
AKTEN. - 0VEREENKOJ\'i:ST. - UIT

LEGGING DOOR DE REOHTER. - MET 
DE TERMEN VAN DE OVEREENKOMST 
VERENIGBARE UITLEGGING. - GEEN 
l\IISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT 

ERVAN. 

De bewijsle1·aeht van een ove1·eenkomst 
w01·dt niet miskencl doo1· de 1'echte1· die 
dam·van een 1net de termen e1'van ve1'enig
ba1·e uitlegging geeft (l). (Burg. Wetb., 
art. 1319, 1320 en 1322.) 

(11'1:. GIELENS EN G. GIELENS, 
T. VERSTRAETE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 januari 1967 door het Hof 
van beroep te Gent geweze~1. ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de bcslissing over de strafvorde
ring : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doo1"dat het bestreden arrest 
beide eisers schuldig verklaart aan vals
heid in geschriften wegens de vervanging 
op het overschrijvingsorder nr 161889 
uitgaande van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Ginotex, 
te Eeklo, van het bedrag van de over
schrijving en van de begunstigde daar
van, en zulks op grand van de overwe
ging dat het bedrieglijk opzet van de 
eisers erin bestaan heeft een deel van 
het geld dat zijzelf in het maatschappe
lijk fonds gestort of gelaten hadden terug 
te nemen buiten het weten van een der 
zaakvoerders, namelijk de burgerlijke 
partij, en zelfs tegen zijn wil in, terwijl 
zij aan de bank het tegenovergestelde 
voorspiegelden, zonder in te gaan op het 
door de eisers in conclusie gevoerd ver
weer dat er van bedrieglijk opzet bij de 
wijziging van order 161889 geen sprake 
kon zijn, gezien zij evengoed van het 
neergelegde order nr 191757, in blanco 
ondertekend, gebruik hadden kunnen 
maken, zodat uit het bestreden arrest niet 
kan worden uitgemaakt of het ter be
schikking hebben van het blanco onderte-

(1) Cass., 7 februari 1967 (A1·r. cass., 1967, 
biz. 712); raadpl. cass., 22 mei 1967 (ibid., 
1967, biz. 1134). 

kend order nr 191757 als niet bewezen 
werd beschouwd dan wel of de mogelijk
heid om daarvan gebruik te maken als 
irrelevant werd beschouwd en, zo ja, 
waarom, en het bestreden arrest derhalve 
niet naar behoren 1net redenen is mn
ldeed : 

Overwegende dat het arrest de con
clusie van de eisers met betreklcing tot 
het order nr 191757 beantwoordt door 
erop te wijzen dat de eisers, om te ont
kennen ooit gehandeld te hebben met 
een bedrieglijk opzet of een oogmerk 
mn te schaden, « vruchteloos " aanvoeren 
« dat zij ten deze gebruik konden maken 
van in blanco door de burgerlijke partij 
getekende overschrijvingsorders, zoals 
zij er regelmatig gebruikten voor andere 
overdrachten van fondsen of betalin
gen "! 

Overwegende dat het arrest hierdoor 
kennelijk het door de eisers overgelegd 
order nr 191757 bedoelt en de redenen 
opgeeft waarom die omstandigheid niet 
van die aard is dat zij het bedrieglijk 
opzet of het oog1.nerk om te schaden ten 
deze kan ontzenuwen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvorn1.en werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 1319, 
1320, 2049, 2052 van het Burgerlijk Wet
bock en 97 van de Grondwet, cloordat 
het bestreden arrest, hoewel de eisers in 
conclusie hadden gesteld dat de burger
lijke eis niet ontvankelijk was omdat tus
sen partijen een dading was tot stand 
gekomen, na vastgesteld te hebben dat 
de overeenkomsten van 1 en 16 mei 1964 
de bepaling bevatten dat de burgerlijke 
partij akkoord is om het proces tegen 
de fu•ma Ginotex in te treldmn, deson
danks de eisers veroordeAlt tot het be
talen van een frank als schadevergoeding 
en zulks doet op de grand dat « niet 
blijkt dat een dading getroffen werd no
pens de morele schade ,, te1·w~jl de over
eenkomst van 1 mei 1964 zonder enige 
beperking bepaalt dat «de heer Noel 
Verstraete aklword is om het proces 
tegenover de firma Ginotex omniddellijk 
il1 te trekken >>, wat tot gevolg moest, 
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hebben de onmogelijkheid een nieuwe 
vorder:ing :in te stellen wegens de in de 
dagvaarding van 22 april 1964 vermelde 
feiten, en terwijl het bestreden arrest in 
gebreke blijft aan te geven op welke 
grond bet :in de overeenkomst van 1 mei 
1964 een beperk:ing invoert waarvan in 
de tekst van de overeenkomst geen spoor 
te vinden is, en derhalve niet naar beho
ren met redenen is omkleed : 

Overwegende dat de vordering, welke 
door verweerder op 22 april 1964 tegen 
de eisers en de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid << Gino
tex " voor de rechtbank van koophandel 
werd :ingesteld, tot ontb:ind:ing van even
genoemde vennootschap strekte, met 
aanstell:ing van een vereffenaar ; 

Overwegende dat op 1 mei 1964 ver
weerder zich akkoord verklaarde « om 
het proces tegen de firma G:inotex on
middellijk in te treklmn " ; 

Maar overwegende dat de partijen op 
16 rnei 1964 een nieuwe overeenkomst 
aangingen (bij verg1ssmg gedateerd 
16 maart 1964), waarbij werd overeen
gekomen de overeenkomst van 1 mei 
1964 te « vervangen- " door een nieuwe, 
waarin niets bedongen werd aangaande 
het intrekken van het door verweerder 
ingestelde geding tot ontbind:ing van de 
vennootschap ; 

Overwegende derhalve dat het arrest, 
door te beslissen dat uit die overeenkom
sten niet bleek dat verweerder akkoord 
was om voor de strafrechter geen morele 
schade te eisen wegens de door de eisers 
gepleegde valsheden, de bewijskracht van 
evenbedoelde overeenkomsten niet heeft 
miskend; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

18 september 1967. - 2e kamer. -
VooJ"zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Naulaerts. - Gelijlc
luidende concl1tsie, H. Charles, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Van Heeke. 

2e KAMER. -18 september 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- TE-

GENSTRIJDIGE REDENEN. 
AAN REDENEN. 

GEMIS 

Is niet regelmatig met 1·edenen omlcleed 
het an·est dat zijn beschilclcend gedeelte 
grondt op tegenstrijdige 1·edenen 

(G. EN I. LAMBRECHT EN DE LEDEN VAN 
DE FEITELIJKE VENNOOTSCHAP «LAM

BRECHT GEBROEDERS "• T. VAN OVER
BEKE - VAN OVERBEKE, T. G. I"AJ\'1:
BRECHT EN FEITELIJKE VENNOOTSCHAP 
«LAMBRECHT GEBROEDERS ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 oktober 1966 :in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Kortrijk; 

A. Over de voorzien:ingen van Georges 
Lambrecht, Ivan Lambrecht en de leden 
van de feitelijke vennootschap « Lam-
brecht Gebroeders >> : 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing waarbij verweer
der Jacques Van Overbeke, medebe
klaagde van Georges Lambrecht, vrijge
sproken werd van het hem ten laste 
gelegde misdrijf : 

Overwegende dat de eisers niet be
voegd zijn om een voorziening in te stel
len tegen bedoelde beslissing ; 

II. In zover de voorzieningen van de 
eisers gericht zijn tegen de beslissing 
gewezen over de door het openbaar mi
nisterie tegen eiser Georges Lambrecht en 
de leden van de feitelijke vennootschap 
« Lambrecht Gebroeders >> ingestelde vor
der:ingen, tegen de besliss:ing waarbij 
Georges Lambrecht en Ivan Lambrecht, 
bmgerlijke partijen, veroordeeld werden 
tot de kosten van de publieke vorder:ing 
jegens Van Overbeke, tegen de beslissing 
over de door Van Overbeke :ingediende 
burgerlijke vordering en tegen de beslis
sing over de door Georges Lambrecht 
en Ivan Lambrecht tegen Van Overbeke 
ingediende bmgerlijke vorder:ing : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
dom·dat het bestreden vonnis, op straf
rechtelijk gebied, eerste eiser heeft ver
oordeeld wegens overtreding van arti
kel 27-1 van de wegcode, eiseres burger
lijk aansprakelijk heeft verl,:Iaard voor 
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eerste eiser, en verweerder heeft vrijge
sproken van de hem ten laste gelegde 
betichting, namelijk artikel 42-2 van de 
wegcode te hebben overtreden, en, op 
burgerlijk gebied, de strafrechter onbe
voegd heeft verklaard om uitspraak te 
doen over de vordering van de eerste 
twee eisers, beslist heeft dat het feit ten 
laste van eerste eiser weerhouden slechts 
voor de helft de oorzaak was van de 
schade door verweerder geleden, en dien
volgens eerste eiser en eiseres veroordeeld 
heeft om aan verweerder de helft van 
die schade te vergoeden, te1·wijl de over
wegingen van het bestreden vonnis niet 
toelaten te weten welk ander element 
dan het ten laste van eerste eiser gelegde 
feit, de rechters hebben weerhouden als 
medeoorzaak van de schade door ver
weerder geleden, zodat het niet moge
lijk is te weten of dit ander element al 
of niet het feit was dat eerste twee eisers 
in hun rechtstreekse dagvaarding van 
9 juli 1966 ten laste van tweede verweer
der hadden gelegd, dit feit zijnde gekwa
lificeerd zoals in gezegde dagvaarding, 
of anders gekwalificeerd, en te1·wijl hier
door het Hof zijn controle niet kan uit
oefenen over de niet-tegenstrijdigheid van 
de motivering waarop de verschillende 
beslissingen van het bestreden vonnis 
berusten : 

Overwegende dat uit de processtukken 
waarop het Hof acht vermag te slaan 
blijkt, enerzijds, dat het ten laste van 
Georges Lambrecht gelegde feit, dit is, 
bestuurder zijnde op de openbare weg, 
verzuimd te hebben zijn snelll8id te rege
len om in alle omstandigheden te kunnen 
stoppen v66r een hindernis die kan wor
den voorzien, hieruit afgeleid werd dat 
de auto die Van Overbeke v66r zijn 
woning op de openbare weg had laten 
stationeren aangereden werd door het 
door Lambrecht bestuurde motorvoer
tuig, en, anderzijds, dat Van Overbeke 
door Georges Lambrecht en Ivan Lam
brecht rechtstreeks gedagvaard werd 
omdat hij zijn auto op zulke wijze onver
licht had gelaten dat deze een onvoor
zienbare hindernis uitmaakte; dat uit 
dezelfde stukken ook blijkt dat de schade 
waarvan Van Overbeke de vergoeding 
vordert die is welke aan zijn auto door 
de botsing veroorzaakt werd ; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, na op strafrechtelijk gebied Georges 
Lambrecht veroordeeld te hebben wegens 
overtreding van artikel27-l van de Weg
code en de leden van de feitelijke ven
nootschap « Lambrecht Gebroeders "bur
gerlijk aansprakelijk verklaard te hebben 

voor eerstgenoemde, op grond van de 
overweging « dat ... het feit ten laste ge
legd van de beroeper, Georges Lambrecht, 
bewezen is gebleven ... ,, en na Jacques 
Van Overbeke vrijgesproken te hebben 
van de hem ten laste gelegde overtreding 
van artikel42-2 van de Wegcode op grond 
van de overweging « dat het feit ten laste 
gelegd van de beroepene, Jacques Van 
Overbeke, niet bewezen is gebleven ,, en 
na op burgerlijk gebied de rechtbank 
onbevoegd verklaard te hebben om op 
de vordering van Georges Lambrecht 
en Ivan Lambrecht te wijzen, Georges 
Lambrecht en de leden van de feitelijke 
vennootschap « Lambrecht Gebroeders " 
in solidum slechts tot de vergoeding van 
de helft van de door Jacques Van Over
beke geleden schade veroordeelt, op grond 
van de overweging « dat het feit ten laste 
van de beroeper, Georges Lambrecht, 
weerhouden, slechts voor de helft de 
oorzaak is van de schade door de burger
lijke partij Jacques Van Overbeke opge
lopen "; 

Overwegende dat die overwegingen 
niet toelaten te weten welk ander be
standdeel dan het ten laste van Georges 
Lambrecht gelegde feit, de rechter in 
acht genomen heeft als medeoorzaak van 
de door Van Overbeke geleden schade, 
zodat hij als niet uitgesloten laat blijken 
dat dit ander bestanddeel het feit kan 
zijn dat door de rechtstreekse dagvaar
ding ten laste van Van Overbeke gelegd 
werd, hetgeen onverenigbaar is zowel met 
de overweging « dat het feit ten laste 
gelegd van de beroepene Jacques Van 
Overbeke niet bewezen is gebleven " als 
met die « dat het feit, ten laste gelegd 
van de beroeper, Georges Lambrecht, 
bewezen is gebleven ,, welke impliceren 
dat het stationerend voertuig van Van 
Overbeke een hindernis uitmaakte die 
kon worden voorzien ; 

Overwegende dat die tegenstrijdigheid 
in de motieven of ten minste de onduide
lijkheid ervan gelijkstaat met de afwezig
heid van motieven, zodat het vonnis 
artikel 97 van de Grondwet schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

B. Over de voorziening door Jacques 
Van Overbeke gericht tegen de beslissing 
gewezen over de door hem tegen Georges 
Lambrecht en de feitelijke vennootschap 
« Lambrecht Gebroeders " ingestelde bur
gerlijke vordering : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet. ll47, 1148, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, do01·dat het bestre-



-94-

den vonnis, bij wege van gedeeltelijke 
hervorming van de beroepen beslissirtg, 
de verweerders solidair slechts tot de 
vcrgoeding van de helft van de door 
eiser geledeli schade heeft veroordeeld, 
op grond van de overwegingen "dat het 
feit ten laste gelegd van de beroepene 
Jacques Van Overbeke (thans eiser) 
niet bewezen is gebleven " en beslist 
dat " het hoger beroep ingesteld door 
de burgerlijke partij Georges Lambrecht 
en Ivan Lambrecht ontvankelijk n1.aar 
niet gegrond " is, tenvijl, tweecle oncle1'
cleel, indien de aangehaalde motive
ring als dusdanig zou moeten gei:nter
preteerd worden dat de font van eerste 
verweerder slechts voor de helft de oor
zaak is van de door eiser opgelopen 
schade omdat, in de opvatting van de 
rechter in beroep, de andere helft van 
de schade veroorzaakt werd door de font 
aan eiser door de rechtstreekse dagvaar
ding ten laste gelegd, dergelijke beslissing 
tegenstrijdig zou zijn met het door de
zelfde aangehaalde motief " dat het feit 
ten laste van eiser niet bewezen is ,, 
tegenstrijdigheid, minstens dnbbelzinnig
heid, die met het volledig ontbreken van 
beweegredenen overeenstemt (schending, 
in het bijzonder, van artikel 97 van de 
Grondwet) ; vienle onclenleel, de motive
ring van het bestreden vonnis in het 
algemeen het Hof niet toelaat zijn wette
lijk toezicht op de bestreden beslissing 
uit te oefenen vermits er niet kan worden 
uit opgemaakt om welke reden de rechter 
in hoger beroep heeft beslist dat de font 
van verweerder slecl1.ts voor de helft de 
oorzaak is van de schade door eiser op
gelopen (schending, in het bijzonder, van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de n1.otieven van de 
door Jacques Van Overbeke bestreden 
beslissing aangetast zijn door dezelfde 
tegenstrijdigheid of onduidelijkheid als 
die welke het onderzoek van het door 
consorten Lambrecht ingeroepen middel 
laat uitschijnen ; 

Overwegende dat uit het antwoord op 
bedoeld middel blijkt dat in die mate 
het door Jacques Van Overbeke aange
voerd middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het eerste en derde onclerdeel 
van het door Van Overbeke aangevoercle 
middel, die geen ruimere vernietiging 
kunnen meclebrengen, vernietigt het 
bestreclen vounis, behalve in zover het 
Jacques Van Overbeke vrijspreekt van 
het hem ten laste gelegd misdrijf; be
veelt dat van het thans' gewezen arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 

van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt Georges Lmnbrecht en do le
den van de feitelijke veunootschap " Lam
brecht Gebroeders " in de kosten van de 
voorziening van Jacques Van Overbeke 
en verwijst deze laatste in de kosten van 
de voorzieningen van Georges Lmnbrecht, 
Ivan Lambrecht en de leden van de feite
lijke vennootschap " Lambrecht Gebroe
clers " ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Oorrectionele Rechtbank te 
Brugge, zetelencle in hoger beroep. 

18 september 1967. - 2e kamer. 
VoMzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. 
Verslaggeve1', H. Gerniers. - Gelijkltti
dencle conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. - PleUe?'s, HH. Bayart en 
VanRyn. 

2e KAMER. - 19 september 1967. 

1° OASSATIEMIDDELEN.- DIREOTE 
BELASTINGEN. -MID DEL W AARBIJ EEN 
TEGENSTRIJDIGHEID IN DE REDENEN 
AANGEVOERD WORDT.- NIET TEGEN
STRIJDIGE REDENEN. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG li'IIST. 

2° OASSATIEMIDDELEN. - DIREOTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL DAT TEN 
OVERVLOEDE GEGEVEN li'IIDDELEN ORI
TISEERT. - 0NONTV ANKELIJKHEID. 

3° OASSATIEMIDDELEN. - DIREOTE 
BELASTINGEN.- MIDDEL DAT OP EEN 
ONJUISTE UITLEGGING VAN DE BESTRE
DEN BESLISSING BERUST. - MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG li'IIST. 

I 0 Mist feitelijke g1·onclslag het miclclel 
clat een tegenst1·ijcligheicl in de 1·eclenen 
aanvoeTt clie de best?'eclen beslissing niet 
bevat. 

2° Is, wegens het ontbreken vcm belang, 
niet ontvankelijk het miclclel dat enkel 
ten ove1·vloecle gegeven ?'edenen van de 
best1·eclen beslissing c1·itisee1't. 

3° Mist feitelijlce g1·onclslag het midcld 
clat op een onj1tiste 1titlegging van de 
best1'eclen beslissing bentst. 

(STAMPAERT, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
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arrest, op 30 maart I966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, doordat het bestreden arrest ver
klaart, enerzijds, dat aan de hand van 
de gegevens over het dienstjaar I957, 
namelijk wat betreft het opgeslorpt 
debetsaldo van de lopende rekening, de 
administratie een nieuw onderzoek in
stelde over de vermogensaangroei van 
eiser, en op grand van deze indicien de 
verbeterende aangifte als ontoereikend 
beschouwde, en dat er dus nieuwe gege
vens zijn, anderzijds, dat de administra
tie weliswaar kennis had van de saldi 
van de lopende rekening van eiser in 
zijn persoonlijke zaak per I januari I954 
toen het eerste bericht van wijziging 
werd gestuurd en de eerste aanslag werd 
gevestigd, ten slotte dat het beheer 
niettemin over de termijn van vijf jaar 
beschikte bepaald bij artikel 74 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, te1·w~jl er tegen
strijdigheid in de motieven bestaat door 
enerzijds te zeggen dat het gegeven 
betreffende het opgeslorpt debetsaldo 
van de lopende rekening, in acht gena
men in een later bericht van wijziging, 
eennieuw gegeven is, te voorschijn geko
men bij een nieuw onderzoek, na ander
zijds in een vorige passus van het bestre
den arrest gezegd te hebben dat het be
heer reeds in een eerste bericht van wijzi
g:i:ng kennis had van de saldi van deze 
lopende rekening : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is te verklaren, enerzijds, dat de admi
nistratie kennis had van de saldi van 
de lopende rekening van eiser in zijn 
persoonlijke zaak per I januari I954, 
toen het eerste bericht van wijziging van 
de aangifte op I9 april I955 aan eiser 
opgestuurd werd, en, anderzijds, dat 
nieuwe gegevens aan het licht zijn geko
men ter gelegenheid van een nieuw onder
zoek ingesteld aan de hand van de ge
gevens over het dienstjaar I957 die lieten 
uitschijnen dat het debetsaldo van de 
lopende rekening opgeslorpt was ; 

Dat het rniddel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 55 en 74 van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij besluit van de Regent 
van I5 januari I948, het laatste artikel 
gewijzigd bij artikel 30 van de wet van 
8 maart I95I, doonlat het bestreden 

arrest beslist dat de administratie over 
een termijn van vijf jaar beschikte om 
de aanslagen in een volgend bericht van 
wijziging aan de werkelijkheid aan te 
passen, zoals bepaald bij voormeld arti
kel 7 4, en het daarorn niet no dig is dat 
de administratie daartoe nieuwe gegevens 
aanwendt, rnaar het volstaat dat een 
nader onderzoek van de gekende gege
vens de ontoereikendheid van het (vroe
gere) rectificatiebericht laat uitschijnen, 
zelfs wanneer weliswaar de administratie, 
bij het eerste bericht van wijziging, ken
nis had van de saldi van de voormelde 
lopende rekening van eiser in zijn per
soonlijke zaak per I jarmari I954 en van 
de geldbeleggingen in I953 gedaan, ter
wijl de administratie niet beschikt over 
de buitengewone termijn van vijf jaar 
om in een nieuw navolgend bericht van 
wijziging vergissingen te herstellen, te 
wijten aan een verkeerde toepassing van 
de fiscale wetten ten opzichte van ge
gevens die haar volledig bekend waren 
bij het vestigen van een vroeger bericht 
van wijziging en geen aanleiding hebben 
gegeven tot nieuwe opzoekingen of 
nieuwe feiten welke de juiste aard van 
deze vroeger gekende inkomsten in een 
ander daglicht stelden : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat de administratie, aan de 
hand van de gegevens over het dienst
jaar I957, namelijk wat betreft het op
geslorpt debetsaldo van de lopende reke
ning, een nieuw onderzoek instelde over 
de vermogensaangroei van eiser, en op 
grand van de eruit voortvloeiende indi
cien de verbeterde aangifte als ontoe
reikend beschouwde ; dat het arrest be
sluit dat « er aldus wel nieuwe gegevens 
voorhanden zijn " ; 

Overwegende dat het middel, dat 
het arrest verwijt aangenomen te hebben 
dat het niet nodig is dat de administratie 
om een aanvullende aanslag te kunnen 
vestigen nieuwe elementen zou aanwen
den, tegen een overtollige reden van het 
arrest gericht is en, bij gebrek aan belang, 
niet ontvankelijk is ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 25, § 1, 
35, § 1, 37, § I, 53, § I, lid I, 55, § I, van 
de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, gecoordineerd bij besluit van 
de Regent van I5 januari 1948, doonlat 
het bestreden arrest beslist dat de admi
nistratie, aan de hand van de gegevens 
over het dienstjaar 1957, een nieuw on
derzoek instelde en op grand van deze 
indicien de verbeterde aangifte als ontoe-
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reikend beschouwde, en er aldus nieuwe 
gegevens voorhanden zijn, terwijl de 
betwiste dienstjaren, na reclamatie in de 
directoriale beslissing behandeld en aan 
het hof van beroep onderworpen, die 
zijn van de dienstjaren 1954, 1955 en 
1956, eerste ondenleel, zodat het strijdig 
is met het annualiteitsbeginsel van de 
belasting de aanslagbasis van vorige 
dienstjaren op grond van indicien van 
een ander dienstjaar op te bouwen (schen
ding van de artikelen 25, § 1, 35, § 1, 
37. § 1, 53,§ 1); tweede onde1·cleel, zodat 
de. inkomsten aangevoerd in de berichten 
van wijziging onwettelijk ingeroepen 
werden (schending van artikel 55, § 1) : 

Overwegende dat het arrest, na gecon
stateerd te hebben dat er een aanzienlijk 
verschil bestond tussen de aangroei van 
het vermogen van eiser en de door hem 
aangegeven inlcomsten voor de dienst
jaren 1954, 1955 en 1956, zelfs na de 
verbetering ervan voor de dienstjaren 
1954 en 1955, er op wijst dat de admi
nistratis « aan de hand van de gegevens 
over het dienstjaar 1957, namelijk wat 
betreft het opgeslorpt debetsaldo van 
de lopende rekening, een nieuw onde~
zoek instelde over de vermogensaangroe1, 
en op grond van deze indicien de ver
beterde aangifte als ontoereikend be
schouwde "; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
aanslagen, navorderingen 1954, 1955 en 
1956, niet vestigt op grond van indicien 
van het dienstjaar 1957, 1naar van indi
cien in verband met de vermogensaan
groei tijdens de J::etwiste dienst,i?-ren, 
zoals die aan het hcht kwamen tiJdens 
het nieuw onderzoek over deze verm.o
gensaangToei, ingesteld 1~aar .aanleiding 
van gegevens over het dienstJaar 1957; 

Dat het middel, dat van een verkeerde 
interpretatie van het arrest uitgaat, 
feitelijke grondslag mist ; 

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

19 september 1967. - 2 8 kamer .. -
Voo1·zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Wauters. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleiters, 
HH. Hubert Mestrum (van de balie bij 
het Hof van beroep te Gent) en Van 
Leynseele. 

28 KAMER.- 19 september 1967. 

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- DIREOTE BELASTINGEN.- BEWIJS
KRAOHT VAN DE AKTEN.- UrTLEGGING 
VAN DE OONOLUSIE EN VAN EEN BRIEF 
WAAROP DEZE OONOLUSIE STEUNT. -
MET DE TERMEN ERVAN VERENIGBARE 
UITLEGGING.- GEEN l\'IISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. 

Noah de bewijslcTacht van cle conclusie 
noch die van een bTief waamp deze con
clttsie steunt worden mislcend doo1· de be
slissing die van deze conclusie en van 
deze brief een met de teTmen e1•van vere
nigbaTe uitlegging geeft (I). 

(DESIJ\'I:PELAERE, TUYTENS EN OALLE

WAERT, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 mei 1966 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 56 van de bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, doordat het be
streden arrest, aanne1nende dat, o1n het 
al dan niet willekeurig karakter van de 
ainbtshalve gevestigde taxatie nate gaan, 
de omstandigheid dat de eieren op de 
markt aangekocht ofwel bij de producent 
opgehaald werden een bepalend en de 
winst bei'nvloedend element is, consta
teert dat de eisers niet bewijzen dat zij 
80 t. h: op de markt hebben aange~~cht 
en slechts 20 t. h. op tournee, nu ZlJ op 
stuk 29 antwoordden dat dit Inm « ra
ming " was, en dat zij vruchteloos inroe
pen dat een tournee « een bestendige 
aankoop " geeft en « uit de grote ver
schillen van het aantal aangekochte 
eieren per dag en per ldasse '' zou blijken 
dat zij slechts voor 20 t. h. hebben ge
kocht, te1·wijl de tweede conclusie van 
de eisers vermeldde dat zij een stuk had
den neergelegd waaruit bleek dat zij op 
de markt te Kruishoutem zulke grote 

(1) Cass., 25 april en 22 mei 1967 (A1'1'. 
cass., 1967, biz. 1044 en 1134). 
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hoeveelheden kochten dat inderdaad 
minstens 80 t. h.- van de verkopen op 
de markt werd aangekocht en niet op 
tournee, wat wordt bevestigd door een 
attest van 28 december 1965, getekend 
door de politiecommissaris te Kruis
houtem, waaruit blijkt dat de eisers alle 
weken op de markt aldaar ongeveer 
llO tot 140 kisten, welke 360 tot 400 eie
ren bevatten, kochten en oplaadden, 
zodat, wanneer men het minimum neemt, 
dit is llO kisten X 360 eieren X 50 we
ken, men 1.980.000 eieren bekomt, wat 
de stelling van de eisers bevestigt, daar 
een verkoop van 2.097.000 eieren door 
de dir.ectem· in zijn beslissing werd aan
genomen en er nog een percentage client 
afgetrokken te worden wegens breuk en 
dergelijke, zodat het arrest, door dit, 
middel niet te beantwoorden, aan zijn 
motiveringsplicht is tekortgekomen : 

Overwegende dat het arrest de con
clusie van de eisers met betrekking tot 
de verhouding tussen de aankopen op 
de markt en de aankopen op tournee 
en tot het desbetreffend attest aangaande 
de aankopen op de markt, passend be
antwoordt door crop te wijzen dat vol
gens de eisers zelve bedoelde verhouding 
slechts een « raming » was en dat, ver
n1.its de eisers het bewijs van hun totale 
aankopen niet hebben bijgebracht, « het 
een volstrekt onbewezen bewering is dat 
zij slechts in de opgegeven mate op 
tournee gekocht hebben »; · 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 56 van de bij besluit van 
de Regent van 15 januari 1948 gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, 1317 tot 1322 van het Bur
gerlijk Wetback, cloo1·dat het bestreden 
arrest verklaart dat de eisers niets be
-w--ijzen omtrent de verkoop zonder ver
pakking, dit een beslissend element 
zijnde in de winstbepaling, hoewel zij 
in dit verband steunden op de verklaring 
van de personenvem1.ootschap met be
perkte aansprakelijkheid Gyselinck van 
8 april 1965 volgens welke die firma 
zelve, en niet de eisers, de verpakking 
leverde voor de gekochte eieren,_ omdat 
het volstrekt niet zou bewezen zijn dat 
de eisers ·« al" hlU1. eieren aan deze ven
nootschap verkochten, tenvijl de eerste 
conclusie van de eisers verwees naar 
stuk 22, dit is een stul;:: uitgaande van 
dezelfde vennootschap en waarin 
2.106.000 eieren als aangekocht werden 

0ASSATIE, 1968. - 4 

opgegeven, dit is alle, nu de beslissing 
van de directeur er 2.097.000 als ver
kocht aanneemt, en te1'wijl het arrest, 
door aldus te beslissen, althans de bewijs
kracht heeft miskend van de conclusie 
van de eisers, van de brief van 8 april 
1965 van de vennootschap Gyselinck, 
van de bijlagen van het stul;:: nr 22 en 
van de beslissing van de directeur : 

Overwegende dat de eisers, om te 
beweren dat zij zonder verp:iJili:ing ver
kochten, bij conclusie enkel steunden op 
« het neergelegd stuk uitgaande van de 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijld1eid Gyselinck, te Zulte, dd. 
8 april 1965, die alle eieren van de requi
ranten koopt (zie stuk 22) '' ; 

Dat die conclusie dus enkel vcrwees 
naar de brief van bedoelde vennootschap 
van 8 april 1965 en hem, terecht of ten 
onrechte, vermeldde als zijnde het 
stuk 22; 

Overwegende dat bedoelde brief niets 
vermeldt betreffende de door die ven
nootschap aangekochte ·hoeyeelheden, 
doch enkel bevestigt dat die vennoot
schap regelmatig eieren " uitvoert » voor 
rekening van de eisers en dat de " uit
gevoerde » eieren door haar worden ver
pakt; 

Overwegende dat het arrest de con
clusie passend beantwoordt door erop 
te wijzen dat uit die brief niet blijkt dat 
de eisers « al » hlm eieren aan die. ven
nootschap verkochten ; dat het zodoende 
van die brief geen verldaring geeft welke 
met de termen ervan onverenigbaar is ; 

Overwegende dat het arrest geen acht 
diende te slaan op stuk 22 van het dos
sier, dit is een brief van 14 mei 1965 van 
dezelfde vennootschap, met zijn bijlagen, 
waarop het middel thans stennt, maar 
welke in conclusie niet werd ingeroepen 
en waaruit de eisers geen bepaalde gevolg
trekking hebben gemaakt; dat het der
halve de bewijskracht van de conclusie 
van de eisers noch die van de bijlagen 
van de brief vacn 14 mei 1965, noch die 
van de beslissing van de directeur heeft 
kunnen miskennen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

19 september 1967. - 2e kamer. -
Voo7'Zitte1', H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
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H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Delafontaine (van de balie te Kor
trijk) en Van Leynseele. 

2" KAMER. - 19 september 1967. 

I ° CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL DAT GE
GROND IS OP EEN ONDERSTELLING DIE 
HET BESTREDEN ARREST VERWORPEN 
HEEFT DOOR VERWIJZING NAAR DE RE
DENEN VAN DE BESLISSING VAN DE 
DIRECTEUR. -MID DEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG. - 0NREGELMATIGE BOEKHOU
DING. - ELEMENT DAT DESNIETTEMIN 
ALS VERMOEDEN KAN GELDEN MET HET 
OOG OP DE RAMING VAN DE BELAST-

- BARE GRONDSLAG. - VooRWAARDE. 

I 0 Mist feitelij ke grondslag het middel 
dat gegrond is op een onde1·stelling die 
het best1·eden ar1·est ve1·werpt do01· ver
w~izing naar de 1·edenen van de beslis
sing van de directeu1• de1· belastingen. 

2° Zo een om·egelmatige boekhouding niet 
de bewijsk1•acht heeft welke aan de boeken 
van lcooplieden wo1·dt e1·kend doo1· de 
artikelen 1329 en 1330 van het BurgM·
lijlc W etboelc en 20 van het W etboelc 
van koophandel, lean de ?'echter desniet
temin in bepaalde feitelijke omstandig
heden daa1•uit elementen in acht nemen 
als ve1·moedentt met het oog op de mming 
van de belastba1·e g1·ondslag, als deze ele
menten door geen ande1·e bewijskmchtige 
elementen worden tegengesp1•olcen (I). 

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

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 

de Grondwet, 55 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoiirdi
neerd bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, en 1317 tot 1324 van het 
Burgerlijk W etboek, doordat het bestre
den arrest, in verband met het dienstjaar 
1961, navordering 1959. artikel 130772, 
verklaart dat eiser noch in zijn conclusie 
noch in zijn brief van 20 juli 1961 bewijst 
dat de werkwijze, die erin bestaat de 
boekhouding aan te nemen wat betreft 
de winsten van de kaashandel, en deze 
te verwerpen en artikel 28 toe te passen 
wat betreft de boterhandel, tot gevolg 
zou hebben a) een hogere belasting dan 
die van soortgelijke belastingplichtigen, 
b) een gedeeltelijk dubbele belasting, 
omdat in het zakencijfer door het be
stuur aangenomen voor de kaas, verko
pen van boter zouden vervat zijn, gezien 
immers de meerwinst van 144.375 frank 
voor " niet geboekte ontvangsten " van 
de boterhandel berekend werd op grond 
van de aankopen van boter (1.463.852 fr.) 
en dit laatste bedrag berekend werd op 
het verschil tussen de begin- en eindstock 
1958 en de aankopen met of zonder fac
tuur, en dus niet op de verkopen van 
boter, en dat zodoende de beweerde ver
gissing in de boeking van de verkopen, 
welke door het bestreden arrest niet ge
loochend wordt, zonder invloed zou zijn 
op de berekening van de meerwinst, ter
wijl de conclusie, " in ondergeschikte 
orde "• de bijkomende nota " wat betreft 
het principe van de gelijktijdige to~pas
sing van belasting volgens artikel 28 en 
van een andere wijze van belasting >> en 
het beroep niet opwierpen dat de bere
kening van de meerwinst in de bater
handel op een te hoge basis zou zijn ge
schied (te veel verkopen door overname 
van dit cijfer uit de boekhouding) maar 
wel dat, door het feit dat men voor de 
lmas de boekhouding aanvaardt, en voor 
de boter een aparte berekening maakt, 
er noodzakelijk te hoog- belast wordt, 
omdat in de boekhouding ontvangsten 
voor boter onder de kaashandel zijn 
terecht gekomen, zodat ipso facto de 
boekhoudkundige ontvm~gsten voor lmas, 
waarop belasting wordt geheven, te hoog 
zijn, of met andere woorden sommige 
ontvangsten voor boter tweemaal belast 
worden, 1net name eenmaal door de 
aparte berekening, en eenmaal in de 
boekhoudkundige ontvangsten in de 

(1) C:;tss., 8 januari 1963 (BHll. en PAsrc., 
1963, I, 538); raadpl. cass., 30 maart 1965 
(ibid., 1965, I, 809). 
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kaashandel, en het arrest op deze for
mulering niet antwoordt door te zeggen 
dat de berekening niet op de verkopen, 
maar op de verzette aankopeil gebeurde 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet wegens niet-adequaat antvvoord, en 
schending van de artikelen 1317 tot 1324 
van het Burgerlijk Wetboek voor zover 
de bewijskracht van de conclusie en van 
de bijkomende nota mocht miskend 
zijn) : 

Overwegende dat het middel uitgaat 
van -de onderstelling dat eiser, ingevolge 
een vergissing, verkopen van boter onder 
zijn verkopen van kaas heeft geboekt, 
zodat er, door het aanwenden van twee 
verschillende manieren van berekening 
van de winsten op de boter- en de kaas
verkopen, een dubbele belasting zou zijn 
ontstaan; 

Overwegende dat het arrest, na de 
door bet middel bekritiseerde eerste reden 
van verwerping van de stelling van eiser 
te hebben vermeld, eraan toevoegt:" dat 
de beweerde vergissing in de . boeking 
van de verkopen (kolom 8 en 9 van het 
kasboek : zie hierboven de verwijzing 
naar de bestreden beslissing van de 
directeur, blz. 4 tot 6) zonder invloed is 
op de berekening van de meerwinst '' ; 

Overwegende dat de beslissing van de 
directeur (blz. 4 tot 6) een omstandige 
uiteenzetting geeft van de vermoedens · 
waaruit blijkt dat de beweerde vergissing 
in de boekhouding, namelijk de inschrij
ving in de kolom 8 (kaasJ van boterver
kopen welke in de kolom 9 dienden inge
schreven te worden, niet kan aangenomen 
worden ; dat de directeur besluit " dat 
het vermoeden gewettigd is dat de 1m-
1om 9 van het kasboek (ontvangsten) 
alle inschrijvingen van kontante boter
verkopen bevat, die in totaal slechts 
10.275 frank bedragen "• waaruit volgt 
dat er geen boterverkopen ingeschreven 
werden onder de rubriek " kaas " ; 

Overwegende dat het middel alzo uit
gaat van een onderstelling welke door 
het hof van beroep, door verwijzing naar 
de beslissing van de directeur, onjuist 
bevonden wordt; dat derhalve het mid
del, hetwelk bovenaangehaalde reden van 
het arrest niet critiseert, feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1329 en 1330, 1349 van 
het Burgerlijk W etboek, 20 van het Wet
boek van koophandel en 55 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 

van 15 januari 1948, doordat het bestreden 
arrest enerzijds verklaart dat de boek
houding, wat de boterhandel betreft, niet 
bewijskrachtig is, omdat ze niet al de 
verrichtingen weergeeft, en aldus de 
winsten van de boterhandel vaststelt 
krachtens artikel 28 van voormelde wet
ten op de inkomstenbelastingen, en an
derzijds verklaart dat het bestuur ge
rechtigd was, wanneer geen onjciistheden 
in de boekhouding werden vastgesteld 
betreffende de kaashandel, te 'vermoeden 
dat de aangegeven winsten, wat deze 
handel betreft, juist waren, en aldus, 
wat deze kaashandel betreft, de boek
houding als regelmatig en bewijskrachtig 
aanziet, en aldus dezelfde boekhouding 
als regelmatig en niet regelmatig be
schouwt, al naar gelang het gaat om de 
kaashandel of de boterhandel, te1·w~il 
een boekhouding ofwel regelmatig ofwel 
onregelmatig is, en het arrest zodoende 
een tegenstrijdige motivering insluit, en 
waar ze als regelmatig wordt beschouwd 
(zij het gedeeltelijk) zij niet kan gesplitst 
worden door de administratie, naarge
lang zij daar baat bij heeft : 

Overwegende dat het de administratie 
geoorloofd is uit een zelfs onregelmatige 
boekhouding zekere elementen te putten 
als vermoedens voor het vaststellen van 
de belastbare basis, wanneer die elemen
ten door geen andere bewijskrachtige 
elementen tegengesproken worden ; 

Overwegende derhalve dat het arrest 
zonder strijdigheid heeft kunnen beslissen 
dat de boekhouding van eiser niet be
wijskrachtig is wat de boterverhande
lingen betreft, omdat zij niet alle ver
richtingen vermeldt, en dat zij bewijs
krachtig is wat de kaasverhandelingen 
betreft, omdat dienaangaande geen on
juistheden vastgesteld werden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

19 september 1967. - 28 kamer. 
VooTzitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeveT, 
H. de Vreese.- Gelijlcluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Van Leynseele. 
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te KAMER.- 21 september 1967. 

1o PENSIOENEN. - MrLrTAIRE PEN
SIOENEN. - 0VERLEVINGSPENSIOEN. 
- KONINKLIJK BESLUIT Nr 255 VAN 
12 MAART 1936, ARTIKEL 1. - DoEL 
VAN DEZE BEPALING. 

2° PENSIOENEN. - MILITAIRE PEN
SIOENEN. - 0VERLEVINGSPENSIOEN. 
- 0GENBLIK WAAROP RET RECHT OP 
RET PENSIOEN VERKREGEN WORDT. 

3° PENSIOENEN. - MILITAIRE PEN
SIOENEN. - 0VERLEVINGSPENSIOEN. 
- PENSIOEN DAT INGAAT OP 1 JANUARI 
1961 OF OP EEN LATERE DATUM. 
VAN KRACHT ZIJNDE STELSEL. 

1° A1·tilcel 1 van het lconinlclij 7c besluit 
nr 255 van 12 maart 1936 tot eenmalcing 
van het pensioem·egime voo1· de we
duwen en wezen de1· leden van het legeT 
en van de T#lcswaeht, gewijzigd bij 
aTtilcel 2 van de wet van 30 ap1·il 1958, 
heeft enlcel tot doel bepaalde voo1·waa1'den 
vast te stellen die in beginsel noodzalce
lijlc zijn tot het belcomen van een ove1'
levingspensioen (1); de voo1·waa1'den 
wellce het bepaalt zijn hieTvoo1· in geen 
geval voldoende (2). 

2° De weduwe van een militai1· heeft sleehts 
Teeht op een overlevingspensioen vanaf 
de eerste dag van de maand die volgt 
op het ovm·liJden van haaT eehtgenoot (3). 
(Kon. besl. nr 255 van 12 maart 1936, 
art. 1 en 17.) 

3° De overlevingspensioenen van de we
duwen van militaiTen, die ingegaan zijn 
op 1 januari 1961 of op een latm·e datum, 
zijn, onde1• meer ten aanzien van de 
berelceningsgJ•ondslagen, ondeTWoTpen 

(1) Cass., 15 oktober 1964 (Bull. en PAsiC., 
1965, I, 163). 

(2) Cass., 5 november 1954 (Bt<ll. en PAsiC., 
1955, I, 191). 

(3) De be paling van artikel 17 van het 
koninklijk besluit nr 255 van 12 maart 1936 
moet worden vergeleken met die van arti
kel 53 van de wet van 21 juli 1844 op de 
burgerlijke en geestelijke pensioenen en van 
artikel 115 van de wet van 14 februari 1961 
voor economische expansie, sociale vooruit
gang en financieel herstel. 

Omtrent het begrip van verworven recht 
inzake pensioenen, raadpl. onder andere cass., 

aan het Tegime ingevoe1·d bij de m·tilce
len 113 en 118 van de wet van 14 fe
bJ·um·i 1961 vom· economische expansie, 
sociale vooTuitgang en financieel hm·stel. 

(GOFFIN, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen l, 2 en 17 van het 
koninklijk besluit nr 255 van 12 maart 
1936 tot eenmaking van het pensioen
regime voor de weduwen en wezen der 
leden van het leger en van de rijkswacht, 
gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 
30 april 1958 tot wijziging van de ko
ninklijke besluiten urs 254 e:n 255 van 
12 maart 1936 waarbij eenheid wordt 
gebracht in het regime van de pensioe:nen 
der weduwen en wezen van het leger 
en van de rijkswacht, e:n tot instelling 
van een begrafenisvergoeding ten gtmste 
van de rechthebbenden van gepensio
neerde rijksambtenaren, 14 van de wet 
va11 14 juli 1951 houdende perekwatie 
der rust- en overlevingspe:nsioenen, welke 
wet gewijzigd is bij die van 2 augustus 
1955, ll3 van de wet van 14 februari 
1961 voor economische expansie, sociale 
vooruitgang en financieel herstel, en 97 
van de Grondwet, dom·dat het bestreden 
arrest eiseres de rechtsvordering ontzegt 
die zij tege:n verweerder had ingesteld 
om te horen beslissen dat zij, vanaf 
1 januari 1961, recht had op een pen
sioen berekend op basis van 29.947 frank, 
om veroordeling van verweerder te beko
men tot betaling, onder voorbehoud van 

5 juni 1947 (Bull. en PAsiC., 1947, I, 246), 
16 februari 1961 (ibid., 1961, I, 646) en 10 de
cember 1964 (ibid., 1965, I, 361), en meer 
in het bijzonder inzake overlevingspensioenen, 
cass., 22 oktober 1942 (ibid., 1942, I, 249) 
en de noten 3 en 4, biz. 256 en 257; de con
clusie van de Heer Roger Janssens de Bist
hoven, toen advocaat-generaal, voor cass., 
13 juni 1946 (ibid., 1946, I, 238 en 239); zie 
tevens omtrent deze punten, de conclusie van 
de Heer procureur-generaal Paul Leclercq 
voor cass., 25 oktober 1934 (ibid., 1935, I, 
29 en volg., in 't bijzonder biz. 36 en 37). 
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verhoging, van het bedrag van 12.000 fr. 
en om te horen beslissen dat haar pen
sioen voortaan op 32.805 frank moet 
worden vastgesteld, op grond hiervan 
dat het overlijden van de echtgenoot 
slechts een van de essentiele voorwaarden 
is die, evenals het huwelijk, de overleving 
van de weduwe en de duur van de dien
sten, het recht op pensioen doen ont
staan, maar dat dit recht pas wordt ver
kregen op de dag waarop het pensioen 
ingaat, hetwelk, bijgevolg, volgens de 
op die laatste datum, dit is ten deze op 
1 januari 1961, geldende tarieven moet 
worden berekend, terwijl, ee1·ste ondenleel, 
de regels die toepasselijk zijn op het ogen
blik waarop de ambtenaar een recht op 
pensioen heeft verkregen, de omvang en 
de modaliteiten daarvan bepalen; een 
ambtenaar het recht op pensioen ver
krijgt wanneer hij de voorwaarden ver
vult die gesteld zijn om het pensioen 
te bekomen ; ten deze, de artikelen 1 
en 2 van het koninklijk besluit, nr 255 
van 12 maart 1936 de voorwaarden be
palen die vereist zijn opdat de weduwe 
van een militair recht zou hebben op 
een overlevingspensioen ; het arrest niet 
vaststelt dat die voorwaarden op 30 de
cember 1960, datum van het overlijden 
van de echtgenoot van eiseres, niet ver
vuld waren, zodat het niet wettelijk kon 
beslissen dat het recht van eiseres op 
een overlevingspensioen pas op 1 januari 
1961 was verkregen (schending van alle 
in het middel aangeduide wetsbepalin
gen); tweede onde1·deel, het tegenstrijdig 
is te verklaren, zoals 11et arrest het doet, 
enerzijds, dat het overlijden van de man 
slechts een van de essentiele voorwaarden 
is die, evenals het huwelijk, de overleving 
van de weduwe en de duur van de dien
sten, het recht op pensioen doen ont
staan en, anderzijds, dat het recht van 
de weduwe op het overlevingspensioen 
pas wordt verkregen op de dag waarop 
het pensioen ingaat (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat eiseres, weduwe van 
een op 30 december 1960 overleden mili
tair, beweert dat het bedrag van het 
overlevingspensioen waarop zij recht 
heeft, moet worden berekend op grond
slag van de wetsbepalingen die van 
kracht waren op de dag van het over
lijden van haar echtgenoot ; 

Overwegende dat de weduwe van een 
militair, volgens artikel 1 van het ko
ninklijk besluit nr 255 van 12 maart 1936 
tot eenmaking van het pensioenregime 

voor de weduwen en wezen van de leden 
van het leger en van de rijkswacht, ge
wijzigd bij artikel 2 van de wet van 
30 april 1958, recht heeft op een over
levingspensioen op voorwaarde : 1° dat 
haar echtgenoot, gedurende ten minste 
een jaar, een wedde of een loon heeft 
getrokken; 2° dat haar huwelijk werd 
voltrokken voordat haar echtgenoot op
hield een wedde of een loon te treld;::en ; 
3° dat de duur van haar huwelijk niet 
korter weze dan een jaar; 

Dat die wetsbepaling alleen tot doel 
heeft de voorwaarden vast te stellen 1net 
betrekking tot de diensttijd, tot bet tijd
stip waarop het huwelijk moet worden 
gesloten en tot de duur van dit laatste; 
dat die voorwaarden in beginsel nood
zakelijk waren, maar dat ze in geen geval 
voldoende zijn ; dat, opdat de weduwe 
een overlevingspensioen zou ktmnen ei
sen, het onder meer nodig is dat die 
weduwe in leven is de dag waarop het 
pensioen moet ingaan ; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 17 van het koninklijk besluit van 
12 maart 1936, de weduwen- en wezen
pensioenen ingaan de eerste dag van de 
maand volgend op die van de gebeurtenis 
welke het recht doet openvallen ; 

Dat hieruit volgt dat v66r de eerste 
dag van de maand volgend op het over
lijden, het recht op pensioen slechts vir
tueel bestaat; dat dit recht pas door de 
weduwe wordt verkregen op het ogenblik 
waarop het pensioen ingaat ; 

Overwegende dat, krachtens artikelll3 
van de wet van 14 februari 1961 voor 
economische expansie, sociale vooruit
gang en financieel herstel, het bij die 
wet ingevoerd pensioenstelsel vanaf 1 ja
nuari 1961 toepasselijk is; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen dat eiseres het recht op pensioen 
pas op 1 januari 1961 heeft verkregen 
en dat, bijgevolg, dit pensioen volgens 
de op die datum geldende tarieven moet 
worden berekend, geen enkele van de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
heeft geschonden ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest er op wijst : 
1o" dat het overlijden van de echtgenoot 
slechts een van de essentiele voorwaarden 
is die, evenals het huwelijk, de overleving 
van de weduwe en de duur van de dien
sten, het recht op pensioen doen ont
staan "• 2° " dat dit recht pas wordt 
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verkregen op de dag waarop het pen
sioen ingaat " ; 

Overwegende dat het arrest, in de 
eerste zin, de voorwaarden van het recht 
op pensioen en, in de tweede zin, het 
tijdstip waarop dit recht is verkregen, 
op het oog heeft ; dat het dus, zonder 
tegenstrijdigheid, heeft lnumen stellen, 
enerzijds, dat het overlijden van de man 
slechts een van de essentiele voorwaarden 
van het recht op pensioen is en, ander
zijds, dat de weduwe dit recht pas ver
krijgt wanneer het pensioen ingaat ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

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

2I september I967. - I 8 kamer. -
Voo1·zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1'slaggeve1·, H. Polet. - Gelijklniclende 
conclnsie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. Pleiters, HH. Van Ryn en 
Fally. 

I e KA.MER. - 21 september 1967. 

I 0 VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VoNNISSEN 
VOOR HOGER BEROEP VATBAAR.- UrT
VOERBARE KRACHT. - BEGRIP. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN, - VoNNISSEN 
VAN DE REOHTBANK VAN KOOPHANDEL. 
- VOORLOPIGE TENUITVOER;LEGGING. 
- VooRWAARDEN. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- TENUITVOER
LEGGING, TIJDENS DE TERMIJN VOOR 
HOGER BEROEP, VAN EEN VONNIS VAN 

(1) Oass., 23 november 1900 (Bttll. en PA
src., 1901, I, 61) en conclusie van de Heer 
Eerste advocaat-generaal van Schoor (ibid., 
biz. 62 en 63) ; Repertoi1·e p1'atique dtt droit 
belge, V 0 Execution des jttgements en matih·e 
civile, nr 253, en vo Appel en matiere civile, 
nr 297; BRAAS, Precis de procedtt1'e civile, d. II, 
nr 945 ; GARSONNET en 0EZAR-BRU, d. VI, 
nrs llO en 162; CARRE en 0HAUVEAU, d. I, 
Rechtsvraag nr 587bis; GLASSON en TrssiER, 

d. III, nr 2021 ; GLASSON, MOREL en TrssiER, 
d. III, nrs 885 en 887. 

(2) Raadpl. WAUTIER, «Execution pro-

DE REOHTBANK VAN KOOPHANDEL 
WAARVAN DE VOORLOPIGE TENUITVOER
LEGGING DOOR DE REOHTBANK NIET IS 
BEVOLEN. - ARREST VAN HET HOF 
VAN BEROEP W AARBIJ BESLIST WORDT 
DAT DIT VONNIS NIET KON TEN UITVOER 
WORDEN GELEGD, ZONDER DAT DE 
PARTIJ DIE DE TENUITVOERLEGGING 
VERVOLGT, VOORAF ZEKERHEID HAD 
GESTELD OF VAN EEN VOLDOENDE SOL
VABILITEIT HAD DOEN BLIJKEN. -
0NWETTELIJKE BESLISSING. 

I 0 De vonnissen die in bn1•ge1'lijke zaken 
wo?"clen gewezen en die voo1' hoge1' be1·oep 
vatbam· zijn hebben in beginsel nitvoer
ba1·e kmcht zolang geen hager be1·oep 
ertegen is ingestelcl, zelfs indien de voo1'
lopige temtitvoerlegging e1·van niet was 
bevolen niettegenstaande ze wel had 
knnnen bevolen wonlen; de lonte1·e mo
gelijkheid van een hoge?' beroep is zonde1• 
ttitwedcing op deze kmcht (I). (Wetb. 
van burg. rechtsv., art. 457.) 

2° T'Vannee1' de 1'echtbank van koophandel 
geen ttitsp1•aak heett gedaan ove1· de 
voo1'lopige tennitvoe1·legging van een 
vonnis niettegenstaande hager be1'oep, 
in de voo1·lopige tennitvoe1•legging nam· 
1'echte toegelaten mits zeke1'heid te stellen 
of van een volcloende solvabiliteit blijk 
te geven (2). (Wetb. van burg. rechtsv., 
art. 439, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit nr 300 van 30 maart I936, 
art. 20.) 

3° Is onwettelijk het a1·rest van het hof van 
be1·oep waarbij beslist wordt dat een 
vonnis van de 1·echtbank van koophandel 
waa1·van doo1· cleze rechtbank de V001'
lopige temtitvoe1·legging niet is bevolen 
niettegenstaancle hoge1' beroep, niet kan 
nitgevoenl worden tijdens de termijn 
voo1• hager be1'0ep, zonde1· dat de pm·tij 
die de nitvoe1·ing vervolgt voo?"aj zeke1'
heid !weft gestelcl of van een volcloencle 
solvabiliteit blijk heeft gegeven (3). 

visoire des jugements des tribunaux de com
merce », Jur. Liege, 1935, biz. 235 ; BRAAs, 

PTecis de p1·oced1t1'e civile, d. II, ur 1285. 
(3) Omtrent het onderscheid tussen de 

uitvoerbare kracht van een voor hoger beroep 
vatbaar vonnis en de voorlopige tenuitvoerc 
legging van een vonnis niettegenstaande hoger 
beroep, raadpl. DALLoz, Nouvemt Tepm·to·i1·e 
de d1·oit, yo Execution 1J1'0visoi1·e, nr 1 ; DALLOZ, 

Repe1·toi1·e cle p1·ocedtt1'e civile et commerciale, 
v 0 Execution provisoire, ur 4 ; Repe1·toiTe 1J1'a
Uqtw dtt clJ·oit belge, v 0 Exectttion des jttgements 
en mcdie1'e civile, nr 380 ; GARSONNET en 0EZAR

BRU, d. VT, nr 115. 
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(WYNANTS, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« LES STUDIOS AMERIOAINS >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 december 1965 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 439 (20 van het 
koninldijk besluit nr 300 van 30 maart 
1936), 440, 441, 457, 545, 547 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet doordat 
het bestreden arrest, dat de beslissing 
van de eerste rechter bevestigt, de rechts
vordering van verweerster inwilligt welke 
ertoe strekt nietig en zonder gevolg te 
doen verklaren het beslag op haar roe
rende goederen dat op 13 november 1963 
op verzoek van eiser is gelegd ter uit
voering van een op 31 oktober 1963 bete
kend vonnis, dat op 3 oktober 1963 door 
de Recht bank van koophandel te Brussel 
op tegenspraak werd gewezen, ~?n eiser 
te doen veroordelen tot schadevergoeding 
wegens die zogenaamd foutieve daad van 
uitvoering en, bijgevolg, eiser zijn tegen
eis tot schadevergoeding wegens roeke
loos en tergend geding ontzegt, zulks 
op grand dat laatstgenoemde gedurende 
de termijn van hager beroep tot geen 
dad en van uitvoering van genoemd von
nis mocht overgaan zonder vooraf zeker
heid te hebben gesteld of van een vol
doende solvabiliteit te hebben doen blij
ken overeenkomstig artikel 439 en vol
gende van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering en dat eiser, door gedu
rende de termijn van hager beroep daden 
van uitvoering te verrichten zonder 
inachtneming van genoemde artikelen, 
een feitelijkheid heeft begaan die ver
weerster aan een ernstig risico heeft 
blootgesteld en haar nadeel heeft berok
kend, te1·w~jl een eindvonnis waartegen 
geen hager beroep is ingesteld of geen 
verzet is gedaan kracht van gewijsde 
heeft en, in beginsel, zonder beperking 
ten uitvoer kan worden gelegd, daar 
aileen het rechtsmiddel en niet de teJ;mijn 
van hager beroep of van verzet de uit
voering schorst, en tenvijl artikel 439 
van het W etboek van burgerlijke rechts
vordering de verplichting om zekerheid 
te stellen of om van een voldoende sol
vabiliteit te doen blijken slechts oplegt 
in geval van voorlopige tenuitvoerleggi:ng 
niettegenstaande hager beroep en met 
wanneer, zoals ten deze het geval is, de 

uitvoering wordt vervolgd vcioraleer 
tegen bet vonnis boger beroep is ingesteld 
door de veroordeelde partij tegen wie 
het wordt uitgevoerd : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
met verwijzing naar de omstandigheden 
in de zaak door de eerste rechter aan
gehaald, dat eiser, nadat hij aan ver
weerster het vonnis van de Rechtbank 
van koophandel te Brussel had laten 
betekenen, waarbij ze, op 3 oktober 1963, 
op tegenspraak werd veroordeeld om hem 
verschillende sommen te betalen, zonder 
dat de tenuitvoerlegging bij voorraad, 
niettegenstaande hager beroep, van dit 
vonnis werd bevolen, op 13 november 
1963 een uitvoerend beslag heeft laten 
leggen en de verkoop van de in beslag 
genomen voorwerpen op 29 november 
1963 heeft laten vaststellen, v66r het 
verstrijken van de termijn waarover ver
weerster wettelijk beschikte om hager 
beroep in te stellen, doch v66r het aan
wenden van dit rechtsmiddel ; 

Dat het beslist dat eiser op geen enkel 
ogenblik de verplichting is nagekomen 
om zekerheid te stellen of om te doen 
blijken van een voldoende solvabiliteit 
en dat hij, door het verrichten van die 
feitelijkheid, verweerster aan een ernstig 
risico heeft blootgesteld en haar schade 
heeft toegebracht ; dat de rechtsvorde
ring van verweerster tegen eiser tot ver
goeding van die schade gegrond is en 
dat, bijgevolg, de tegeneis van deze 
laatste tot betaling van schadevergoeding 
wegens roekeloos en tergend geding niet 
gegrond is; 

Overwegende, enerzijds, dat het hager 
beroep tegen eindvonnissen of tussen
vonnissen, naar luid van artikel 457, 
lid 1, van het ·wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, de uitvoering schorst, 
indien de rechter geen tenuitvoerlegging 
bij voorraad uitspreekt in de gevallen 
waarin ze is toegestaan ; dat hieruit volgt 
dat zolang een vonnis niet wordt bestre
den, hoewel de mogelijkheid daar toe 
bestaat, het uitvoerbare kracht heeft 
en dat de enkele mogelijkheid om het 
te bestrijden door middel van een hoger 
beroep geen uitwerking heeft op de uit
voerbare kracht; 

Overwegende, anderzijds, dat krach
tens artikel 439 van hetzelfde wetboek, 
zoals het gewijzigd is bij artikel 20 van 
het koninklijk besluit nr 300 van 30 maart 
1936, de voorlopige tenuitvoerlegging van 
de vonnissen van de rechtbanken van 
koophandel naar racht is toegelaten, 
maar met last zekerheid te stellen of van 
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een voldoende solvabiliteit te doen blij
ken, wanneer die rechtbanken de voor
lopige tenuitvoerlegging van hun von
nissen niet hebben gelast, niettegen
staande boger beroep, 1net of zonder 
borgtocht; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder deswege te worden bekritiseerd, 
dat op de datmn waarop eiser uitvoerend 
beslag heeft Iaten leggen en de verkoop 
van de in beslag genomen goederen heeft 
Iaten vaststellen, verweerster geen hager 
beroep had ingesteld, zodat het niet heeft 
kunnen beslissen, zonder de in het mid del 
aangeduide artikelen 439 en 457 te schen
den, dat eiser, v66r de voorlopige tenuit
voerlegging van het vonnis, verplicht 
was zekerheid te stellen of van een vol
doende solvabiliteit te doen blijken; dat 
het evenmin het uitvoerend beslag nietig 
en zonder gevolg heeft kunnen verklaren 
noch beslissen dat eiser, door de verkoop 
van de in beslag genomen roerende voor
werpen vast te stellen op een datmn v66r 
het verstrijken van de termijn waarover 
verweerster wettelijk beschikte om hager 
beroep in te stellen, een fout heeft begaan 
die hij moest vergoeden, noch, bijgevolg, 
heeft kunnen afleiden dat de rechtsvorde
ring van verweerster gegrond en de tegen
eis van eiser niet gegrond was ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

21 september 1967. - Je kamer. -
Voorzitte1•, H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1·slaggever, Baron Richard. - Gelijk
luidende conclttsie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. - Pleite1', H. De 
Bruyn. 

Je KAMER.- 21 september 1967. 

1° HUUR VAN WERK. - HUUR VAN 
DIENSTEN. -BESLISSING WAARBIJ AAN 
EEN AANNEl\'IER VAN WERKEN EEN VER

GOEDING WORDT TOEGEKEND WEGENS 

(1) Over het begrip « meester van het 
werk "raadpl. DE PAGE, cl. IV, ur 844, biz. 846 
en cle no ten 2 en 3 ; PLANIOL en RIPERT, 
d. XI, nr 908. 

DE VERBREKING VAN DE AANNEMING' 
DOOR DE MEESTER VAN HET WERK. -

BESLISSING GEGROND OP V ASTSTELLIN
GEN DIE HET BESTAAN VAN OVERMACHT 

BIJ DE VERBREKING VAN HET CONTRACT 
UITSLUITEN EN DIE INSLUITEN DAT' 

HET VOORLOPIG NIET LANGER WAAR
NEMEN VAN HET ADl\'IINISTRATIEF BE

HEER VAN DE WERF DOOR DE MEESTER 
VAN HET WERK, NA DEZE VERBREKING, 

DE VOORTZETTING VAN DE WERKEN 
ONDER HET TOEZICHT EN DE LEIDING 

VAN ZIJN AGENTEN NIET VERHINDERD 

HEEFT. - NIET TEGENSTRIJDIGE BE
SLISSING. 

2° BEWIJS.- SCHRIFTELIJK BEWIJS.
BURGERLIJKE ZAKEN. BEWIJS

KRACHT VAN DE AKTEN.- UITLEGGING 
VAN EEN NOOT VAN DE MEESTER VAN 

HET WERK. - UITLEGGING VERENIG
BAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN 

DEZE NOOT EN MET DE UITVOERING 
DIE ZIJ GEKREGEN HEEFT, - GEEN 

MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN DE AKTEN. 

1° Is niet tegenst1·ijdig de beslissing waa1'
bij aan een aannemer van werken een 
vergoeding woTdt toegekend wegens de 
veTb1·elcing van de aanneming dooT de 
meester van het we1·k, op g1•ond va1i 
vaststellingen die het bestaan van over
macht bij de ve1·breking van het contract 
uitslttiten en die inslttiten dat het voor
lopig niet Zanger waaTnemen van het 
adrninistratief behee1· van de werf doo1· 
de rneester van het we?·k, na die verb?·e
lcing, de voo1·tzetting van cle weTken 
onder het toezicht en de leicling van zijn 
agenten niet vedtinclenl heeft (I). (Grand
wet, art. 97; Burg. Wetb., art. 1794.) 

2° De bew~jslcmcht van een noot van de 
meester van het we1·lc wm·dt niet rnis
lcencl dom· de beslissing die van deze 
alcte een met de termen en met de uit
voering ervan verenigbaTe uitlegging 
geeft (2). (Burg. Wetb., art. 1319, 1320 
en 1322.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN LANDS
VERDEDIGING, T. NAAl\fLOZE VENNOOT

SCHAP «COMPAGNIE DE CONSTRUCTIONS 

CIVILES ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(2) Raaclpl. cass., 8 oktober 1965 (Bttll. 
en PASIC., 1966, I, 184). 
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arrest, op 8 december 1965 door het Hof 
van beroep te Brusse1 gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid . uit 
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 1147, 1148 en 1794 van 
het Burgerlijk W etboek, clom·dat het 
bestreden arrest, bij bevestiging van het 
beroepen vonnis, beslist dat eiser op 
16 augustus 1960 door zijn enkele wil 
de aannemingen heeft verbroken die op 
22 augustus en op 8 december 1959 met 
verweerster werden aangegaan met be
trekking tot het oprichten van gebouwen 
op de militaire basis van Kitona in de 
provincie Leopoldstad in Kongo en 
eiser veroordeelt on~ verweerster over
eenkomstig artikel 1794 van het Burger
lijk Wetboek schadeloos te stellen; op 
grand dat eiser niet bewees dat deze con
tracten werden ontbonden door een over
macht voortvloeiende uit de besluiten 
van de Veiligheidsraad van de Organi
J>atie der Verenigde Naties van 13 juli, 
22 julien 8 augustus 1960, dat weliswaar 
uit een verslag van de Secretaris-generaal 
van de Organisatie der Verenigde Naties 
van 30 augustus 1960 blijkt dat de Bel
gische strijdmachten op 29 augustus 
1960, ten laatste op 24 um', de basissen 
van Kitona en van Kamina moesten 
ontruimd hebben, aangezien de ge
noemde basissen op dat ogenblik onder 
het voorlopig beheer van de Organisatie 
der Vercnigde Naties overgingen, onver
minderd de rechten en aanspraken van 
de betrokken partijen, maar dat tal van 
agenten van het Belgisch Ministerie 
van Landsverdediging, met de instem
ming van de Organisatie der Verenigde 
N a ties, ter plaatse bleven om tot dit 
beheer bij te dragen, dat de Belgische 
o:fficieren ten minste tot 8 maart 1961 
op deze basis bleven, dat de manier 
waarop deze militairen met verweerster 
bleven voorthandelen door haar, met 
betrekking tot de bedoelde contracten, 
verschillende brieven toe te zenden, de 
stelling tegenspreekt dat zij volkomen 
werden beroofd van hun hoedanigheid 
van vertegenwoordigers van de Belgische 
Staat, dat zij in werkelijkheid een vol
doende vrijheid hadden bewaard om de 
Belgische Staat, niet meer echter als 
beheerder van de basis, daar hij deze 
hoedanigheid had verloren, maar als 
opdrachtgever te vertegenwoordigen in 
de contracten die 1net verweerster werden 
gesloten en om aldus alle opdrachten 
van toezicht en van aanvaarding van 
de werken in naam van de Staat te ver
vullen, en dat het niet blijkt dat zelfs 

na het vertrek van deze militairen het 
eiser definitief onmogelijk zou geweest 
zijn ter plaatse de ene of de andere agent 
te sturen die daar zou gebleven zijn tot 
de volkomen beeindiging van de werken, 
te1wijl de opdrachtgever, in de zin van 
artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek, 
niet alleen op de werken toezicht mag 
houden en deze aanvaarden, maar ook 
mag beslissen in welke mate die werken 
zullen voortgezet, onderbroken of opge
geven worden; dat het tegenstrijdig is, 
enerzijds, vast te stellen dat eiser zijn 
hoedanigheid van beheerder van de basis 
van Kitona had verloren en, anderzijds, 
te beslissen dat de Belgische Staat de 
hoedanigheid van opdrachtgever van de 
op deze basis op te richten gebouwen 
had bewaard, het bestaan van een over
macht in de zin van de artikelen 1147 
en 1148 van het Burgerlijk Wetboek uit 
te sluiten, en eiser te veroordelen ver
weerster schadeloos te stellen overeen
komstig artikel 1794 van het Burgerlijk 
W etboek ; te1·wijl de. motivering van het 
arrest het middel niet passend beant
woordt, dat eiser in zijn voor het hof 
van beroep genon~en aanvullende con
clusie had afgeleid hieruit dat de Secre
taris-generaal van de Organisatie der 
Vereaigde Naties in naam van de Vere
nigde N a ties had beslist zich, bij het 
beheer van de basissen, te laten leiden 
door de belangen van de Kongolese be
volking en sommige bouwcontracten te 
hernieuwen in de mate dat deze werken 
die bevolking ten goede kwamen ; te1wijl 
deze tegenstrijdigheid in de motieven en 
dit gebrek aan antwoord op het middel 
van eiser gelijkstaan met een gebrek aan 
de door artikel 97 van de Grondwet ver
eiste motivering : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet wordt be
twist dat eiser op 16 april 1960 de aan
nemingen heeft verbroken die met ver
weerster werden aangegaan tot het op
richten van gebouwen op de militaire 
basis van Kitona ; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat indien, op het 
einde van augustus 1960, de militaire ba
sis van Kitona door de Belgische strijd
machten werd ontruimd en onder het 
voorlopig beheer van de Organisatie der 
Verenigde Naties overging, dit slechts 
gebeurde onverminderd de rechten of 
aanspraken van de Belgische Staat en 
van de Republiek Kongo, dat tal van 
agenten van het Belgisch Ministerie van 
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Landsverdediging, waaronder de direc
teur van de werken van de basis en zijn 
adjunct, met de insteniming van de 
Organisatie der Verenigde N aties, ter 
plaatse zijn gebleven; dat die agenten, 
zoals wordt betuigd door de wijze waarop 
zij met verweerster hebben voortgehan
deld, een voldoende vrijheid hebben be
waard om de Belgische Staat als op
drachtgever van het werk te vertegen
woordigen en om alle opdrachten van 
toezicht en van aanvaarding van de 
werken in zijn naam te vervullen ; dat 
de besluiten van de Veiligheidsraad van 
de genoemde orgauisatie de uitvoering 
van de door de partijen gesloten aan
nemingscontracten niet op een onover
komelijke wijze hebben verhinderd; 

Overwegende dat deze vaststellingen, 
die het bestaan van overmacht bij de 
verbreking van het contract door eiser 
op 16 augustus 1960 uitsluiten, en die 
insluiten dat het voorlopig niet langer 
waarnemen van de diensten van admi
nistratief beheer van de basis, na deze 
verbreking, de voortzetting van de wer
ken, onder het toezicht en de leiding 
van de verantwoordelijke agenten van 
eiser, niet heeft verhinderd, niet tegen
strijdig zijn ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de besluiten van de Organisatie der 
Verenigde Naties de uitvoering van de 
werken niet op onoverkomelijke wijze 
hebben verhinderd en dat de verant
woordelijke agenten van eiser een vol
doende onafhankelijkheid hebben be
waard om alle opdrachten van toezicht 
en van aanvaarding van deze werken, 
in naam van de Belgische Staat, te ver
vullen ; dat het, zodoende, het verweer 
van eiser passend beantwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen ll34, ll35, 
1319, 1320, 1322, 1147, 1149, 1150 en 
1794 van het Burgerlijk Wetboek, doordat 
het bestreden arrest, na vastgesteld te 
hebben dat uit een nota nr MDN 7654 
van 12 augustus 1960, door de Minister 
van Landsverdediging ondertekend, 
blijkt dat deze minister op die datmn_ 
had beslist dat al de betalingen die nog 
moesten gedaan worden, krachtens de 
in Kongo gesloten contracten en waarvan 
de bedragen in Kongolese franken zijn 
uitgedrukt, in Belgie in Belgische franken 
zoudeil worden gedaan op grond van de 

pariteit tussen de Belgische en de Kon
golese frank, en dat verweerster omtrent 
deze wijze van regeling haar akkoord 
betuigde, beslist dat deze wijze van rege
ling diende toegepast te worden op de 
vergoedingen die voortvloeien uit de 
verbreking van de contracten. te1·wijl de 
genoemde ministeriele nota de in Kon
golese franken luidende bedragen betrof 
en, derhalve, de sommen die in de con
tracten waren bedoeld, en niet de ver
goedingen die voortvloeiden uit de ver
breking van de contracten en die niet 
in deze contracten waren bepaald; ter
wijl het arrest, dat beslist dat de hier
boven bepaalde wijze van regeling, zon
der enig onderscheid, op de vergoedingen 
voortvloeiende uit de verbreking van de 
contracten diende toegepast te worden, 
van de genoemde ministeriele nota een 
uitlegging heeft gegeven die onverenig
baar is met de termen ervan en de bewijs
kracht, door de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek aan 
deze nota gehecht, schendt ; te1·wijl het ar
rest de door eiser voorgestelde en door 
verweerster aangenomen wijze van rege
ling voor de betalingen, die krac,htens 
deze contracten nog moesten gedaan wor
den en waarvan de bedragen in Kongolese 
franken waren uitgedrukt, zonder enige 
beperking op de vergoedingen voort
vloeiende uit de verbreking van de con
tracten heeft toegepast en, zodoende, 
aan de tussen partijen gesloten overeen
komst andere gevolgen heeft toegekend 
dan die welke uit deze overeenkomst 
voortvloeiden, zodat het de artikelen ll34 
en ll35 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt ; terwijl nit de artikelen ll4 7, 
ll49, ll50 en 1794 van het Burgerlijk 
W etboek voortvloeit dat, in de mate 
dat de uitgaven, de werken of de winst
derving, waarvoor verweerster gebeur
lijk een vergoeding zou mogen eisen, 
sommen zijn die zij in Kongolese franken 
zou hebben uitbetaald of in Kongolese 
franken zou moeten gekregen hebben, 
verweerster slechts de werkelijke tegen
waarde in Belgische franken van haar 
schuldvordering in Kongolese franken 
kon krijgen : 

Overwegende dat, door te beslissen 
dat de in de ministeriele nota van 12 au
gustus 1960 bepaalde wijze van betaling 
die, zonder beperking, stelt dat « al de 
betalingen die krachtens de contracten '' 
nog moeten gedaan worden en waarvan 
de « bedragen " in Kongolese franken 
zijn uitgedrukt, in Belgische franken 
zullen gedaan worden op grand van de 
pariteit tussen de Belgische en de Kon-
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golese frank, op de vergoedingen voort
vloeiende uit de verbreking van het con
tract diende toegepast te worden, zoals 
het sinds 17 augustus 1960 is gebm:rrd 
voor al de betalingen die krachtens de 
contracten werden gedaan, het arrest 
van de genoemde nota geen uitlegging 
geeft die met de termen ervan onverenig
baar is en, derhalve, de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
niet schendt ; 

Overwegende dat, bij toepassing van 
deze ministeriele beslissing, de prijs van 
de werken en de wii).st die zij aan ver
weerster zouden verschaft hebben, indien 
zij werden voortgezet, haar in Belgische 
franken zouden m.oeten betaald worden ; 
dat het arrest, derhalve, zonder de andere 
in het middel aangeduicle wetsbepalingen 
te schenden, heeft kru1nen overwegen 
dat verweerster op dezelfde wijze moest 
vergoed worden voor de winstderving 
die zij leed ingevolge de beslissing van 
eiser het contract te verbreken; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

21 september 1967. - 1e kamer. 
Voo1·zitte1•, H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1·slaggeve1', H. Busin.- Gelijkhtidende 
concljtsie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal, Pleite1·s, HH. Bayart en 
Simont. 

Van zelfde datum, drie arresten, op
gesteld in gelijkaardige termen, inzake, 
het eerste, de Belgische Staat, Minister 
van Landsverdecliging, tegen de naam
loze vennootschap " Societe auxiliaire des 
travaux d'outre mer "' de twee andere 
inzake dezelfde eiser tegen de naamloze 
vennootschap " Societe africaine de con
struction Safricas " (Entreprises Safricas
Trabeka et Socol-Congo reunies}, op 
voorziening tegen drie arresten van het 
Hof van beroep te Brussel van 8 decem
ber 1965. 

1 e KAMER. - 22 september 1967. 

1° ERFENISSEN.- KLEINE NALATEN
SCHAPPEN. - 0PROEPING VAN DE 
BELANGHEBBENDEN DOOR DE VRE-

DERECHTER.- VORMVOORSCHRIFT DAT 
TEGENOVER EEN BELANGHEBBENDE 
NIET IS NAGEKOMEN. - NIETIGHEID 
DIE DOOR DE VERSCHIJNING ZONDER 
VOORBEHOUD VAN DEZE BELANGHEB· 
BENDE OP EEN LATERE TERECHTZITTING 
KAN GEDEKT WORDEN. 

2° ERFENISSEN.- KLEINE NALATEN
SCHAPPEN. - RECHT TOT OVERNE
MING.- ERFGENAAM IN RECHTE LIJN 
DIE HET RECHT HEEFT TOT OVERNE
MING VAN DE WONING DOOR HEM BIJ 
HET OVERLIJDEN VAN DE «DE CUJUS)) 
BETROKKEN, ALSMEDE VAN DE GRON
DEN DIE HIJ PERSOONLIJK EN VOOR 
EIGEN REKENING IN GEBRUIK HAD. -
RECHT DAT KAN UITGEOEFEND WORDEN 
ZELFS ZO DE ERFGENAAJ\'1: MET ZIJN 
ECHTGENOOT DE WONING BETROK EN 
l\'I:ET DEZE BEDOELDE GRONDEN IN 
GEBRUIK HAD. 

1° De nietigheid vom·tvloeiende hie1·uit 
dat een belanghebbende bij het ve?"zoek 
om o.vm·neming van een lcleine nalaten
schap niet oveTeenlcomstig m·tilcel 4, 
laatste lid, van de wet van 16 mei 1900 
dooT de v1·edeTechte1' opge1·oepen is op 
een zith:ng van het geding, lean doo1' 
deze belanghebbende op een late1·e te?'echt
zitting wo?"den gedekt; dat is het geval 
wannee1· de belanghebbende op deze te-
1'echtzitting VM'schijnt zonde1· de 1'egel
matigheid van de m·oege1·e p1·ocedu1'e te 
betwisten ( 1). 

2° De e1·jgenaam in 1'echte l~in, die lcmch
tens aTtikel 4, lid 1, van de wet van 
16 mei 1900 bet1·efjende de e1'f1·egeling 
van de kleine nalatenschappen het 1'echt 
heeft tot ove?"neming van de waning, 
dom· hem betTolclcen bij het ove1·lijden 
van de de cujus, alsmede van de gTonden 
van de de cujuR, die deze M'fgenaam 
pe1·soonlijk en voo1· eigen 1·elcening in 
gebTuilc had, geniet dit ?'echt, zelfs zo 
hij de waning met zijn echtgenoot betmlc 
en samen met deze bedoelde g1·onden in 
geb1·uilc had. 

(BOESMANS EN LITISCONSORTEN, 
T, BOESMANS-LENAERTS.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 maart 1966 in hoger beroep 

(1) Cass., 24 december 1965 (Bull, en PAsiC., 
1966, I, 566) en noot 4, biz. 567. 
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gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Leuven ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 4, inzonder
heid lid 6, van de wet van 16 mei 1900 
betreffende de erfregeling van de kleine 
nalatenschappen en 97 van de Grondwet, 
doonlat het bestreden vonnis de ver
weerders machtigt tot het overnemen 
van de goederen, vermeld in htm verzoek
schrift van 30 december 1963, tegen de 
prijs van 1.322.000 frank, zoals geraamd 
door de desktmdige Groetaers, te1·w~jl 
uit de stukken van de rechtspleging blijkt 
dat de vrederechter van het kanton 
Zoutleeuw de eisers niet opgeroepen 
heeft vooraleer uitspraak te doen over 
het verzoekschrift, door de verweerders 
ingediend met het oog op de schatting 
van de goederen waarvan zij de overne
ming vroegen overeenkomstig de wet 
betreffende de erfregeling van de kleine 
nalatenschappen, en hieruit volgt dat 
het bevelschrift dat hij op bedoeld ver
zoekschrift, op 17 januari 1964, heeft 
verleend nietig is, evenals geheel de latere 
rechtspleging, het verslag van de des
kundige, aangeduid door evengenoemd 
bevelschrift, en het bestreden vom1is 
hetwelk uitdrnkkelijk naar dat verslag 
verwijst voor het vaststellen van de prijs 
van overneming van de goederen vermeld 
in het inleidend verzoekschrift : 

Overwegende dat artikel 4, laatste lid, 
van de wet van 16 mei 1900 bepaalt dat, 
wanneer er betwistingen ontstaan aan
gaande de wijze waarop tot de overne
ming moet worden overgegaan, indien 
een van de belanghebbenden weigert in 
deze toe te stemmen of indien hij niet 
aanwezig is, de belanghebbenden of htm 
wettelijke vertegenwoordigers alsdan, ten 
minste vijftien dagen te voren, bij aan
getekende brief worden opgeroepen door 
de vrederechter, die uitspraak doet over 
de vragen tot uitstel die tot hem zouden 
worden gericht ; 

Overwegende dat deze bepaling ook 
toepasselijk is op het bevelschrift waarbij 
de vrederechter, op het verzoekschrift 
van een partij welke zonder het akkoord 
van al de belanghebbenden de goederen 
wil overnemen, een deskundige aanstelt 
om tot de schatting van de goederen 
over te gaan ; 

Overwegende dat, indien de door 
voormeld artih::el bepaalde oproeping een 
substantiele pleegvorm is, hij nochtans 
nlet de openbare orde aanbelangt, zodat 
de partijen ervan kunnen afzien; 

Overwegcnde dat nit het tussenvonnis 

van 6 maart 1964 van de vrederechter 
blijkt dat, zowel op de terechtzitting 
van 7 februari 1964 waarop de vrede
rechter bij bevelschrift van 17 jannari 
1964 de eedaflegging van de deskundige 
had vastgesteld, als op die van 6 maart 
1964 waarnaar de zaak op vraag van de 
eisers zelf werd verschoven en waarop 
de deskundige de eed aflegde, de eisers 
verschenen zijn en alsdan, indien zij de 
ontvankelijkheid van de vordering van 
de verweerders hebben betwist, overigens 
om andere redenen dan een gebrek aan 
regelmatige oproeping, de regelmatigheid 
van de voorafgaande procedure niet 
hebben betwist; 

Overwegende dat zij, door deze vrij
willige verschijning, de voor het Hof 
aangevoerde nietigheid hebben gedekt ; 

Overwegende dat het middelniet ont
vankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 4, inzon
derheid lid I, van de wet van 16 mei 
1900 betreffende de erfregeling van de 
kleine nalatenschappen, gewijzigd bij de 
wet van 20 december 1961, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, doonlat het bestreden 
vonnis de verweerders ertoe machtigt 
de goederen, die zijn vermeld in hun 
verzoekschrift van 30 december 1963, 
over te nemen overeenkomstig de wet 
op de kleine nalatenschappen, onder 
meer op de gronden dat de overneming, 
toegestaan door artikel 4 van die wet, niet 
aileen mogelijk is wanneer de gronden 
door de de cujus zelf geexploiteerd worden 
maar eveneens, zoals ten deze, door een 
afstammeling voor zijn eigen rekening, 
dat verweerder bij de overeenkomsten 
van 10 mei 1944 en 29 september 1948 
klaarblijkelijk handelde als hoofd van 
de gemeenschap, dat de voorwaarde ge
steld bij artikel 4, tweede mogelijkheid, 
niet verbonden is aan een overeenkomst 
maar wei aan een feitelijke toestand en 
dat niet betwist wordt dat verweerster 
samen met haar echtgenoot het land
bouwbedrijf in gebruik had, terwijl, naar 
luid van artikel 4, lid 4, van de wet 
betreffende de erfregeling van de kleine 
nalatenschappen, in zijn huidige redactie, 
het recht tot overneming slaat, he~zij 
op de, bij het overlijden, door de cle cUJUS, 
zijn echtgenoot of een van zijn afstam
melingen betrokken waning, benevens 
de stoffering, hetzij op het huis, de men
belen alsmede de gronden die de bewoner 
van het huis persoonlijk en voor eigen 
rekening in gebruik had, het landbouw
materieel ... , en terwijl, onderstellende 
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zelfs dat, zoals het vonnis het zegt, de 
overeenkomsten van 10 mei 1944 en 
29 september 1948 aan de ma,n van ver
weerster, daarbij handelende als hoofd 
van de gemeenschap., het gebruik hebben 
gegeven van het woonhuis en van 4 ha. 
80 a. grond en weide, dit wil zeggen van 
de goederen die het voorwerp van de eis 
tot overneming uitmaken, daaruit geens
zins op zekere wijze zou volgen dat ver
weerster het woonhuis betrok en, minder 
nog, dat zij persoonlijk en voor haar 
eigen rekening de gronden bebouwde 
die het voorwerp van de eis tot over-. 
neming vormden, zodat het vonnis, door 
uitspraak te doen zoals het heeft gedaan, 
geen wettelijke rechtvaardiging geeft aan 
zijn beslissing de eis tot overneming van 
de verweerders gegrond te verklaren 
(schending van alle in het middel aan
geduide wetsbepalingen), en geen passend 
antwoord verstrekt op de conclusie, door 
de eisers regelmatig genomen in hoger 
beroep, in zoverre zij betwistte dat ver
weerster in het bedrijf van de cle cujtts 
meegewerkt had en het huis bewoonde 
(schending, in het bijzonder, van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 4, lid 1, van 
de wet van 16 mei 1900 de overneming 
toelaat van de, bij het overlijden, door 
een va,n de afstammelingen betrolcken 
woning en van het huis en de gronden 
die de bewoner van het huis, die een 
afstammeling is, bij ditzelfde overlijden, 
persoonlijk en voor eigen rekening in 
gebruik had ; 

Overwegende dat het vonnis enerzijds 
vaststelt _dat het « gebruik >> van het 
woonhuis en van de grond, dit is de goe
deren die het voorwerp uitmaken van 
de vraag tot overneming, bij overeen
komst was afgestaan aan verweerder, 
de echtgenoot van verweerster, afstam
melinge van de cle cujtts, en anderzijds 
onderstreept dat de overneming ook 
mogelijk is wanneer de gronden voor ei
gen rekening worden geexploiteerd, zoals 
ten deze, door een afstammeling die het 
woonhuis ten tijde van het overlijden 
betrok; 

Overwegende dat het vonnis verder 
· beschouwt dat de eisers uit de omstandig
heid dat het « gebruik >>van het woonhuis 
en de grond door de overeenkomst aan 
de echtgenoot van verweerster was afge
staan vergeefs zouden willen afl.eiden dat 
het deze echtgenoot en niet verweerster 
was die het landbouwbedrijf exploi
teerde, dat het door de wet gestelde 
vereiste, hiermede bedoelend het per
soonlijk en voor eigen rekening in gebruik 

hebben, niet verbonden is aan een over
eenkomst maar aan een feitelijke toe
stand, dat verweerder bij voormelde 
overeenkomst handelde als hoofd van 
de gemeenschap en dat niet wordt betwist 
dat verweerster, samen met haar echt
genoot, het landbouwbedrijf exploi
teerde; 

Overwegende dat uit het voorgaande 
blijkt dat het vonnis ondubbelzinnig 
beslist dat verweerster in feite en het 
woonhuis betrok en persoonlijk en voor 
eigen rekening de gronden bebmtwde ; 

Overwegende dat het vonnis zodoende 
zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt en 
ook de conclusie van de eisers passend 
beantwoordt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

22 september 1967. - 1e kamer. -
Vom·zittm·, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslaggever, 
H. de Vreese. - Gelijlcluiclencle conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleiters, HH. DeBruyn en 
Bayart. 

1 e KAMER. - 22 september 1967. 

BEWI.JS. - ScHRIFTELIJK BEWIJS. -
BURGERLIJKE ZAKEN. BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN.- CONTRACT 
WAARBIJ DE OVERNEMING BEDONGEN 
WORDT TEGEN EEN PRIJS DIE DOOR 
EEN DESKUNDIGE ZAL BEPAALD WOR
DEN. - MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN DIT BEDING. '--- BEGRIP. 

De bewijslcracht van een contmct, luiclens 
hetwellc een pat•tij voo1·werpen ovm·neemt 
tegen een cloo1• een cleslcundige te bepalen 
p1'ij s, en cle binclencle lcracht van dit 
becling tussen pat·tiJ'en worden niet mis
lcend cloo1' de 1'echte1· clie constateert dat 
de cleslcunclige twee p1·ijzen heeft bepaalcl, 
cle ee1·ste voor het geval clat m· tet·zelfdM·
tijd een handelszaalc zmt ovet·genomen 
worden, cle tweecle voo1· het geval clat cle 
overneming niet zou lcunnen geschieclen 
en wegens een fout van deze pm·tij en 
wegens de huiclige cleficitaire toestand 
van de soo1·tgelijlce hanclelsbecl1'ijven, 
en beslist clat becloelcle pat·tij geen fout 
heeft begaan, doch clat e1· client relcening 
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te wo1•den gehouden met de oveTweging 
van de deskundige betTefjende de huidige 
toestand van de soo1·tgelijke bed1·ijven, 
en bijgevolg de pTijs van ovememing 
van de voo1·we1'pen bepaalt op een be
dTag dat tussen de twee schattingen van 
de deskundige beg1·epen is. (Burg. W etb ., 
art. ll34, 1319, 1320 en 1322.) 

(VAN CAUTEREN EN LITISCONSORTEN, 
T. APERS EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 december 1965 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1134, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en uit de 
miskenning van de bewijskracht van het 
huurcontract tussen partijen gesloten 
blijkens authentieke akte van 15 mei 
1952, dooTdat het bestreden vonnis, na 
vastgesteld te hebben dat blijkens 
authentiek huurcontract van 15 mei 1952 
de eisers tegenover de verweerders de 
verplichting aangegaan hadden, bij het 
eindigen van de huur, aile apparaten, 
meubilair alsook de zaakwaarde van de 
in huur gegeven cinemazaal over te ne
men of gebeurlijk te doen overnemen 
door een nieuwe exploitant, tegen de 
door experten vastgestelde prijzen, en 
dat de door de rechtbank aangestelde 
experten tot een dubbele waardebepaling 
gekomen waren, namelijk een intrinsieke 
en theoretische waarde bij overneming 
door een opvolgende exploitant, zijnde 
133.500 frank voor de bioscoopappara
tuur en 52.742 frank voor het meubilair, 
en een verkoopwaarde zonder overneming 
van de handelszaak, zijnde 35.000 frank 
en 16.175 frank, beslist dat de door de 
eisers te vergoeden waarde naar billijk
heid diende gesitueerd te worden tussen 
deze twee waarden, en dienvolgens de 
eisers veroordeelt aan de verweerders 
de som van 118.708,50 frank te betalen, 
teTwijl, ee1·ste onde~·deel, het tussen par
tijen gesloten contract aan de eisers de 
verplichting oplegde aan de verweerders 
de prijs te betalen door de experten vast
gesteld voor de bedoelde apparaten en 
meubilair, zodat het vonnis de eisers 
niet kon veroordelen tot betaling van 
een prijs die niet door de experten vast
gesteld werd en die overeenstemde noch 

met de intrinsieke waarde noch met de 
verkoopwaarde door gezegde experten 
bepaald, en het vonnis geweigerd heeft 
het door partijen gesloten contract als 
wet van de partijen te laten gelden 
(schending van artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek); tweede onde1·deel, 
minstens het v.onnis, door te beslissen 
dat het contract diende gei'nterpreteerd 
te worden in deze zin dat de eisers ver
plicht waren een prijs te betalen die niet 
door de experten vastgesteld werd, doch 
door de rechter naar biilijkheid moest 
bepaald worden, de bewijskracht van 
het contract miskend heeft (schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het vom1.is consta
teert, eensdeels, dat, luidens het huur
contract, bij het eindigen van de hum' 
aile apparaten en meubilair alsook de 
zaakwaarde door experten zuilen worden 
geschat en de eigenaars, thans de eisers, 
zuilen gehouden zijn deze over te nemen 
of gebeurlijk te doen overnemen door 
een nieuwe exploitant tegen de prijzen 
door de experten vast te steilen, ander
deels, dat de aangestelde experten tot 
een dubbele waardebepaling van de 
cinema-installatie en het meubilair ko
nJ.en, namelijk een intrinsieke en theo
retische waarde bij overneming door een 
opvolgende exploitant en een verkoop
waarde zonder overneming van de be
doelde handelszaak; 

Overwegende dat deze laatste schat
ting door de experten werd gedaan voor 
het geval dat, na het eincligen van het 
huurcontract, de exploitatie van de 
handelszaak niet zou kunnen voortgezet 
worden wegens het stopzetten van de 
exploitatie door de verweerders zelf en 
wegens de huidige algemene deficitaire 
toestand in het bioscoopbedrijf; 

Overwegende dat de rechter, na erop 
gewezen te hebben dat het stopzetten 
van de exploitatie door de verweerders 
niet aan hlm schuld te wijten was, naar 
billijkheid geoordeeld heeft in hoever de 
tweede overweging van de experten 
diende in acht genomen te worden en 
dienvolgens de waarde van de apparaten 
en van het meubilair binnen de perken 
van de door de experten gedane schatting 
bepaald heeft ; · 

Overwegende dat de rechter aldus geen 
van de in het middel aangeduide wets
bepalingen geschonden heeft, zodat het 
middel niet kan aangenomen worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382 van 
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het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden vonnis 
de eisers afwijst van hun eis tot betaling 
van 20.000 frank schadevergoeding we
gens het teloorgaan van de handelszaak 
en deze beslissing staaft door de overwe
ging dat de verweerders, door achttien 
maanden v66r het verstrijken van de 
huurtermijn hun exploitatie stop te zet
ten, de eisers geen belangrijk nadeel be
rokkend hadden, te1·wijl het feit dat de 
verweerders de eisers geen belangrijk 
nadeel berok,k:end hadden impliceert dat 
zij hen tach in een zekere mate benadeeld 
hebben, en het vonnis bijgevolg de ver
weerders niet kon ontlasten van elke 
schadevergoeding zonder schending van 
artikel 1382 en zonder tegenstrijdigheid 
in zijn motivering (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt, 
eensdeels, dat de verweerders, door hun 
exploitatie stop te zetten ten gevolge 
van omstandigheden onafhankelijk van 
hun wil, geen schuld daaraan hebben, 
en, anderdeels, dat zij de hun door het 
contract opgelegde verbintenissen nage
komen zijn; 

Overwegende dat die vaststellingen het 
dispositief van het vonnis wettelijk recht
vaardigen, zodat het middel enkel tegen 
een overtollige reden opkomt en, der
halve, niet ontvankelijk is ; 

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

22 september 1967. - 1e kamer. -
Voorzitte1·, H. Belpaire, raadsbeer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Neveu. - Gelijklt~idende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleite1', H. Struye. 

1e KAMER.~ 22 september 1967, 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CONCLUSIE WAARIN EEN 
MET REDENEN OMKLEED VERWEER 
VOORKOMT. - BESLISSING WELKE DIT 
VERWEER TEGENSPREEKT ZONDER DE 
REDENEN WELKE RET RECRTVAARDI
GEN TE BEANTWOORDEN.- NIET MET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - BURGER-

LIJKE ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ 
DE AANSPRAKELIJKREID VOOR EEN 
ONGEVAL GELIJKMATIG TUSSEN BEIDE 
DADERS WORDT VERDEEI,D. - VOOR
ZIENING VAN EEN VAN DE DADERS.
VERNIETIGING VAN DE VEROORDELING 
VAN DEZE DADER.- VERNIETIGING DIE 
ZICR NIET UITSTREKT TOT DE BESCRIK
KING WAARBIJ RET AANDEEL IN DE 
AANSPRAKELIJKREID VAN DE ANDERE 
DADER OP DE RELFT WORDT VASTGE
STELD. 

1° Is niet 1'egelmatig met 1'edenen omlcleed 
de beslissing die zich e1·toe bepe1·lct een 
in conclusie aangehaald ve1'wee1' tegen 
te sp1·eken, zonde1· te antwoorden op de 
omstandige 1·edenen waardoo1• de con
clusienemende partij het ?'echtvaar
digt (1). (Grondwet, art. 97.) 

2° W annee1· de 1'echte1· cle aansprakelijlcheid 
voor de gevolgen van een ongeval tussen 
beide dade1·s e1'van gelijkmatig heeft 
ve1·deeld, strekt de vernietiging op de 
voorziening van ee,n van de dade1·s zich 
niet uit tot de beschilcking waarbij wordt 
beslist dat de andere dader minstens 
voo1· de helft aanspralcelijk is (2). 

(PROVINCIE BRABANT, T. DE RAEN 
EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 maart 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over bet middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 tot 1384 van het Burgerlijk 
W etboek, doo1·dat bet bestreden arrest 
de aansprakelijkheid voor het ongeval 
voor de helft ten laste van eiseres legt, 
om de redene.n dat " het vaststaat dat 
de overstroming te wijten was aan de 
omstandigheid dat de ter plaatse be
staande roosters ontoereikend waren om 
de stortregen op te slorpen en dat ze 
daarbij nog door de afgevallen bladeren 
verstopt waren ; dat de op het ogenblik 
van de feiten heersende toestand voor 
de weggebruikers onbetwistbaar gevaar-

(1) Oass., 18 maart 1965 (Bull. en PABIC., 
1965, I, 756); verg. cass., 27 juni 1966 (ibid., 
1966, I, 1384). 

(2) Raadpl. cass., 7 november 1966 en 
26 juni 1967 (A1·r. cass., 1067, blz. 323 Pn 
1305). 
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lijk was en niet kon worden voorzien ; 
dat de toestand van de baan van die 
aard was dat het normaal vertrouwen 
van de weggebruikers verschalkt werd; 
dat de openbare besturen, blijkens de 
.bestanddelen van de zaak en het straf
dossier, op de hoogte waren van de toe
stand ter plaatse en dat deze voor de 
weggebruikers misleidend was ; dat het 
voor deze besturen een plicht was dat 
te verhelpen door een doeltreffende in
richting van de waterafioop en vooral 
door een meer regelmatig onderhoud van 
·de bestaande roosters, alsook een aange
paste signalisatie ,, te1·wijl, ee1·ste ondeT
deel, eiseres uitdrukkelijk in haar conclu
sie staande hield dat de " openbare bestu
ren eige~1machtig mogen beslissen over de 
inrichting van de wegenis en haar bijho
righeden mits nochtans de normale ver
wachtingen van de weggebruikers niet 
te beschamen en deze niet bloot te stellen 
aan hindernissen die niet konden worden 
voorzien ; dat geen aansprakelijkheid kan 
spruiten uit een zichtbai'e hindernis zoals 
ten deze ; dat de gedaagden in beroep 
(thans verweerders) ten onrechte beweren 
dat de waterplas niet zichtbaar was ; dat 
inderdaad blijkt uit het deslnmdig ver
slag dat op het ogenblik van de feiten 
het weder helder was ; dat, anderzijds, 
de zichtbaarheid op de plaats van het 
ongeval minstens duizend meter bedroeg ; 
dat verder uit de verklaring van de weg
gebruiker De Haen zelf blijkt dat hij 
de plas had moeten zien ; dat wanneer 
hij verklaart « onverwachts in een uit
" gestrekte plas water terecht gekomen 
>> te zijn ,, hij terzelfdertijd moet toege
ven dat de baan uit beton bestond en 
over ee.n grote lengte blank stond; dat 
daaruit voldoende blijkt dat, indien 
De Haen onverwachts in de plas is gere
den, dit slechts te wijten was aan een 
onvoldoende aandacht ,, en het arrest 
op deze conclusie niet antwoordt (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) ; 
tweede onde1·deel, de aansprakelijkheid 
van eiseres voor het ongeval slechts zou 
kunnen aangenomen worden indien de 
overstroming, zijnde de plas water, een 
gebrek was dat door verweerder niet kon 
worden voorzien, hetgeen niet bewezen 
was en hetgeen door eiseres uitdrukkelijk 
werd betwist (schending van de artike
len 1382 tot 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de overstroming van de weg het ge
volg was van stortregens en te wijten 
was aan de omstandigheid dat de ter 
plaatse bestaande roosters ontoereikend 

waren om de stortregen op te slorpen 
en dat ze daarbij nog door afgevallen 
bladeren verstopt waren ; 

Overwegende dat het arrest, eensdeels, 
erop wijst dat verweerder wegens over
dreven snelheid veroordeeld werd, zodat 
zijn aansprakelijkheid definitief vastge
steld was bij arrest op 27 december 1961 
door het Hof van beroep te Brussel ge
wezen; 

Overwegende dat het a,rrest, ander
deels, de aansprakelijkheid van eiseres 
en van de gemeente W ambeek afleidt uit 
hun verzuim de waterafloop doeltreffend 
te verzekeren, de bestaande roosters te 
onderhoude~1 en een gepaste signalisatie 
aan te brengeJJ, en beslist dat de op het 
ogenblik van de feiten hemsende toestand 
voor de weggebruikers onbetwistbaar 
gevaarlijk was en niet kon worden voor
zien en dat de toestand van de baan, 
van die aard was dat het normaal ver
trouwen van de weggebruikers verschalkt 
werd; 

Overwegende, echter, dat eiseres in 
haar conclusie staande hield dat geen 
aansprakelijkheid kon ontstaan uit het 
bestaan van een zichtbare hindernis zoals 
ten deze, dat het weder inderdaad helder 
was, dat de zichtbaarheid minstens dui
zend meter bedroeg en dat verweerder 
zelf had moeten toegeven dat de beton
baan over een grote lengte blank stond 
zodat, indien verweerder onverwachts in 
de plas is gereden, dit slechts te . wijten 
is aan onvoldoende aandacht ; 

Overwegende dat de rechter dit ver
weer in acht moest nemen en, nu het op 
wei omschreven feiten stennde, zich niet 
mocht beperken tot de loutere verldaring 
dat de heersende toestand niet kon wor
den voorzien en dat de toestand van de 
baan van die aard was dat het normaal 
vertrouwen van de weggebruikers ver
schalkt werd ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover het beslist 
dat verweerder De Haen een tekortko
ming heeft begaan en ten minste tot 
beloop van de helft aansprakelijk is voor 
de schadelijke gevolgen van het ongeval ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
gemaakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerder De Haen in de kosten ; 
verklaart het arrest bindend voor de 
gemeente Wambeek; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

22 september 1967. - 18 kamer. -
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Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vm·slaggeve1·, 
H. Neven. - Gelijkluidende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleite1·s, HR. Van Ryn en 
Simont. 

2" KAMER. - 25 september- 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - BuRGER· 
LIJKE PARTIJ', EISERES. - VOORZIE· 
NING NIET BETEKEND. - NIET·ONT· 
V ANKELIJ'KHEID. 

2° VOORZIENING IN CAS SA TIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - BuRGER· 
LIJKE PARTIJ', EISERES. - UITGIFTE 
VAN DE VERKI,ARING VAN VOORZIENING 
NIET BIJ HET ORIGINEEL VAN RET EX· 
PLOOT VAN BETEKENING GEVOEGD. 
N IET·ONTVANKELIJ'KHEID. 

l 0 Is niet ontvankelijk de voorziening, 
ingesteld cloor een btwge?'lijke partij 
en niet betekend aan de pa1·tijen tegen 
wie zij is ge1·icht ( 1). (W etb. van strafv., 
art. 418.) 

2° Is niet ontvankelijk de voorziening van 
een bu?·ge?'lijke pa1•tij, wanneer een uit
gifte van de ve?·klm·ing van voorziening 
niet bij het o?·igineel van het exploot 
van betekening van dit rechtsmiddel is 
gevoegd (2). (Wetb. van strafv., 
art. 418.) 

(DEHAEY EN PUOHMANN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 december 1961 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik ; 

Op de cassatievoorziening van Dehaye, 
burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken 

(1) Cass., 4 september 1967, supm, biz. 6. 
(2) Cass., 12 juni 1967 (An·. cass., 1967, 

biz. 1251); verg. inzake directe gemeentelijke 
beiastingen, cass., 5 maart 1934 (Bull. en 
PAsiO., 1934, I, 202) en 15 maart 1955 (ibid., 
1955, I, 789). 

waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorziening betekend 
werd aan de partijen tegen wie ze gericht 
wordt; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Op de cassatievoorziening van Puch
mann, burgerlijke partij : 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid, door de verweerders tegengeworpen 
(3n hieruit afgeleid dat bij het oorspron
kelijke exploot van betokening van de 
voorziening van eiseres, burgerlijke par
tij, hetwelk in het dossier opgenomen is, 
de uitgifte van de verklaring van voor
ziening niet is gevoegd, waarvan luidens 
dat exploot een eensluidend afschrift 
aan de verweerders zou afgegeven zijn, 
zodat het voor het Hof niet mogelijk is 
de regelmatigheid na te gaan van de bij 
artikel 418 van het Wetboek van straf
vordering vereiste betekening : 

Overwegende dat, wmmeer de wet 
eist dat een voorziening betekend wordt, 
de verklaring zelf van de voorziening 
integraal aan de tegenpartij moet bete
kend worden en dat de uitgifte van de 
betekende verklaring van voorziening 
bij het oorspronkelijke exploot van bete
kening moet worden gevoegd om het 
Hof in staat te stellen de regelmatige 
nakoming van die formaliteit na te gaan ; 

Overwegende dat geen enkele uitgifte 
van de verklaring van voorziening ge
voegd is bij een van de exploten van 
betekening van die verklaring die door 
eiseres in hun oorspronkelijke vorm zijn 
voorgelegd en in het dossier zijn opge
nomen; 

Dat de exceptie van niet-ontvankelijk
heid gegrond is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt ieder van de eisers 
in de kosten van zijn voorziening. 

25 september 1967. - 28 kamer. 
V oo?·zitte?', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslaggever, 
H. Perrichon.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei
te?'s, HR. Bartels, Defraigne en Ansiaux 
(de eerste twee van de balie bij het Hof 
van beroep te Luik). 
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2e KAMER. - 25 september 1967. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REORTSVOR
DERING.- GROND VAN NIET-ONTVAN
KELIJKREID AFGELEJD RIERUIT DAT DE 
NIET GEORITISEERDE VASTSTELLINGEN 
VAN DE REORTER DE BESLISSING WET

TELIJK REORTVAARDIGEN. - REORT
VAARDIGING DIE AFRANGT VAN FEITE
LIJKE BEOORDELINGEN.- GROND VAN 
NIET-ONTVANKELIJKREID DIE NIET KAN 
WORDEN INGEWILLIGD. 

2° BEWI.JS.- BEWIJS DOOR GESCRRIFT. 
- STRAFZAKEN. - BEWIJSKRAORT 
VAN DE AKTEN. - VERZEKERINGS
OVEREENKOMST. - UJTLEGGING. -
ARREST DAT DE TOEPASSING VAN EEN 
REDING ONDERWERPT AAN EEN VOOR
WAARDE DIE DOOR DE OVEREENKOMST 
NIET GESTELD WORDT.- MISKENNJNG 

VAN DE BEWIJSKRAORT VAN DE AKTE. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REORTSVOR
DERING. - BESORIKKEND GEDEELTE 
NIET ONDERSOREIDEN WAT DE OMVANG 
VAN DE OASSATIE BETREFT.- BEGRIP. 

4° CASSATIEVOORZIENING. - TER
MIJN. - STRAFZAKEN. - BURGER
LIJKE REORTSVORDERING. - ARREST 
OP TEGENSPRAAK WAARBIJ DE BE
KLAAGDE EN ZIJN VERZEKERAAR, D!E 
TOT TUSSENKOMST IS OPGEROEPEN, 
VEROORDEELD WORDEN TOT BETALiNG 

AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ VAN DE 
DOOR RAAR GEVORDERDE SOMJVIEN. -
STRAFREORTER WIENS RECRTSMAORT IS 
UITGEPUT, ZELFS ZO RIJ DE VEROOR
DELING ALS EEN PROVISIONELE VER
OORDELING KWALIFIOEERT. - 0NMID

DELLIJKE OASSATIEVOORZIENING ONT
VANKELIJK. 

5° CASSATIE. - 01\'I:VANG. - STRAF
ZAKEN.- VooRZIENING VAN DEVER
ZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE, TOT 
TUSSENKOMST OPGEROEPEN, TEGEN DE 
EINDBESLISSING OP EEN BURGERLIJKE 
REORTSVORDERING. - AFSTAND VAN 
DE VOORZIENING TEGEN DEZE BESLIS

SING. - VERNIETIC+ING VAN DE BE
SLISSING W AARBIJ DE VERZEKERAAR 
JEGENS ANDERE BURC+ERLIJKE PAR
TIJEN WORDT VEROORDEELD. - VER
NIETIGING DIE ZICR NIET UITSTREKT 
TOT DE BESLISSING OP DEZE BURC+ER
LIJKE RECRTSVORDERING. 

6° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF-

ZAKEN. - BURGERLIJKE RECRTSVOR
DERINGEN. - VEROORDELENDE BE
SI,ISSINGEN DIE DOOR DEZELFDE ON
WETTELIJKREID ZIJN AANGETAST. -
EINDBESLJSSING OP EJJJN VAN DE VOR
DERINGEN EN GEEN EINDBESLISSING 
OP DE ANDERE. - VoORZIENING VAN 
DE VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE. 

- AFSTAND VAN DE VOORZIENING 
TEGEN DE NIET DEFINITIEVE BESLIS
SINC+, ZONDER BERUSTING. - VERNIE
TIGING VAN DE EINDBESLISSING. -
VERNIETIGING DIE LEIDT TOT DE VER

NIETIC+ING VAN DE TWEEDE BESLISSING. 

7° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REORTSVOR
DERINGEN C+ERIORT TEGEN EEN BE
KLAAGDE EN ZIJN VERZEKERAAR, DIE 
TOT TUSSENKOMST IS OPGEROEPEN, EN 
SUBSIDIAIR TEC+EN RET GEMEENSORAP·· 

PELIJK MOTORWAARBORGFONDS, VRIJ
WILLIG TUSSENGEKOMEN. - REORTS
VORDERING TEGEN DE BEKLAAGDE EN 

ZIJN VERZEKERAAR INGEWILLIGD. -
GEMEENSORAPPELIJK MoTORWAAR

BORGFONDS BUITEN DE ZAAK GESTELD. 
- BESLISSINGEN DIE OP DEZELFDE 
ONWETTIGE REDEN ZIJN GEGROND. -
VOORZIENING VAN DE VERZEKERAAR 
C+ERIORT TEC+EN DE BURGERLIJKE PAR

TIJEN, DE BEKLAAGDE EN RET GEJVIEEN
SORAPPELIJK MOTORW AARBORGFONDS. 
- VERNIETIC+ING VAN DE VEROORDE
LING VAN DE VERZEKERAAR JEGENS 
DE BURGERLIJKE PARTIJEN. - VER

NIETIC+ING DIE LEIDT TOT DE VERNIE
TIGING VAN RET BESORIKKEND GE
DEELTE WAARBIJ RET GEJ\'i:EENSCRAP
PELIJK MOTORWAARBORGFONDS BUITEN' 
DE ZAAK WORDT GESTELD. 

1° Kan niet woTden ingewilligd cle gToncl 
van niet-ontvankelijkheicl, opgew01·pen 
tegen een cassatiemicldel en afgeleicl 
hien~it dat de dooT het micldel niet ge
critiseenle vaststellingen van cle 1·echte1' 
het beschikkencl gecleelte van de bestTeclen 
beslissing wettelijk 1·echtvaanligen, wan
nee?' het Hof niet zonde1· inmenging in 
feitelijlce beoonlelingen zou hmnen be
slissen dat deze vaststellingen het be
schikkend gecleelte wettelijlc rechtvaarcli
gen (1). 

2° De bewijskmcht van een verzekerings
ove1'eenkomst wo1·dt mislcencl clo01' het 
a1"1'est dat, bij cle uitlegging van een 
cle1· beclingen, cle toepas~;ing eTvan oncle1·-

(1) Cass., 31 oktober 1963 (Bttll. en PAsrc., 
1964, I, 233). 
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werpt aan een voorwaarde wellee door 
de overeenkomst niet gesteld w01·dt ( 1). 
(Burg. Wetb., art. 1319 en 1322.) 

3° In st?·afzaken is, ten aanzien van de 
burgerlijlce 1'echtsvo1·de1·ing, wat de om
vang van de vm·nietiging bet1·ejt, geen 
beschilclcend gedeelte dat onderscheiden 
is va1i het door de voorziening best?·eden 
beschilclcend gedeelte, dat waartegen doo1· 
geen partij in het cassatiegeding een 
ontvanleelijlce voorziem:ng lean worden 
ingesteld (2). 

4° De 1·echtsmacht van de stmj1·echtm· is 
uitgeput doo1· een ar1·est op tegensp1·aalc 
dat, nadat het definitief op de strajvo1'
de1·ing heeft uitspmalc gedaan, de be
lelaagde en ziji~ ve1·zeleeraar, tot tttssen
komst opge1·oepen, ve1·oordeelt tot beta
ling aan de btwge1·l~j-lee pm·tij van de 
sommen die zij v01·de1·de, en tegen clit 
arrest lean dus een onmiddellijlee cas
satievoorziening wo1•den ingesteld, zelfs 
als de rechte1· de ve1'0a1·deling jegens de 
bu1•ge1'lijlce pa1·tij als een « p1·ovisionele " 
ve1·oonleling lcwalificee1·t (3). (Wetb. van 
strafv., art. 416.) 

5° TV annee1· de verzeleeram· van de be
lelaagde, die tot tussenlcomst is opge1·oe
pen, een cassatievoorziening heeft inge
steld onder meer tegen de eindbeslissing 
op een bu1·ge1'lijlce 1'echtsv01·de1·ing en 
vm·volgens van zijn voorziening afstand 
gedaan heeft in zove1• zij tegen deze be
slissing gm·icht was, strelet de vernieti
ging van de op ande1·e burge1·lijlce 
rechtsvorderingen gewezen beslissing zich 
niet uit tot het beschilcleend gedeelte, 
waa1·bij op deze burgm·lijlce 1'echtsvO?·de-
1'ing uitspmalc wordt gedaan (4). 

6° T'Vannee1• de 1·echte1', die lcennis neemt 
van vm·schillende btwgerlijlce 1'echtsvor
deringen tegen de belelaagde en zijn 
verzelceraa1·, die tot tussenlcomst is opge-
1'aepen, beslissingen heeft gewezen ·wellee 
doo1· dezelfde onwettelijleheid zijn aan
getast, en een van deze beslissingen een 
eindbeslissing is en de ande1·e niet, leidt 
de inwilliging van de voorziening van 
de ve1·zeke1·aa1· tegen de eerste beslissing 

(1) Oass., 17 oktober 1957 (Bull. en PAsrc., 
1958, I, 147); raadpl. cass., 20 september 
1963 (ibid., 1964, I, 68). 

(2) Oass., 28 januari 1957 (Bull. en PAsrc., 
1957, I, 617); 21 december 1959 (ibid., 1960, 
I, 470) en 14 oktober 1963 (ibid., 1964, I, 
150); verg. in burgeriijke zaken cass., 25 juni 
1965 (ibid., 1965, I, 1170). 

tot de ve1·nietiging van de tweede, zelfs 
als de verzekeram·, zonder m·in te be1·us
ten, afstand heeft gedaan van zijn voor
ziening tegen deze laatste beslissing (5). 

7° lVanneer m· zich burge1'lijlce partijen 
gesteld hebben tegen een belelaagde en 
zijn verzelce1·aa1', die tot tttssenlcomst is 
opge1·oepen en, sttbsidiai1·, voo1· het geval 
e1· beslist zou worden dat de beklaagde 
niet ve1·zeleerd was, tegen het Gemeen
schappelijlc Mot01·wam·bo1·gjonds, v1'ij
willig tttssenkomend, en de bU1'ge1·lijlce 
1'echtsv01·dm·ingen ingewilligd werden te
gen de belelaagde en zijn ve1·zekema1· ter
wijl het Gemeenschappelijlc Moto1·waa1·
bo1·gjonds bttiten de zaale wm·d gesteld, 
leidt de vernietiging, op de voo1·ziening 
van de vm·zelcm·aa1· tegen de bu1·ge1·lijlce 
partijen, de belelaagde en het Gemeen
schappelijk MotO?·waarborgfonds, van de 
veroonleling van de ve1·zeleema1· jegens de 
burgerlijlce pcwtijen tot de vemietiging 
van het beschilclcend gedee.lte, dat op 
dezelfde onwettige 1·eden is gegrond, 
waarbij het Gemeenschappelijlc Moto1'· 
waa1·borgfonds buiten de zaalc wonlt ge
steld (6). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BELGISCHE 

VERZEKERINGSJ\iAATSCHAPPIJ MI· 
NERVE ,, T. SIMON EN ANDEREN; W. 

EN E. RADOSAVLJEVIC, T. GEMEEN· 
SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 januari 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

I. Op de voorzieningen van Wladimir 
Radosavljevic en van Elisabeth Rado
savljevic, burgerlijke partijen : 

Overwegende dat de eisers verklaard 
hebben zich slechts tegen het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds in cas
satie te voorzien ; 

Overwegende dat uit de stukken waar-

(3) Oass., 11 januari 1965 (Bttll. en PAsrc., 
1965, I, 452). 

(4) Raadpl. cass., 3 september 1962 (Bull. 
en PASIC., 1963, I, 8). 

(5) Oass., 6 september 1965 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 17) ; raadpl. cass., 18 september 1967, 
sup1·a, biz. 85. 

(6) Raadpl. cass., 16 december 1963 (Bull. 
en PAsrc., 1964, I, 408). 
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op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening aan verweerder 
betekend is ; 

Dat ze derhalve niet ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap " Minerve ,, tot tussen
komst gedagvaarde partij : 

A. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen het openbaar ministerie, de 
verweerders Simon, burgerlijke partij, 
Willy Bonnast, beklaagde, Franciscus 
Bonnast, burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij, en het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds, vrijwillig tussenkomende 
partij : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen ll34, ll35, 1142, 
1302, 1317, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 1 van de 
wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen 
in het algemeen, 6, inzonderheid lid 1, 
ll, 12, 13, inzonderheid lid 1, 16 van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, 53 van het minis
terieel besluit van 12 september 1936 
houdende de maatregelen tot uitvoering 
van de bepalingen vervat in het konink
lijk besluit van 10 september 1936 tot 
codificatie van de postwetgeving (binnen
landse dienst), en 97 van de Grondwet, 
doordat, om te beschikken dat de op 
19 februari 1965 tussen eiseres en de 
beklaagde Willy Bonnast gesloten aan
sprakelijkheidsverzekeringsovereenkomst 
niet vanaf 16 april 1965 is ontbonden 
door de aangetekende brief die eiseres op 
1 april 1965 aan de beklaagde aan diens 
in het contract vermeld adres heeft ge
zonden en om dientengevolge te beslissen 
dat eiseres verplicht is de betaling van 
de op 18 april 1965 door de beklaagde 
veroorzaakte schade te waarborgen, mn 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg. 
fonds buiten het geding te stellen en om 
eiseres tot schadevergoeding jegens de 
burgerlijke partijen te veroordelen, het 
bestreden arrest, na te hebben vastge
steld dat de voormelde brief " op 2 april 
1965 rond 10 uur werd aangeboden, 
maar niet aan do geadresseerde kon 
worden ter hand gesteld zodat een bericht 
achtergelaten werd om hem te waar
schuwen dat een aangetekend stuk te 
zijner beschikking op het postkantoor 
te Schaarbeek lag gedurende een termijn 
van vijftien dagen ; ... dat de beklaagde 
van die waarschuwing heeft kennis ge
nomen, doch de brief gedurende die ter
mijn niet is gaan afhalen ; dat deze aan 

de afzender is teruggezonden, die hem 
op 29 april 1965 terug ontvangen heeft ,, 
erop wijst : a) "dat de verzekeraar 
krachtens artikel 30 van de algemene 
polisvoorwaarden de overeenkomst door 
een eenvoudige eenzijdige akte kan ont
binden; dat geen enkele vorm voorge
schreven was zodat van de ontbinding 
mocht worden kennis gegeven per aan
getekende brief; . . . ( dat) om aan dit 
beding de betek;enis en het gevolg te 
geven, die het in dezen moet hebben, 
het nochtans nodig is dat de verzekerde 
van de ontbinding van zijn overeen
komst kennis draagt ; dat een andere 
beslissing aan de verzekerde de mogelijk
heid zou ontnemen om zich te verzekeren 
tegen de schade die hij zou kunnen 
ver.oorzaken en aan de benadeelde derden 
de waarborg zou ontnemen die de wet 
hlm heeft willen geven; ... (dat) de polis 
trouwens . . . een " kennisgeving van de 
" ontbinding " uitdrukkelijk vermeldt, 
wat in de rechtskundige betekenis van 
het woord omschreven wordt als een 
akte waarbij een verrichte of te verrich
ten rechtshandeling ter kennis wordt 
gebracht van de betrokkene ... ; dat het 
woord " kennisgeving " in het gewone 
spraakgebruik dezelfde betekenis heeft 
en de kennis insluit van het ter kennis 
gebrachte feit "; b) "dat uit het straf~ 
dossier blijkt dat de beklaagde zijn 
portefeuille verloren heeft; dat hij dit 
op 4 april bij de overheid heeft aange
geven, maar dat hem pas omstreeks 
18 april een nieuwe identiteitskaart is 
afgegeven ; dat bovendien, blijkens de 
a an vullende onderzoeksverrichtingen 
waartoe op verzoek van het openbaar 
ministerie is overgegaan, de aangetekende 
brief in depot is gebleven op het post
kantoor te Schaarbeek en reeds op 
17 april is teruggezonden en ondertussen 
de beldaagde vol?:ens de postreglementen 
noch het voor hem bestemde aangetekend 
stuk heeft kmmen afhalen noch de afzen
der ervan kennen >>; r) "dat ... het enk;ele 
feit zijn portefeuille met zijn identi
teitskaart te hebben verloren, geen fout 
oplevert die belet het feit in te roepen 
als toeval of overmacht waardoor de 
beklaagde niet heeft kunnen kennis ne
men van de aan hem gerichte aangete
kende brief; dat hij de inhoud van deze 
brief niet kende zodat hem niet mag ver
weten worden " rtiet alles te hebben ge
>> daan >> om ervan kennis te nemen bin
nen de termijn van vijftien dagen ; dat 
het trouwens bewezen is dat zijn vader 
zich binnen de termijn van vijftien da
gen op het postkantoor heeft aangemeld 
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maar dat het aangetekend stuk hem 
niet overhandigd kon worden, zulks 
eveneens krachtens het postreglement », 
te1·wijl, ee1'ste onde1'deel, een eenzijdige 
akte van kennisgeving weliswaar eerst 
voltrokken is op het ogenblik dat de 
kennisgeving ter kennis van de geadres
seerde wordt gebracht, maar de tussen 
partijen gesloten verzekeringsovereen
komst in het onderbavige geval van doze 
regel afwijkt door in artikel 36 van de 
algemene voorwaarden, dat uitdrukke
lijk vermeld wordt in de hoofdconclusie 
van eiseres, te bedingen : « De voor de 
maatschappij bestemde mededelingen en 
kennisgevingen moeten om geldig te zijn, 
aan haar zetel in Belgiii gedaan worden ; 
degene die voor de verzekeringnemer 
bestemd zijn, worden geldig gedaan aan 
het adres dat door hem in bet contract 
is aangewezen of aan het adres dat bij 
nadien aan de maatschappij zou hebben 
bekend gemaakt » ; en hieromtrent het 
bestreden arrest niet, of althans niet 
passend, antwoordt op de conclusie van 
eiseres (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) en in elk geval de bewijs
kracht ervan miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk W etboek) en zoniet de bin
dende kracht (schending van de arti
kelen 1134 en 1135 van genoemd wet
hoek) van het bedoelde boding, krachtens 
hetwelk de kennisgeving van de ant
binding geldig is en dus haar gevolgen 
moot hebben zodra ze voltrokken is 
door het aanbod van een aangetekende 
brief aan het adres van de verzeke
ringnemer; te1·wijl, tweede onde1·deel, naar 
luid van artikel 81, § 2, van het vierde 
boekdeel van de algemene onderrich
tingen van het Bestuur der Posterijen, 
vastgesteld ter uitvoering van artikel 53 
van het ministerieel besluit van 12 sep
tember 1936, «De aan het loket af te 
leveren ingeschreven zendingen worden 
aan de bestemmelingen of hun gevol
machtigden overhandigd nadat belang
hebbenden van hun identiteit hebben 
doen blijken, zo ze niet genoeg bekend . 
zijn. In dergelijk geval is het overleggen 
van naamkaartjes of briefomslagen niet 
voldoende; de bestemmelingen moeten 
een persoonlijk stuk vertonen waaruit 
hun identiteit blijkt ; bezitten ze dat 
stuk niet, dan moeten zij een door twee 
notabelen van de localiteit ondertekend 
identiteitsbewijs overleggen ... Kan geen 
enkel bewijs worden vertoond, dan wor
den inlichtingen bij het Bestuur ge
vraagd » ; derhalve de reglementen van 
het bestuur der posterijen de beklaagde 

geenszins beletten, hoewel hij voorlopig 
geen identiteitskaart had, zich de brief 
met de kennisgeving van de ontbinding 
te doen overhandigen hetzij zonder for
maliteit indien hij gsnoeg bekend was, 
hetzij door overlegging ofwel van een 
voorlopig identiteitsbewijs, ja zelfs van 
een reispas, ofwel van een door twee 
notabelen van de plaats afgegeven iden
titeitsbewijs; door het tegenovergestelde 
te beslissen het bestreden arrest de be
woordingen miskent van artikel 81 van 
het vierde boekdeel van de bedoelde 
algemene onderrichtingen (schending van 
de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) en in elk 
geval aan dit artikel de eraan verbonden 
gevolgen niet toekent (schending van 
de artikelen 1134, 1135 van het bedoelde 
wetboek en 53 van het ministerieel be
sluit van 12 september 1935) ; de rechter 
bovendien niet vaststelt dat de be
klaagde onvoldoende door de postbe
ambte gekend was of onmogelijk een 
voorlopig identiteitsbewijs, een reispas 
of een door twee notabelen van de plaats 
ondertekend identiteitsbewijs kon over
leggen en aldus zijn beslissing niet wette
lijk rechtvaardigt (schending van de 
artikelen 1134, 1135 van het Burgerlijk 
W etboek, 53 van bet ministerieel besluit 
van 12 september 1936) en zein elk geval 
niet regelmatig met redenen omkleedt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); de1'de onderdeel, het verlies van 
een identiteitskaart weliswaar te wijten 
kan zijn aan een toeval of aan over
macht, doch zulks niet noodzakelijk het 
geval is en de rechter bier niet aangeeft 
welke toevallige gebeurtenis of welke 
overmacht het verlies van de identiteits
kaart van de beklaagde heeft veroorzaakt, 
zodat de wettelijkheid van zijn beslissing 
niet kan worden nagegaan (schending 
van artikel 97 van de Grondwet en, voor 
zoveel als nodig, van de artikelen 1142, 
1148, 1302, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek); waaruit volgt, vienle onde1'
deel, dat het bestreden arrest aan de 
tussen eiser en Willy Bonnast gesloten 
verzekeringsovereenkomst gevolgen toe
kent die ze niet meer had (schending 
van de artikelen 1134, 1135 van het Bur
gerlijk W etboek, 1 van de wet van 11 juni 
1874) en derhalve aan de burgerlijke 
partijen h1.m rechtsvorderingen tegen 
eiseres onwettelijk toewijst, evenals het 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds onwettelijk buit.en de zaak stelt 
(schending van de artikelen 6, 11, 12, 
13, 16 van de wet van 1 juli 1956) : 

Over de grond van niet-ontvankelijk-
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heid, tegen het middel opgeworpen 
door de verweerder Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds en afgeleid uit het 
ontbreken van belang, aangezien het 
bestreden beschikkend gedeelte van het 
arrest wettelijk gerechtvaardigd is door 
de feitelijke vaststelling dat de ontbin
ding van de verzekeringsovereenkomst 
slechts ter kennis was gebracht van de 
verweerder Willy Bonnast en dat ook 
zijn vader, Franciscus Bonnast, deze 
overeenkomst ondertekend had onder 
de woorden "met vaderlijke machtiging 
en tot waarborg van betaling ,, terwijl 
eruit voortvloeide dat vader Bonnast 
aldus tussengekomen was als wettelijke 
vertegenwoordiger van zijn niet-ont
voogde minderjarige zoon en zelf de wer
kelijke medecontractant van eiseres was, 
zodat de kennisgeving van de ontbinding 
aan een andere persoon is gedaan dan 
die waarmee eiseres onderhandeld had, 
en, subsidiair, terwijl, zelfs wanneer 
1nen aanneemt dat de verzekeringsover
eenkomst eenvoudig door de minderjarige 
met 1nachtiging van zijn vader is gesloten, 
de ontbinding van die overeenkomst, 
die een gevaar van benadeling voor de 
minderjarige insluit, ook ter kennis 
1noest worden gebracht van diens ver
tegenwoordiger, die eiseres noodzakelijk 
kende daar hij bij de akte was tussen
gekomen : 

Overwegende dat het onderzoek van 
de gegrondheid van het middel van niet
ontvankelijkheid de beoordeling insluit 
van feitelijke gegevens die buiten de 

. bevoegdheid van het Hof valt ; 
Dat de grond van niet-ontvankelijk

heid niet kan worden aangenomen ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, luidens artikel 36 
van de algemene voorwaarden van de 
in het middel bedoelde polis, de voor 
de verzekeringnemer bestemde kennis
gevingen op geldige wijze geschieden 
aan het adres dat hij in de overeenkomst 
heeft aangegeven of aan het adres dat 
hij nadien aan de maatschappij zou heb
ben bekend gemaakt; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de kennisgeving van de ontbinding 
van de overeenkomst niet op geldige 
wijze gedaan wordt door het enkele 
aanbod van een aangetekende brief 
met de bedoelde ontbinding aan het 
aclres van de verzekeringnemer, op grond 
dat de verzekeringnemer werkelijk ken
nis moet clragen van de ontbinding van 
zijn overeenkomst, en aldus van het 

voormelde beding een interpretatie geeft 
die met de bewoordingen ervan onvere
nigbaar is; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del gegrond is ; 

Overwegende dat de cassatie ook moet 
slaan op de beschikkende gedeelten van 
het arrest waarbij verklaard wordt dat 
de vader Franciscus Bonnast niet als 
wettelijke vertegenwoordiger van zijn 
minderjarige zoon tussengekomen is bij 
het sluiten van de overeenkomst en dat 
van de ontbinding ervan aan Willy Bon
nast alleen op geldige wijze kon worden 
kennis gegeven, beschikkende gedeelten 
waartegen een ontvankelijke voorziening 
door geen enkele van de partijen bij het 
cassatiegeding kon worden ingesteld en 
die derhalve ten opzichte van de uit
gestrektheid van de cassatie geen onder
scheiden dispositieven uitmaken ; 

B. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de verweerder Wladimir 
Radosavljevic : 

Overwegende dat eiseres regelmatig 
afstand heeft gedaan van haar voorzie
ning; 

Overwegende dat het arrest, hoewel 
het eiseres veroordeelt om aan verweer
der 19.597 frank bij voorraad te betalen, 
aldus aan deze laatste alles toekent wat 
hij eiste, zodat de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van deze verweer
der een eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het wretboek van straf
vor<iering ; 

0. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de verweerders Decolon en 
Elisabeth Radosavljevic : 

Overwegende dat eiseres regelmatig 
afstand heeft gedaan van haar voorzie
ning; 

Overwegende nochtans dat de ver
nietiging van de eindbeslissing over de 
burgerlijke rechtsvordering die door de 
verweerder Simon tegen eiseres is inge
steld, de vernietiging meebrengt van de 
niet-definitieve en op hetzelfde onwette
lijk motief gegronde beslissingen, gewezen 
over de burgerlijke reC'htsvorderingen 
van deze verweerders, hoewel eiseres, 
zonder in die beslissingen te berusten, 
afstand had gedaan van haar tegen hen 
ingestelde voorziening ; 

Overwegende dat de vernietiging van 
de veroordeling van eiseres jegens de 
burgerlijke partijen Simon, Decolon en 
Elisabeth Radosavljevic de vernietiging 
meebrengt van de beslissing waarbij het 
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Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
ten opzichte van deze burgerlijke par
tijen buiten zaak is gesteld, welke be
slissing het gevolg is van de eerste beslis
sing op grond waarvan het arrest de door 
de burgerlijke partijen tegen genoemd 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
ingestelde subsidia:ire eisen tot gedeelte
lijke vergoeding niet heeft toegewezen ; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
bestaat tot onderzoek van de andere 
onderdelen van het middel, die geen 
ruimere cassatie lnmnen meebrengen ; 
rechtdoende op de voorzieningen van 
Wladimir Radosavljevic en van Elisabeth 
Radosavljevic : verwerpt ze en veroor
deelt deze eisers in de kosten ervan ; 
rechtdoende op de voorziening van de 
naamloze vennootschap « La Minerve " : 
decreteert de afstand van de voorziening 
van eiseres in zover ze gericht wordt tegen 
de verweerders Decolon, Wladimir Rado
savljevic en Elisabeth Radosavljevic; 
vernietigt het bestreden arrest :in zover 
het rechtdoet op de burgerlijke rechts
vorderingen die tegen eiseres zijn inge
steld door de burgerlijk;e partijen Simon, 
Decolon en Elisabeth Radosavljevic, in 
zover het het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds buiten zaak stelt ten op
zichte van die drie burgerlijke partijen 
evenals ten opzichte van eiseres en van 
de verweerders Willy en Franciscus Bon
nast en in zover het eiseres in een gedeelte 
van de kosten van hoger beroep en in 
de kosten gemaakt door het bedoelde 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
veroordeelt ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiseres in de kosten van haar 
voorziening tegen de verweerders Deco
lon, Wladimir en Elisabeth Radosavljevic 
en in de kosten van haar afstand ; veroor
deelt de verweerders Simon, Willy Bon
nast, Franciscus Bonnast en het Gmneen
schappelijk Waarborgfonds ieder in een 
vierde van de overige kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

25 september 1967. - 2 8 kamer. -
VooTzitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidenile 
conchtsie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Fally en Demeur. 

2e KAMER. - 25 september 1967. 

VOORZIENlNG IN CASSATIE. 
PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM EEN 
CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN. -
STRAFZAKEN. - ARREST VAN BUITEN
VERVOLGINGSTELLING. CASSATIE
VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ. - GRENZEN VAN DE ONTVAN
KELIJKHEID. 

De bu1·ge1·lijke paTtij is enkel ontvankelijk 
om een cassatiebe1·oep in te stellen tegen 
een aTTest van buitenveTvolgingstelling, 
in zoveT zij hie1·doo1· wonlt veTooTdeeld 
tot schadeveTgoeding alsmede in de kos
ten van de stmjvoTde1·ing (I) of van de 
buTge1•lijke TechtsvoJ·deTing (2). (Wetb. 
van strafv., art. 216 en 373.) 

(MICHOT, T. MALREOHAUFFE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 februari 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling ; 

Overwegende dat het cassatieberoep 
van een burgerlijke partij tegen een ar
rest van buitenvervolgingstelling slechts 
ontvankelijk is ten aanzien van de be
schikkingen van dit arrest waarbij zij tot 
schadevergoeding jegens de beklaagde, 
in de kosten van de strafvordering en in 
die van de burgerlijke rechtsvordering 
wordt veroordeeld; 

Overwegende dat eiser, burgerlijke 
partij, geen middel doet gelden ; 

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

25 september 1967. - 2 8 kamer. -
Voo1·zitteT, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Perrichon. - Gel~jkl1tiilende conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 25 september 1967. 

CAS SA TIE. - OMVANG.- STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN. 

(1) Cass., 20 juli 1965 (Bttll. en PASIC., 
1965, I, 1197) ; 4 oktober 1965 en 14 maart 
1966 (ibid., 1966, I, 168 en 912) en 24 «pril 

1967 (A1·1·. cass., 1967, blz. lOZlJ). 
(2) Cass., 17 oktober 1966 en 24 april 1967 

(A1'1'. cass., 1967, biz. 211 en 1029). 
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- BESLISSING WAARBIJ DE AANSPRA
KELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL GE
LIJKMATIG WORDT VERDEELD TUSSEN 
DE BEIDE BEKLAAGDEN. - VOORZIE
NING VAN EEN VAN HEN. - REOHTER 

DIE GEEN ANTWOORD HEEFT VER
STREKT OP DE OONOLUSIE VAN ElSER 
WAARBIJ HET BESTAAN VAN EEN OOR

ZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE TE ZIJ
NEN LASTE GELEGDE FOUT EN HET ON

GEVAL WORDT BETWIST. - VERNIETI
GING VAN DE BESLISSINGEN OP DE 
BURC+ERLIJKE REOHTSVORDERINGEN 
VAN EN TEC+EN ElSER.- VERNIETIGINC+ 
DIE ZIOH NIET UITSTREKT TOT DE BE

SLISSING DAT DE ANDERE BEKLAAGDE 
TEN MINSTE VOOR DE HELFT AANSPRA
KELIJK IS. 

Wanneer een vonnis de aanspmkelijkheid 
vo~1· de gevolgen van een ongeval tussen 
beule beklaagilen gelijlcmatig lweft ve1'
d~elc~, strekt de ve1·nietiging, op de voor
z~en~ng van een van beiden van de 
beslissingen op de bu1·ge1·Zijke ;.echtsvo1'
cleringen, die zowel cloo1· hem als tegen 
hem werilen ingestelcl, uitgesp1·olcen we
gens het gemis aan antwoonl op zijn 
conclusie wellce betwistte clat 61' een oo1·
zakelijlc ve1·band bestond tussen de te 
zijnen laste' gelegcle fout en het ongeval 
zich niet ~tit tot de beslissing d~.t d; 
ancle1·e belclaagcle ten minste voo1· de helft 
aanspmkelijlc is (1). 

(GOBERT, T. VAN GEEL, VIANE EN «SO
CIETE DES TRANSPORTS INTEROOMMU
NAUX DE CHARLEROI)),) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden · 
vonnis, op 9 februari 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Recht bank 
te Charleroi ; 

. I. In zover de cassatievoorziening ge
ncht wordt tegen de beslissing over de 
~tr:;tfvordering die tegen eiser, beklaagde, 
IS mgesteld : 

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

I!- In zover de cassatievoorziening 
gerwht wordt tegen de beslissing over de 
burgerlijke rechtsvorderingen die tegen 

(1) Uas~., 26 juni 1967 (An·. cass., 1967, 
blz. 1305); verg. cass., 22 september 1967, 
sup1·a, blz. 111. 

eiser zijn ingesteld en door hem tegen 
de verweerder Van Geel : 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doo1·clat het bestreden vonnis de telast
leggingen tegen eiser en teg;:m de ver
weerder Van Geel bewezen verklaart en 
daarna, rechtdoende· over de burgerlijke 
rechtsvorderingen, zegt dat het ongeval 
te wijten is aan de samengevoegde fouten 
yal!- iedere weggebruiker en dat het billijk 
IS Ieder voor de helft aansprakelijk te 
stellen en dientengevolge enerzijds eiser 
veroordeelt om de verweerder Viane voor 
de helft te vergoeden en anderzijds de 
verweerder Van Geel om eiser voor de 
helft te vergoeden, te1·wijl het niet ant
woordt op de conclusie waarbij eiser deed 
gelden dat «de beklaagde Van Geel ge
heel aansprakelijk moet worden gesteld 
voor het bedoelde ongeval " ; dat in=ers · 
«Van Geel op achtereenvolgende en tel
kens voldoende afstanden over gegevens 
en aanduidingen heeft bescbikt om, in
dien hij niet onoplettend was geweest 
en overdreven snel had gereden, het 
stationerende voertuig zonder hinder te 
kunnen voorbijrijden ,, waarbij eiser het 
bestaan van een oorzakelijk verband 
tussen het hem ten laste gelegde misdrijf 
en het ongeval betwistte, waaruit volgt 
dat de rechter zijn beslissing niet regel
matig met redenen heeft omkleed : 

Overwegende dat het vonnis zich be
perkt tot de opmerking dat blijkens de 
vaststellingen van de verbalisanten eisers 
voertuig slechts vanaf een afstand van 
ongeveer 100 meter duidelijk kon worden 
onderscheiden ; 

Dat het zodoende aangeeft op welke 
grond het beslist dat eiser het hem ten 
laste g~legde misdrijf heeft gepleegd, 
doch I~Iet passend antwoordt op de in 
het middel vermelde conclusie waarbij 
het bestaan betwist wordt van een oor
zakelijk verband tussen die font en het 
ongeval waarvan beweerd wordt dat het 
uitsluitend aan de fout van verweerder 
Van Geel te wijten is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

I!I. In zover de cassatievoorzienh1g 
gencht wordt tegen de beslissh1g waarbij 
de rechtbank zich onbevoegd verklaart 
om uitspraak te doen over de burgerlijke 
rechtsvordering door eiser ingesteld tegen 
de verweerders " Etablissements Viane 
Freres ,, gedagvaard als burgerrechtelijk 
aansprakelijke partijen : 

Overwegende .dat eiser geen middel 
aanvoert; 
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Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak doet 
over de burgerlijke rechtsvorderingen die 
tegen eiser zijn ingesteld en over de 
burgerlijke rechtsvordering die door 
hem is ingesteld tegen verweerder Van 
Geel, behalve in zover het zegt dat 
laatstgenoemde ten minste voor de helft 
aansprakelijk is voor de schadelijke ge
volgen van het ongeval ; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt de 
verweerders Van Geel, Leon Viane en 
" Societe des transports intercommu
naux de Charleroi " ieder in een vierde 
van de kosten en eiser in het overige 
vierde ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Ber
gen, zetelende in hager beroep. 

25 september 1967. - 28 kamer. 
Voomitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaa.l. 

2e KAMER. - 25 september 1967. 

1 o WEGVERKEER. - VooRRANG. -
WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTI
KEL 17. - BESTU1JRDER DIE EEN MA· 
NEUVER WIL UITVOEREN, ZOALS ZIJN 
VOERTUIG OPNIEUW IN BEWEGING 
BRENGEN. - VERPLIOHTING DE AN
DERE BESTUURDERS TE LATEN VOOR
GAAN. - 0MVANG VAN DEZE VER
PLIOHTING. 

20 WEGVERKEER. - VERKEERSLIOH
TEN. - 0RANJEGEEL LICHT. - VER· 
KEERSREGLEMENT, ARTIKEL 104. -
RECHT RET SIGNAAL VOORBIJ TE RIJ· 
DEN VOOR EEN BESTUURDER DIE NIET 
MEERKAN STOPPEN.- VoORWAARDEN. 

30 CASSATIE. - 0JYIVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR· 
DERINGEN. - BESLISSING WAARBIJ 
DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN 
ONGEVAL GELIJKMATIG WORDT VER
DEELD TUSSEN TWEE DADERS VAN EEN 

(1) Cass., 17 februari 1964 (Bttll. en PAsrc., 
1964, I, 649). 

(2) Cass., 13 december 1965 (Bttll. en PASIC., 
1966, I, 498). 

ONGEV AL. - RECHTER DIE DE VRIJ
SPRAAK VAN EEN VAN HEN UIT HOOFDE 
VAN EEN VAN DE HEM TEN LASTE GE
LEGDE J\USDRIJVEN NIET WETTELIJK GE
REOHTVAARDIGD HEEFT. - VOORZIE
NING VAN DE ANDERE BEKLAAGDE EN 
VAN DE TEGEN DE EERSTE BEKLAAGDE 
GESTELDE BURGERLIJKE PARTIJ. -
VERNIETIGING VAN DE BESLISSINGEN OP 
DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERINGEN. 
- VERNIETIGING DIE ZIOH NIET UIT
STREKT TOT DE BESLISSING DAT DE 
BEKLAAGDE, ElSER, VOOR EEN DEEL 
EN DE BEKLAAGDE, VERWEERDER, 
TEN MINSTE VOOR DE HELFT AANSPRA
KELIJK IS. 

l 0 De ve1·plichting die kmchtens a1·tikel 17 
van het wegverkee?'S?'eglement wonlt opge
legd aan de bestuu1·de1·, die een maneuver 
wil uitvoeren, zoals zijn voertttig opnieuw 
in beweging b1·engen, de ancle1·e bestuur
de?'S te laten voo1·gaan hangt niet af 
van de voo1·waa1'de dat het maneuve1· 
de 1W1'male gang van de andere be
stuu?·de?'s lean ve1·hinderen of belem
me?'en ( l) ; zij is algemeen en onafhan
leelijle van de inachtneming van de voor
sch?-iften van het wegve1·leee1'sreglement 
door de ande1·e bestuu1·ders (2), in zover 
hun plots aankomen niet onvoo1·zienbaar 
was (3). 

2° De bepaling van m·tileel 104 van het 
wegve1•leee1'sreglement, volgens wellce een 
ve1:leee1·slicht mag voorbijgereden wo?'
den door cle besttttt?·der die, bij het 
aangaan van het omnjegeel licht, het 
signaal zo dicht genadenl is dat hij niet 
meer op voldoende veilige w~jze lean 
stilhouden, lean niet W01'den ingeroepen 
door een bestuunler die, wegens de snel
heid waa1·mee hij z~jn voertuig bestuU?·t, 
in overtrecling is met de artilcelen 27-1 
en 31bis, Jo, van becloeld1·eglement ( 4). 

3° H' annee1· cle ?'echte?' de aansp?'aleelij leheicl 
voo1· de gevolgen van een ongeval tttssen 
de twee dade1·s e1·van gelijkmatig ve1·deeld 
!weft, strekt cle ve1·nietiging van de be
slissingen op cle bu1·ge1·lijlee ?'echtsvo?·de-
1'inge?i, uitgesp1·oken op de voo1·ziening 
van een van hen omdat de 1'echter een bij
komstige fmtt die cle ancle1·e ten laste wercl 
gelegcl en de aanspmleelijleheid van eiser 
niet tdtsloot, onwettelijle heejt te1· zijcle 

(3) Cass., 20 december 1965 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 541). 

(4) Cass., 14 rnei 1962 (Btdl. en PAsiC., 
1962, I, 1036). 
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geschoven, zich niet uit tot de beslissing 
clat cleze eiser voo1· een deel en de andere 
ten minste voor de helft aanspmkelijk 
is (1). 

(DUA, T. DESCAMPS, NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP ZURICH, NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP (( LE PHENIX BELGE », NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP MERCKX EN LAM
BRETTE; LAMBRETTE, NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP MERCKX EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP (( LE PHl];NIX BELGE », 
T. DUA, DESCAMPS EN NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP ZURICH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 februari 1967 in hager be
roep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Brussel; 

I. Op de voorzieningen van Albertina 
Dua, beklaagde, en Adrianus Dua, bur
gerrechtelijk aansprakelijke en burger
lijke partij : 

A. In zover de voorzieningen gericht 
worden tegen de beslissing over de straf
vordering die tegen Lambrette is inge
steld : 

Overwegende dat de eisers niet bevoegd 
zijn om zich in cassatie te voorzien tegen 
de beslissing over de strafvordering die 
tegen de medebeklaagde van eiseres is 
ingesteld ; 

B. In zover de voorzieningen gericht 
worden tegen de beslissingen over de 
strafvordering die tegen eiseres is inge
steld en over de burgerlijke rechtsvorde
ringen die door de verweerders tegen de 
eisers en door eiser tegen de verweerders 
zijn ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 7-2, 17, 18, 104 
van het wegverkeersbesluit en 97 van de 
Grondwet, doonlat het bestreden vonnis, 
na te hebben vastgesteld dat verweer
ster Lambrette het kruispunt met over
treding van de artikelen 27 en 31bis 
van het wegverkeersbesluit had over
gestoken, dit wil zeggen dat ze in de 
Brusselse agglomeratie met een hogere 

(1) Raadpl. cass., 17 januari 1966 (B11ll. 
en PAsrc., 1966, I, 624). 

snelheid dan 60 km. per uur reed en haar 
snelheid niet zodanig regelde dat ze voor 
een voorzienbare hindernis kon stoppen, 
en na haar hierom strafrechtelijk te heb
ben veroordeeld, haar van de ten laste 
gelegde overtreding van artikel 7-2 vrij
gesproken heeft op grond dat verweer
ster Lambrette, die met een overdreven 
snelheid reed, zich in de in artikel 104-2 
omschreven toestand heeft bevonden, 
te weten dat toen het verkeerslicht 
op oranjegeel sprang, ze zo dicht ge
naderd was dat ze niet meer op vol
doende veilige wijze kon stoppen, eiseres 
heeft veroordeeld wegens overtreding van 
artikel 17, omdat ze een maneuver heeft 
willen uitvoeren en zodoende verweer
ster Lambrette niet heeft laten voor
gaan, heeft beslist dat de samenlopende 
fouten van eiseres en van verweerster 
Lambrette het ongeval hadden ver
oorzaakt en hen veroordeeld heeft om 
ieder de helft van de schadelijke ge
volgen van het ongeval te vergoeden, 
tenvijl, eerste onde1·deel, de artikelen 17 
en 18 de bestuurder die een maneuver 
uitvoert, in het onderhavige geval, die 
zijn voertuig opnieuw in beweging brengt, 
weliswaar verplichten de andere bestuur
ders te laten voorgaan en zich te dien 
einde te vergewissen dat hij zijn maneu
ver zonder gevaar voor ongevallen kan 
uitvoeren, doch die verplichting slechts 
geldt ten opzichte van de bestuurders 
die op normale wijze rijden en wier fouten 
de redelijke verwachtingen van hem die 
voorrang verschuldigd is uiet verijdelen, 
dat uit de strafrechtelijke veroordelingen, 
bij het bestreden vonnis uitgesproken 
ten laste van verweerster Lambrette, 
blijkt dat zij niet op normale wijze reed, 
en de redelijke verwachtingen van eiseres 
moest verijdelen, en het bestreden vonnis 
eiseres dus niet wettelijk heeft kunnen 
veroordelen wegens overtreding van arti
kel 17; tweede onde1·deel, uit de bewoor
dingen van het bestreden vonnis het Hof 
althans niet kan opmaken of de rechter 
heeft willen in feite beslissen dat in het 
onderhavige geval de manier van rijden 
van verweerster Lambrette als nor
maal IIwest worden beschouwd en dat 
de door haar begane fouten de redelijke 
verwachtingen van eiseres niet hadden 
kunnen verijdelen dan wel heeft willen 
beslissen, in rechte, dat, om te verklaren 
dat eiseres, die voorrang verschuldigd 
was, artikel 17 overtreden heeft en haar 
deswege te veroordelen, het voldoende 
was dat ze zich niet ervan heeft vergewist 
of ze zonder gevaar voor ongevallen kon 
verder rijden, zonder dat bovendien 
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moest onderzocht worden of de door 
verweerster Lambrette begane fouten 
de redelijke verwachtingen van eiseres 
konden verijdelen en of ze niet verhin
derden de manier van :rijden van ver
weerster als normaal te beschouwen, te1·
wijl de dubbelzinnigheid van die motive
ring het voor het Hof niet mogelijk 
mr,akt zijn toezicht uit te oefenen op 
de wettelijkheid van de bestreden beslis
sing en gelijkstaat met het ontbreken 
van de bij artikel 97 van de Grondwet 
vereiste redenen ; deTde onde1·deel, het 
bestreden vonnis, na te hebben vast
gesteld dat verweerster Lambrette met 
een overdreven snelheid reed en zodoende 
de artikelen 27 en 3lbis van het weg
verkeersbesluit overtreden heeft, niet 
heeft kunnen beslissen, zonder in tegen
spraak te komen met artikel 104, dat 
die overdreven snelheid haar veroor
loofde niet te stoppen op het ogenblik 
dat het verkeerslicht op oranjegeel sprang 
en dat ze dus vrijgesproken moest worden 
van de ten laste gelegde overtreding van 
artikel 7-2; dat artikel 104 inderdaad 
niet kan worden ingeroepen door de 
bestuurder die wegens de overdreven 
vaart van zijn wagen artikel 27 over
treedt ; de dwaling omtrent het recht 
die de feitelijke rechters begaan hebben 
door verweerster Lambrette vrij te 
spreken, noodzakelijk invloed moest 
hebben of in elk geval kon hebben op 
hun beslissingen betreffende de straf
rechtelijke veroordeling van eiseres en 
de gelijkmatige verdeling van de schade
vergoeding ; en die beslissingen, die al
thans gedeeltelijk het gevolg zijn van de 
schending van de artikelen 7-2 en 104, 
door het bestreden vonnis niet regelmatig 
naar het vereiste van artikel 97 van de 
Grondwet met redenen zijn omkleed : 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende enerzijds dat artikel 17 
van het wegverkeersbesluit, zoals het ge
wijzigd is bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 4 jcmi 1958, iedere bestuurder 
die een 1naneuver wil uitvoeren verplicht 
de andere bestuurders te laten voorgaan, 
zonder die verplichting afhankelijk te 
stellen van de voorwaarde dat het ma
neuver de normale gang van de andere 
bestuurders zou verhinderen of belem
meren ; dat, luidens dit artikel, de be
stuurder die, na te hebben gestopt, zijn 
wagen opnieuw in beweging brengt, de 
andere bestuurders moet laten voorgaan ; 
dat deze regel een algemeen karakter 
vertoont en n'let nmne geen verband 

houdt met het in acht nemen van de 
voorschriften van het wegverkeersbesluit 
door de rijdende bestuurders, voor zover 
~un plots opkomen niet onvoorzienbaar 
IS; 

Overwegende anderzijds dat, om eise
res wegens overtreding van artikel l 7 
van het wegverkeersbesluit te veroorde
len, het vonnis erop wijst dat eiseres, 
" toen zij haar wagen opnieuw in bewe
ging bracht, zich moest vergewissen dat 
ze zulks kon doen zonder gevaar voor 
ongevallen ; dat ze die verplichting niet 
heeft nagekomen en zodoende artikel 17 
van het wegverkeersbesluit heeft over
treden "; 

Overwegende dat uit die gronden, ver
geleken 1net de andere gronden van het 
vonnis, ondubbelzinnig blijkt dat de 
rechtbank overwogen heeft dat de door 
verweerster Lambrette begane over
treding van de artikelen 27-1, lid 2, en 
31bis, 1°, van het bedoelde besluit eiseres, 
die haar wagen opnieuw in beweging 
bracht, niet ontsloegen van de in arti
kel 1 7 bepaalde verplichting verweerster 
te laten voorgaan en dat ze een font 
heeft begaan door die verplichting niet 
na te kmnen ; 

Dat de eerste twee onderdelen van 
het middel niet kcmnen worden aange
nomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de bepaling van arti

kel 104 van het wegverkeersbesluit, val
gens welke het oranjegeel verkeerslicht in 
het drie-kleurenstelsel bij uitzondering 
mag worden voorbijgereden door de be
stuurder die, bij het aangaan van dat 
licht, het verkeerslicht zo dicht genaderd 
is dat hij niet meer op voldoende veilige 
wijze kan stoppen, niet kon worden 
ingeroepen door de bestuurder die wegens 
de snelheid van zijn voertuig onder meer 
de artikelen 27-l en 31bis, 1o, van het 
bedoelde besluit overtreedt ; 

Dat het bestreden vonnis, om ver
weerster Lambrette vrij te spreken van 
de telastlegging gegrond op artikel 7-2 
van hetzelfde besluit en haar toch te 
veroordelen wegens overtreding van de 
bepalingen van de artikelen 27-1 en 3lbis, 
dus niet wettelijk heeft kunnen beslissen 
« dat ze zich, wegens de overdreven snel
heid die haar wordt verweten, in de bij 
artikel 104-2 omschreven toestand be
vond >>; 

Dat dit onderdeel van het middel ge
grond is; 

Overwegende echter dat, met betrek
king tot de beslissing over de strafvorde
ring die tegen eiseres is ingesteld, de 
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substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

II. Op de voorzieningen van Lam
brette, beklaagde, de naamloze vennoot
schap Merckx, burgerrechtelijk aanspra
kelijk en burgerlijke partij, en de naam
loze vennootschap « Le Phenix Belge "• 
burgerlijke partij : 

A. In zover de voorzieningen van Lam
brette, beklaagde, en van de naamloze 
vennootschap Merckx, burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij, gericht worden 
tegen de beslissing op de strafvordering 
die tegen Albertina Dua is ingesteld : 

Overwegende dat de eiseressen niet 
bevoegd zijn om zich in cassatie te voor
zien tegen de beslissing over de straf
vordering die tegen de medebeklaagde 
van de eerste eiseres is ingesteld ; 

B. In zover de voorzieningen van Lam
brette en van de naamloze vennootschap 
Merckx gericht worden tegen de beslis
sing over de strafvordering die tegen 
Lambrette is ingesteld, en tegen de be
slissingen over de burgerlijke rechtsvor
deringen die tegen Lambrette en door 
Adrianus Dua tegen de naamloze ven
nootschap Merckx zijn ingesteld en in 
zover de voorzieningen, ingesteld door de 
naamloze vennootschap Merckx en de 
naamloze vennootschap « Le Phenix 
Belge "• als burgerlijke partijen, gericht 
worden tegen Albertina Dua en Adrianus 
Dua: 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 27-1, lid 2 (koninklijk besluit van 
30 april 1963, artikel 14), 31bis (konink
lijk besluit van 22 december 1958, arti
kel1) van het wegverkeersbesluit, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, door
clat, na erop te hebben gewezen dat 
eiseres Lambrette n1et een hogere snel
heid had gereden dan de bij artikel 31bis 
van het wegverkeersbesluit geoorloofde 
snelheid en dat ze zich wegens die over
dreven SJ1elheid in de bij artikel 104 van 
het wegverkeersbesluit omschreven toe
stand had bevonden, te weten dat op het 
ogenblik dat het verkeerslicht op oranje
geel sprang, ze het zo dicht genaderd was 
dat ze niet meer op voldoende veilige 
wijze kon stoppen, en na dientengevolge 
eiseres Lambrette te hebben vrijgespro
ken van de ten laste gelegde overtreding 
van artikel 7-2 van het wegverkeersbe
sluit, het bestreden vonnis eiseres Lam-

brette veroordeelt wegens overtreding 
van de artikelen 27-1, lid 2, en 31bis van 
het wegverkeersbesluit en, rechtdoende 
over de burgerlijke belangen, de eiseressen 
Lambrette en de vennootschap Merckx 
veroordeelt om verweerder Descamps en 
de verwerende vennootschap Zfuich ge
heel te vergoeden en de vergoedingen, 
toegekend aan verweerder Dua en aan 
de eisende vennootschappen Merckx 
en « Le Phenix Belge "• in verband met 
een verdeelde aansprakelijkheid, bepaalt, 
op grand dat eiseres Lambrette arti
kel27 -1, lid 2, van het wegverkeersbesluit 
overtreden heeft, daar ze haar snelheid 
niet zo geregeld heeft dat ze in iedere 
omstandigheid voor een voorzienbare 
hindernis kon stoppen, en dat ze zich 
tegen die overtreding niet kon beroepen 
op het feit dat ze krachtens artikel 104 
van het wegverkeersbesluit het oranje
geellicht bij uitzondering mocht voorbij
rijden, terwijl er tegenstrijdigheid bestaat 
tussen de veroordelingen van eiseres 
wegens overtreding van artikel27 -1, lid 2, 
van het wegverkeersbesluit en de gran
den om haar vrijspraak van de ten laste 
gelegde overtreding van artikel 7-2 van 
het wegverkeersbesluit te verantwoorden 
en te1·wijl, in zover de aansprakelijkheid 
van eiseres Lambrette ten opzichte van 
de burgerlijke belangen volgens de rech
ter gegrond zou zijn op de overtreding 
van artik;el 31bis van het wegverkeers
besluit, het bestreden vonnis niet regel
matig met redenen omkleed is, daar het 
niet antwoordt op de conclusie waarbij 
de eiseressen deden gelden « dat de over
treding van artikel 31 bis, 1°, van het 
wegverkeersbesluit, begaan door eerste 
conclusienemer (eiseres Lambrette), geen 
oorzakelijk verband houdt met het onge
val waarvoor Albertina Dua aansprake
lijk wordt gesteld " : 

Overwegende dat, zoals blijkt uit het 
antwoord op het derde onderdeel van 
het middel aangevoerd tot staving van 
de voorziening van Albertina Dua en 
Adrianus Dua, de overtreding van de 
artikelen 27-1, lid 2, en 31bis, 1°, van 
het wegverkeersbesluit, waaraan eiseres 
Lambrette zich schuldig heeft gemaakt 
wegens haar overdreven snelheid, haar 
nochtans, in de opvatting van de rechter 
in hager beroep, niet het recht ontneemt 
het oranjegeel licht voorbij te rijden, 
welk recht bij artikel 104 van bedoeld 
besluit verleend wordt aan de bestuurder 
die bij het aangaan van dit licht het zo 
dicht genaderd is dat hij niet meer op 
voldoende veilige wijze kan stoppen ; 
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. Overwegende dat uit het vonnis blijkt 
dat, i~l die opvatting, de rechter in hoger 
beroep de bepaling van artikel 104, 
waarvoor hij meent te mogen laten in 
aanrnerking komen die bestuurder wiens 
snelheid een misdrijf oplevert, geen ander 
gevolg verbindt dan de vrijspraak in zo
ver die bestuurder vervolgd wordt wegens 
overtreding van artikel 7-2 van het weg
verkeersbesluit, met dien verstande even
wei dat deze bestuurder schuldig blijft 
aan de bijzondere misdrijven die gegrond 
zijn op zijn overdreven snelheid ; 

Overwegende dat aldus blijkt dat, 
rekening gehouden met de draagwijdte 
die de rechter in hoger beroep aan de 
bepaling van artikel104 heeft toegekend, 
de beslissing niet het door het middel 
aangevoerde verwijt van tegenstrijdig
heid treft en dat, nu de rechter eiseres 
Lambrette regelmatig veroordeeld heeft, 
met name wegens overtreding van arti
kel 27-1, lid 2, hij niet meer moest ant
woorden op de conclusie waarbij het 
bestaan van een oorzakelijk verband 
tussen de door Lambrette begane over
treding van artikel 31 bis, 1°, en het 
ongeval betwist wordt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

0. In zover de voorziening van de 
naamloze vennootschap Merckx, die 
burgerrechtelijk aansprakelijk is voor 
Lambrette, gericht wordt tegen de bur
gerlijke partijen Desc~tmps en de naam
loze vennootschap Ziirich : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de voorziening betekend is 
aan die partijen waartegen ze gericht 
wordt; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

En overwegende, met betrekking tot 
de beslissing op de strafvordering die 
tegen Lambrette is ingesteld, dat de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in acht 
genomen zijn en dat de beslissing geen 
onwettelijkheid bevat die op de voor
ziening alleen van deze eiseres zou kun
nen worden aangewezen ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch slechts in zover het, 
£'echtdoende op de burgerlijke rechts
vorderingen, de aansprakelijkheid voor 
de gevolgen van het ongeval gelijkmatig 
verdeelt tussen de twee beklaagden, 
welke vernietiging nochtans niet de be-

schikking treft waarbij wordt verklaard 
dat beklaagde Lambrette ten minste 
voor de helft aansprakelijk is voor de 
schade en dat eiseres Dua een fout 
heeft begaan die haar aansprakelijk 
maakt ; verwerpt de voorzieningen voor 
het overige ; veroordeelt de eiseressen 
Monique Lambrette, de naamloze ven
nootschap Merckx en de naamloze ven
nootschap « Le Phenix Beige " in de kos
ten van hun voorzieningen ; veroordeelt 
de eisers Albertina Dua en Adrianus Dua 
enerzijds en de verweerders op hml voor
zieningen anderzijds in de helft van de 
kosten ervan ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Nijvel, zete-
lend in hoger beroep. · 

25 september 1967. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1•slaggeve1•, 
H. Perrichon. - Gelijklnidende conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei
te?·s, HH. Struye en Fally. 

2e KAMER. - 25 september 1967. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- BEZOEK TER PLAATSE 
VAN DE EERSTE RECHTER.- !NACHT· 
NEMING VAN DE REGELS BETREFFENDE 
DE OPENBAARHEID VAN DE TERECHT· 
ZITTINGEN NIET VASTGESTELD. 
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE ZIJN 
BESLISSING GRONDT OP DE BIJ RET 
BEZOEK TER PLAATSE GEDANE VAST· 
STELLINGEN. - NIETIGHEID. 

In st1·ajzaken, wannee1· de ee1·ste 1·echter 
zich te1· plaatse lweft begeven en noch 
het proces-ve1·baal van deze onde1·zoeks
maat1·egel noch het vonnis vaststellen dat 
de 1·egels betretfende de openbam·heid 
van de te1·echtzittingen in acht we1·den 
genomen, is het in hager be1·oep gewezen 
vonnis, waarvan het beschikkend ge
deelte onder mee1· beTust op de tijdens 
het bezoek te1• plaatse gedane vaststellin
gen, zelf doo1· nietigheid aangetast (1). 

(1) Cass., 18 april 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1044); raadpl. cass., 7 november 
1966 (.A1•r. cass., 1967, biz. 333). 
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(HEIKTERS, T. VERENIGING ZONDER WINST· 
OOGMERK « DISPENSAIRE DES SffiURS 
DOMINIOAINES l>.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 februari 1967 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te V erviers ; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schendi:ng van de artikelen 153, 
190 van het W etboek van strafvordering, 
96 en 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat de Politierechtbank 
van het kanton Spa bij vom1is van 28 jtmi 
1966 een bezoek ter plaatse heeft bevolen 
en op 2 augustus 1966 tot die onderzoeks
maatregel is overgegaan ; 

Overwegende dat het op die datum 
opgemaakte proces-verbaal niet vaststelt 
dat de regels betreffende de openbaarheid 
van de terechtzittingen tijdens het bezoek 
ter plaatse in acht zijn genomen of dat 
het sluiten der deuren regelmatig is uit
gesproken ; dat dergelijke vaststelling 
evenmin blijkt uit het beroepen vonnis 
dat op 11 oktober 1966 is gewezen; 

Overwegende dat derhalve moet wor
den geacht dat die substantiele formali
teit niet in acht genomen werd, wat de 
nietigheid meebrengt van het bestreden 
vonnis hetwelk uit de overtuigingsgron
den van de rechter in hoger beroep niet 
de vaststellingen weert die tijdens het 
bezoek ter plaatse door de eerste rechter 
zijn gedaan en in het voormelde proces
verbaal zijn opgetekend; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de burger
lijke rechtsvordering van verweerster 
tegen eiser : 

Overwegende dat de vernietiging, op 
de voorziening van de beklaagde, van de 
beslissing over de strafvordering de ver
nietiging meebrengt van de beslissing 
over de burgerlijke rechtsvordering van 
verweerster, die het gevolg is van de 
eerste; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
is tot onderzoek van de middelen, door 
eiser tot staving van de voorziening voor
gedragen, daar ze geen cassatie zonder 

verwijzing ktmnen meebrengen, vernie
tigt het bestreden vonnis ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerster in de 
helft van de kosten en laat de overige 
kos'ten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Recht bank 
te Luik, zetelend in hoger beroep. 

25 september 1967. - 2e kamer. 
Voo1'zitte1', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'slaggevet•, 
H. Perrichon.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei
te1', H. Rensonnet (van de balie te Ver
viers). 

2e KAMER. - 25 september 1967. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN.- HEROPENING VAN DE 
DEBATTEN DOOR RET HOF VAN BEROEP 
WE GENS DE ONBESOHIKBAARHEID VAN 
EEN DER REOHTERS. - 0NDERZOEK 
VAN DE ZAAK HERBEGONNEN NA VER
VANGING VAN DEZE REOHTER. 
RECHT VAN RET OPENBAAR MINISTERIE 
NIEUWE BEOORDELINGSELEMENTEN 
OVER TE LEGGEN OM ZE TE ONDER
WERPEN AAN DE VRIJE BESPREKING 
VAN DE PARTIJEN. - REOHTER DIE 
DEZE ELEMENTEN IN AOHT NEEMT. -
WETTELIJKHEID. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - NEERLEG
GING TER OPENBARE TEREOHTZITTING, 
VOOR RET SLUITEN VAN DE DEBATTEN, 
VAN RET DOSSIER BETREFFENDE EEN 
VROEGERE VEROORDELING. BE
KLAAGDE DIE DE GELEGENHEID HEEFT 
GEHAD OM HETZIJ ZIOH TEGEN RET IN 
OVERWEGING NEMEN VAN DIT DOSSIER 
TE VERZETTEN, HETZIJ OM ER KENNIS 
VAN TE NEMEN. - GEEN SOHENDING 
VAN DE REOHTEN VAN DE VERDEDI
GING. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MID DEL HIERUIT AFGELEID 
DAT DE REOHTER GEEN RECHT GEDAAN 
HEEFT OP EEN VRAAG OM EEN AANV1JL
LEND ONDERZOEK. - VRAAG NIET 
GEDAAN AAN DE FEITENREOHTER. -
MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
lVIIST. 

1° 1'Vannee1· het hof van beToep de heTope-
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ning beveelt van de debatten wegens de 
onbeschilcbaarheid van een der rechters 
en, na vervanging van deze laatste, het 
onderzoek van de zaak van het begin af 
herneemt, lweft het openbaar ministeTie 
het 1·echt nieuwe beom·delingselementen 
ove1' te leggen, mits ze aan de v1·ije be
spreking van de pa1·tijen te onde1•we1'pen, 
en mag het hof van be1·oep deze elementen 
in acht nemen ( 1). 

2° De Techten van de veTdediging van de 
beklaagde wo1·den niet geschonden dam· 
de neeTlegging teT openba1'e tM·echtzitting, 
v661· het sluiten van de debatten, van het 
dossie1• bet1·efjende een v1·oege1·e ve1·oo1·
deling, wannee1· de beklaagde de gelegen
heid heeft gehad om hetzij zich tegen het 
in oveTweging nemen van dit dossieT te 
ve1·zetten, hetzij een vm·daging van de 
zaak te vTagen om e1· kennis van te 
nemen, als hij dit nttttig achtte (2). 

3° Mist feitelijke gTonclslag het micldel 
hieTuit afgeleid dat geen 1·echt is gedaan 
op een vTaag om een aanvullend ondeT
zoek, wannee1' uit de st1tkken van de 
1•echtspleging niet blij kt dat cleze 
vmag aan de jeitem·echte1· weTd ge
daan (3). 

(CHARETTE, T. DASSY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 juni 1967 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

A. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de straf
vordering : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de rechten van de verdediging, 
dom·dat, nadat het hof van beroep de 
zaak had behandeld en voor het uitspre
ken van het arrest had verdaagd, een 
van de rechters moest worden geopereerd 
en vervangen, de procedure in hoger 
beroep hervat is en het openbaar mi
nisterie een dossier neergelegd heeft be
treffende feiten waarvoor eiser vroeger 

(1) Raadpl. cass., 25 juni 1962 (Bull. en 
PASIC., 1962, I, 1213). 

(2) Raadpl. cass., 18 april en 23 augustus 
1966 (B1tll. en PAsrc., 1966, I, 1046 en 1418). 

(3) Raadpl. cass., 24 oktober 1966 (A1T. 
cass., 1967, biz. 250); 4 en 11 september 1967, 
S1tpm, biz. 14 en 50. 

door het militair gerechtshof was ver
oordeeld, terwijl, eerste ondeTcleel, het hof 
van beroep de door de eerste rechter aan 
eiser opgelegde straf verzwaard heeft 
en de terbeschikkingstelling van de rege
ring ten laste van deze laatste bevolen 
heeft, op grond van een dossier waarmee 
het geen rekening zou hebben kunnen 
houden indien het na de eerste debatten 
had uitspraak gedaan ; tweede oncleTdeel, 
de verdediging geen kennis heeft kunnen 
nemen van dat dossier, dat het openbaar 
ministerie ter terechtzitting heeft neer
gelegd ; clerde ondeTcleel, het hof van 
beroep geen gevolg heeft gegeven aan 
de aanvraag van eiser om een onderzoek 
in te stellen ten einde de wapens op te 
sporen waarvan hij volgens de beschul
diging zich zou hebben bediend om de 
hem ten laste gelegde misdrijven te be
gaan: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof overgelegde processtukken, 
en onder meer uit het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 1 juni 1967, 
blijkt dat het hof van beroep, wegens 
wijziging in de samenstelling van de 
rechtbank, de zaak opnieuw van de aan
vang af behandeld heeft; dat tijdens die 
behandeling het open baar ministerie, om 
de staat van herhaling van eiser te 
bewijzen, een dossier neergelegd heeft 
betreffende niisdrijven waarvoor eiser 
vroeger door het militair gerechtshof was 
veroordeeld ; 

Overwegende dat, nu het hof van 
beroep de heropening van de debatten 
bevolen had wegens de on beschikbaar
heid van een van de rechters en de nood
zakelijkheid hem te vervangen, het open
baar ministerie het recht had nieuwe 
beoordelingselementen voor te brengen, 
mits ze aan de vrije bespreking van de 
partijen te onderwerpen; 

Overwegende dat het hof van beroep 
vermocht acht te slaan op een dossier 
dat het openbaar ministerie ter terecht
zitting had neergelegd voordat de debat
ten definitief gesloten waren ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat uit de vermeldingen 
van het proces-verbaal van de terecht
zitting van 1 juni 1967 blijkt dat het 
dossier ter openbare terechtzitting ge
durende de behandeling van de zaak 
werd neergelegd en dat het derhalve aan 
de vrije tegenspraak van eiser onder
worpen werd ; 
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Dat eiser derhalve de gelegenheid heeft 
gehad om hetzij zich tegen het in over
weging nemen van dat dossier te ver
zetten, hetzij om een verdaging van de 
zaak te vragen ten einde er kennis van 
te nemen indien hij dit nuttig achtte ; 

Dat de rechten van de verdediging 
derhalve niet zijn geschonclen ; 

Wat het derde onderdeel betreft 

Overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof overgelegde stukken niet 
blijkt dat eiser voor het hof van beroep 
gevraagd heeft een onderzoek in te stellen 
om de wapens terug te vinden waarvan 
hij, volgens de beschuldiging, zich zou 
hebben bediend om de hem ten laste 
gelegde misdrijven te begaan ; 

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

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

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de bu:rger
lijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

25 september 1967. - 2e kamer. -
VooTzitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. de Waersegger. - Gelijkhtidencle con
clusie, H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAllrnR. - 25 september 1967. 

1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
- BLOEDPROEF.- BLOEDANALYSE.
RECHT OVERGELATEN AAN DE BETROK
KENE 01\'I EEN TWEEDE ANALYSE TE 
LATEN VERRIOHTEN. - 0VERZENDING 

(1) Cass., 9 september 1963 (Btt!l. en PAsrc., 
1964, I, 29) ; raadpl~ cass., 7 december 1964 
(ibid., 1965, I, 349). 

(2) Ret laatste lid van artikel 10 van het 
koninklijk besluit van 10 juni 1959 is ver
vangen door artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 10 november 1966, doch de aan-

VAN HET BLOEDJ\'IONSTER AAN HET DOOR 
DE BETROKKE:NE GEKOZEN ERKEND 
LABORATORIUJ\'I. - 0VERZENDING DIE 
1\'IOET GEVRAAGD WORDEN DOOR HEll'[ 
OF DOOR DIT LABORATORIUl\'1:. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
ARREST DAT V ASTSTELT DAT DE DOOR 
DE EERSTE REOHTER UITGESPROKEN 
STRAFFEN V\'ETTELIJK DOOH NIET IN 
VERHOUDING ZIJN TOT DE ERNST VAN 
DE FElTEN TEN AANZIEN VAN EEN DER 
TEI..ASTLEGGINGEN. - DRAAGWIJDTE 
VAN DEZE RED EN. - INTREKKING VAN 
HET UITSTEL, TOEGEKEND VOOR DE 
WEGENS DE ANDERE TELASTLEGGING 
UITGESPROKEN STRAF. - GEEN TEGEN
STRIJDIGHEID. 

1° De peT soon op wie een bloedp1'oef wo1·dt 
toegepast en die, nadat de 1'esttltaten 
van de ctnalyse van het op hem genomen 
bloedmonsteT hem bekend gemaakt z~jn, 
een tweede analyse wil laten Ve?Tichten, 
moet dam·toe een aanv1·aag zenden binnen 
de teTmijnen en ove1·eenkomstig de V01'
men en voonoaaTden gesteld bij de m·ti
kelen 9 en 10 van het koninklij k beslttit 
van 10 jttni 19.59 (1); het staat aan het 
dooT deze peTsoon gekozen e1·kencl labo-
1·ato1·ium of aan deze peTsoon zelf v1·ij aan 
het e1·kencl laboTatoTium waa1· cle ee1·ste 
analyse we1·cl veTTicht cle ove1·zencling van 
het bloeclmonste1· te m·agen, overzending 
die niet afhankelijk is van een machti
ging van de otficieT van het openbaar mi
niste?·ie of van de onde1·zoeks1·echter (2). 
(Wetb. van strafv., art. 44bis; wet 
van 1 augustus 1899, art. 4bis en 4te1'; 
wet van 15 april 1958, art. 1 en 4; 
kon. besl. van 10 juni 1959, art. 9 
en 10.) 

2° Het hof van be1·oep dat e1'0p wijst dat 
de doo1· de ee1·ste 1'echte1· uitgesp1·oken 
stmtfen wettel~jk doch niet in vm·hou
ding zijn tot de e?'nst van de feiten ten 
aanzien van een de1' telastleggingen, be
doelt aldus de omvang van deze st1·afjen 
en niet de ttitvoe1·ingsregeling e1·van, te 
weten het uitstel ; het spTeekt zich niet 
tegen als het de wegens een ande1·e 
telastlegging uitgesprolcen stmf beves-

gebrachte WlJZigmg betreft enkel het neer
leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank 
van wat van het bloedmonster overblijft na 
het verstrijken van de termijn tijdens welke 
de bewaring ervan wordt verzekerd door het 
laboratorium dat de tweede analyse heeft 
verricht. 
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tigt en het uitstel intrekt dat doo1· de 
eerste 1'echter werd verleend voor geheel 
of een deel van deze straf (I). (Grand
wet, art. 97.) 

(PIRE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 jtmi I967 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Overwegende dat eiser zijn voorziening 
tot de beslissing over de strafvordering 
heeft beperkt; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel I 0 van het 
koninklijk besluit van IO juni 1959 en 
van de rechten van de verdediging, door
dat het bestreden arrest overweegt dat 
de beklaagde, en niet het openbaar mi
nisterie, moet zorgen voor het verzenden 
van het bloedmonster aan het erkend 
laboratorium dat de beklaagde gekozen 
heeft om een tweede onderzoek te laten 
verrichten, te1·wijl, luidens voormeld arti
kel IO, "indien de betrokkene de analyse 
wil laten verrichten in een ander labo
ratoritun dan dat waar de eerste analyse 
plaatshad, dit laatste, op het hem daartoe 
gedaan verzoek, het bloedmonster zo 
spoedig mogelijk aan het gekozen labo
ratorium overmaakt )) ; te1·wijl in die be
paling de woorden " op het hem daartoe 
gedaan verzoek n dubbelzinnig zijn en 
zo moeten uitgelegd worden dat ze de 
door het openbaar ministerie aan zijn 
laboratorium te geven machtiging in 
zich sluiten om het bloedmonster aan het 
door de beklaagde gekozen laboratorium 
over te zenden ; terwijl in het onderha
vige geval, hoewel eiser regelmatig aan 
de procureur des Konings het afschrift 
van de aanvraag om een tweede analyse, 
dat hij naar een ander, door hem gekozen, 
erkend laboratorium stuurde, heeft doen 
toekomen, het bloedmonster niet naar 
dit laboratorium werd verzonden en dat 
eiser aldus beroofd werd van de hem bij 
voormelde wetsbepaling gegeven verde
digingsmogelijkheid : 

Overwegende dat artikel lO van het 
koninklijk besluit van IO jUJli I959 de 

(1) Het verlenen ofweigeren van het uitstel 
van de uitvoering van de straf door de rechter 
onderstelt de beoordeling van andere elemen
ten dan de ernst aileen van het gepleegde 
feit en de rechter is niet verplicht de redenen 

CASSATIE, 1968. - 5 

overzending van het bloedmonster van
nit het erkend laboratorium waar een 
eerste analyse is verricht, naar dat welk 
de persoon wiens bloed werd afgetapt, 
gekozen heeft met het oog op een tweede 
analyse, niet afhankelijk stelt van een 
machtiging van de ambteml.ar van het 
openbaar ministerie of van de onder
zoeksrechter ; dat het feit alleen dat dezen 
een afschrift van de aanvraag om een 
tweede analyse ontvangen hebben, hen 
niet verplicht zelf aan het eerste labo
ratorium het monster te doen toekomen 
waarvan sprake is in het laatste lid van 
bedoeld artikel I 0 ; 

Overwegende dat het arrest deze wets
bepaling op juiste wijze heeft toegepast 
door te beslissen dat het de taak is van 
het erkend laboratorium door eiser geko
zen om een tweede analyse te verrichten, 
of van de eiser zelf, het erkend labo
ratorium waar de eerste analyse was ver
richt te verzoeken het bloedmonster door 
te zenden; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser niet heeft aangevoerd dat hij 
moeilijkheden heeft ontmoet of op een 
weigering heeft gestuit betreffende de 
overzending van het monster die noch 
hijzelf noch het door hem gekozen erkend 
laboratorium had aangevraagd ; 

Dat het hof van beroep hieruit wette
lijk heeft afgeleid dat de rechten van 
de verdediging van eiser in het onder
havige geval niet geschonden zijn door 
het feit alleen dat een tweede analyse 
niet is verricht ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doo1·dat het arrest het uitstel, 
door de eerste rechter aan eiser verleend 
voor de hoofdgevangenisstraf uitgespro
ken wegens onopzettelijke verwondingen 
en overtreding van artikel 27-I van het 
wegverkeersbesluit (telastleggingen I en 
2-a), intrekt en tot een jaar de duur ver
lengt van het verval van het recht tot 
sturen, dat, hoven een hoofdgevangenis
straf en geldboete, door de eerste rechter 
voor twee maanden was uitgesproken we
gens intoxicatie door alcohol (telastleg
ging 2-b}, op grond dat "de straffen wet
telijk zijn maar niet in verhouding zijn 
tot de zwaarte van de feiten wat de telast-

aan te geven waarom hij meent het uitstel 
niet te moeten verlenen of te handhaven 
(cass., 7 maart 1966, Bull. en PAsro., 1966, 
I, 870). 
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legging 2-b betreft ))' tM·wijl die grond 
strijdig is met het beschikkende gedeelte 
waarbij het uitstel betre:ffende de veroor
deling wegens de telastleggi:ngen 1 en 2-a 
ingetrokken wordt : 

Overwegende dat het hof van beroep 
met de in het middel aangehaalde grond 
de maatstaf van de door de eerste rechter 
uitgesproken stra:ffen heeft bedoeld, en 
niet de wijze van uitvoering van deze 
straffen, te weten het uitstel ; 

Dat het hof dus niet met zichzelf in 
tegenspraak is wanneer het enerzijds de 
straf bevestigt waartoe eiser door de 
eerste rechter wegens de telastleggn:J_
gen 1 en 2-a was veroordeeld en die het 
geacht heeft in verhouding tot de zwaarte 
van het feit te zijn en wanneer het ander
zijds ill feite oordeelt dat er geen grond 
bestond om het uitstel dat de eerste 
rechter voor een deel van die straf had 
verleend, te handhaven; 

Dat het middel, dat op een verkeerde 
uitlegging van het arrest steunt, feitelijke 
grondslag mist ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op stra:ffe 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. 

25 september 1967. - 2 8 kamer. -
Voo1·zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. de 'Vaersegger.- Gelijlcluidencle con
clusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Rigaux (van de balie bij 
het Hof van beroep te Luik). 

28 KAMER. - 25 september 1967. 

VOORZIENING IN CASSATlE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST 
DAT ENKEL EEN VORDERING TOT INOB
SERVATIESTELLING AFWIJST. - VooR
ZIENING v66R DE EINDBESLISSING. 
0NONTV ANKELIJKHEID. 

Is niet ontvanlcelijlc de voo1·ziening inge
steld v66r de eindbeslissing tegen een 
arrest, dat enlcel weigert de inobse1·vatie-

stelling van de belclaagde te bevelen (1). 
(Wetb. van strafv., art. 416.) 

(KREPER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 juli 1967 gewezen door de 
vakantiekamer die als kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van be
roep te Luik optreedt ; 

Overwegende dat dit arrest zich ertoe 
beperkt eisers verzoekschrift tot inobser
vatiestellin.g in de psychiatrische afdeling 
van een strafinrichting te verwerpen ; 
dat het geen eindarrest is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering ; dat het evenmnl recht doet 
over een bevoegdheidsgeschil ; 

Overwegende derhalve dat de voor
ziening, ingesteld v66r het eindarrest, 
voorbarig en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

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

25 september 1967. - 28 kamer. 
Voo1·zitte1', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijlchddencle con
clusie, H. Delange, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 25 september 1967. 

CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER 
VAN JUSTITIE. - STRAFZAKEN. -
VoNNIS DAT EEN VERDAOHTE VEROOR
DEELT DIE REEDS VROEGER WEGENS 
HETZELFDE FElT WERD VEROORDEELD. 
- VERNIETIGING. 

Op de voo1·ziening van de p1·ocureu1·-gene
mal, ingesteld op bevel van cle M iniste1· 
van justitie, ve1·nietigt het Hof het vonnis 
waw·bij een 1'echtbanlc een ve1·dachte 
veroo1•cleelt wegens. een feit wam·voo1' hij 
?'eeds ve?'001'deelcl we1'Cl doo1• een in k1·acht 
van gewijscle gegane beslissing (2). 
(Wetb. van strafv., art. 441.) 

(1) Cass., 14 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1317). 

(2) Cass., 17 oktober 1966 (A1-r. cass., 
1967, biz. 230). 
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(PROOUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN 
OASSATIE, INZARE BERTINOHAMPS.) 

ARREST, 

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

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie, 

"De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van justitie hem bij 
schrijven van 26 juli 1967, Bestuur der 
Wetgeving, nr 130.836/102/APJDiv., uit
drukkelijk bevel heeft gegeven bij het 
Hof overeenkomstig artikel 441 van het 
W etboek van strafvordering aangifte te 
doen van het vonnis, op 2 maart 1967 
gewezen door de Politierechtbank te 
Charleroi, waarbij Leon, Edmond, 
Arthur, GhislainBertinchamps, op 6 april 
1933 te Jumet geboren, veroordeeld is 
wegens overtreding van de artikelen 3 
en 10 van het koniuklijk besluit van 
4 april 1895 en van de artikelen 1 en 9 
van het besluit varr de Regent van 
1 maart 1950, welke feiten op 29 januari 
1966 tussen Charleroi en Namen zijn 
gepleegd; · 

" Deze veroordeling, die in kracht van 
gewijsde is gegaan, is uitgesproke~, of
schoon de voornoemde Bertinchamps 
voor dezelfde feiten reeds was veroordeeld 
bij een in kracht van gewijsde gegaan 
vonnis op tegenspraak van de Politie
rechtbank te Gembloux van 17 mei 1966; 

>> Daar de strafvordering ten gevolge 
van het op 17 mei 1966 gewezen vonnis 
teniet is gegaan, is het vonnis, dat op 
2 maart 1967 in strijd met de regel non 
bis in idem is gewezen, onwettelijk ; 

>> Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
Hof gelieve het aangegeven vonnis te 
vernietigen, te bevelen dat van zijn arrest 
melding zal worden gemaakt .op de kant 
van de vernietigde beslissing en te be
schikken dat er geen grond is tot ver
wijzing; 

>> Brussel, 29 juli 1967. 
>> Voor de procureur-generaal, 

>> De advocaat-generaal, 
>> (get.) Delange>>; 

Gelet op artikel 441 van het W etboek 
van strafvordering, met aanneming van 
de gronden van deze vordering, vernie
tigt het aangegeven vonnis van 2 maart 

1967 van de Politierechtbank te Char
leroi ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; beschikt dat er 
geen grond is tot verwijzing. 

25 september 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1· en Verslaggevm·, H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclttsie, H. Delange, ad
vocaat-generaal. 

2e RAMER. - 26 september 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND· 
SLAG VOLGENS EEN FORFAITAIR TARIEF 
OVEREEN:KOMSTIG ARTIREL 28 VAN DE 
GECOiiRDINEERDE WETTEN BETREF· 
FENDE DE INROMSTENBELASTINGEN.
GEEN VERPLIOHTING VOOR DE ADMI· 
NISTRATIE OP DEZELFDE WIJZE VAN 
RAMING DE BELASTBARE IN:KOMSTEN 
OVER DE LATERE DIENSTJAREN VAST 
TE STELLEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND· 
SLAG VOLGENS EEN FORFAITAIR TARIEF, 
- GEEN BELETSEL VOOR DE TOEPAS· 
SING OP LATERE DIENSTJAREN VAN DE 
WIJZE VAN RAMING VAN DE BELAST· 
BARE WINSTEN BIJ VERGELIJ:KING MET 
DIE VAN SOORTGELIJRE BELASTING· 
PLIOHTIGEN, OVEREENROMSTIG DE 
EERSTE ZIN VAN ARTIREL 28 VAN DE 
GEOOORDINEERDE WETTEN BETREF· 
FENDE DE IN:KOMSTENBELASTINGEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
ANNUALITEIT VAN DE BELASTING. -
REGEL GESTELD BIJ ARTI:KEL 32, § 1, 
LID 1, VAN DE GEOOORDINEERDE WET
TEN BETREFFENDE DE INROMSTEN • 
BELASTINGEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG.- BEOORDELING VAN DE BEWIJS· 
:KRACHT VAN DE DOOR DE ADMINISTRA· 
TIE AANGEVOERDE GEGEVENS EN VAN 
DIE WELKE DE BELASTINGPLICHTIGE 
ERTEGEN INBRENGT. - SOEVEREINE 
BEOORDELING. 

1° Zo de administratie de door de belasting. 
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plichtige behaalde winsten over sommige 
dienstjat•en lean vaststellen bij toepassing 
van een jorjaitai1· ta1·iej, is zij niet ge
bonden doo1· deze wijze van 1·aming van 
de belastbare inleomsten over de late?'e 
dienstja1·en daar de bewijselementen 
wellee de administmtie dienaangaande 
lean laten gelden van het ene dienstjaar 
tot het andere leunnen ve1·schillen. (Ge
coiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 28 en 55.) 

2o De omstandigheid dat het bedmg van 
de belastban winsten van de belasting
plichtige bepaald is volgens een jo1·
jaitai1· tm·ief is geen wettelij le beletsel 
voo1· de toe1Jassing op de late1·e dienst
jaren van de methode van raming van 
bedoelde winsten bij vm,gelijleing met 
die van soortgelijlee belastingplichtigen, 
ove1·eenleomstig de eerste zin van arti
leel 28 van de gecoo1·dinee1'de wetten (1). 

3° De 1·egel van de annualiteit van de 
belasting, wellee wo1·dt gesteld bij aTti
leel 32, § 1, licl 1, van de gecoo1·dineM·de 
wetten betretfende de inleomstenbelas
tingen, sclwijjt voo1· dat, tot vaststelling 
van de grondslag van de belasting ove1· 
het lopend belastingjaar, t•eleening moet 
w01·den gehouden met de vastgestelde 
of VM'moedelijlee inleomsten hetzij van 
het vo1'ig ,iaar indien het belastingschtbl
digen geldt die een boelehmbding per 
btwgM·lijle jaar voe1·en, hetzij van het 
jaarlijles boelejaar tijdens het lopend 
jaa1· afgesloten indien het andere belas
tingschuldigen geldt. 

4° De jeitenrechte1· beoo1·deelt soeve1·ein de 
bewijslemcht van de door de adminis
tTatie aangehaalde gegevens om de be
lastbare grondslag vast te stellen, alsoole 
die van de door de belastingplichtige 
als tegenbewijs oveTgelegde gegevens (2). 

(PEPINSTER, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEJN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1965 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

(1) Raadpl. cass., 18 december 1956 (Bull. 
en PAsrc., 1957, I, 422). 

(2) Cass., 19 april 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1054), 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 28 van de geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, doonlat het bestreden 
arrest, met betrekking tot de exploitatie 
van het cafe-restaurant « As Ouhes », 
heeft gesteld dat, aangezien eiser geen 
regelmatig gevoerde boekhouding of 
bewijskrachtige gegevens overlegt, te
recht de procedure van vergelijking is 
toegepast, te1·wijl het vaststond dat de 
inkomsten van eiser sinds verscheidene 
jaren, overeenkomstig een forfaitair tarief 
waren vastgesteld, en, bovendien, uit 
de gegevens van de zaak blijkt dat eiser 
positieve, objectieve en controleerbare 
gegevens heeft aangevoerd, die de stel
ling konden staven dat de taxatie bij 
vergelijking willekeurig en onwettelijk 
was : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de door het middel 
aangevoerde omstandigheid dat het be
drag van de belastbare winsten van eiser 
sinds verscheidene jaren overeenkomstig 
een forfaitair tarief was vastgesteld, 
wettelijk geen beletsel is voor de toepas
sing, over latere dienstjaren, van de 
procedure tot raming van geno8lnde win
sten door vergelijking met die van soort
gelijke belastingplichtigen, overeenkom
stig artikel 28 van de gecoiirdineerde 
wetten; 

Overwegende dat de regel van het 
eenjarig karakter van de belasting, ver
meld in artikel 32, § 1, lid 1, van de 
gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, voorschrijft dat, 
tot vaststelling van de grondslag van de 
belasting over het lopend belastingjaar, 
rekening moet worden gehouden met de 
vastgestelde of vermoedelijke inkomsten, 
hetzij van het vorig jaar, indien het 
schatplichtigen geldt die een boekhouding 
per burgerlijk jaar voeren, hetzij van 
het jaarlijks boekjaar tijdens het lopend 
jaar afgesloten, indien het andere schat
plichtigen geldt; 

Overwegende dat uit die bepaling volgt 
dat, hoewel de administratis de door 
de belastingplichtige behaalde winsten 
over sommige dienstjaren kan vaststellen 
bij toepassing van een forfaitair tarief, 
ze niet gebonden is door die wijze van 
raming van de belastbare inkomsten 
over de latere dienstjaren, daar de belast
bare grondslag van elk dienstjaar, met 
inachtneming van de door de belasting
plichtige uitgeoefende activiteit, wordt 
bepaald volgens de inkomsten die hij 
werkelijk heeft behaald; dat de bewijs-
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elementen welke de administratie dien- ' 
aangaande kan laten gelden, van het 
ene dienstjaar tot het andere kunnen 
verschillen ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del naar recht faalt ; 

Wat het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat de feitenrechter soe
verein, in feite, de bewijswaarde beoor
deelt van de gegevens die de adminis
tratie heeft aangevoerd om de belastbare 
grondslag te bepalen, alsook van de door 
de belastingplichtige overgelegde gege
vens van tegenbewijs; 

Dat het arrest, dat vaststelt dat de 
door eiser aangevoerde gegevens niet 
bewijskrachtig zijn, wettelijk beslist dat 
de administratie gerechtigd was om de 
belastbare grondslag, zowel voor het ene 
als voor het andere bedoelde dienstjaar, 
te ramen bif toepassing van de methode 
van vergelijking met de winsten van 
soortgelijke belastingplichtigen, de ver
werping verantwoordt van de kritieken 
die eiser heeft geleverd omtrent de dien
aangaande door de administratie in. aan
merking genomen gegevens, en de grief 
afgeleid uit het zogenaamd willekeurig 
of onwettelijk karakter van de taxatie 
van de hand wijst; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van het beginsel dat de 
belasting eenjarig is, doo1·dat het bestre
den arrest, evenals de administratie, 
heeft gesteld dat subsidies, die voor een 
termijn van vijftien jaar aan eiser worden 
toegekend en slechts in verhouding van 
een vijftiende per jaar worden verkregen, 
integraal moesten worden · belast als 
winsten van een zelfde jaar, dat als jaar 
van de inning wordt beschouwd : 

Overwegende dat het middel de wets
bepaling niet opgeeft die geschonden is ; 

Dat hieruit volgt dat het middel niet 
ontvankelijk is ; 

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

26 september 1967. - 2e kamer. 
V oorzitter, H. van Beirs, voorzitter. 
Verslaggever, H. de Waersegger. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Ganshof van 
der Meersch, eerste advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Fally. 

2e KAMER.- 26 september 1967. 

CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE BE
LASTINGEN. - MIDDEL DAT AAN DE 
RECHTER VERWIJT GEEN ANTWOORD 
TE HEBBEN VERSTREKT OP EISERS CON· 
CLUSIE, DOCH DE EIS, RET VERWEER · 
OF DE EXCEPTIE WELKE ONBEANT
WOORD GELATEN WERDEN NIET PRE· 
CISEERT. - N lET ONTV ANKELIJK MID
DEL. 

Is niet ontvankelij k het middel dat aan 
de 1·echter ve1·wijt geen antwoo1·d te heb
ben verstTekt op eise1·s conclusie, doch 
de eis, het ve1·weeT, of de exceptie welke 
onbeantwoonl gelaten wenlen, niet p1·e
ci.seert. (Grondwet, art. 97.) 

(ROUFFART, T. BELGISCHE STAAT, 
MnhSTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 3 mei 1965 door het 
Hof van beroep te Luik, rechtdoende 
op verwijzing; 

Gelet op het arrest op 26 november 
1963 door het Hof gewezen (1); 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97, 112 van de 
Grondwet, 55, 56 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoordi
neerd bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, dooTdat het bestre
den arrest, om het door eiser voorge
dragen verweer te verwerpen volgens 
hetwelk de door de taxateur gedane ra
ming willekeurig was, aanvoert dat eiser 
het bewijs niet levert dat de raming 
van de belastbare grondslag niet gerecht
vaardigd was, noch dat de administratie 
een vergissing heeft begaan, te1·wijl in 
geval van ambtshalve taxatie de belas
tingplichtige twee middelen heeft : 1° of
wei het juiste cijfer van zijn inkomsten 
bewijzen, 2° ofwel het willekeurig karak
ter van de door de administratie gedane 
schatting bewijzen, en het mislukken van 
een van de middelen niet tot gevolg heeft 
dat het tweede middel, dit is de bewijs
levering van het willekeurig karakter, 
moet worden geweerd, en do01·dat het 
arrest niet antwoo1·dt op de talrijke argu-

(1) Bull. en PASIC., 1964, I, 329. 
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menten die regelmatig bij conclusie zijn 
aangevoerd (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

I. In zover het middel het arrest ver
wijt het recht te hebben miskend dat de 
belastingplichtige, in geval van ambts
halve taxatie, heeft om het willekeurig 
karakter van de aansla.g in te roepen : 

Overwegende dat, blijkens het bestre
den arrest, de betwiste aanslagen ambts
halve zijn gevestigd en eiser er zich toe 
beperkt heeft het willekeurig karakter 
van de door de administratie gedane 
raming van de belastbare grondslagen 
in te roepen ; 

Overwegende dat de belastbare in
komsten van 1955 en 1956 welke de 
administratie eerst had vastgesteld en 
eiser had erkend, respectievelijk met 
200.000 en 300.000 frank werden ver
meerderd op grand van vermoedens waar
nit de ontoereikendheid van die inkom
sten bleek, namelijk de door soortgelijke 
belastingplichtigen erkende winsten, de 
levenswijze van eiser, het in zijn « ver
mogenstoestand" op 31 december 1956 
vastgesteld tekort van 469.595 frank; 
dat het arrest aan de andere kant onder
streept << dat de boekhouding van de be
trokkene niet in aanmerking kan gena
men worden daar ze op de meest onzin
nige wijze werd gehouden ll ; 

Overwegende dat het arrest, na vast
stelling dat eiser, bij akte van 7 februari 
1958, « onvoorwaardelijk akkoord » ging 
met de vermeerderingen van 200.000 
en 300.000 frank, onder het enige voor
behoud « van een herziening van het 
verleden >J indien, uit de boekhoudkun· 
dige verrichtingen van de deskundige X ... 
« zou volgen dat de bedoelde supple
menten overdreven zijn ,, erop wijst dat 
eiser, die deze verrichtingen niet heeft 
overgelegd, zelfs niet heeft aangevoerd 
dat ze zouden hebben aangetoond << dat 
de belastbare grondslagen ... verkeerd 
of overdreven zouden zijn >l ; 

Dat, na te hebben gewezen op het 
recht dat de belastingplichtige heeft om 
de vermoedens waarop de administratie 
steunt te bestrijden door het bewijs te 
leveren van een vergissing, het arrest 
vaststelt dat eiser dit bewijs niet levert ; 

Overwegende dat uit die redenen volgt 
dat het hof van beroep, in strijd met 
wat het middel onderstelt, niet hierop 
heeft gesteund dat eiser, die ambtshalve 
belastbaar is, het bewijs moest leveren 
van het juiste cijfer van zijn inkomsten, 
maar op het feit dat hij, bij het aanvoeren 
van het willekeurig karakter van de ra-

ming van de belastbare grondslagen, het 
bewijs niet had gebracht dat wettelijk 
vereist is om dit verweer te gronden, te 
weten, in het onderhavige geval, het be
wijs dat de administratie op onjuiste 
feiten zou hebben gesteund of dat ze uit 
de door haar aangevoerde feiten onrede
lijke gevolgtrekkingen zou hebben afge
leid; 

Dat het middel dienaangaande niet 
kan worden aangenomen ; 

II. In zover het middel het arrest ver
wijt dat het de conclusie van eiser niet 
heeft beantwoord : 

Overwegende dat het middel de door 
eiser bij zijn conclusie aangevoerde vor
deringen, verweer of excepties niet pre
ciseert, die het arrest niet zou hebben 
beantwoord ; 

Dat het middel dienaangaande niet 
ontvankelijk is ; 

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

26 september 1967. - 2e kamer. 
V oorzitter, H. van Beirs, voorzitter. 
Verslaggever, H. Perrichon. - Gelijk
luiaende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, eerste advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 26 september 1967. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP. 
- RECHT VOOR HET HOF VAN BEROEP 
UITSPRA..A.K TE DOEN OP DE OONCLUSIE 
VAN DE TEGENWOORDIGE PARTIJ WAN
NEER BIJ HET OPROEPEN VAN DE ZA.A.K 
DE ANDERE PA.RTIJ VERSTEK LAAT 
GA.AN.- RECHT AFHANKELIJK VAN DE 
VOORWA.A.RDE DAT EEN OPROEPING 
DOOR DE GRIFFIE BIJ EEN TER POST 
A.ANGETEKENDE BRIEF AAN DE IN HET 
BEROEP OPGEGEVEN WOONPLA..A.TS VAN 
DE VERSTEKMA.KENDE PARTIJ GEZON~ 

DEN WERD. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AA.NGIFTE. - AANGIFTE DIE NIET 
MONDELING KAN WORDEN GEDAAN 
DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE ZELF 
NOCH DOOR ZIJN GEMAOHTIGDE. 

go REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - DIRECTE BELAS-



TINGEN. - BELASTINGPLICHTIGE DIE 
ZICH ERTOE BEPERKT TE BEWEREN DAT 
DE ADMINISTRATIE VERVALLEN WAS 
VAN RET RECHT EEN AANVULLENDE 
AANSLAG TE VESTIGEN ZONDER DE 
GROND VAN DIT VERWEER NADER TE 
BEPALEN. - ARREST DAT DE AMBTS
HALVE VESTIGING VAN DE AANSLAG 
REOHTVAARDIGT. - REGELMATIG MET 
REDENEN OMKLEED ARREST. 

1° A1·tikel 11 van de wet van 6 septembe1· 
1895, vervangen bij a1·tikel 1 van de 
wet van 23 juli 1953, stelt het 1'echt voor 
het hof van be1·oep uitspmak te doen op 
de conclusie van de aamvezige pa1·tij 
wanneer bij het oproepen van de zaak de 
andere partij ve1·stek laat gaan, niet 
afhankelijk van de ontvangst doo1• deze 
partij van de op1·oeping, maa1· van het 
zenden doo1· de g1·itfie van een 1·egelmatige 
oproeping bij een tM' post aangetekende 
b1·ief (1) aan de in het beroep opgegeven 
woonplaats. 

2o De bij M~ikel 53, § 1, van de gecoo1·di
nee1·de wetten betrefjende de inkomsten
belastingen bedoelde aangijte van de 
belastbare inkomsten lean niet mondeling 
worden gedaan door de belastingplichtige 
zelf noch doo1· zijn gemachtigde. (Geco
ordineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 53 ; kon. besl. 
van 22 september 1937, art. 35.) (Im
pliciete oplossing.) 

3o Is 1·egelmatig met 1wlenen omkleed het 
a1·1·est wam·bij het hof van be1·oep de 
ambtshalve vestiging van een aanslag 
1'echtvaMrligt, in antwoo1·rl op het ver
weer van rle belastingplichtige die zich 
ertoe bepe1'kt te beweren rlat de arlmi
nist1·atie ve1·vallen was van het 1·echt 
een aanvullende aanslag te vestigen, 
zonrleT rle g1·ond van dit venveM' narle1· 
te bepalen en zonde1· te stellen rlat deze 
aanvullende belastingen geen bet1·ekking 
hadrlen op rle aanslagen wam·tegen de 
1·eclamatie geTicht was. (Grondwet, 
art. 97.) 

(OHAUVEL, T. BELGISOHE STAAT, 
1\'IINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARltEST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 oktober 1964 door het Hof 
van beroep te Brnssel gewezen ; 

(1) Cass., 29 mei 1962 (Bull. en PAsro., 
1962, I, 1112); raadpl. cass., 13 oktober 1964 
(ibid., 1965, I, 160) en de noot getekend W. G. 
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Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en ll van de wet van 6 sep
tember 1895 betreffende de fiscale aan
slagen inzake directe belastingen, zoals 
ze gewijzigd is bij artikel 1 van de wet 
van 23 jnli 1953, doordat het bestreden 
arrest verklaart dat eiser, « hoewel hem 
regelmatig bericht is gestnurd bij ter 
post aangetekende brieven, niet zelf 
noch iemand voor hem verschijnt "• ter
wijl eiser geen oproeping had ontvangen 
en dns niet regelmatig was opgeroepen : 

Overwegende dat artikel 11 van de 
wet van 6 september 1895, hetwelk ver
vangen is bij artikel 1 van de wet van 
23 jnli 1953, het recht voor het hof van 
beroep om nitspraak te doen op de con
clnsie van de aanwezige partij, wanneer 
bij het oproepen van de zaak de andere 
partij verstek laat gaan, niet afhankelijk 
maakt van de ontvangst door laatstge
noemde partij van de oproeping, maar 
van het zenden door de griffie van een 
oproeping bij een ter post aangetekende 
brief aan de in het beroep opgegeven 
woonplaats ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat die formaliteit regelmatig verricht 
werd; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schendin.g van de artikelen ll en 14 
van de wet van 6 september 1895 be
treffende de fiscale aanslagen inzake 
directe belastingen, zoals ze gewijzigd 
is bij artikel 1 van de wet van · 23 jnli 
1953, doo1•dat het hof van beroep, na 
op 10 september 1964 een arrest tot 
samenvoeging van de zaken te hebben 
uitgesproken, op welke datum eiser zoge
zegd was opgeroepen, zonder kennisge
ving van het op 10 september 1964 ge
wezen arrest of zonder nieuwe oproeping 
van eiser, de behandeling en de berech
ting van genoemde zaken heeft voort
gezet, te1·wijl het arrest tot samenvoeging 
aan eiser moest worden betekend (scherr
ding van artikel 14 van de wet van 6 sep
tember 1895) en · deze opnieuw moest 
worden opgeroepen na de uitspraak van 
dit arrest (schending van artikel 11 van 
de wet van 6 september 1895) : 

Overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof voorgelegde stukken volgt 
dat de zaken 18394, 20096, 20382 en 
22076 op de terechtzitting van 10 sep
tember 1964 van het hof van beroep 
werden opgeroepen, dat het hof van 
beroep, op dezelfde terechtzitting, een 
arrest wees waarbij het, gelet op de 
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samenhang, de samenvoeging van zaken 
beval en onverwijld de behandeling ervan 
voortzette ; 

Overwegende dat eiser niet aanvoert 
dat « de oproeping bij ter post aangete
kende brief ll, waarvan het arrest gewag 
maakt, niet alle samengevoegde zaken 
betrof; 

Overwegende dat het arrest tot samen
voeging van die regelmatig opgeroepen 
zaken niet aan eiser moest worden bete
kend alvorens de zaken verder te behan
delen ; dat de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen een dergelijke kennis
geving niet voorschrijven; dat der}lalve 
de behandeling, zonder nieuwe oproeping, 
op dezelfde terechtzitting kon worden 
voortgezet ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat het bestreden arrest 
niet aritwoordt op het middel aangevoerd 
in het beroep tegen de beslissing van de 
directeur van 7 maart 1957, waarbij 
eiser deed gelden dat de aanvullende 
aanslagen verjaard waren : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat eiser betwistte 
dat de administratie gerechtigd was de 
bedoelde aanslagen ambtshalve te ves
tigen en dienaangaande aanvoerde dat 
hij, in persoon of bij gemachtigde, mon
deling aangifte had gedaan van zijn 
belastbare inkomsten; dat het arrest om 
niet door de voorziening bekritiseerde 
redenen dit verweer verwerpt ; 

Dat hieruit volgt dat het arrest, het
welk de ambtshalve vestigil1g van de 
aanslagen billnen de buitengewone ter
mijn rechtvaardigt op grand van het 
ontbreken van aangifte, de redenen heeft 
vermeld die leidden tot het verwerpen 
van de enkele stelling dat voor de aan
vullende aanslagen welke de directem· in 
zijn beslissn1g van 7 maart 1957 had opge
legd de vervaltermijn verstreken was, 
nu eiser de grondslag van dit verweer 
niet anders preciseerde en niet staande 
hield dat die aanvu.llende belastingen 
geen betrekking hadden op de aanslagen 
waartegen de reclamatie was gericht; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

26 september 1967. - 28 lmmer. 
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. 

Verslaggever, H. Trousse. - Gelijklui
dende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, eerste advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 28 september 1967. 

1° TRAMS. -BESTUURDERS VAN SPOOR
VOERTUIGEN. - VERPLICHTING TE 
VERTRAGEN OF ZELFS TE STOPPEN IN 
GEVAL VAN STREMMING IN RET VER
KEER.- STREMMI~G.- BEGRIP. 

2° CASSATIE.- OMVANG.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ 
DE GANSE AANSPRAKELIJKHEID VOOR 
EEN ONGEVAL TEN LASTE VAN DE BE
STUURDER VAN EEN VOERTUIG WORDT 
GELEGD. - REOHTER DIE ONWETTE
LIJK BESLIST HEEFT. DAT DE BESTUUR
DER VAN EEN ANDER VOERTUIG NIET 
ZELF EEN FOUT HEEFT BEGAAN DIE HET 
ONGEVAL HEEFT VEROORZAAKT. 
0ASSATIE DIE ZICH NIET UITSTREKT 
TOT DE BESLISSING DAT DE EERSTE 
BESTUURDER EEN FOUT HEEFT BE
GAAN W AARVOOR HIJ AANSPRAKELIJK 

IS. 

1° In artikel 6 van het koninklijlc besluit 
van 27 januari 1931, gewijzigd bij a?'ti
kel 1 van het koninklijk besluit van 
26 augu.stus 1938, dat, in lid 5, de be
stuurders van spoorvoertuigen verplicht 
te ve1·tragen of zelfs te stoppen wannee1· 
er zich een stremming in het verkeer 
voordoet, moet de laatstbedoelde term 
begrepen wo1·den in zijn geb1·uikelijke 
zin en impliceert hij dus geen plumliteit 
noch onbeweeglijlcheid van de factoren 
die de opstopping van de do01·gang op 
de spooTweg veroorzalcen (1). 

2° JiV anneer een a1·1·est, dat beslist dat de 
bestuu1·der van een voe?·tuig alleen aan
spTalcelijk is voo1· de gevolgen van een 
ongeval, wo1·dt ve1·nietigd omclat de 
1·echter onwettelijk beslist heeft dat de 
besttm1·de1• van een ander voe1·tuig niet 
zelf een fout heeft begaan die het on
geval heeft veroo1'Zaalct, strekt de ver
nietiging zich niet uit tot de beslissing 
dat de eerste bestuu1·der een fout heeft 
begaan waa1·voor hij aanspralcelijlc is (2). 

(1) Raadpl. cass., 22 september 1964 (Bull. 
en PAsiC., 1965, I, 71). 

(2) Cass., 14 februari 1966 (Bull. en PA
src., 1966, I, 766); raadpl. cass., 18 september 
1967, supra, blz. 85. 
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(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « JULIEN 
PRAET EN oie », T. MAATSOHAPPIJ VOOR 
INTEROOMMUNAAL VERVOER TE BRUS
SEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 januari 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 6, inzonderheid 
lid 5, van het koninklijk besluit van 
27 ja)J.uari 1931 houdende politieregle
ment voor de exploitatie van de door 
de regering vergunde of te vergunnen 
tramwegen, genomen in uitvoering van 
de wet van 9 juli 1875, zoals gewijzigd 
bij het eerste artikel van het koninklijk 
besluit van 26 augustus 1938, 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, doo1·dat het bestreden arrest, 
na te hebben vastgesteld dat een aan
rijding heeft plaatsgehad op het kruis
punt van de Ninoofse poort te Brussel 
tussen een tram die door de aangestelde 
van verweerster bestuurd was en een 
vrachtwagen door de aangestelde van de 
verzekerde van eiseres bestuurd, en dat 
deze laatste fouteP. begaan had die tot 
zijn aansprakelijkheid aanleiding gaven, 
beslist dat geen eP.k;ele fout aan de aan
gestelde van verweerster kan worden 
toegeschreven, op grond dat het door 
eiseres aangevoerde artikel 6, lid 5, waar
bij de bestuurder van een tram de ver
plichtiP.g wordt opgelegd te vertragen 
of zelfs te stoppen wanneer er zich een 
stremming op het spoor voordoet, niet 
op de feiten van de zaak toegepast kon 
wordeP., aangezien het woord « stretn
ming » « in dit geval voornamelijk een 
opstopping betekent te wijten hetzij aan 
opeengehoopt materiaal, hetzij aan een 
of meer op het spoor stilstaande voer
tuigen die niet verder kunnen, hetzij 
aan een samenloop van mensen », en 
aangezien de vrachtwagen van de ver
zekerde van eiseres niet op het ogenblik 
van de aanrijding stilstoP.d omdat hij 
niet verder kon, terwijl, eerste onde1·deel, 
het woord « stremming », dat in artikel 6, 
lid 5, voorkomt, in gee)]. enkele wettekst 
wordt bepaald en de rechter dus de draag
wijdte ervan moet bepalen volgens de 
gebruikelijke zin van dit woord en naar 
de geest van het reglement op het weg
verkeer ; te1·wijl het woord « stremming >> 

in zijn gebrnikelijkEl zin niet noodzakelijk 
het « onbeweeglijk zijn » van een of meer 
voertuigen op het spoor insluit en het 
arrest, wanneer het op volstrekte wijze 
stelt dat een over het spoor rijdend voer- , 

tuig in geen geval een stremming kan 
uitmaken in de zin van artikel 6, lid 5, 
aan de tekst een element heeft toege
voegd dat er niet in voorkomt, het 
woord '' stremmiP.g » een betekenis heeft 
gegeven die het gewooP. niet heeft en 
door deze verkeerde uitlegging de wets
bepaling heeft geschonden waarop het 
gegrond is ; terwijl, tweede onderdeel, het 
arrest in het onderhavig geval geen om
standigheid vermeldt waaruit zou blijken 
dat, ondanks de stremming op het spoor 
veroorzaakt door de aanwezigheid van 
de vrachtwagen bestuurd door de aange
stelde van de verzekerde van eiseres, de 
aangestelde van verweerster de mogelijk
heid en bijgevolg de verplichting niet 
had te vertragen ; terwijl het arrest, door 
te beslissen, op grond vaP. die enige op
gegeven reden, dat de aangestelde van 
de verzekerde va)J. eiseres alleen en geheel 
aansprakelijk is en dat de aangestelde 
van verweerster geen enkele font heeft 
begaan hoewel hij iP.gevolge de strem
ming veroorzaakt door het voertuig van 
de aangestelde van de verzekerde van 
eiseres moest vertragen, zijn beslissing 
niet wettelijk heeft gerechtvaardigd en 
artikel 6, lid 5, van het koninklijk besluit 
van 27 januari 1931 evenals artikel 1382 
van het Burgerlijk W etboek heeft ge
schonden : 

Overwegende dat eiseres niet ontkende 
dat de tram die de tractor van haar ver
zekerde aanreed, voorrang had ; dat ze 
nochtans als verweer tegenwierp dat de 
bestuurder van de tram in elk geval, 
volgeP.S artikel 6, lid 5, van het konink
lijk besluit van 27 januari 1931, zoals 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
26. augustus 1938, moest vertragen of 
zelfs stoppen wanneer het, ten gevolge _ 
van stremming in het verkeer, wat vol
gens haar hier het geval was, gevaarlijk 
was de snelheid te behouden of zelfs 
verder te rijden; 

Dat het hof van beroep, rechtdoende 
met eigen motieven, op dit verweer ant
woordt dat het doorrijden van een voer
tuig v66r een tram « normaal voor deze 
geen " stremming » kan betekeP.en, daar 
dit woord voornamelijk in dit geval een 
opstopping betekent te wijten hetzij aan 
opeengehoopt materiaal hetzij aan een 
of meer op het spoor stilstaande voer
tuigen die niet verder kuP.nen, hetzij aan 
een samenloop van mensen » ; 

Overwegende dat nu het woord « strem
ming » niet in de wet bepaald is, het moet 
begrepen worde)J. in zijn gebruikelijke 
zin, dit is « opstopping van een door
gang»; 



- 138 

Dat het begrip niet noodzakelijk af
hangt van de pluraliteit noch van de 
onbeweeglijkheid van de factor of de 
factoren die de bedoelde opstopping 
teweegbrachten ; 

Overwegende dat de feitenrechter, 
door dit begrip binnen de door hem ge
stelde grenzen te beperken en, op grond 
van de door hem eraan gegeven bepaling, 
het verweer van eiseres te verwerpen, de 
in het middel aangeduide bepalingen 
heeft geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
is om het tweede middel te onderzoeken, 
dat geen ruimere cassatie kan meebren
gen, vernietigt het bestreden arrest, be
halve in zover het beslist dat de aan
gestelde van de verzekerde van eiseres een 
fout begaan heeft die tot zijn aansprake
lijkheid aanleiding geeft ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

28 september 1967. - 1e kamer. -
Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.
V erslaggever, H. Valentin. - Gelijklui
dende concblsie, H. Delange, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Struye en 
Fally. 

1 e KAMER. - 28 september 1967. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
;LIJKE ZAKEN.- MIDDE;L DAT AAN DE 
FEITENRECHTER VERWIJT GEEN ANT
WOORD TE HEBBEN VERSTREKT OP 
EEN CONC;LUSIE. - PASSEND ANT· 
WOORD. - MIDDE;L DAT FEITE:LIJKE 
GRONDS:LAG MIST. 

2° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN. 
- BURGERLIJKE ZAKEN.- VERWER· 

, PING VAN EEN AANBOD VAN BEWIJS 
DOOR GETUIGEN.- ARREST DAT VAST· 
STE;LT DAT DE AAJ'JGEVOERDE FElTEN 
ONNAUWKEURIG ZIJN EN VAN NU AF 
DOOR EEN VERKLARING ZIJN TEGENGE· 
SPROKEN.- WETTELIJKE BESLIS.SING. 

1° Mist feitelijke g1•ondslag het middel 
dat aan de feitenrechte?· verwijt geen 

antwoo1·d te hebben verstrekt op een con
clusie, wanneer hierop expliciet of im
pliciet in de bestreden beslissing een 
passend antwoo1·d is verst1·ekt. 

2o De ve1·werping van een aanbod van 
bewijs door getuigen wo1·dt in burger
lijke zaken wettelijk gerechtvaardigd 
doo?' het a1•rest, dat vaststelt dat de aan
gevoenle feiten onnauwkeurig zijn en 
van nu af door een verklaring van de 
partij zijn tegengesprolcen. 

(M ... , T. DE H ... EN DE S .. q. q., 
VOOGD ad hoc.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 mei 1966 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van . de 
Grondwet en, bijgevolg, van de artike
len 312 en 313, inzonderheid lid 1, van 
het Burgerlijk Wetboek, welk artikel 313 
gewijzigd is bij de wetten van 20 maart 
1927, enig artikel, en van 10 februari 
1958, artikel 1, d, dom·dat het bestreden 
arrest, om de door verweerder inge
stelde rechtsvordering tot ontkenning 
van vaderschap gegrond te verklaren en 
de beschuldiging van overspel van eiseres, 
welke daarvan de voorwaarde was, be
wezen te verklaren, de morele onmoge
lijkheid van de echtgenoten om gedu
rende het wettelijk tijdperk van de 
bevruchting gemeenschap te hebben, 
bewezen acht, terwijl het niet antwoordt 
op het middel dat eiseres hieruit a:fieidt 
dat genoemde verwe_erder zelf aa~ . de 
door haar ingestelde e1s tot echtschmdmg 
de exceptie van verzoening had tegen
geworpen en dat de Recht bank van eerste 
aanleg te Brussel die exceptie gegrond 
had verklaard, zodat de feitenrechter 
de verplichting niet is nagekomen zijn 
beslissing overeenkomstig de wet met 
redenen te omkleden : 

Overwegende dat na te hebben beslist, 
zonder deswege te worden bekritiseerd, 
dat het wettelijk tijdperk van de ?e: 
vruchting tussen 11 maart 1962 en 9 JUh 
1962 ligt, en na erop te hebben gewezen 
dat eiseres, op 16 juni 1963, aan de politie. 
had verklaard dat zij sinds verscheidene 
jaren gescheiden leefde van haar man, . 
het arrest vaststelt dat het overspel van 
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eiseres gedurende het wettelijk tijdperk 
van de bevruchting bewezen is op grond 
van het door eerste verweerder over
gelegde strafdossier en dat de morele 
onmogelijkheid van de echtgenoten om, 
gedurende dit tijdperk, gemeenschap te 
hebben, uit hun feitelijke scheiding ge
durende dit tijdperk en uit het wan
gedrag van eiseres voortvloeit ; 

Overwegende, enerzijds, dat hieruit 
volgt dat, ver van te stellen dat het over
spel van eiseres voortvloeide uit de mo
rele onmogelijkheid van de echtgenoten 
om gedurende het wettelijk tijdperk van 
de bevruchting gemeenschap te hebben, 
het arrest integendeel die onmogelijkheid 
afleidt, onder andere, uit het wangedrag 
van eiseres en uit het overspel dat het 
door de gezamenlijke gegevens van het 
door eerste verweerder overgelegde straf
dossier bewezen verklaart ; 

Overwegende dat, anderzijds, het ar
rest, door te stellen dat deze onmogelijk
heid, bovendien, voortvloeide uit de 
feitelijke scheiding van de echtgenoten 
« gedurende genoemd tijdperk ,, na de 
verklaring te hebben vermeld die eiseres 
op 16 juni 1963 aan de politie heeft afge
legd, aanneemt dat, zoals de eerste ver
weerder het betoogde, de feitelijke her
eniging van de echtgenoten, door eiseres 
opgeworpen tegen de rechtsvordering tot 
ontkenning van. vaderschap, niet gedu
rende het wettelijk tijdperk van de 
bevruchting is tot stand gekomen, en 
aldus passend dit verweer beantwoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 312 en 
313, inzonderheid lid 1, van het Burger
lijkWetboek, welk artikel 313, in lid 1, 
gewijzigd is bij de wet van 10 februari 
1958, artikel 1, 1319 tot 1322 van het 
Burgerlijk W etboek, 387 van het Straf
wetboek en 97 van de Grondwet, doo1·dat 
het bestreden arrest het overspel van 
eiseres, dat een van de voorwaarden is 
van de door de eerste verweerder inge
stelde rechtsvordering tot ontkenning 
van vaderschap, bewezen iwht, en val
gens de redenen van deze beslissing, 
enerzijds, eiseres, tijdens een poging 
tot constatering, aan de politie van 
Brussel heeft verklaard dat zij sinds 
verscheidene jaren gescheiden leefde van 
haar man, anderzijds, de morele onmoge
lijkheid om gedurende het wettelijk tijd
perk van de bevruchting gemeenschap 
te hebbe:n voortvloeit uit de feitelijke 
scheiding van de echtgenoten gedurende 
dit tijdperk en uit het wangedrag van 

eiseres, het enige bezoek dat bij het docu
ment van 24 januari 1963 (lees : 1962) 
is toegestaan, buiten het wettelijk tijd
perk van de bevruchting valt, en er 
geen grond bestaat om eiseres toe te 
staan het bewijs te leveren va:n de drie 
feiten die zij bij conclusie had aange
voerd, daar die feite:n in onnauwkeurige 
bewoordingen zijn opgegeven, ze gedeel
telijk buiten het wettelijk tijdperk van 
de bevruchting vallen, en nu reeds on
waar bevo:nden zijn i:ngevolge de ver
klaring van eiseres aan de politic te 
Brussel, te~·wijl, ee~·ste onderdeel, de ont
moetingen, het uitgaan en de avonden 
van de echtgenoten gedurende een be
paalde periode, waarvan eiseres aanbood 
het bewijs te leveren, niet onverenigbaar 
zijn met een sinds verscheidene jaren 
bestaande scheiding en het arrest, door 
te stellen dat die feiten o:nwaar bevonden 
zijn ingevolge de voornoemde verklaring 
aileen van eiseres aan de politie, zoals 
het die vermeldt, van deze verklaring 
een uitlegging geeft die onverenigbaar 
is met haar bewoordingen en de bewijs
kracht ervan miskent (schending van de 
artikelen 1319 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek); tweede ondenleel, de om
standigheid dat de bedoelde feiten slechts 
« gedeeltelijk >> gedurende het wettelijk 
tijdperk van de bevruchting zouden 
worden gesitueerd, niet volstaat om ze 
als niet ter zake dienend te beschouwen 
en het arrest dus het verwerpen van het 
bewijsaanbod van eiseres niet wettelijk 
verantwoordt (schending van alle andere 
in het middel aangeduide wetsbepalingen, 
inzonderheid van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, rechtdoende over 
de door eiseres gevraagde onderzoeks
maatregel, met inachtneming van de 
gezamenlijke gegevens van de zaak die 
zijn overtuiging konden vormen, het 
hof van beroep, na erop gewezen te 
hebben dat eiseres op 16 juni 1963 aan 
de politie had verklaard dat zij sinds 
verscheidene jaren gescheiden leefde van 
haar man, wettelijk heeft kunnen beslis
sen, zonder van die verklaring een nit
legging te geven die onverenigbaar is 
met haar bewoordingen en op grond van 
een soevereine beoordeling in feite, dat 
de door eiseres aangevoerde feiten van 
nu af door haar verklaring aan de politie 
worden tegengesproken ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist; 
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W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest het be
streden beschikkende gedeelte wettelijk 
verantwoordt op grand van de overwe
gingen vermeld in het antwoord op het 
eerste onderdeel en op grand van de 
niet-bekritiseerde vaststelling dat de 
aangevoerde feiten onnauwkeurig zijn ; 
- Dat derhalve het middel, in de onder
stelling dat het tweede onderdeel ervan 
gegrond is, wegens het ontbreken van 
belang niet ontvankelijk is ; 

01n die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiseres in de kosten. 

28 september 1967. - 1e kamer. -
Voo1·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter.
Verslaggever, Baron Richard. - Gelijk
luidencle conclusie, H. Delange, advo
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. Philips 
en Dassesse. 

I e KAMER. - 28 september 1967. 

CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT BERUST 
OP EEN ONJUISTE UITLEGGING VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING. - MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.-

Feitelijke gronclslag mist het micldel clat 
berust op een onjuiste ttitlegging van 
de best1·eden beslissing. 

(PARDONS, T. P. EN A. DURAY 
EN MORIAME.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 oktober 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het niiddel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen llOl, llOS, ll22, 
ll56 en 1319 tot 1322 van het Burgerlijk 
W etboek, cloordat het bestreden arrest, 
om de door de verweerders betekende 
ontbinding van de betwiste overeen
komst geldig te verklaren, beslist dat 
de volstrekte onmogelijkheid om een 
normale bosgroei te hebben op de gran
den die na de ontginning van het zand 

teruggekregen zijn, wel degelijk een 
ter zake dienend en afdoend "speciaal 
geval " is in de zin van genoemde over
eenkomst; dat het zich, om die uitleg
ging te rechtvaardigen, hetzij recht
streeks, hetzij met verwijzing naar de 
motivering van de eerste rechter, be
roept op het rationeel karakter van de 
door de verweerders aangebrachte be
plantingen, op het rampzalig gevolg van 
het feit dat -men, na de ontginning van 
de zandgrond, nog slechts eigenaar is 
van een grand waarop alleen struiken 
of struikgewas ktmnen groeien, op een 
vergelijking met de toestand van de bos
boomsoorten van de omliggende gronden, 
en op de opvatting van de verweerders, 
welke verschilt van die van de onder
tekenaars van de overeenkomst, ten 
opzichte van de herbebossing en het be
heer van het familievermogen, terwijl, 
eerste oncle1·cleel, een dergelijke uitlegging 
onverenigbaar is met de bewoordingen 
" speciale gevallen " vergeleken met die 
welke het voorwerp van de overeenkomst 
vaststellen; " het recht mn een zand
groeve te ontginnen >> immers op zichzelf 
het recht insluit aanzienlijke wijzigingen 
aan te brengen aan de aard en de ken
merken van de grand; anderzijds, de 
vergelijking van de crop aangebrachte 
beplantingen met die van de gronden 
welke geen soortgelijke opdelving hebben 
ondergaan, verder niet terzake dienend 
is, zodat het arrest de bewijskracht van 
de betwiste overeenkomst heeft miskend 
(schending van de artikelen 1319 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetback); 
tweede onclerdeel, de opvattingen van de 
rechthebbenden van een medecontrac
tant, in zover ze verschillen van de op
vattingen van hun rechtsvoorganger, 
niet bij machte zijn om de draagwijdte 
van een overeenkomst vast te stellen, 
welke draagwijdte alleen kan worden 
bepaald door de gemeenschappelijke 
bedoeling van de contracterende par
tijen, zodat het arrest de regels betref
fende de vorming van de contracten 
of betreffende de vaststelling van de 
rechthebbenden ervan heeft miskend 
(schending van de artikelen llOl, llOS 
en ll22 van het Burgerlijk Wetboek) 
en een essentieel beginsel van de nit
legging van de contracten heeft geschon
den (schending van artikel l156 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat, enerzijds, het " spe
ciaal geval >> dat het arrest als oorzaak 
van ontbinding van .de betwiste over
eenkomst in aanmerking heeft genomen, 
niet alleen wordt uitgemaakt door het 
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geheel van de in het middel aangeduide 
gegevens, maar, bovendien, door het 
feit dat "de marrier van aanaarden van 
de gronden na de ontginning elke nor
male bosgroei onmogelijk maakt », dat 
de rechter inderdaad vaststelt dat de 
rechtsvoorganger van de verweerders 
zich, door het opleggen aan eiser van 
sommige welbepaalde verplichtingen tot 
het bebouwbaar maken van de grond, 
na opdelving van het zand, de mogelijk
heid had willen voorbehouden de be
doelde gronden weer te beplanten ; 

Overwegende dat, anderzijds, de be
schouwing dat de door de verweerders 
verrichte herbebossing wijst op een op
vatting over het beheer van het familie
vermogen welke verschilt van die van 
hun rechtsvoorganger die de bedoelde 
overeenkomst ondertekende, niet insluit 
dat de rechter aan de genoemde over
eenkomst een draagwijdte heeft toege
kend die de contracterende partijen niet 
hadden gewild ; 

Dat de rechter de gemeenschappelijke 
bedoeling van de partijen vaststelt op 
grond van de verplichtingen die de 
rechtsvoorganger van de verweerders 
heeft opgelegd en die eiser heeft aange
gaan; 

Dat aldus ieder onderdeel van het 
middel op een onjuiste uitlegging van 
het arrest berust en het middel derhalve 
feitelijke grondslag mist ; 

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

28 september 1967. - I• kamer. -
Voorzitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.
Verslaggever, H. Legros. - Gelijklui
dende conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Philips en 
Faures. 

1 e KAMER. - 29 september 1967. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID 
UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJS· 

(1) Verg. cass., 7 maart 1966 (Bull. en PA
src., 1966, I, 870). 

(2) Verg. cass., 7 en 24 februari 1967 (A1·r. 
cass., 1967, biz. 712 en 812). 

(3) De hoven en rechtbanken en de rechts-

KRACHT VAN DE AKTEN. - ZONDER 
NADERE BEPALING. - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

2° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS· 
KRACHT VAN DE AKTEN.- 0VEREEN
KOMST VAN EXCLUSIEVE BEVOORRADING 
BIJ EEN BEPAALDE LEVERANCIER. -
UITLEGGING VAN DEZE OVEREE~KOMST 
IN FUNC'riE VAN DE VERBINTENIS TOT 
BEVOORRADING. - GEEN MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE OVER· 
EENKOMST. 

3° VERKOOP.- FACTUUR.- STRAF
BEDING. - BEDING WAARBIJ ALGE
MEEN EN ONBEPERKT EEN PRIJSVERHO
GING WORDT BEPAALD INDIEN ER 
RECHTSVERVOLGINGEN WEGENS NIET
BETALING WORDEN INGESTELD. 
NIETIGHEID. - 0PENBARE ORDE. 

4° CASSATIE.- OMVANG.- BuRGER
LIJKE ZAKEN. - 0NSPLITSBAAR GE
SCHIL. - p ARTIJ VOOR DE FElTEN· 
RECHTER DIE GEEN VOORZIENING HEEFT 
INGESTELD DOCH DOOR ElSER VOOR 
RET HOF IN DE ZAAK IS OPGEROEPEN. 
- VooRZIENING GEGROND. - VER
NIETIGING DIE ZICH UITSTREKT TOT 
DE BESLISSING GEWEZEN TEN AANZIEN 
VAN BEDOELDE PARTIJ. 

I 0 Is niet ontvankelijk bij gebrek aan 
nadere bepaling het middel, afgeleid uit 
de miskenning van de bewijskracht van 
de akten, hetwelk de akten waarvan de 
bewijskracht zou miskend zijn niet aan-
duidt (1). ' 

2° De bewijskracht van een overeenkomst 
van exclusieve bevoorrading bij een 
bepaalde leverancie1· w01·dt niet miskend 
do01· de beslissing die deze overeenkomst 
uitlegt in functie van de vm·bintenis 
welke de koper aangegaan heeft om zich 
bij deze leverancier te bevoorraden (2). 

3° Is nietig wegens st?"ijdigheid met de 
openba?"e o1·de het beding van een factuur, 
waarbij algemeen en onbepe?"kt een prijs
verhoging wo?"dt bepaald, indien e?" we
gens niet-betaling rechtsvervolgingen 
w01·den ingesteld (3). 

leer aanvaarden algemeen de geldigheid van 
de in facturen ingevoerde strafbedingen, in
dien deze enkel een prijsverhoging bepalen 
wegens niet-betaling van de prijs binnen 
een gestelde termijn, op voorwaarde even-
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4° vVannee1· een geschil onsplitsbaa1· is 
tussen eise1· in cassatie en een partij 
voo1· de feitenrechter, die geen voo?·zie
ning ingesteld heeft doch dam· eise1• in 
de zaak is opgeroepen, en de voo1·ziening 
gegrond is, wonlt de ve1·nietiging uit
gesproken zowel ten aanzien van de 
jegens eiser gewezen beslissing als ten 
aanzien van de beslissing gewezen ten 
aanzien van bedoelde pa1·tij ( 1). 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJK:S:EID «MAISON 
BOUILLE », T. NAAMLOZE VENNOOT
SO:S:AP « BELGOMAZOUT », IN AANWEZIG
:S:EID VAN 0. BOUILLE, LHOTE EN VEN
NOOTSO:S:AP IN GEMEENSOHAPPELIJKE 
NAAM « BOUILLE O. EN L:S:OTE CHAR
LES».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 mei 1965 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 

wei : 1° dat het beding niet afwijkt van de 
door de partijen in de overeenkomst be
dongen voorwaarden (LIMPENS, La. vente en 
d1•oit belge, nr 183 ; Luik, 29 februari 1960, 
PAsiC., 1961, II, 3); 2° dat er geen twijfel 
bestaat omtrent de aanvaarding van het 
beding door de schuldenaar (Brussel, 25 fe
bruari 1963, PAsrc., 1963, II, 221, en 12 juni 
1964, PAsrc., 1965, II, 178; LIMPENS, op. 
cit., nrs 182 en volg. en 461; PIRET, Le droit 
a.tt prix du vendeu1• de meubles cm·porels et 
ses gm·anties, blz. 18 en voig.; DE PAGE, 
Traite elementaire de droit civil, d. I, nr 146bis). 

Deze bedingen moeten, gelet op hun uit
zonderlijke aard, op beperkende wijze worden 
uitgelegd (Burg. Wetb., art. 1162). 

Er bestaat evenwel geen overeenstemming 
in de hoven en rechtbanken en de rechts
Ieer omtrent de geldigheid van het straf
beding, waarbij een prijsverhoging bepaald 
wordt, ais er rechtsvervolgingen wegens 
niet-betaling van de prijs ingesteld worden. 
Degenen die de geldigheid ervan aanne
men doen het echter onder voorbehoud : 
zij oordelen dat de verhoging niet mag over
dreven zijn (VAN BuNNEN, «La clause con
ventionnelle de condamnation aux frais "• 
Journ. trib., 1954, kol. 722 en volg.), dat 
zij niet ais geldig kan worden beschouwd, 
wanneer zij uiteraard een beietsel oplevert 
voor. het recht van de schuldenaar om een 

de schending van de artikelen 1101, 1102, 
1108, 1131, 1134, 1183, 1184, 1319, 1320, 
1322 van het Bmgerlijk Wetboek, 443, 
462 van bet W etboek van bmgerlijke 
rechtsvordering en 97 van de Grondwet, 
doonlat, na in zijn motieven betreffende 
het hoofdberoep te hebben vastgesteld 
« dat de eerste rechter terecht van mening 
is geweest dat de appe11anten (thans 
eiseres en de in tussenkomst geroepen 
partijen) zonder enige geldige reden in 
mei 1963 eenzijdig de overeenkomst van 
1 oktober 1961 verbroken hebben, die 
gesloten werd voor een termijn van drie 
jaar, en dat deze fout van die aard is 
dat zij de ontbindiJlg ervan rechtvaardigt 
ten laste van de appe11anten welke tot 
schadevergoeding gehouden zijn >>, en 
betreffende het incidenteel beroep te 
hebben bepaald « dat uit de voor de 
eerste rechter uiteengezette elementen 
blijkt dat gei"ntimeerde (thans verweer
ster) een schade geleden heeft waarvoor 
zij wegens artikel 8 van de overeenkomst, 
luidend als volgt « Au cas ou l'achetem 
>> ne respecterait pas les clauses du pre
>> sent contrat, le fomnisseur pourra, sans 

beroep te doen op de tussenkomst van de 
rechtbanken (PIRET, op. cit., blz. 18 en volg.), 
dat zij een beperkte draagwijdte hecft en 
siechts kan toegepast worden in gevai van 
« ongegrond verweer "• als de koper de ver
koper zonder wettige reden verplicht een 
rechtsgeding in te stellen (CLOQUET, La fac
ttwe, nrs 295 en volg., inzonderheid nrs 315 en 
316; OusTERS, noot onder Brussel, 5 december 
1955, Rev. m·it. jtw. belge, 1956, biz. 281 en 
voig., nrs 11 en volg. ; LIMPENS en VAN 
DAMME, « Les obligations "• ibid., 1961, 
nrs 28 en voig.). DE PAGE beschouwt dezeifde 
bedingen ais strijdig met de openbare orde, 
wanneer zij ertoe strekken de toepassing van 
artikei 1244 van het Burgerlijk Wetboek te 
ontduiken ( Traite elem. de droit civil, d. I, 
nr 146bis, d. III, Complement, nr 12lter). 
De wet houdende het Gerechtelijk Wetboek 
bepaait dat « ieder beding tot verhoging van 
de sehuldvordering ingeval deze in rechte 
zou worden geeist, wordt als niet geschreven 
beschouwd » omdat de praktijk « gewezen 
heeft op de misbruiken waaraan de toepas
sing van dergelijke bedingen aanleiding heeft 
gegeven » (Gerechtelijk Wetboek, art. 1023, 
en CH. VAN REEPINGHEN, Verslag op de ge
rechtelijke hervorming, uitgegeven door het 
Belgisch Staa.tsblad, 1964, blz. 364 en noot 
nr 257). A. C. 

(1) Cass., 10 juni 1955 (Bull. en PASIC., 
1955, I, 1106); 22 september 1967, redenen 
en dispositief, supra, biz. 111. 
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>> qu'une mise en demeure prealahle soit 
» necessaire, soit se faire indernniser, tout 
»en maintenant le contrat en vigueur, 
» soit rompre ce contrat », gerechtigd is 
vergoeding te vorderen 00 o », het hestreden 
arrest in zijn dispositief o o o « dienvolgens 
het beroepen vonnis bevestigt doch ho
vendien de appellanten veroordeelt om 
solidair aau ge!ntimeerde te hetalen, als 
provisionele schadevergoeding wegens 
artikel 8 van de overeenkomst, de som 
van 500o000 frank, vermeerderd met de 
gerechtelijke interesten », te1owijl, ee1·ste 
onde1·deel, de hevestiging van het heroe
pen vonnis, dat de ontbinding van het 
contract van 1 oktober 1961 uitgesproken 
had op grand van artikel 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek, het hof van beroep 
slechts de mogelijkheid hood, recht
doende op het incidenteel beroep, een 
veroordeling tot schadevergoeding als 
gevolg van deze ontbinding uit te spre
ken, zodat het arrest, door een veroor
deling tot schadevergoeding uit te spre
ken op grand van een heding van het 
verhroken contract, een tegenstrijdigheid 
inhoudt (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) en de gevolgen van gezegde 
ontbinding miskent (schending van de 
artikelen 1183 en 1184 en, voor zover 
als nodig, 1101, 1102, 1108, 1131 en 1134 
van het Burgerlijk Wetboek); tweede 
onderdeel, verweerster berust had in het 
beroepen vonnis in zoverre het baar vraag 
tot schadevergoeding ter uitvoering van 
het contract van 1 oktober 1961 had 
verworpen en de ontbinding van deze 
overeenkomst op grand van artikel 1184 
van het Burgerlijk Wetboek had uit
gesproken, derwijze dat baar incidenteel 
heroep, strekkende tot veroordeling tot 
een provisionele scbadevergoeding, hijge
volg niet de draagwijdte kon hehhen in
gesteld te zijn << wegens artikel 8 van 
de overeenkomst » die bet arrest baar 
nochtans toekent, zodat het arrest de 
hewijskracht van de procedurestukken 
miskent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek), evenals de bindende kracht van 
het gerechtelijk contract gevormd door 
deze stukken (schending van de arti
kelen 1134 van het Burgerlijk Wethoek, 
443 en 462 van het W ethoek van bur
gerlijke rechtsvordering) ; de1ode onder
deel, de verwijzing door het arrest naar 
artikel 8 van het contract van 1 oktoher 
1961, dat de fout van de koper hestraft 
door aan de verkoper het recht toe te 
kennen « so it de se faire indemniser, tout 
en maintenant le contrat en vigueur, 
soit de rompre ce contrat », ten minste 

dubhelzinnig 1s doordat ze toestaat de 
uitgesproken veroordeling tot schade
vergoeding beurtelings vast te knopen 
aan de uitvoering van de overeenkomst 
of aan haar onthinding (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de rechter, zonder 
de hewijskracht van het in het middel 
aangehaalde artikel 8 van het contract te 
miskennen, heeft knnnen oordelen dat 
de termen van dit contract geenszins he
duiden dat, indien verweerster, ingeval 
van niet-naleving van haar verhintenissen 
door eiseres, verkiest de ontbinding van 
de overeenkomst te vorderen, zij dan geen 
schadevergoeding zou kunnen vorderen, 
en dat, hehalve de bepaling luidens welke, 
in afwijking van artikel 1146 van het 
Burgerlijk Wethoek, geen ingebrekestel
ling zal nodig zijn, voormeld artikel 8 
slechts hedoelt het gemeen recht van 
artikel 1184 van het Burgerlijk Wethoek 
tussen partijen toepasselijk te maken, 
dit is aan verweerster de keus te laten 
tussen, enerzijds, de verplichte uitvoe
ring van de overeenkomst waarbij wordt 
hedongen dat verweerster ook dan 
schadevergoeding zal kunnen bekomen, 
en, anderzijds, de onthinding met schade
vergoeding ; 

Overwegende dat het voorschot dat 
het arrest verweerster toekent een voor
schot is op de vergoeding van de scbade 
waarvan de eerste rechter de raming aan 
de deskundige had toevertrouwd en 
waarvan het arrest verklaart dat die 
rechter terecht heeft heslist dat ze wegens 
onthinding van de overeenkomst ver
schuldigd is ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
verklaren dat verweerster recht heeft 
op een provisionele schadevergoeding 
« wegens artikel 8 van de overeenkomst », 
deze vergoeding geenszins toekent in 
uitvoering van het heding luidens het
welk de henadeelde partij recht heeft 
vergoeding te hekomen mits de over
eenkomst in kracht te houden ; 

Dat het daardoor integendeel bedoelt 
dat verweerster dit recht op vergoeding 
put in het recht op ontbinding met scha
devergoeding dat artikel 1184 van het 
Burgerlijk W ethoek haar toekent en dat, 
krachtens artikel 8 van het contract, 
tussen' partijen van toepassing was; 

Overwegende dat het middel dien
volgens rust op een verkeerde interpre
tatie van het arrest, hetwelk de veroor
deling tot een voorschot in werkelijkheid 
niet steunt « op een heding van het ver
broken contract », maar dit voorschot 
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toekent als gevolg van de wegens con
tractbreuk uitgesproken ontbinding van 
de overeenkomst, om geen andere oorzaak 
dan artikel 1184 van het Burgerlijk Wet
hoek, dit wil zeggen juist die waarop de 
eerste rechter had gesteund om de raming 
van de schade aan de deskundige toe te 
vertrouwen ; 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, I3I5, 
I3I9, I320, I322, I349, I353, I354, I356 
van het Burgerlijk Wet.boek en 97 van 
de Grondwet, doordat het hof van beroep, 
dat ingevolge het incidenteel beroep van 
verweerster te oordelen had over een eis 
tot wijziging van de opdracht van de 
deskundige, door de eerste rechter be
paald, welke ertoe strekt te doen zeggen 
dat, voor de berekening van het aantal 
liters dat normalerwijze zou moeten ver
kocht zijn in uitvoering van het contract 
van I oktober I96I, "de omzet diA tussen 
partijen bestond », sinds die datum tot 
die van de verbreking van het contract, 
onder andere omvatte al wat moest gele
verd zijn " indien de appellanten, ge'inti
meerden op het incidenteel beroep ( eiseres 
en de in tussenkomst geroepen partijen), 
de gegeven exclusiviteit strikt hadden 
geeerbiedigd, daarin begrepen de zoge
zegd door Noterman geexploiteerde sta
tions », evenals over een eis tot provi
sionele vergoeding tot herstel van de 
schade, veroorzaakt meer bepaaldelijk 
door hetzelfde beweerd .tekortkomen aan 
de verbintenis van exclusieve bevoorra
ding, verricht door inschakeling van deze 
derde, bij het bestreden arrest verklaart 
erover gedeeltelijk recht te doen en eiseres 
veroordeelt om solidair met de in tussen
komst geroepen partijen aan verweerster 
te betalen 500o000 frank als schadever
goeding, vermeerderd met de gerechte
lijke interesten, en voor het overige het 
beroepen vonnis bevestigt, om de rede
nen, buiten de vaststelling van een zekere 
schade. '' dat de verwezenlijkte omzet 
niet aileen het aantal bij ge'i.ntimeerde 
(thans verweerster) afgenomen liters be
draagt ; dat bovendien dient rekening 
te worden gehouden met de hoeveelheden 
die, gedurende dezelfde periode, ondanks 
de exclusiviteit van gei:ntimeerde, bij 
andere leveranciers afgenomen werden ; 
dat, onder meer, het geval N oterman door 
de eerste rechter diende te worden beoor
deeld o o o ; dat de overeenkomst die zij, 
appellante (thans eiseres), met gei:nti
meerde had aangegaan in die zin client 

te worden gei"nterpreteerd dat appellante 
slechts gerechtigd was haar pompen door 
een derde te laten exploiteren onder de 
benaming RoPo mits de verplichting zich 
te bevoorraden, zoals zijzelf het moest 
doen, bij Belgomazout (thans verweer
ster); dat de stations door Noterman 
onder deze benaming geexploiteerd zich 
in dezelfde toestand bev in den als de 
stations of pompen die door appellante 
aan verscheidene garagisten uit de pro
vincie Luik afgestaan werden of waar
voor toelating gegeven werd " Royal Pro
ducts » te verkopen en waarvan niet be
twist wordt dat het gaat over lmar distri
butiepompen », terwijl, ee1·ste onderdeel, 
deze motieven, die de verbintenis tot 
exclusieve bevoorrading tot bepaalde 
derden uitbreiden, in tegenspraak zijn 
met het dispositief dat de opdracht be
vestigt van de deskundige rekening te 
moeten houden met de omzet die " tussen 
partijen » bestond, of minstens dit dis
positief duister maken (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); tweede 
ondenleel, de inbreuk op het exclusivi
teitscontract, ingevolge de activiteiten 
van N oterman, in de procedurestukken 
tot noodzakelijke steun had de veinzing 
die aan eiseres en aan de in tussenkomst 
geroepen partijen werd aangevvreven om 
aan de verbintenissen van I oktober I96I 
te ontsnappen; deze bewering de beken
tenis inhield of minstens deed vermoeden 
dat, buiten deze veronderstelling van 
veinzing, de vrije bevoorrading van der
den, zoals N oterman, zelfs al was het 
hun toegelaten de benaming "RoPo" te 
gebruiken, geen inbreuk uitmaakte op 
het exclusiviteitscontract van partijen; 
door N oterman te houden voor een derde 
die zijn distributiepompen exploiteerde 
en door elke indeplaatsstelling buiten 
beschouwing te laten, de rechter de acti
viteit van deze derde niet mocht in aan
merking nemen als een inbreuk op het 
contract, zonder de bewijskracht te mis
kennen van gezegde bekentenis (scherr
ding van de artikelen I354, I356 van het 
Burgerlijk W etboek en 97 van de Grand
wet) of van gezegd vermoeden (schending 
van de artikelen I349, I353 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet), 
of zonder de bewijskracht van de akten 
van de procedure te miskennen (scherr
ding van de artikelen I3I9, I320, I322 
van het Burgerlijk Wetboek), alsook het 
verplichtend karakter van het gerechte
lijk contract, regelmatig gevormd door 
deze akten (schending van artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek), en de wot
telijke regels betreffende de bewijslast 
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(artikel 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek); derde onderdeel, de uitbreiding tot 
derden van de exclusiviteit die in het 
co)ltract voor de uitsluitende behoeften 
van de bevoorrading van de pompen van 
de koper bepaald was, uitbreiding gedaan 
door middel van ee)l i)lterpretatie die 
niet verenigbaar is met de bewoordiJlgen 
vaJl deze akte en die in tegeJlstelling is 
met de draagwijdte die partijeJl haar iJl 
de procedurestukken toeke)lden, en zon
der dat er door de rechter beroep werd 
gedaan op enig element gehaald buiten 
de. overeenkomst zelf, de verbindende 
kracht miske)lt van de wettig aangegane 
overeenkomsten die de partijen tot wet 
strekken (schending van artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek}, evenals de 
bewijskracht van gezegd contract (schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
va)l het Burgerlijk Wetboek) en van 
gezegde procedurestukken (schending van 
dezelfde wetsbepalingeJl); vie1·de onde?'
deel, de gelijkstelling die de rechter maakt 
tussen de distributiestations van Noter
mau, door deze laatste geexploiteerd 
onder de benaming « R.P. »,en die welke 
door eiseres e)l de in tussenkomst geroe
pen partijen aan verscheidene garagisten 
afgestaan ,werden of waarvoor toelating 
gegeven werd « Royal Products » te ver
kopen, op geen enkel hem regelmatig 
onderworpen element rust (schending van 
artikel 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek); de uitdrukking «Royal Products 
te verkopen '' dubbelzinnig is in zoverre 
ze kan worden toegepast beurtelings op 
de produkten of op de inrichting, en dat 
haar betekenis in de samenhang van het 
arrest in aile geval onzeker blijft (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 
in de veronderstelling dat voormelde 
uitdrukking de inrichting zou betreffen, 
de bevestiging van de rechter dat « voor 
(deze stations of pompen) niet betwist 
wordt dat het gaat over haar (van appel
laute) distributiepompen », zou indruisen 
tegen de duidelijke en precieze zin van 
de door eiseres genomen conclusie (schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest het dis
positief van het beroepen vcnnis beves
tigt luidens hetwelk de deskundige, bij 
de raming van de schade, rekening moet 
houden met de omzet die '' tussen par
tijen » bestond ; 

Overwegende dat de in het middel 
aangehaalde redenen van het arrest een 
interpretatie inhouden van "at ten deze 

als omzet « tussen partijen » moet worden 
verstaan; 

Overwegende dat, luidens die inter
pretatie, als omzet van eiseres wordt 
beschouwd niet slechts de omzet van 
de pompstations geexploiteerd door eise
res zelf, houdster van de benaming 
« Royal Products », maar ook de omzet 
van die pompstations welke eiseres onder 
de benaming « Royal Products » laat 
exploiteren door een derde ; 

Overwegende dat zulke interpretatie 
geen uitbreiding tot derden is, welke 
met het begrip « eiseres » en dus « par
tij » onverenigbaar is ; 

Overwegende dienvolgens dat de be
critiseerde motieven niet tegenstrijdig 
zijn met het dispositief en dit dispositief 
ook niet duister maken ; 

Dat het niet tegenstrijdig is, enerzijds, 
de deskundige opdracht te geven de 
hoeveelheid benzi)le, die normaal zou 
verkocht zijn indien geen contractbreuk 
ware gepleegd, te ramen « rekening hou
dend met de omzet tusse)l partijen » ge
durende een bepaalde periode, en, ander
zijds, te beslissen dat de deslmndige reke
ning zal moeten houden met de hoeveel
heden die, gedurende diezelfde periode, 
ondanks de exclusiviteit, bij andere leve
ranciers werden afgenomen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel niet be
paalt uit welke procedurestukken zou 
blijken dat de inbreuk op het exclusivi
teitscontract ingevolge de activiteiten 
van Noterman noodzakelijk op een vein
zing steunde, noch in welke procedure
stukken zou zijn bekend of vermoed dat, 
buiten deze veronderstelling van vein
zing, de bevoorrading van derden zoals 
Noterman, zelfs mits de machtiging de 
benaming « Royal Products » te gebrui
ken, geen inbreuk op het exclusiviteits
contract uitmaakt ; 

Overwegende dat het middel het dieu
volgens niet mogelijk maakt te bepalen 
van welke akteJl van procedure, van 
welke bekentenis of van welk vermoeden 
het middel beweert dat de bewijskracht 
of de bewijswaarde zou zijn miskend, 
noch van welke van die akten wordt 
staaJlde gehouden dat het verplichtend 
karakter van het zogenaamd gerechtelijk 
contract wordt miskend, noch hoe de 
wettelijke regels betreffende de bewijs
last worden miskend ; 

Wat hat derde OJlderdeel betreft : 

Overwegende dat het contract bepaalt : 
« 5° Au cas ou l'acheteur aurait l'inten-
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tion de placer de nouvelles pompes de 
distribution, il en avisera le fournisseur 
a l'avance. Oe dernier peut accepter ou 
refuser d'ajouter ces nouvelles pompes 
a la liste existante et il en assurera l'ap
provisionnement en cas d'accord. En 
cas de refus, l'acheteur est libre de choi
sir pour ces nouvelles pompes un autre 
fournisseur et de debiter sous la marque 
R.P., ou bien de mettre celles-ci a la 
marque "A via >>; dans le cas "A via )), 
l'approvisionnement sera assure par le 
fournisseur >> ; 

Overwegende dat de voorwaarden 
waaronder eiseres een derde zal mogen 
toestaan pompen te exploiteren onder de 
benaming " Royal Products >> en name
lijk de vraag of dit enkel zal mogen ge
schieden mits de verplichting zich te 
bevoorraden bij verweerster, in het con
tract niet in terminis worden geregeld ; 

Overwegende dat, gelet op de prin
cipiele verplichting tot bevoorrading bij 
verweerster, de interpretatie van het 
arrest, luidens welke eiseres slechts ge
rechtigd is een derde toe te staan pompen 
te exploiteren onder de benaming (( Royal 
Products >> mits de verplichting zich, 
zoals eiseres het zelf moet doen, te be
voorraden bij verweerster, met de term en 
van voormeld contract niet onverenig
baar is, en noch de bindende kracht van 
de overeenkomst noch de bewijskracht 
van het contract miskent ; 

Overwegende immers dat, zo weliswaar, 
wanneer eiseres zelf nieuwe distributie
pompen wil plaatsen en verweerster wei
gert deze pompen bij de bij het contract 
gevoegde lijst te voegen, eiseres, luidens 
voormeld beding onder 5°, gerechtigd is 
zich voor die nieuwe pompen bij een 
andere leverancier te bevoorraden en 
onder de benaming (( Royal Products >> 
te verkopen, het hof van beroep niettemin 
heeft kunnen oordelen, enerzijds, dat 
deze regeling ondergeschikt is aan de 
voorwaarde dat eiseres vooraf verweer
ster van haar inzicht nieuwe pompen te 
installeren heeft verwittigd en verweer
ster de keus heeft gehad deze pompen 
bij de lijst van de aan exclusiviteit onder
worpen pompen te voegen of niet, en, 
anderzijds, dat wanneer eiseres integen
deel, zonder verweerster te verwittigen, 
een derde toestaat pompen te exploi
teren onder de benaming ((Royal Pro
ducts ))' verweerster niet over dezelfde 
controlemogelijkheid en over dezelfde 
kens beschikt ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
ook heeft kunnen oordelen dat, indien 
eiseres gerechtigd was een derde toe te 

staan pompen te exploiteren onder de 
benaming (( Royal Products >> zonder 
bevoorradingsverplichting bij verweer
ster, eiseres al te gemakkelijk aan haar 
exclusieve bevoorradingsverplichting zou 
kunnen ontsnappen door, in plaats van 
zelf nieuwe pompen te installeren, de 
(( Royal Products >> pompen door een 
derde te laten exploiteren ; 

Overwegende dat het middel niet be
paalt van welke procedurestukken het 
arrest de bewijskracht miskent ; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat het geval N oterman (( het voorwerp 
uitmaakt van een breedvoerig debat 
voor het hof van beroep >> ; 

Overwegende dat het. aldus de becri
tiseerde gelijkstelling grondt op de ele
menten welke dit debat heeft opgeleverd; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat de door Noterman onder de bena
ming (( Royal Products >> geexploiteerde 
stations zich in dezelfde toestand bevin
den als de stations en de pompen die 
eiseres aan bepaalde garagisten had afge
staan of waarvoor werd toegestaan 
(( Royal Products >> te verkopen, en waar
van niet wordt ontkend dat het gaat om 
haar distributiepompen, dit is die van 
eiseres, aldus bedoelend produkten ver
kocht onder de benaming (( Royal Pro
ducts>>; 

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

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1101, 
1102, 1108, 1126, 1131, 1133, 1134, 1135, 
1139, 1146, 1152, 1183, 1184, 1185, 1186, 
1187, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 
1244, lid 2, 1271, 1°, 1582, 1583, 1650 
van het Burgerlijk Wetboek, 2, lid 2, 
van het decreet van 20 juli 1831 op de 
drukpers, 7 en 97 van de Grondwet, 
doordat, terwijl vaststaat dat de betwiste 
facturen het volgende gedrukt beding 
vermelden : (( Si la present,e facture donne 
lieu a des poursuites judiciaires pour 
cause de non-paiement, le montant en 
sera augmente d'une somme forfaitaire 
de 20 p. c. pour indemnitO ... ))' het be
streden arrest, door bevestiging van het 
beroepen vonnis, eiseres solidair met de 
in tussenkomst geroepen partijen veroor
deelt tot betalin<s van 461.062,40 frank 
aan verweerster als provisionele schade
vergoeding, ingevolge voormeld verho
gingsbeding, met de gerechtelijke inte
resten sedert 24 mei 1963, en aan een 
deskundige opdracht geeft het bedrag 
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te berekenen van de aanvnllende schade
vergoeding die bij toepas,~ing . van d~:~,t 
beding eve'ltueel verschulm§,d IS, om de 
reden cc dat de appellanten (ei.~eres en de 
in tussenkomst geroepen partiJen) gee~s
zins betwisten dat zij op de achterstalhge 
facturen nog een bedrag van 1.000.000 fr. 
in hoofdsom verschuldigd waren ; ... dat 
de verhoging van 20 t. h. ... door de 
appellanten stilzwijgend aanvaard werd 
en noch in strijd is met de·openbare orde, 
noch een eenzijdige wijziging van de op 
1 oktober 1961 door partijen aangegane 
overeenkomst uitmaakt ; dat zij klaar
blijkelijk de overeenkomst aanvult wat 
de betalingsvoorwaarden betreft ... ; d~t, 
zo gedurende de vriendelijke verhoud.m
gen tussen partijen een zekere spelmg 
bestond bij de voldoening van de fac
turen, gei'ntimeerde (thans v~:~eerster) 
gerechtigd blijft, na de eenziJChge ;rer
breking door de appellanten, de st1pte 
toepassing van de betalingsvoorwaarden 
te vorderen », tm·wijl de strafbedingen 
van zeer algemene draagwijdte, bepaald 
zoals ten deze voor het geval dat gerech
telijke vervolgingen .zouden ~ood;zakel~ik 
zijn om reden van met-betalmg,_ m stnJd 
zijn zoals eiseres het staande h1eld, met 
de o'penbare orde ; ze een inbreuk beteke
nen op het recht van vrije verdediging 
in rechte (artikelen 2, lid 2, van het de
creet van 20 juli 1831 en 7 van de Grand
wet) en op het recht tot het v.ragen van 
uitstel (artikel 1244, lid 2, van het Bur
gerlijk Wetboek); het arrest, door gevolg 
te geven aan dergelijk beding, de hier
boven aangeduide wetsbepalingen heeft 
geschonden, evenals de artilwlen 6, 1131, 
1133 en 1226 van het Burgerlijk Wet, 
boek: 

Overwegende dat het in het middel 
aangehaalde beding, als schadevergoe
ding, een forfaitaire verhoging bepaalt 
van 20 t. h. van het bedrag van de fac
tuur, waarvan het verschuldigd zijn af
hankelijk wordt gesteld van de er;tk_ele 
voorwaarde dat de factuur aanlmdmg 
geeft tot een rechtsvordering wegens niet
betaling; 

Overwegende dat zulk algemeen en 
onbeperkt beding, waardoor elke ?~
twisting, door de schuldenaar, van ZIJn 
verplichting tot betaling, van het ogen
blik · af dat zij aanleiding geeft. tot e.~n 
rechtsvordering, het verschuld1gd ZIJn 
van de verhoging met·zich brengt, zonder 
enig onderscheid naar gelang ~it verw~~r 
van de schulde:naar al dan met redehJk 
en aannemelijk is, in strijd is met het 
recht van eenieder om zich in rechte te 

verdedigen, recht dat de openbare o.rde 
aanbelangt ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat, &elet op de ~m

deelbaarheid van het gedmg tussen mse
res en de in tussenkomst geroepen par
tijen, de gedeeltelijke v~rniP-tigin~ van 
het arrest, op de voorziemng van ei~e~es, 
zich moet uitstrekken tot de beshssmg 
betreffende de tot bindendverklaring van 
het arrest voor het Hof geroepen par
tijen; 

Om die redenen, vernietigt het best.re
den arrest, doch aileen in zoverre h~t, 
bij bevestiging __ van het b~roepen vonms, 
eiseres hoofdeliJk met de m tussenkomst 
geroepen partijen veroordeelt tot een 
provisioneel bedrag van 461.062,40 frank 
als schadevergoeding krachtens een ver
hogingsbeding van 20 t. h. en een de~
knndige opdracht geeft het saldo van d1e 
vergoeding te berekenen ; beveelt dat 
melding van dit arrest zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; ver~ordeel~ ver
weerster in een derde en e1seres m het 
overige van de kosten; verklaart dit 
arrest bindend voor de in tussenkomst 
geroepel1 partijen; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep te 
Gent. 

29 september 1967. - 1e kamer. -
V ooTzitte1', H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Oolard, advocaat-generaal. - PleiteTs, 
HH. Dassesse, Fally en Van Ryn. 

1 e KAMER. - 29 september 1967. 

1o VERJARING. - BuRGERLIJKE ZA
KEN. - VORDERING ENKEL GEGROND 
OP EEN BURGERLIJK MISDRIJF VAN 
WEGMAKEN OF VERBORGEN HOUDEN 
VAN EEN NALATENSCHAP.- REGELEN 
BETREFFENDE DE VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING HIEROP NIET TOEPAS· 
SELIJK. 

20 NALATENSOHAP. - VERBORGEN 
HOUDEN OF WEGMAKEN VAN EEN NALA· 
TENSCHAP, - VORDERING ENKEL GE· 
GROND OP ARTIKEL 792 VAN RET BUR
GERLIJK WETBOEK. - DERTIGJARIGE 
VERJARING. 
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1° De regelen betrefjende de verjaring van 
de stmfvorde1·ing zijn niet toepasselijk 
op een 1'eohtsvorde1·ing die enkel e?'toe 
st1·ekt de weggemaakte of verborgen ge
hot~clen zaken van een nalatensohap 
terug te geven en de clacle1• van het ·be
drag te doen ve1·vallen verkla1·en van 
het t•echt aansp1·aak te malcen op enig 
aancleel in de weggemaakte of verbo1·gen 
gehouclen zaken ( l). 

2° De op artikel 792 van het Btwge1'lijk 
l'Vetboek geg1·oncle 1'eohtsvonle1·ing ve1'
jaart door verloop van de1·tig jaa1• (2) (3). 
(Burgeri. Wetb., art. 2262.) 

(ll'i:UYLLE EN E. ROELS, T. H. ROELS 
EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 februari 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 26 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering, zoals die bepaling bestond 
v66r de wijziging ervan door artikel 1 
van de wet van 30 mei 1961, 1319 van 
het Burgerlijk Wetboek in zover het de 
bewijskracht beschermt van de exploten 
van dagvaarding van deurwaarder Sioen 
van 26 april 1962, cloordat bet bestreden 
arrest, rechtdoende over een eis strek
kende tot veroordeling van de eisers om 
in de verdeling van de nalatenschap van 
wijlen Victorina Strubbe gelden en geld
waarden ten bedrage van 944.293 frank 
in te brengen met toepassing op de eisers 
van het verval wegens heling, bij beves
tiging van het beroepen vonnis het door 
de eisers ingeroepen verweermiddel lui
dens hetwelk de eis verjaard was als 
steunende op een misdrijf dat zou zijn 
gepleegd in mei 1957 verwerpt, en zulks 
op de gronden dat de eis zijn oorsprong 
vindt niet in een strafrechtelijk misdrijf 

(1) Verg. cass., 2 juni 1955 (Bull. en PA.siC., 
1955, I, 1077). 

(2) Verg. cass. fr., burgerlijke kamer, 
17 april 1867 (Dall., 1867, I, 267); DE PAGE, 
d. IV, nrs 657 en 668; PLANIOL en RIPERT, 

d. IV, nr 291 ; LAURENT, d. IX, nr 340; 
Rep. prat. d1·. belge, vo Successions, nrs 768 
tot 770 ; DALLOZ, Repertoire de droit civil, 
V 0 Successions, nr 659. 

maar in het recht van de oorspronkelijke 
eisers (thans verweerders) op de goederen 
van de nalatenschap en op het burgerlijk 
misdrijf van holing van deze goederen 
door een erfgenaam en dat het verval 
van rechten ingesteld door artikel 792 
van het Burgerlijk Wetboek geen her
stelling vormt van eon door een straf
rechtelijk misdrijf veroorzaakte sohade, 
tenvijl, luidens de dagvaarding, de on
middellijke rechtsgrond van de vordering 
van de verweerders niet is hun onver
deelde eigendom van de erfelijke goede
ren maar wel het zich toeeigenen door 
eiser van die erfelijke goederen, en, wan
neer deze toeeigening onder de strafwet 
valt, het hof van beroep er niet toe ge
rechtigd was deze strafbaarheid van de 
feiten, waaruit de eis ontstaan was, bui
ten beschouwing te Iaten om te weigeren 
de eis als verjaard te verwerpen; en ter
wijl de uit de dagvaarding blijkende eis 
tot inbreng in de verdeling van geheelde 
erfelijke goederen wel een eis is strek
kende tot herstel van de door de holing 
veroorzaakte sohade, en de omstandig
heid dat de eis bovendien strekt tot ver
val van het reoht van de heler in de ge
heelde goederen daaraan niets wijzigt 
omdat het verval aileen een bijkomende 
sanotie is die zioh komt voegen bij de 
verplichting tot inbreng en de rechts
aard van deze verplichting niet kan wij
zigen : 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat de verweerders in 
hun dagvaarding inriepen dat zij in de· 
verdeling van de nalatenschap van Vic
torine Strubbe doqr eiser, die samen met 
hen (de verweerders) algemeen legataris 
van de voornoemde was en die uitvoerder 
was van haar uiterste wilsbeschikkingen, 
bedrogen zijn geworden en benadeeld elk 
voor meer dan een vierde, op grond van 
artikel 887 van het Burgerlijk Wetboek 
de vernietiging van de gedane verdeling 
vorderden en op grond van artikel 792 
van hetzelfde wetboek de teruggave door 
eiser van de weggemaakte goederen, de 
uitsluiting van elke aanspraak van zij-

(3) Over het begrip van wegmaking of 
verberging in de betekenis van de artike
len 792 en 1477 van het Burgerlijk Wetboek, 
en over de gevolgen van deze wetsbepalingen, 
zie cass., 29 september 1955 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 63); 2 mei 1957 (ibid., 1957, I, 1039); 
10 maart 1966 (ibid., 1966, I, 889), evenals 
de noten onder deze arresten. 



- 149 

nentwege in die goederen en ten slotte 
een nieuwe verdeling van de nalaten
schap; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen dat " de rechtsvordering haar 
oorsprong niet vindt in een strafrech
telijk misdrijf, maar in het recht van de 
oorspronkelijke eisers op de goederen 
van de nalatenschap en op het burgerlijk 
misdrijf van heling van die goederen door 
een erfgenaam », van de dagvaarding 
een interpretatie geeft welke met haar 
bewoordingen niet onverenigbaar is ; 

Dat het onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel op de 
onderstelling rust dat het bij artikel 792 
van het Burgerlijk Wetboek bedoeld weg
maken of verborgen houden van de nala
tenschap tevens een strafrechtelijk mis
drijf uitmaakte ; 

Overwegende, gewis, dat het mogelijk 
is dat bet burgerlijk misdrijf van arti
kel 792 tevens een strafrechtelijk mis
drijf uitmaakt, doch dat het arrest erop 
wijst dat de rechtsvordering steunt op 
het burgerlijk misdrijf van heling van 
goederen van de nalatenschap en bet 
uitdrukkelijk beslist dat ten· deze elk 
strafrecbtelijk misdrijf uitgesloten is; 

Overwegende dat, nu het arrest bet 
bestaan van enig strafrechtelijk misdrijf 
uitgesloten heeft, het niet vermocht ver
jaard te verldaren, op grond van het 
oud artikel 22 van de wet van 17 april 
1878, een vordering welke, daar zij enkel 
ste1mt op artikel 792 van het Burgerlijk 
Wetboek, aan de dertigjarige verjaring 
onderworpen was ; 

Dat het onderdeel van het middel naar 
techt faalt ; 

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

29 september 1967. - 1e kamer. -
Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. N even. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Van Heeke en Struye. 

2e KAMER.- 2 oktober 1967. 

VERZEKERINGEN. - VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN. 
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - VooRLOPIGE 

DEKKING. - DEFINITIEVE OVEREEN· 
KOMST. - BEWIJS. 

Uit de omstandigheid, dat een verzelce1·aar 
aan degene wiens aanspmlcelijlcheid in
zalce moton·ijtuigen do01· hem wo1·dt ge
delct een polis en een verzelce1'ingsbewijs 
ove1·maalct, volgt niet noodzalcelij lc dat 
er een definitieve ove1·eenlcomst is ge
sloten. 

(VERHAEGE.) 

ARREST. 

HET HOF ; :____ Gelet op bet bestreden 
arrest, op 23 november 1966 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende . dat het bestreden arrest 
eiser op strafrechtelijk gebied veroordeelt 
om een nwtorvoertuig in het verkeer 
gebracht te hebben, zonder dat de bm·
gerlijke .aansprakelijkbeitl. waartoe het 
aanleiding kan geven door een verzeke
ring gedekt is ; 

Dat de voorziening tot die beslissing 
beperkt is; 

Over beide middelen samen, het eerste, 
afgeleid uit de schending van de artike
len 97 van de Grondwet en 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 2, § 1, en 18, § 1, 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring in zake motorrijtuigen, doordat het 
bestreden arrest eiser heeft veroordeeld 
om, bij in.breuk op voormelde bepalingen 
van de wet van 1 juli 1956, een person.en
wagen in het verkeer te hebben gebracht 
op 27 september 1964 en tussen mei en 
27 september 1964, zonder dat de burger
lijke aansprakelijkheid, zoals voorzien in 
gezegde wet, gedekt was, en meer be
paald beslist heeft dat de burgerlijke 
aansprakelijkheid, waartoe de personen
wagen, door eiser in het verkeer gebracht, 
aanleiding kon geven, gedurende voor
melde periode niet geldig gedekt was 
door de naamloze vennootschap '' La 
Prevoyance de Paris», zulks om de reden 
dat, indien het kwestieus voertuig het 
voorwerp was geweest van een aanvraag 
tot verzekering bij gezegde verzekerings
maatschappij, en indien deze laatste de 
burgerlijke aansprakelijkheid met ingang 
van 22 mei 1964 voorlopig en gedurende 
dertig dagen had gedekt, door de weige
ring van eiser nadien geen regelmatig 
verzekeringscontract was tot stand ge
komen, vermits de polis en het verzeke
ringsbewijs die de verzekeringsmaat
schappij ingaande op de aanvraag tot 
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verzekering had opgestuurd, op 22 sep
tember 1964 aan deze laatste werden 
teruggezonden door de verzekeringsagent 
met vermelding dat de zaak niet door
ging, en om de reden dat eiser er van 
bewust was dat hij met de naamloze 
vennootschap " La Prevoyance de Paris " 
geen verzekeringscontract had afgesloten 
vermits op 28 oktober 1964, om de lich
ting der inbeslagneming van zijn voertuig 
te bekomen, hij een verzekeringscontract 
voor bedoeld voertuig had afgesloten met 
de verzekeringsmaatschappij <<Union et 
Phenix Espagnol ,, te1·wijl, ee?·ste onder
dee[, nit de bier aangehaalde constate
ringen van het bestreden arrest blijkt 
dat tussen de naamloze vennootschap 
<< La Prevoyance de Paris '' en eiser een 
definitieve verzekeringsovereenkomst 
werd afgeslote11, aangezien gezegde maat
schappij, ingaande op de aanvraag 
tot verzekering van eiser, hem de polis 
en het verzekeringsbewijs had opge
stuurd, en aangezien aldus het akkoord 
tussen partijen geldig was ontstaan, over
eenkomstig artikel ll34 van het Burger
lijk W etboek, te1·wijl dienvolgens de 
beslissing van het bestreden arrest, val
gens welke de definitieve verzekerings
overeenkomst tussen eiser en gezegde 
verzekeringsmaatschappij niet werd afge
sloten, strijdig is met voormelde con
stateringen van het arrest, welke tegen
strijdigheid in de motivering een schen
ding uitmaakt van artikel 97 van de 
Grondwet ; tweede onderdeel, waar de 
polis en het verzekeringsbewijs aan 
de verzekeringsmaatschappij werden te
ruggezonden, zulks een herroeping van 
de afgesloten verzekeringsovereenkomst 
uitmaakte welke zich, overeenkomstig 
artikelll34 van het Burgerlijk Wetboek, 
slechts heeft kunnen verwezenlijken door 
het wederzijds akkoord van beide par
tijen, en te1·wijl de constateringen van 
het bestreden arrest, betreffende het feit 
dat voormelde dokumenten op 22 sep
tember 1964 aan de maatschappij werden 
teruggestuurd en dat eiser zich op 28 ok
tober 1964 bij een andere maatschappij 
verzekerde, niet toelaten te weten of 
tussen mei en 27 september 1964, en 
meer bepaald op deze laatste datum, de 
naamloze vennootschap << La Prevoyance 
de Paris " haar akkoord met de herroe
ping van de verzekeringsovereenkomst 
aan eiser had laten kennen, zodat het 
liof de wettelijkheid van, de beslissing 
van de rechters niet kon controleren, het
geen weer een schending uitmaakt van 
artikel 97 van de Grondwet ; het tweede af
geleid nit de schending van de artike-

len 1319, 1320 en 1322 van hetBtirgerlijk 
Wetboek, 1, 2, § 1, en 18, § 1, van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering i~1.zake 
motorrijtuigen, doordat het bestreden 
arrest eiser heeft veroordeeld om, bij 
inbreuk op voormelde bepalingen van de 
wet van 1 juli 1956, een personenwagen 
in het verkeer te hebben gebracht op 
27 september 1964 en tussen mei en 
27 september 1964, zonder dat de burger
lijke aansprakelijkheid, zoals bepaald in 
gezegde wet, gedekt was, om de reden 
dat eiser op 27 september 1964 aan de 
verbalisanten bekend zou hebben dat 
hij zonder verzekering reed, terwijl, zoals 
blijkt nit de b'ijlage aan het proces-ver
baal nr 1473 van de Rijkswachtbrigade 
te Torhout, dd. 27 september 1964, eiser 
geenszins aan de verbalisanten had be
kend dat hij zonder verzekering reed 
doch slechts dat hij niet in het bezit was 
van een geldig verzekeringsboekje en 
nog geen verzekeringspremie had be
taald, zodat het bestreden arrest de be
wijskracht heeft geschonden welke door 
voormelde artikelen van het Burgerlijk 
Wetboek aan gezegd proces-verbaal 
wordt gehecht : 

Overwegende dat uit het feit dat een 
polis en een verzekeringsbewijs door de 
naamloze vennootschap << La Prevoyance 
de Paris " aan eiser opgestuurd werden, 
niet noodzakelijk volgt dat tussen eiser 
en deze vennootschap een akkoord om
trent een definitieve verzekeringsovereen
komst was gesloten ; 

Dat het arrest derhalve zonder de in 
het middel aangehaalde wetsbepalingen 
te schenden heeft kunnen beslissen dat 
de naamloze vennootschap << La Pre
voyance de Paris " zich er slechts toe ver
bonden had de burgerlijke aansprakelijk
heid voorlopig en gedurende maximum 
dertig dagen te dekken ; 

Overwegende dat de beschouwingen 
van het arrest betreffende het zich ervan 
bewust zijn van eiser dat hij met bedoelde 
vennootschap geen verzekeringscontract 
had gelosten zonder invloed zijn op de 
wettelijkheid van de beslissing ; 

Dat het tweede middel derhalve bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de su bstantiele 
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. 
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2 oktober 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggever, H. Ger
niers. - Gelijkluitiende conclusie, H. De
pelchin, advocaat-generaal. - Pleiter, 
H. Bayart. 

2e KAMER.- 2 oktober 1967. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN 
ENKELE WEGENS VERSCHEIDENE MIS· 
DRIJVEN UITGESPROKEN STRAF.- MID· 
DEL DAT SLEOHTS OP EEN MISDRIJF 
BETREKKING HEEFT.- DOOR EEN AN· 
DER MISDRIJF WETTELIJK GEREOHT· 
VAARDIGDE STRAF.- NIET ONTVANKE· 
LIJK MIDDEL. 

2° MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
- !NGEBREKESTELLING NIET VEREIST. 

go CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR· 
DERING. - BEKLAAGDE VEROORDEELD 
WEGENS EEN TELASTLEGGING VAN HUIS· 
DIEFSTAL. - MIDDEL WAARBIJ AAN· 
GEVOERD WORDT DAT HET FElT SLEOHTS 
EEN MISBRUIK VAN VERTROUWEN ZOU 
KUNNEN OPLEVEREN. - BESTANDDE· 
LEN VAN HET MISBRUIK VAN VER· 
TROUWEN DOOR HET ARREST VAST· 
GESTELD. - MIDDEL NIET ONTVANKE· 
LIJK. 

4° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 
- VERWITTIGING VAN DE BEKLAAGDE 
DAT HIJ ZIOH DIENT TE VERDEDIGEN 
TEGEN EEN ANDERE KWALIFICATIE VAN 
HETZELFDE FElT.- VEROORDELING OP 
GROND VAN DE OORSPRONKELIJKE KWA· 
LIFICATIE. - GEEN VERPJ.ICHTING OM 
DE BEKLAAGDE ERV AN TE VERWITTIGEN 
DAT HIJ ZIOH HIERTEGEN DIENT TE 
VERDEDIGEN. 

1° w annee?' een enkole straj uitgesproken 
w01·dt wegens verscheidene misd1·ijven, 
is niet ontvankelijk de voorziening tegen 
de beslissing over de strafvordering, 
welke gegTond is op een middel dat 
slechts op een van deze misdrijven be
t1·ekking heeft, als de uitgesproken straf 
wettelijk gerechtvaardigd blijjt door een 
van de andere misd1·ijven (1). (Wetb. 
van strafv., art. 411 en 414.) 

(1) Cass., 12 juni 1967 (-Arr. cass., 1967, 
biz. 1247). 

2° Een ingebrekestelling is geen voorwaaTd!! 
van het in aTtikel 491 van het Stmf
wetboek omschreven misdrijj. 

go Is niet ontvanlcelijk, wegens het ont
breken van belang, het middel waa1•bij 
w01·dt aangevoerd dat het feit, waaTop 
het best1·eden ar1·est steunt om de e·is 
van de burgM·lijlce pa1·tij toe te wijzen, 
geen huisdiefstal is, zoals door het a1'1'est 
woTdt beslist, en slechts een misbruik 
van ve1't1·ouwen zou kunnen uitmaken, 
als alle bestanddelen van dit laatste mis
d1·ijj doo1• het an•est woTden ge1·elevee1·d. 

4° De 1'echte1', die de beklaagde eTvan veT
wittigd heeft dat hij zich dient te veTde
digen tegen een ande1·e kwalificatie van 
het ve1·volgde feit, moet hem, zo hij hem 
niettemin ve1'00Tdeelt op g1•ond van . de 
oorspronkelijlce kwalificatie, niet ve1·wit
tigen dat hij zich hieTtegen te ve1·dedigen 
heeft. 

(VANDER EECKEN, T. Mr DE SCHRJJVER, 
CURATOR VAN HET FAILLISSEMENT VAN 
DE PERSONENVENNOOTSOHAP MET BE· 
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « DE MAR· 
NE PIPELINES>>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 februari 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de strafvorde-
ring : · 

Over de twee middelen samen, afgeleid, 
het eerste, uit de schending van de artike
len 461, 46g en 464 van het Strafwetboek, 
dooTdat het bestreden arrest. met betrek
king tot de telastlegging B, 1, 2 en g, 
eiser veroordeelt wegens huisdiefstallen, 
teTwijl die feiten geen huisdiefstallen uit
maken, vermits eiser zaakvoerder was 
van een handelsvennootschap en, volgens 
artikel 10 van de statuten, de uitge
breidste bevoegdheden en alle macht van 
beheer en beschikking bezat, zodat Q.ij 
als lasthebber gehandeld heeft en de 
feiten slechts misbruiken van vertrouwen 
zouden kunnen uitmaken, hetgeen echter 
het geval niet is, nu eiser door zijn last-. 
geefster nooit in gebreke werd gesteld 
en niet bedrieglijk gehandeld heeft ; het 
tweede, uit de schending van de rechten 
van de verdediging, doo1·dat het hof van 
beroep, nadat het op de terechtzitting 
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van 23 december 1966 eiser verzocht had 
zijn verdediging voor te dragen wat be
treft de telastleggingen B, 1, 2 en 3, als 
zijnde inbreuken op artikel 491 van het 
Strafwetboek, de zaak in voortzetting 
heeft gesteld op de terechtzitting van 
7 januari 1967, waarop eiser zich op de 
aldus gewijzigde telastleggingen verde
digd heeft, en op 4 februari 1967 eiser 
niettemin heeft veroordeeld wegens be
doelde telastleggingen als zijnde inbreu
ken op artikel 464 van het Strafwetboek, 
zonder eiser op de terechtzitting van 7 ja
nuari 1967 ervan verwittigd te hebben 
dat hij zich ook nog tegen de oorspronke
lijke telastleggingen te verdedigen had : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
wegens valsheden in geschriften en ge
bruik ervan (telastleggingen A, I en 2) 
en wegens huisdiefstallen (telastleggin
gen B, 1, 2, 3 en 4); 

Dat het hof van beroep, bij bevestiging 
van het beroepen vonnis, na de telast
legging B, 4, niet bewezen te hebben 
verklaard, eiser tot een enkele straf ver
oordeelt wat betreft de andere telast
leggingen, de feiten A, 1 en 2, en B, 1, 
2 en 3, zich vermengende als zijnde ge
pleegd met een zelfde strafbaar opzet ; 

Overwegende dat de opgelegde straf 
wettelijk gerechtvaardigd is door de 
bewezen verklaarde misdrijven van vals
heid in geschriften en gebruik ervan ; 

Dat derhalve de middelen, welke uit
sluitend gericht zijn tegen de beslissing 
betreffende de bewezen verklaarde mis
drijven van huisdiefstal, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk 'zijn; 

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 de beslissing over de burgerlijke 
vordering : 

Over het eerste middel, reeds vermeld 
onder I : 

Overwegende dat, om het wanbedrijf 
van misbruik van vertrouwen te bewij
zen, een ingebrekestelling niet noodzake
lijk is, wanneer uit andere elementen 
blijkt dat de dader bedrieglijk gehandeld 
heeft ; dat het arrest, bij een soevereine 
beoordeling in feite, beslist dat het be
drieglijk inzicht van eiser in verband 
met de feiten van de telastleggingen B, 
1, 2 en 3, bewezen is; 

Overwegende dat, nu het arrest al de 

bestanddelen van het misbruik van ver
trouwen releveert, eiser er geen belang 
bij heeft aan te voeren dat de feiten geen 
huisdiefstallen zijn en slechts misbruiken 
van vertrouwen zouden kunnen uitma
ken; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, reeds vermeld 
onder I : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na eiser ervan te hebben verwittigd dat 
hij zich tegen de gewijzigde telastlegging 
te verdedigen had, niet ertoe gehouden 
was hem ervan te verwittigen dat hij 
zich ook tegen de oorspronkelijke telast
legging diende te verdedigen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

2 oktober 1967. - 28 kamer. - Voor
zittm·, H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter. V e1·slag gever, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 2 oktober 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
EXPLOOT VAN BETEKENING NEERGE
LEGD TER GRIFFIE VAN RET HoF, NA 
RET VERSTRIJKEN VAN DE BIJ ARTI
KEL 53, LID 2, vAN RET BESLUIT VAN 
15 MAART 1815 GESTELDE TERMIJN. -
0NONTVANKELIJKHEID VAN DE VOOR
ZIENING. 

Is niet ontvankelijk de voorziening van 
de b~trgm·lijke partij, waarvan het exploot 
van betekening aan verweerde1· ter gritfie 
van het Hof neergelegd is na het verst1'ij
ken van de termijn gesteld bij artikel 53, 
lid 2, van het besluit van 15 maart 1815, 
gewijzigd bij artikel 6, § 1, van de wet 
van 20 juni 1953 (1). 

(1) Cass., 24 oktober 1966 (.Arr. cass., 1967, 
biz. 258) ; raadpJ, cass., 12 september 1966 
(ibid., 1967, biz, 49), 
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(DEWILDE EN RASSALE, T. DEBERDT EN 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP J. GOEMAN

, LERMYTTE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 februari I967 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat ingevolge artikel 53, 
lid 2, van het besluit van de Soevereine 
Prins van I5 maart I815, gewijzigd door 
artikel 6, § I, van de wet van 20 juni 
I953, de nederlegging, ter griffie van het 
Hof, op 9 mei 1967, van de stukken tot 
bewijs van de betekening van de voor
ziening aan de partijen tegen welke zij 
gericht is, te laat is geschied, hetzij buiten 
de termijn die gesteld is door deze wets
bepaling en die een aanvang nam op 
4 maart I967, datum waarop de zaak 
door de griffier op de algemene rol inge
schreven werd ; 

Dat uit de stukken waarop het Hof 
acht vermag te slaan aldus niet blijkt 
dat de voorziening van de eisers, burger
lijke partijen, betekend werd aan de par
tijen tegen welke zij gericht is; 

Dat zij, derhalve, niet ontvankelijk is; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ningen ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

2 oktober 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter. V erslaggeve1·, 
H. Wauters. - Gelijleluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 2 oktober 1967. 

10 VERZEKERINGEN. - VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. ~ BEDING DAT 
DE VERZEKERING UITSLUIT VAN DE 
GOEDEREN VERVOERD DOOR HET MO
TORRIJTUIG DAT DE SCHADE HEEFT 
VEROORZAAKT. BEDING TEGEN
WERPBAAR AAN DE BENADEELDE PER
SOON. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERINGEN. - VoORZIENING VAN DE 
TUSSENKOlVIENDE VERZEKERAAR.- DE
FINITIEVE BESLISSING OVER EEN VCR
DERING EN NIET DEFINITIEVE BESLIS
SING OVER DE ANDERE. - BESLISSIN
GEN DOOR DEZELFDE ONWETTELIJK-

HElD AANGETAST.- VOORZIENING EN· 
KEL ONTV ANKELIJK TEN AANZIEN VAN 
DE EERSTE BESLISSING. - CASSATIE 
VAN DIE BESLISSING LEIDT TOT DEVER
NIETIGING VAN DE TWEEDE BESLIS
SING. 

1° H et beding van een verzeleeringspolis 
tot deleleing van de burgerrechtelij lee 
aanspmleel~jleheid inzalee moto1·rijtuigen, 
waa1·bij de goederen w01·den uitgesloten 
wellee vervoerd wonlen door het nwto1'
rijtuig dat de schade eman heeft ve1·oor
zaalet, lean w01•den tegengewo1·pen aan de 
pe1·soon die benadeeld is door de schade 
toegebmcht aan die goede1•en (1). (Wet 
van I juli 1956, art. 3, lid 2, en art. 11.) 

2° TVanneer de 1·echter, bij wie aanhangig 
zijn twee tegen de belelaagae ingestelde 
burge1·lijlee 1•echtsvorde1·ingen, ten laste 
van de vrijwillig in het geding tussen
leomende ve1·zelee1·aar veroo1·delenae be
slissingen heeft gewezen, die door de
zel.fde onwettelijleheid zijn aangetast, en 
een van deze beslissingen definitiej is 
in de zin van a1·tileel 416 van het W etboele 
van strafvordering en de ande1·e niet, 
brengt de inwilliging van de cassatie
voorziening van de ve1·zelee1·aa1· tegen de 
ee1·ste beslissing de vernietiging mede 
van de tweede, hoewel de voo1·ziening, 
gericht tegen deze laatste beslissing, 
voomlsnog niet ontvanleelijle is (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «LA ROYALE 
BELGE ll, T. HOSTE, DEHULLU EN DE
WAELE, IN 'T BIJZIJN VAN LEFEVERE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 februari 1967 door bet Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, meer bepaald 
lid 2, in fine, en 11, meer bepaald lid 2, 
van de wet van 1 juli I956 op de ver
plichte verzekering van de voertuigen, 
doonlat het bestreden arrest, na vastge
steld te hebben dat eiseres, vrijwillig 
tussenkomende partij, zich beriep op 
artikel 8 van de verzekeringspolis die 

(1) Raadpl. cass., 22 mei 1967 (An·. cass., 
1967, blz. 1139) en noot 1. 

(2) Cass., 27 juni 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 1373), 5 september 1966 (A1·r. cass., 
1967, blz. 11) en 18 september 1967, supra, 
blz. 85. 



-154-

tussen haar en verweerder Lefevere ge
sloten werd, om voor te houden dat zij 
niet kon verplicht worden, als verzeke
raarster van de burgerlijke aansprakelijk
heid van gezegde verweerder, in te staan 
voor het verlies en de beschadiging, ten 
gevolge van het kwestieus verkeersonge
val, waarvoor Lefevere op strafgebied 
veroordeeld werd, van de in de bescha
digde auto vervoerde muziekinstrumen
ten, om de reden dat ze niet als bagage 
konden worden aangezien, en zonder te 
betwisten dat gezegde verzekeringspolis 
de beschadiging van muziekinstrumenten 
niet dekte, de stelling van eiseres ver
werpt, enkel en aileen om de reden « dat 
naar luid van artikel 11 der wet van 1 juli 
1956 de verzekeraar aan de benadeelden 
geen excepties vennag tegen te werpen, 
spruitende uit de clausules van bet ver
zekeringscontract, derwijze dat zulke be
twisting, welke alleenlijk de verweerder 
(Lefevere) en zijn verzekeraarster (eise
res) aanbelangt, albier niet te beslechten 
valt >>, te1·wijl, volgens de artikelen 3 en 11 
van gezegde wet, de verzek;eraar aan 
de benadeelde geen excepties of reden 
tot verval mag inroepen, doch altijd het 
recbt heeft aan de benadeelde tegen te 
werpen dat het kwestieus risico, en meer 
bepaald bet risico van beschadiging van 
vervoerde goederen, door de verzekerings
polis niet verzekerd was, zodat eiseres 
ontvankelijk was aan de verweerders, 
burgerlijke partijen, tegen te werpen 
dat hun vordering tot herstel van de 
door hen geleden schade wegens verlies 
of beschadiging van vervoerde muziek
i:nstrumenten niet ontvankelijk was, ont 
de reden dat dit risico door de polis niet 
verzekerd en bijgevolg uitgesloten was : 

Overwegende dat eiseres, vrijwillig 
tussenkomende partij in een geding waar
bij haar verzekerde Lefevere jegens de 
burgerlijke partijen Dewaele, Hoste en 
Dehullu aileen schadeplichtig werd ge
steld voor de gevolgen van een verkeers
ongeval, voor het hof van beroep deed 
gelden dat zij niet hoefde in te staan 
voor het verlies en de bescbadiging van 
de vervoerde muziekinstnm1.enten toe
beborende aan de burgerlijke partijen, 
daar de schade aan de door bet voertuig 
vervoerde zaken, door artikel" .S-2 van 
de polis, van de verzekering ui:tgesloten 
was en bedoelde instrumenti:m niet als 
« bagage >> konden aangezien worden, 
waarvoor artikel 8 van de polis een be
perkte dekking voorziet ; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
eiseres voor de schade client in te staan 
om de reden" dat de ingeroepen clausule 

van de verzekeringsovereenkomst een 
exceptie uitmaakt welke, ingevolge arti
kel 11 van de wet van 1 juli 1956, door 
de verzekeraar aan de benadeelde niet 
mag tegengeworpen worden, zodat be
doelde betwisting, welke uitsluitend de 
verzekeraar en de verzekerde aanbelangt, 
ten deze niet beslecht client te worden ; 

Maar overwegende, eensdeels, dat arti
kel 3, tweede lid, van de wet van 1 juli 
1956 uitdrukkelijk toelaat de door het 
voertuig vervoerde goederen van de ver
zekering uit te sluiten ; 

Overwegende, anderdeels, dat de in 
artikel 11 van die wet bedoelde excepties 
enkel die zijn welke de verzekeraar aan 
een bestaande verzekeringsovereenkomst 
kan ontlenen om zich van zijn verplich
tingen tegenover de verzekerde te bevrij
den, maar geenszins die welke, zoals de 
onderwerpelijke, het bestaan zelve van 
de overeenkomst en de dekking van het 
risico tot voorwerp hebben; 

Dat immers het eigen recbt, hetwelk 
door artikel 6 van evenbedoelde wet aan 
de benadeelde tegen de verzekeraar toe
gekend wordt, het bestaan van een ver
zekering onderstelt ; dat de verzekeraar 
die vrijwillig in het geding tussen ver
zekerde en benadeelde tussenkomt, mag 
tegenwerpen dat het verzekeringscon
tract bet litigieuze risico niet dekt en 
dat bij derhalve niet tot schadevergoe
ding jegens de benadeelde gehouden kan 
zijn; 

Overwegende mitsdien dat het arrest, 
door aan bedoelde clausule van de door 
eiseres aangegane polis de draagwijdte 
toe te kennen van een exceptie in de zin 
van artikelll van de wet van 1 juli 1956, 
de in het middel vermelde wetsbepalin
gen geschonden heeft ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de voorziening, 

krachtens artikel 416 van het Wetboek 
van strafvordering, niet ontvankelijk is 
in zover zij gericht is tegen de beslissing 
gewezen over de vordering van verweer
der De W aele, maar dat deze beslissing 
met dezelfde onwettelijkheid aangetast 
is; 

Om die reclenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het, bij bevestiging 
van het beroepen vonnis, beslist, met be
trekking tot het verlies en de beschadi
ging van de vervoerde zaken, clat de 
door eiseres op grond van artikel 8-2 
van de verzekeringspolis opgeworpen 
exceptie niet ontvankelijk is, en het 
beroepen vonnis dienaangaande aan eise
res gemeen en tegenstelbaar verklaart; 
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verwerpt de voorziening voor bet overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaak,t op de kant van <le ge
deeltelijk vernietigde beslissing : veroor
deelt de verweerders in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel ; verklaart 
dit arrest gemeen aan .Tan Lefevere. 

2 oktober 1967.- 2e kamer.- Vool·
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Strllye. 

2e KAMER. - 2 oktober 1967. 

JACHT. - GEBRUIK VAN LOKAZEN OM 
RET VANGEN OF VERNIELEN VAN RET 
WILD TE VERGEMAKKELIJKEN. -BE
GRIP. 

Het gelYJ'Uik van lokazen om het wilr1 te 
vangen of te vernielen, of om hetzij het 
vangen hetzij het vernielen ervan te ver
gemakkelijken, is strafbaar, zelfs zo het 
met geen eigenlijke jachtr1aar1 gepaard 
gaat (1). (Wet van 28 februari 1882, 
art. 8.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN BEROEP TE BRUSSEL, T, MERTENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 april 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van· artikel 8 van de wet van 28 fe
bruari 1882, r1oordat het bestreden arrest 
bepaalt· dat het strooien van lokaas op 
zichzelf niet valt binnen de toepassing 
van artikel 8 voormeld, « zolang het niet 
vergezeld gaat van een jachtdaad waar-

(1) Verg. cass., 8 januari 1923 (Bull. en 
PAsro., 1923, I, 143); zie Rev. de d1·. pen. et 
de criminologie, 1923, biz. 368 ; Rep. pmt. 
du d1·oit belge, Complement, d. II, v° Chasse, 
urs 276 en 277. 

door het aangelokt wild tevens verrast 
wordt en waarvan de doelmatigheid door 
de aanwezigheid van lokaas verhoogd 
wordt, derwijze dat zij in een ongebruike
lijke, onsportieve wijze van jagen ont
aardt )), en tevens nader bepaalt '' dat niet 
bewezen is dat er in de nabijheid van de 
strooiplaatsen een hut of paviljoen zon 
staan geschikt om het wild van daaruit te 
verrassen, noch dat er aldaar verboden 
jachttuigen werden opgesteld, noch dat 
beklaagde zich in de omgeving in hinder
laag zou gelegd hebben of zich zelfs achter 
een boom zou verscholen hebben )) en 
daaruit het besluit trekt dat « het niet 
uitgesloten is dat de beklaagde zinnens 
zou geweest zijn, bij gelegenheid, op ge
wone wijze het aangelokte wild te jagen, 
wat wel oneerlijk zou zijn tegenover zijn 
gebuur, doch niet strafbaar >>, terwijl het 
strooien van lokaas (ter zake tarwe en 
anijszaad) strafbaar is van zodra het 
geschikt is om konijnen en het in arti
kel 10 van de voormelde wet aangeduide 
wild te vangen, te vernielen of om hetzij 
het vangen, hetzij het vernielen van het 
wild te vergemakkelijken, en de dader 
een dergelijke bestemming aan het aan
wenden van lokaas heeft gegeven, terwijl, 
in strijd met hetgeen het arrest voor
houdt, artikel 8 van de wet van 28 fe
bruari 1882 geenszins vereist dat boven
dien een « jachtdaad >> zou worden ge· 
steld « waardoor bet aangelokte wild te
vens verrast wordt en waarvan de doel
matigheid door de aanwezigheid van lok
aas verhoogd wordt, derwijze dat zij in 
een ongebruikelijke, onsportieve wijze 
van jagen ontaardt >> ; terwijl derhalve de 
vaststelling als zou « het niet bewezen 
zijn dat er in de nabijheid van de strooi
plaatsen een hut of paviljoen zou staan, 
geschikt om het wild van daaruit te ver
rassen, noch dat er aldaar verboden 
jachttuigen werden opgesteld, noch dat 
beklaagde zich in de omgeving in hinder
laag zou gelegd hebben of zich zelfs 
achter een boom zou verscholen hebben >>, 
geen belang vertoont ·voor de toepassing 
van artikel 8 hierboven vermeld, en ter
wijl aldus het bestreden arrest aan de 
bestanddelen en voorwaarden gesteld 
door artikel 8 van de wet van 28 februari 
1882 een vereiste heeft toegevoegd dat 
door b.ewust artikel niet bepaald is, en 
het arrest trouwens op dit niet door de 
wet gestelde vereiste heeft gesteund om 
beklaagde vrij te spreken : 

Overwegende dat verweerder vervolgd 
werd wegens inbreuk op artikel 8 van 
de wet van 28 februari 1882 op de jacht 
om gebruik te hebben gemaakt van lok-
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azen om konijnen en in artikel 10 van 
vermelde wet aangeduide wild te vangen, 
te vernielen of om hetzij het vangen het
zij het vernielen van dit wild te verge
makkelijken ; 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben dat op het jacht
terrein van verweerder lokaas gestrooid 
werd met het doel het wild, en meer 
bepaald fazanten van het eigendom van 
Mol, aan te lokken naar het jachtterrein 
van verweerder, en dat een sterk ver
moeden bestaat dat het lokaas hetzij 
door verweerder hetzij in zijn opdracht 
gestrooid werd, verweerder op grond van 
de in het middel aangehaalde redenen 
buiten vervolging stelt ; 

Overwegende dat voor de toepassing 
van gezegd artikel 8 enkel vereist wordt 
dat het lokaas gebruikt is om het wild 
te vangen of te vernieleu of om het van
gen of het vernieleu ervan te vergemak
kelijken; 

Dat hieruit volgt dat het arrest, door 
aan de vereisten gesteld door artikel 8 
een andere vereiste te voegen, namelijk 
het bestaan van " een jachtdaad waar
door het aangelokte wild tevens verrast 
wordt "• en door de vrijspraak van ver
weerder op de afwezigheid van deze 
vereiste te steunen, gezegd artikel 8 ge
schonden heeft ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

2 oktober 1967.- 2e kamer.- Voor
zitte1", H. Rutsaert, raadsheer waarne~ 
mend voorzitter. V erslaggevM', 
H. Wauters. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2° KAMER.- 2 oktober 1967, 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING.- lNBREUK OP DE 
BEPALINGEN- VAN EEN GEMEENTELIJKE 
VERORDENING. - TERMIJN. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING OMDAT 
DE STRAFVORDERING VERVALLEN IS.
KOSTEN VAN DEZE RECHTSVORDERING 

DIE TEN LASTE VAN DE STAAT MOETEN 
BLIJVEN. - YERNIETIGING ZONDER 
VERWIJZING. 

1° De strajvo1·de1·ing volgend uit een OVM'
treding van een gemeentelijlce verorde
ning ve1·valt, bij geb1·elce van oo1·zaalc 
tot schorsing van de ve1jm·ing, doo1• 
verloop van zes maanden na de laatste 
daad van onde1·zoelc of van vervolging 
te 1·elcenen van de dag wam•op het mis
d1·ij f is gepleegd ( 1), (Wet van 17 april 
1878, gewijzigd bij die van 30 mei 
1961, art. 21, 22, 25 en 28.) 

2° TV annee1· de beslissing ove1· de stmf
vorcle1·ing ve1·nietigd w01·dt, omdat deze 
1'echtsvordering ve1·vallen is en de lcosten 
e1•van ten laste van de Staat moeten 
blijven; heeft de vemietiging plaats zon
de1' ve1·wijzing (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VEURNE, 
T. DEBAUW, GRAULS EN PERSONENVEN
NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRA
KELIJKHEID « CAPRIDE ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 4 april 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Veurne; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 21 en 22 van de . 
wet van 17 april 1878 bevattende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
strafvordering, do01·dat het bestreden 
vonnis de eerste twee -verweersters ver
oordeeld heeft en derde verweerster bur
gerlijk aansprakelijk heeft verklaard, 
te1·wijl de feiten wegens welke de eerste 
twee verweersters veroordeeld werden 
verjaard waren : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan blijkt 
dat de eerste twee verweersters wegens 
inbreuk op de artikelen 8 en 182 van het 
politiereglement van de gemeente De 
Panne van 21 april 1937 voor feiten ge
pleegd op 11 april 1966 vervolgd werden ; 
dat de laatste dienstige stuiting van de 
verjaring van zes maanden op 5 mei 1966 
plaatshad ; dat geen schorsing van de 
verjaring tussenkwam; dat de defini
tieve verjaring, derhalve, op 5 november 

(1) Cass., 7 februari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 737). 

(2) Cass., 7 februari 1966, vermeld in voor
gaande noot; 4 september 1967, supra, biz. 15. 
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1966, dit wil zeggen zes maanden na de 
stuitingsakte van 5 mei 1966, intrad; 

Dat hieruit volgt dat de feiten wegens 
welke de eerste twee verweersters veroor
deeld werden op 4 april 1967, datum yan 
het bestreden vonnis, verjaard waren; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; zegt dat 
er geen reden is tot verwijzing. 

2 oktober 1967.- 2e kamer.- Voo1'· 
zittm·, H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter. VeTslaggevm·, 
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 2 oktober 1967. 

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
- VEROORDELING VAN TvVEE BEKLAAG· 
DEN. - MISDRIJVEN GEPLEEGD DOOR 
BEIDE BEKLAAGDEN EN 1\'IISDRIJVEN 
GEPLEEGD DOOR EEN VAN HEN. -
HoOFDELIJKE VEROORDELING IN ALLE 
KOSTEN VAN EERSTE AANLEG EN HOGER 
BEROEP. - VoORWAARDE. 

Is niet wettelijk de hoofdelijke ve1·oo1'deling 
van twee beklaagden in alle kosten van 
eeTste aanleg en hoge1· be1·oep van de 
stmfvo1·de1·ing, als een de1' beklaagden 
enkel voor een deel van de ten laste van 
de ande1·e bewezen geachte misdTijven 
schuldig verklam·d wo1·dt, en de beslis
sing niet vaststelt dat alle kosten ve1'00T· 
zaakt weTden cloo1· de misd1·ijven welke 
doo1· beide beklaagden weTden ge
pleegd (1). (Strafwetb., art. 50.) 

(DEJONGE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 mei 1967 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

(1) Cass., 20 maart 1967 (A1·1·. cass., 1967, 
blz. 904) ; in verband met de kosten van hager 
beroep, zie cass., 30 september 1957 (B·ull. 
en PAsrc., 1958, I, 71). 

Over het eerste middel, afgeleid ui t 
de schending van de artikelen 182, 195 
en 211 van het Wetboek van strafvorde
ring, 196, 197, 214, 240, 244, 461, 463 
en 496 van het Wetboek van strafrecht 
en 97 van de Grondwet, dooTclat het be
streden arrest, na te hebben verwezen 
naar de feiten door de correctionele recht
bank ten laste van eiser bewezen ver
klaard en vermeld als zijnde de feiten · 
A, B, 0, Den F, zonder goedkeuring van 
de schrappingen van de letters 0 en D, 
en na bij andere redenen, wat eiser be
treft, aileen de betichtingen A, B en E 
te hebben vermeld, het vonnis a quo 
toch in al zijn beschikkingen belrrachtigt 
behoudens een vermeerdering van de 
geldboeten, vonnis waarvan het dispo
sitief eiser schuldig verklaart aan de fei
ten A, B, 0, D en E zonder enige schrap
ping, te1·wijl het alzo onmogelijk blijkt 
de betichtingen waarvoor eiser veroor
deeld werd met voldoe;nde zekerheid vast 
te steilen of na te gaan of eiser niet ver
oordeeld werd hoofdens betichtingen die 
aileen ten laste van zijn medebeklaagde 
gelegd werden zodat de bestreden beslis
sing niet regelmatig gemotiveerd voor
komt: 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
wegens vier telastleggingen, te weten de 
telastleggingen A, B, E en F; dat de 
medebeklaagde vervolgd werd wegens 
dezelfde feiten en, daarenboven, wegens 
de telastlegg:i:ngen 0 en D ; dat het be
roepen vonnis eiser veroordeelde tot twee 
stra:ffen, de eerste nit hoofde van de 
telastlegg:i:ngen A, B, 0, D en E, de 
tweede uit hoofde van de telastlegging F ; 
dat het arrest er op wijst dat er een en 
hetzelfde misdadig opzet bestaat in 
hoofde van eiser betreffende de feiten A, 
B en E en in hoofde van de medebe
klaagde betreffende de feiten A, B, 0, 
D en E ; dat het dienaangaande de ten 
laste van eiser uitgesproken straf bepaalt 
met betrekking tot de feiten A, BenE 
en eiser niet hoofdens de feiten 0 en D 
veroordeelt ; dat het aldus impliciet vast
stelt dat de bevestiging van het vonnis 
beperkt is, wat eiser betreft, tot de telast
leggingen A, BenE, met uitsluiting van 
de telastleggingen 0 en D ; dat aldus uit 
het geheel van het arrest blijkt dat eiser 
veroordeeld werd hoofdens de telast
legg:i:ngen A, BenE, en niet veroordeeld 
werd hoofdens de telastleggingen 0 en 
D; 

Overwege;nde dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
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de schending van artikel 140 van de wet 
van 18 jrmi 1869 betreffende de rechter
lijke inrichting (gewijzigd en aangevuld 
bij de wet van 4 september 1891, arti
kel 2), dooTdat het bestreden arrest beslist 
dat, in tegenstelling met de mening van 
de eerste rechter, er geen eendaadse 
samenloop van misdrijven bestaat doch 
wel een en hetzelfde misdadig inzicht 
in hoofde van eiser betreffende de fei
ten A, B en E zodat deze feiten moeten 
beschouwd worden als voortdurende mis
drijven waarvan de verjaring slechts een 
aanvang neemt op de datum van de 
laatste van deze, te weten op 29 jrmi 
1964, zonder die beslissing, die door de 
verjaring van de feiten ten laste van 
eiser gelegd langer te maken, de veroor
deling verzwaart, met eenparige stemmen 
te nemen of ten minste zonder van zulke 
eenparigheid melding te maken : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
niet verklaarde dat de strafvordering 
verjaard was; dat, in strijd met wat het 
middel veronderstelt, het arrest de toe
stand van eiser derhalve niet verergerd 
heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 461 en 
463 van het Strafwetboek, 21 tot 23 van 
de wet van 17 april 1878 bevattende de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van strafvordering (gewijzigd door de 
wet van 30 mei 1961, artikel 1), en 97 
van de Grondwet, doot·dat noch de be
streden beslissing noch het bekrachtigd 
vonnis betreffende de betichting van 
diefstal bedoeld onder letter F waar
voor een onderscheiden straf uitgespro
ken wordt, de datum van dit onderschei
den misdrijf nader bepalen, zodat het 
onmogelijk is na te gaan of de akte van 
24 maart 1965, vermeld als de stuiting 
van de verjaring hebbende meegebracht, 
binnen de eerste drie jaren van de datum 
van bet vluchtmisdrijf plaatshad : 

Overwegende dat luidens het arrest 
het feit F gepleegd werd in de loop van 
de laatste drie jaren v66r 29 juni 1964 
en dat nit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan blijkt dat de ver
jaring van de strafvordering op deze 
datum gestnit werd ; . . 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, van ambtswege 
afgeleid nit de schending van de artike-

len 50 van het Strafwetboek en 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat het arrest de mede
beklaagde wegens de telastleggingen A 
tot en met F veroordeelt en eiser wegens 
de telastleggingen A, B, E en F; dat 
het niettemin eiser solidair verwijst, met 
lijfsdwang, in al de kosten van de pn
blieke vordering in eerste aanleg, en, 
daarenboven, in de beroepskosten, zonder 
vast te stellen dat al deze kosten veroor
zaakt werden door de misdrijven die ten 
laste van· beide beklaagden bewezen ver
klaard waren ; dat het aldus de in 
het middel aangednide wetsbepalingen 
schendt; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de snbstantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch aileen in zover het eiser 
in de kosten van eerste aanleg en van 
hager beroep van de strafvordering ver
wijst en deze kosten invorderbaar door 
lijfsdwang verklaart; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat 
melding van dit arrest zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser 
tot drie vierden der kosten ; laat het 
overige vierde ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

2 oktober 1967. - 2e kamer.- Voor
zitte1', H. Rntsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter. VeTslaggevet·, 
H. W anters. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 2 oktober 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - VooR
zrENING TEGEN EEN OP TEGENSPRAAK 
GEWEZEN EINDARREST. 

B1titen het geval bepaald bij m·tikel 1 van 
de wet van 8 maaTt 1948, is te laat inge
steld de voo1·ziening die in stmfzaken 
ingesteld wo1·dt tegen een op tegenspmak 
gewezen eindaTTest na het vet·st?·ijken 
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van de bif ar-tikel 373 van het Wetboek 
van stmjvm·de1·ing gestelde termifn (1). 

(AELTERMAN, T. STEEMAN 
EN VAEREWIJOK.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 april 1967 door het Hof 
van beroep te Ge;nt gewezen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
op tegenspraak geweze;n werd en dat 
de besliss:i:ng definitief is i;n de zin van 
artikel 416 ;van het Wetboek van straf
vordering; 

Overwegende dat de voorzieni;ng slechts 
op 10 mei 1967 ingediend werd, hetzij 
na het verstrijken van de termijn bepaald 
bij artikel 373 van hetzelfde wetboek; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is, artikel 1 van de wet van 
8 maart 1948 ten deze niet van toepassing 
zijnde; 

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

2 oktober 1967.- 2e kamer.- Voor
zittm·, H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Vm·slaggeve1·, Ridder 
de Schaetze;n,- Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 2 oktober 1967. 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
VERDUISTERING GEPLEEGD DOOR EEN 
AMBTENAAR. - VEROORDELING TOT 
MEER DAN ZES MAANDEN GEVANGENIS
STRAF.- GEEN ZEKERHEID GESTELD, 
OF HET VERDUISTERDE DE GESTELDE 
ZEKERHEID TE BOVEN GAANDE. -
V ASTSTELLING NIET VEREIST TENZIJ 
ER EEN OONOLUSIE BESTAAT. 

Bif gebreke van een conclusie op dat stttk, 

(1) Oass., 11 september 1967, supra, biz. 43. 
(2) Raadpl. cass., 15 maart 1948 (Bull. en 

PASIC., 1948, I, 170), 

is de 1•echter niet verplicht om de be
lclaagde, wegens een in zifn hoedanigheid 
van ambtenaar gepleegde verduistering, 
te st1·atfen met een gevangenisst1·aj van 
mem· dan zes maanden, uitd1·ulckeliflc 
vast te stellen dat hif geen zeke1·heid heeft 
gesteld of dat het verduistm·de cle gestelde 
zelcerheid te boven gaat (2). (Strafwetb., 
art. 240.) 

(GROOTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestrede;n 
arrest, op 20 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorzie;ning gericht is 
tegen de beslissing over de strafvorde
ring : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikele;n 97 van de Grand
wet e;n 240 van het Strafwetboek, clo01·dat 
het bestreden arrest eiser veioordeelt 
tot eeJl geva;ngenzitting van twee jaar, 
en ee;n geldboete van 300 frank verhoogd 
met 190 opdeciemen of drie maanden 
gevangenzitting, m~t .dien verstande d.at 
een jaar gevangenz1ttmg slechts zou mt
gevoerd worden voor zoveel hij bi;nne;n 
de drie jaar een vergrijp zou begaan 
waarvoor hij een nieuwe criminele of 
zware correctionele veroordeling zou op
lopen, en eiser daarna op burgerlijk ge
bied veroordeelt, zulks om, openbaar offi
cier of ambtenaar of 1net een openbare 
dienst belast persoon zijnde, assignaties 
ten bedragevan 3.694 frank en 215.200 fr. 
in specien, welke hij uit kracht of uit 
hoofde van zijn bediening onder zich had, 
ten nadele van de Belgische Staat ver
duisterd te hebben, zonder zich echter 
uit te spreken over de vraag of eiser 
enige borgsom had gestort en of de ver
duistering het bedrag van die borgsom 
al of niet overtrof, te1•wijl, volgens ar
tilcel 240 van het Strafwetboek, indien 
de verduistering die eiser zou gepleegd 
hebben het bedrag va;n de door hem ge
storte borgsom niet overtrof, eiser slechts 
tot een gevangenzitting van een tot zes 
mminden veroordeeld mocht worden, en 
te1·wijl dienvolgens de motivering van het 
bestreden arrest niet afdoende is om de 
uitgesproken straf te rechtvaardigen : 

Overwegende dat de afwezi.ghei.d van 
ee;n zekerheid of de omstand1ghe1d dat 
het verduisterde de gestelde zekerheid 
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te hoven gaat geen bestanddeel van het 
door artikel 240 van het Strafwetboek 
omschreven misdrijf uitmaakt, doch 
slechts een feitelijke toestand is welke 
de bij het tweede lid van bedoeld artikel 
bepaalde vermindering van de straf uit
sluit; 

Overwegende dat uit de processtukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat eiser voor de feitenrechter 
aangevoerd heeft dat hij een zekerheid 
zou gesteld hebben; 

Dat dientengevolge het hof van beroep 
zich desbetreffend niet hoefde uit te 
spreken; 

Dat het middel niet kan aange;nomen 
worden; 

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

Overwegende dat, nu de voorziening 
tegen de beslissing van veroordeling ver
worpen is, deze in kracht van gewijsde 
is gegaan; dat derhalve de voorziening 
tegen het bevel van onmiddellijke aan
houding geen reden van bestaan meer 
heeft; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept ; 

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

2 oktober 1967.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggeve1·, Ridder 
de Schaetzen. - Gelijkl1tiaende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 2 oktober 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- ARREST 
VAN DE KAMER VAN INBESOHULDIGING
STELLING WAARBIJ NIET ONTVANKELIJK 
WORDT VERKLAARD RET VERZET VAN 

VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDE
LING GEWEIGERD WORDT. - VOOR· 
ZIENING V66R DE EINDBESLISSING. 
N IET-ONTV ANKELIJKHEID. 

Is niet ontvankelijk v66r de eindbeslissing 
de cassat1:evoorziening ingesteld tegen een 
a1·1·est van de kameJ• van inbeschuldiging
stelling die, zonder te wijzen over een 
geschil inzake de bevoegdheid van het 
onde1•zoeksgerecht, niet ontvankelijk ver
klaa1't het ve1·zet van de verdachte tegen de 
bepaling van rle beschikking, waa1·bij 
hij naar de cor1•ectionele rechtbank ver
wezen wordt en aie weige1·t de opschor
ting Van ae uitspraak Van de Ve1'001'de
ling te bevelen (1). (Wet van 29 juni 
1954, art. 4; Wetb. van strafv., 
art. 416.) 

(THIENPONT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Gent, kamer van inbeschul
digingstelling, gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 199 van het Wetboek 
van strafvordering, aoordat het bestreden 
arrest het door eiser ingesteld hoger be
roep tegen het bevelschrift op 26 juni 
1967 verleend door de raadkamer van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Gent 
niet ontvankelijk verklaa.rt, terwijl het 
niet verwijst naar een uitdruklmlijke 
wettekst die dit rechtsmiddel uitsluit : 

Overwegende dat de raadkamer bij 
voormeld bevelschrift het verzoek van 
eiser strekkende tot de opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling ver
werpt, en hem wegens bepaalde misdrij
ven naar de correctionele rechtbank ver
wijst; 

Dat eiser tegen dit bevelschrift hoger 
beroep ingesteld heeft, voor zover het 
zijn verzoek tot opschorting verwerpt ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het hoger beroep onontvankelijk ver
klaart aangezien de wet van 21 juni 1964 
betreffende de 6pschorting, het uitstel 
en de probatie geen dergelijk rechtsmid
del bepaalt; 

DEVERDAOHTETEGENDEBEPALINGVAN (l) Cass., 10 januari en 23 augustus 1966 
DE BESOHIKKING, WAARBIJ HIJ VER- (Bttll. en PASIC., 1966, I, 607 en 1417); raadpl. 
WEZEN WORDT NAAR DE OORREOTIO· cass., 18 januari 1965 (ibid., 1965, I, 492) 
NELE REOHTBANK EN DE OPSOHORTJNG en 29 november 1965 (ibicl., 1966, I, 422). 
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Overwegende dat dit arrest niet over 
een geschil betreffende de bevoegdheid 
beslist en niet definitief is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van straf
vordering; 

Dat de voorziening voorbarig is en 
mitsdien niet ontvankelijk : 

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

2 oktober 1967.- 2 6 kamer.- Voo?'
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter. Ve?·slaggeve?', 
H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 2 oktober 1967. 

1o INTERNATIONALE VERDRA
GEN. - VERDRAG TOT BESCHERMING 
VAN DE REOHTEN VAN DE MENS EN 
DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTI· 
KEL 6-l. - VERBOD VAN TOEGANG 
TOT DE GERECHTSZAAL. ~ VooRWAAR
DEN.- BEOORDELING DOOR DE RECH
TER. 

2o INTERNATIONALE VERDRA
GEN. - VERDRAG TOT BESCHERMING 
VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN 
DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTI· 
KEL 6-l. - VERBOD VAN TOEGANG 
TOT DE GERECHTSZAAL. - BESCHER· 
MING VAN HET PRivELEVEN VAN DE 
PARTIJEN. - BEGRIP. 

3° HOF VAN ASSISEN.- RECHT VAN 
DE BEKLAAGDE HET LAATSTE WOORD 
TE HEBBEN. - RECHT BEPERKT TOT 
DE DEBATTEN OVER DE GROND VAN 
DE ZAAK EN DE TOEPASSING VAN DE 
STRAF. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - VOORLOPIGE TENUIT
VOERLEGGING. AATIKEL 407, 
TWEEDE LID,_ VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. TOEPASSINGS· 
SFEER. 

5° INTERNATIONALE VERDRA
GEN.- VERDRAG TOT BESCHERMING 
VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN 
DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTI
KELEN 1 EN 6. - TOEPASSINGSSFEER, 

6° HOF vAN ASSISEN. - GETUIGE. 
- EED AFGELEGD. - NIEUW VER· 
HOOR TIJDENS EEN LATERE ZITTING, 

7° HOF vAN ASSISEN. - VERHOOR 
ONDER EED VAN EEN PERSOON VER
MELD IN ARTIKEL 322 VAN HET WET· 
BOEK VAN STRAFVORDERING. - GEEN 
VERZET VAN DE PROOUREUR-GENERAAL, 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ NOCH 
VAN DE BESCHULDIGDE.- GEEN NIE
TIGHEID. 

1° Het behoort de ?'echte?' te oordelen of de 
voorwaanlen ve1·enigd zijn die hem toe
laten, bij toepassing van artilcel 6-1 van 
het V erdmg tot besche1·ming van de 
?'echten van de mens en de fundamentele 
V?'ijheden, getelcend te Rome op 4 no
vember 1950 en belcmchtigd doo?' de wet 
van 13 mei 1955, de toegang tot de 
gerechtszaal aan de pers en . aan het 
publielc te ontzeggen voo?' het geheel of 
voor een deel van het p1·oces. (Impliciete 
beslissing.) 

2° A1·tilcel 6-1 van het Venlrag tot besche?'· 
ming van de 1'echten van de mens en; 
de fundamentele m·ijheden, getelcend te 
Rome op 4 novembe1• ·1950 en bek?·ach
tigd doo1· de wet van 13 mei 1955, laat 
de 1·echte1' toe, b# toepassing van de door 
die telcst bepaalde voo1·waa1'den, de toe
gang tot de ge1•echtszaal aan de pers en 
aan het publielc te ontzeggen voor het 
geheel of voor een deel van het p1·oces, 
ten einde het p1·iveleven van de partijen 
bij het proces te beschm·men, maa~· niet 
om het p?·iveleven van de familieleden 
van bedoelde pm·tijen te besche1·men. 
(Impliciete beslissing.) 

3° De vm·plichting om het laatste woo1·d 
te ve1·lenen aan de beschuldigde heeft 
enlcel betrelclcing op de debatten over de 
grand van de zaalc en de toepassing 
van de stmf (1). (Wetb. van strafv., 
art. 335.) 

4° H et tweede lid van a~·tilcel 407 vctn het 
vV etboelc van st?·afvm·de?·ing, val gens 
hetwellc de vonnissen en a?'?'esten ave?' 
de st?·afvm·de?·ing, bttiten clie van vm·
om·deling, v1·ijspmalc of ontslag van 
1·echtsvervolging, niettegenstaande de 
voo?'ziening in cassatie, enlcel bij voor
?'aad ten uitvoer lcunnen wo1·den gelegd 
ingevolge een speciaal gemotiveerde be
slissing, is niet van toepassing op de 
beslissingen die slechts voo1·be?·eidend 
en van onderzoelc zijn en niet over een 
geschil inzalce de bevoegdheid zijn ge
wezen. (Wetb. van strafv., art. 407 en 
416.) 

- GEEN NIEUWE EEDAFLEGGING VER· (1) Cass., 21 mei 1962 (Bttll. en PASIC., 
EIST. 1962, I, 1073). 

CASSATIE, 1968. - 6 
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5o De at·tikelen 1 en 6 van het V et•dt•ag 
tot beschet·ming van de Techten van de 
mens en cle f~mclamentele vt·ijheclen, 
getekencl te Rome op 4 novembet' 1950 
en bekTa'chtigcl dom· cle wet van 13 mei 
1955, zijn vTeemd aan de tenuitvom·leg
g,ing van de vonnissen en at't'esten en 
aan de dooT de nationale tvetgevingen 
ingestelde t'echtsmiddelen. 

6° De get~tige die onclet· eecl een veTklaTing 
heeft afgelegcl voot het hof van assi8en 
moet geen nie~twe eecl afleggen zo hij 
tijdens een lateTe tm·echtzitting opnieuw 
wonlt gehoot·cl (I). 

7° Het hoTen ondeT eecl voot het hof van 
assisen van een pet·soon veTnwld in 
m·tikel 322 van het Wetboek van stmf
vonlet·ing bt·engt geen nietigheid teweeg 
wannee1', noch de p1'ocuTeut·-genet·aal, 
noch de but·get'lijke pm·tij, noch de be
sclntlcligcle zich tegen clit Ve1'hoot' heb ben 
vet·zet (;!,). 

( MYN'CKE, T. VAN DE WEC+HE 
EN NEERINCKX.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de best.reden 
arresten, op 20, 22 en 23 j"Lmi I967 door 
het Hof van assisen van de provincie 
Oost-Vlaanderen gewezen; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen het arrest van 20 juni I967 : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, lid I, 
van het Europese V erdrag tot bescher
ming van de rechten van de Mens en 
de fundamentele vrijheden van 4 no
vember I950, met aanvullend protocol 
van 20 maart I952, bekrachtigd door 
de wet van I3 mei I955, 97 van de 
Grondwet, 408 van het Wetboek van 
strafvordering, cloonlat het bestreden 
arrest het verzoek van eiseres om de be
handeling van haar proces met gesloten 
deuren te laten geschieden afgewezen 
heeft om de reden « dat tcrzake noch 
belangen van minderjarigen, noch de 
bescherming van het priveleven van de 
thans ter proces zijnde partijen voorals
nog vereisen in het belang van de zede
lijkheid of van de open bare orde, de toe-

(1) Cass., 2 mer 1910 (Bull. en PAsro., 1910, 
I, 220); 16 april 1934 (ibid., 1934, I, 247); 
raadpl. cass., 25 februari 1963 (ibid., 1963, I, 
695). 

(2) Cass., 20 maart 1905 (Bull. en PAsrc., 
1905, I, 166); 10 mei 1921 (ibid., 1921, I, 

gang tot de gerechtszaal aan de pers en 
aan het publiek te ontzeggen voor het 
geheel of voor een deel van het proces », 
teTwijl het arrest aldus de door eiseres 
tot staving van haar conclusie ingeroepen 
redenen ~liet beantwoordt volgens welke 
zij deze maatregel verzocht omwille van 
de bescherming van het priveleven van 
de bij het proces betrokken partijen, 
zijnde eiseres zelf, van het slachtoffer 
en van de familie van beide partijen, 
zij aanvoerde dat zij haar grondwet
telijk recht tot publieke behandeling van 
haar geding mocht verzaken en dat het 
hof van assisen alleen moest onderzoeken 
of zulks vrijwillig en zonder druk ge
schiedde, tm·wijl het arrest, door de par
tijen, beoogd door ciseres, te beperken 
tot de « thans ter proces zijnde par
tijen », zijnde, op het ogenblik van het 
arrest, eiseres en het openbaar ministerie, 
het verzoek van eiseres dat zowel de 
belangen van de verdachte als die van het 
slachtoffer en van de familie van beide 
partijen beoogde, niet beantwoord heeft 
en aldus de in het middel aangcduide 
wetsbepalingen geschonden heeft : 

Overwegende dat het bestredcm arrest 
er op wijst << dat ter zake noch belangen 
van minderjarigen, noch de bescherming 
van het priveleven van de thans ter 
proces zijnde partijen vooralsnog ver
eisen, in het belang van de zedelijkheid 
of van de openbare orde, de toegang tot 
de gerechtszaal aan de pers en aan het 
publiek te ontzeggen voor het geheel of 
voor een deel van het proces ; dat het 
niet opgaat voor te houden, zoals de 
beschuldigde het doet, dat de publiciteit 
der debatten haar verdediging voor dit 
hof zou schaden ; dat immers de feiten 
uit hoofde waarvan de beschuldigde zich 
voor het hof van assisen moet verant
woorden, noch de omstandigheden waarin 
deze feiten werden gesteld, in enig opzicht 
van die aard zijn dat de behandeling 
van de zaak in openbare terechtzitting 
de beschuldigde op enigerlei wijze zou 
kunnen hinderen in het voordragen van 
haar verdedigingsmiddelen » ; 

Overwegende dat het arrest aldus im
pliciet doch met zekerheid beslist dat 
het de rechter behoort te oordelen of al 
de voor de door eiseres ingeroepen 
bepaling van artikel 6, lid I, van het 
Verdrag van Rome van 4 november 1950 

374); 17 rnaart 1930 (ibid., 1930, I, 163); 
20 februari 1961 (ibid., 1961, I, 573) en noot 1. 
Raadpl. cass., 8 juli 1867 (ibid., 1867, I, 325); 
20 juli 1929 (ibid., 1929, I, 303) en 7 juli 
1952 (ibid., 1952, I, 718). 
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vereiste toepassingsvoorwaarden verenigd 
zijn en dat gezegde bepaling enkel de 
bescherming van het priveleven van de 
partijen bij het proces beoogt, met uit
sluiting van dit vaJl de leden van hem 
gezin; 

Dat het, derhalve, het verzoek van 
eiseres passend beantwoord heeft ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist;· 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten van de ver
dediging, dom·dat eiseres op de zitting 
van 20 juni 1967 niet bet laatst het woord 
mocht voeren, zoals blijkt uit het zittu:J.gs
blad waarin vermeld wordt dat het hof 
zich terugtrok om te beraadslagen on
middellijk nadat de procureur-generaal 
gehoord werd : 

Overwegende dat uit het zittingsblad 
van 20 juni 1967 blijkt dat Mr Martens, 
raadsman van eiseres, gehoord werd 
nopens zijn vraag strekkende tot de be
bandeling van de zaak met gesloten 
deuren, dat hij schriftelijke conclusies 
neerlegde, dat het openbaar ministerie 
in zijn antwoord op deze vragen gehoord 
werd en dat het hof zich terugtrok om 
over het verzoek van eiseres t,e beraad
slagen; 

Overwegende dat de verplichting het 
laatste woord aan de beschuldigde of 
zijn raadsman te geven voorgeschreven 
is door de artikelen 335 en 362 van het 
W etboek van strafvordering enkel wa.t 
betreft de debatten over de grand van 
de zaak en over de toepassing van de 
straf; dat ten am1Zien van incidenten 
welke zich kcmnen voordoen, zoals ten 
deze, er slechts schending van do rech
ten van de verdediging zou kunnen 
bestaan indien, nadat de beschuldigde 
of zijn raadsman het woord hadden ge
vraagd, dit hem ontzegd zou zijn ge
weest, wat het zittingsblad niet vaststelt 
en wat door het middel niet wordt be
weerd; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvorn>en werden nageleefd en 
?at de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de twee arresten van 22 juni 1967 
en het arrest van 23 juni 1967 : 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1 en 6 
van het Verdrag van Rome van 4 no
vember 1950, 407 van het Wetboek van 

strafvordering, doo1·dat het hof van assi
sen, na door zijn arrest van 20 juni 1967 
het verzoek van eiseres tot behandeling 
van haar proces met gesloten deuren 
verworpen te hebben, het procos ten 
grande met volledige publiciteit van de 
debatten heeft voortgezet, hoewel eiseres 
gerechtigd was zich in cassatie tegen dit 
arrest te voorzie;n, zonder de uitspraak 
van het Hof van cassatie af te wachten, 
en zonder daarover beslist te hebben bij 
een specia.al gemotiveerde beschikking, 
zodat de rechten van de verdediging en 
de bovenaangeduide wetsb<;Jpalingen ge
schonden Werden en de procedure gevoerd 
na het arrest van 20 jemi 1967, en meer 
bepaald de arresten van 22 en 23 juni 
1967, nietig zijn : 

Overwegende, enerzijds, dat het tweede 
lid van artikel 407 van het W etboek van 
strafvordering, waarvan de schending 
door het middel ingeroepen wordt, geen 
toepassing vindt wanneer, zoals ten deze, 
de voorziening gericht is tegen een be
slissing welke geen ein dbeslissiug is in 
de zin van artikel 416 van hetzelfde 
wetboek en welke niet over een betwis
tmg nopens de bevoegdheid gewezen is; 

Overwegende, anderzijds, dat de arti
kelen 1 en 6 van het V erdrag van Rome 
van 4 november 1950 vreemd zijH aan 
de uitvoering van de vonnissen en arres
ten en aan de door de nationale wetge
vingen ingestelde rechtsmiddelen; 

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

de schending van artikel 44, lid 2, van 
het W etboek van strafvordering, doonlat 
op de namiddagzitting van 21 juni 
1967 de getuigen-deskundigen Dr. Ghijs
brecht en Dr. Stefens terug!Seroepen wer
den ten einde met een andere deskundige 
geconfronteerd te worden zonder op
nieuw de eed af te leggen v66r de con
frontatie, zonder dat de toestemming 
daarmede van eiseres of van haar raads
lieden of van de getuigen gevraagd werd 
of enige wettekst aan de voorzitter de 
macht geeft een teruggeroepen getuige
deslnmdige te ontslaan van de verplich
ting de eed opnieuw bij een hernieuwde 
ondervraging af te leggen : 

Overwegende dat nit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan blijkt 
dat, tijdens de namiddagzitting van 
21 jlmi 1967, onder meer de deskundigen 
professor Ghijsbrecht en Dr. Stefens ge
hoord werden na de getuigen- en deskun
digeneed afgelegd te hebben; dat zij 
nadien geconfronteerd werden mot een 
andere deskemdige nadat de voorzitter 
te kennen gaf dat zij gehoord werden 
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onder de eed door hen oiezelfde namiddag 
afgelegd; 

Overwegende dat de eed afgelegd door 
een getnige of een deskundige voor het 
assisenhof het geheel van zijn verkla
ringen ter terechtzitting tot het slniten 
van de debatten dekt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
Over het vijfde middel, afgeleid nit 

de schending van de artikelen 315, 317 
en 322 van het vVetboek van strafvorde
ring, en 97 van de Grondwet, doordat 
gehoord werden, onder ede, zonder verzet 
van enige der partijen, op de terecht
zitting van 20 juni 1967 de schoonzoon 
van de beschnldigde, en op de tPrecht
zitting van 21 jnni 1967 de echtgenoot, 
verscheidene broeders van de beschnl
digde en twee van haar dochters, tenvijl, 
nu rleze personen behoren tot diegenen 
van wie volgens artikel 322 van het Wet
hoek van strafvordering de verklaringen 
niet kunnen worden ontvangen, zij niet 
mochten gehoord worden onder de getui
geneed, zelfs met de toestemming van 
alle partijen : 

Overwegende dat nit de processen
verbaal van de terechtzittingen van 20 
en 21 jnni 1967 blijkt dat de iri het middel 
vermelde personen onder eed getword 
werden nadat de voorzitter telkens ge
vraagd had aan de partijen of er verzet 
was tegen het horen van ieder van die 
getnigen onder eed, en nadat de beschul
digde, haar raadslieden, de burgerlijke 
partijen en het openbaar ministerie tel
kens verklaard hadden zich niet te ver
zetten tegen het horen van die getnigen 
onder eed; 

Overwegende dat het horen van de in 
artikel 322 aangeduide personen, waarop 
het laatste lid van dit artikel betrekking 
heeft, het horen van de getnigen is zoals 
het door artikel 317 is geregeld; 

Dat, derhalve, wanneer geen van de 
partijen zich el'tegen heeft verzet dat die 
getuigen gehoord werden, het horen on
der eed van de vermelde personen geen 
nietigheid kan teweegbrengen; 

Dat het middel naar recht faalt ; 
En overwegende dat, in zover de voor

ziening gericht is tegen de arresten van 
22 jcmi 1967, de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven rechts
vormen worden nageleefd en d<tt de be
slissing overeenkomstig de wet is ; 

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

2 oktober 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Rntsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 

H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Faures. 

2e KA.MER.- 2 oktober 1967. 

1° OPLICHTING. - MoREEL ELEMENT 
VAN HET MISDRIJF. - V ASTSTELLING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
CoNOLUSIE.- 0VERWEGING GEGEVEN 
ONDER DE VORM VAN EEN VRAAG. -
GEEN VERPLIOHTING VOOR DE REOHTER 
HIEROP TE ANTWOORDEN. 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- STRAFZAKEN.- BEKLAAGDE 
DIE ZIOH TEN GRONDE HEEFT VERDE
DIGD, ZONDER TE BEWEREN DAT ZIJN 
VERDEDIGINGSRECHT GESCHONDEN 
WERD OMDAT EEN GETUIGE NIET WERD 
GEHOORD. - VOOR HET HOF AANGE
VOERDE SCHENDING.- 0NONTVA~'KE
LIJKHEID. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN.- ARREST VAN VEROOR
DELING. - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE 
AANHOUDING. - VOORZIENING TEGEN 
HET VEROORDELEND DISPOSITIEF VER
WORPEN.- VOORZIENING TEGEN RET 
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOU
DING ZONDER BESTAANSREDEN. 

1° Het moreel element van het wanbed1·iJ'f 
van oplichting wonlt vastgesteld doo1' het 
arrest waa1·bij e1'op gewezen wordt dat 
de beklaagde gehandeld lweft om zich een 
zaak van een ande1· toe te eigenen ( 1). 

2° De rechter is niet e1·toe gehouden te ant
wom·den op een ovenveging die in een 
conclusie geuit wonlt onder de vo1·m 
van een vmag (2). (Grondwet, art. 97.) 

3° De beklaagde is niet ontvankel~jk om 
voor het hof te bewe1·en dat z1:jn vercle
digingsrecht geschonclen wenl omclat een 
getuige niet wercl gehoorcl, wannee1' hij 
zich ten g1'0nde heeft verdedigcl zoncler 
ilergelijke schencling aan te voe1·en (3). 

4° VV anne61' de Ve1'00Tdeelcle een V001'Ziening 
heeft ingestelcl tegen een a1·1·est van ver
oo?·cleling waa1•bij zijn onmicldellijke 

(1) Raadpl. cass., 23 januari 1956 (Bttll. 
en PAsiC., 1956, I, 520) en 14 oktober 1963 
(ibid., 1964, I, 159). 

(2) Cass., 9 november 1959 en 25 april1960 
(Bttll. en PASIC., 1960, I, 285 en 984). 

(3) Cass., 12 juni 1967 (A1'1', cass., 1967. 
biz. 1243) enll september 1967, sttpm, biz. 50, 
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aanhouding wordt bevolen en ingevolge 
de ve1·we1·ping van de vom·ziening tegen 
het veToo?·delend dispositief, dit in kmcht 
van gewijsde is gegaan, heeft de voo?'
ziening tegen het bevel tot onmiddellijke 
aanhouding geen bestaans1·eden meer ( 1). 

(SABBE.} 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 april 1967 door het Hof 
van benoep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening enkel 
gericht is tegen de beslissing waarbij 
eiser wegens oplichting strafrechtelijk 
veroordeeld were! ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 496 van het 
Strafwetboek, minstens van artikel 97 
van de Grondwet, ee~·ste onde1·deel, dom·dat 
het arrest eiser wegens oplichting veroor
deelt, terwijl het bedrieglijk opzet niet 
vastgesteld wordt, vermits het arrest 
zich ertoe beperkt gewag te maken van 
het inzicht zich de fondsen toe te eigenen, 
hetgeen het vereiste bijzonder opzet niet 
insluit, waarbij bovendien de toeeigening 
geen vereiste uitmaakt, en vermits het 
arrest erop wijst dat eiser onbezonnen 
gehandeld heeft, hetgeen het bedrieglijk 
opzet uitsluit, en uit het arrest blijkt 
dat eiser gepoogd heeft zijn verbinte
nissen na te komen en een reele waarborg 
verstrekt heeft ; tweede onaenleel, dooTdat 
het arrest aileen het verborgen houden 
van de intrekking van de uitvoervergun
ning als listige kunstgreep releveert, ter
u,ijl een loutere verzwijging de kenmer
ken niet vertoont van een bedrieglijk 
maneuver, wanneer zij niet gepaard gaat 
met uitwendige tastbare elementen, en 
teTw~jl niet gepreciseerd wordt waarom 
de verzwijging na 17 december 1963 geen 
bedrieglijk maneuver meer uitmaakt, 
zodat de motieven tegenstrijdig zijn ver
mits eiser voor de na 17 decem.ber 1963 
gepleegde feiten niet gestraft wordt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest zijn be

slissing wettelijk rechtvaardigt en regel
matig motiveert door vast te steilen dat 
eiser, bij het ontstaan van het met de 
burgerlijke partij gesloten akkoord, het 
inzicht had zich de door deze afgegeven 
fondsen toe te eigenen, en dat hij zich 
die fondsen werkelijk heeft toegeeigend, 
vaststeiling welke die van het bedrieglijk 

(1) Cass., 20 maart 1967 (Arr. cass., 1967, 
biz. 007). 

opzet impliceert ; dat het, bij een soeve
reine l;>eoordeling van de elementen van 
feitelijke aard, zonder tegenstrijdigheid 
heeft kunnen vaststellen dat eiser in be
doelde onderneming ook eigen vermogens 
gestoken en verloren had, hetgeen het 
bewijs leverde van zijn onbezonnenheid, 
en dat hij zekere van zijn verbinte_nissen 
nagekomen had ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest zijn be

slissing grondt, niet aileen op het ver
borgen houden door eiser van de intrek
king van zijn vergunning, maar ook op 
het feit dai; hij zich bedrieglijk voorge
steld heeft als zijnde bekwaam om, als 
inrichter van een e1•kende dierentuin, 
een vergunning te bekomen voor de in
voer van vogels uit Australis en om deze 
vogels in Belgie in de handel te brengen 
met fabelachtige winsten ; 

Overwegende, ten slotte, dat de ont
stentenis van misdrijf met betrekking 
tot de feiten die na 17 december 1963 
werden gepleegd niet strijdig is met de 
strafbaarheid van de. feiten van 25 juli 
tot 17 december 1963; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 7 van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering, dom·dat het arrest eiser veroor
deelt hoofdens feiten gepleegd tussen 
25 juli 1963 en 17 december 1963, teTwijl 
zowel de eventuele bedrieglijke maneu
vers als de afgifte van de fondsen zich 
in deze periode voor een belangrijk ge
deelte en meer bepaald vanaf 23 oktober 
1963 in het buitenland situeren, en het 
bewijs derhalve moest gebracht worden 
van de strafbaarheid volgens de vreemde 
wet : 

Overwegende dat het middel slechts 
een gedeelte van de feiten bedoelt; dat 
de enige toegepaste straf wettelijk ge
rechtvaardigd is door de overige feiten ; 
dat het middel derhalve niet ontvanke
lijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, dom·aat het arrest niet antwoordt 
op de conclusie waarbij eiser aanvoerde, 
ee?'ste onde?'deel, dat de burgerlijke partij 
door de ontvangst van de vogels die 
haar opgestuurd waren zeker het door 
haar gegeven geld had terug ontvangen 
en daarenboven een ruimere winst had 
gemaakt ; tweede onde1•deel, dat tussen 
hem en de burgerlijke partij een vennoot
schap bestond, dat de motivering van 
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het arrest, volgens welke ook wanneer 
er een contract van vennootschap bestaat 
oplichting mogelijk is, in elk geval onvol
doende is daar het bestaan van oplichting 
in een contract van vennootschap enkel 
mogelijk is wanneer er bedrog aanwezig 
is en dit bedrog zodanig determinerend 
is dat het tot de vernietiging van de over
eenkomst kan leiden ; denle ondet·deel, 
dat eiser de gelden aangewend had voor 
het doel waartoe zij gegeven werden in 
het kader van het cor,tract van vennoot
schap : 

Wat het eerste onderdeel betreft 
Overwegende dat eiser, na de in dit 

onderdeel van het middel bedoelde be
schouwingen aangevoerd te hebben en 
daaraan toegevoegd te hebbe'l dat de 
brn·gerlijke partij na de verkoop van 
vogels nog geld afgegeven of toegezonden 
had en a1 zijn schulden vereflend had, 
zich er toe beperkte de vraag te stellen : 
" Kan Roelants dat allemaal met ·zijn 
leurhandel? >> ; dat de rechter niet ver
plicht was deze vraag, die geen eis, vcr
weer of oxceptie uitrrtaakte, te beant
woorden; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de bedoelde conclusie 

op passende wijze beantwoord werd door 
de motieven van het arrest luidens welke 
de betwisting betreffende de vraag of 
het in de zaak ging om een participatie 
van de burgerlijke partij als geheime 
geldschieter in een gezamenlijke geplande 
ondernemi:ng, waarvan zowel de verlieze:n 
als de winsten voor gezamenlijke rekening 
waren, ofwel mn uitgeleende gelden, van 
zuiver burgerrechtelijke aard is, en het 
hof desaangaande niet moest oordelen 
daar in beide gevallen oplichting n:10ge
lijk is ; dat het arrest uitclrukkelijk vast
stelt dat bedrog aanwezig was ; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de in dit onderdeel 

bedoelde conclusie passend beantwoord 
werd door de vaststelling dat eiser zich 
de fondsen heeft toegeeigend door de 
aankoop van een schip en de aanwending 
van verdere fondsen tot allerlei onkoste~1., 
dat hij vruchteloos de toeeigening betwist 
op grond van het akkoord door de bur
gerlijke partij gegeven om doze onder
neming in t.e richten, waar dit akkoord 
gesteund was op het voormelde bedrog ; 

Over het vierde middel, afgeleid nit 
de schending van de rechten van de ver
dediging, doordat er geen gevolg e,egeven 
werd aan de brieven waarbij eiser een 
nader onderzoek en het horen van ge
tuigen gevraagd had, en doonlat het ar-

rest niet aanduidt waaron1. een aanvullend 
onderzoek niet vereist was : 

Overwegende dat eiser zich voor bet 
hof van beroep ten gronde verdedigd 
heeft zonder aan te voeren dat zijn ver
dedigingsrecht miskend werd doordat 
geen gevolg gegeven werd aan de in het 
middel bedoelde brieven ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
Overwegende voor het overige dat de 

voor eiser neergelegde 1nemorie gewag 
maakt van feitelijke elementen waarvan 
de vaststelling en de beoordeling buiten 
de bevoegdheid van het Hof vallen ; 

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

En overwegende dat, wijl de voorzie
ning tegen de beschikking van veroor
deling van eiser verworpen is, die ver
oordeling kracht van gewijsde heeft be
komen, zodat de voorziening, wat hot 
bevel tot onmiddellijke aanhouding be
treft, zonder belang wordt ; 

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

2 oktober 1967, - 2e kamer. - Voo?'· 
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter. Verslaggever, 
H. Neven. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. -
Pleiter, H. Ernest Schepens (van de balie 
te Brugge). 

2c KAMER. - 3 oktober 1967. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. - DI
RECTE BELASTINGEN. - BEROEP IN
GESTELD TEGEN EEN BESLISSING VAN 
DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN DOOR 
EEN PERSONENVENNOOTSCRAP 1\fET BE
PERKTE AANSPRAKELIJKREID DOOR 
TUSSENKOMST VAN RAAR ZAAKVOER
DER. - VENNOOTSCRAP TIJDENS RET 
GEDING IN VEREFFENING GESTELD. 

0111STANDIGREID WAAROP VOOR 
RET ROF VAN BEROEP GEWEZEN IS 
MET RERVATTING VAN RET GEDING 
DOOR DE VEREFFENAAR.- 0PSOHRIFT 
VAN RET ARREST W AARIN VERMELD 
WORDT DAT DIT GEWEZEN IS INZAKE 
DE VENNOOTSCRAP VERTEGENWOOR· 
DIGD DOOR RAAR ZAAKVOERDER. -
ARREST DAT NIETTEMIN GEvVEZEN IS 
INZAKE DE VENNOOTSCRAP IN VER· 
EFFENING, VERTEGENWOORDIGD DOOR 
RAAR VEREFFENAAR. 

TY anneet· een bm·oep voot· het hof van 
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be1·oep is ingesteld tegen een beslis
Bing van de directeu1· de1· belastingen, 
inzake directe belastingen, door een pe~·
sonenvennootschap met bepe1·kte aan
Bpmkelijkheid vertegenwo01·digd door 
haa1· zaakvoe1·de1', en de vennootschap 
in haar conclusie e~•op · gewezen lweft 
<flat zij sinds het instellen van het beroep 
in ve1·efjcning was gestelcl dock clat de 
ve1·e{fenaa1' het geding hervatte, is het 
later ttitgespTOken a1'1'est gewezen inzake 
de vennootschap in veretfening, ve1·te
genwoonligd doo1' haar ve1·e{fenaa1', zelfs 
zo in het opsch1'ift m·van venneld wonlt 
dat het gewezen is inzake de vennoot
schap, ve1·tegemvoonligd do01· haar zaak
·voenle1'. 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « REULE SERVICE 
STATION,, IN VEREFFENING, T. BEL
GISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN-

' OrEN.) 
ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 j1.mi 1966 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 61, § 3, 
65, 66, 67 van de wetten betreffende de 
:i:nkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 13, 178, 181 van de gecoiirdineerde 
wetten op de handelsvennootschappen en 
61 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, cloo1•dat het bestreden 
arrest uitgesproken werd in hoofde van 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid « Reule Service Sta
tion ,, vertegenwoordigd door haar zaak
voerder Ger1nain Vermeulen, hoewel 
eiseres in conclusie opgeworpen had dat 
de vennootschap in vereffening was ge
steld en dat Walter Vermeulen als ver
effenaar werd benoemd, te1·wijl een ven
nootschap steeds in rechte vertegenwoor
digd wordt door een natuurlijke persoon 
die daartoe de bekwaamheid en de be
voegdheid heeft, en dat die persoon ten 
deze de vereffenaar Walter Vermeulen 
was : 

Overwegende dat het arrest, door de 
vermelding dat het geveld wordt in de 
zaak van eiseres, vertegenwoordigd door 
haar zaakvoerder, zich ertoe beperkt te 
verwijzen naar het door eiseres tegen de 
beslissing van de directeur ingestelde 
beroep; 

Dat, vermits eiseres in haar conclusie, 
zonder op dit punt door verweerder te
gengesproken te worden, te kennen ge
geven had dat zij thans in vereffening 

was, en verklaard had dat de vereffenaar, 
wiens identiteit aangeduid was, voor zo
veel als nodig het geding hervatte en 
verklaarde voort te zetten, het arrest, 
dat er uitdrukkelijk op wijst dat eiseres 
in vereffening gesteld werd, noodzakelijk 
geveld. is in de zaak van eiseres vertegen
woordigd door haar vereffenaar ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

(Het overige zonde1· belang.) 

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

3 oktober 1967.- 2e kamer.- Voor
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggever, H. Gerniers. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleite1•s, HH. Delafontaine (van 
de balie te Kortrijk) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 3 oktober 1967, 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELASTING. - INKOMSTEN 
VAN OBLIGATIES. - DATUM VANAF 
WELKE DEZE INKOMSTEN AAN DE BE
LASTING ONDERWORPEN ZIJN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP. 
- GESCRIL OVERGELEGD AAN DIT ROF. 
- BEGRIP. 

1° De inl~omsten van doo1• een naamloze 
vennootschap 11itgegeven obligaties zijn 
in de mobiliiinbelasting belastbaa1· vanaf 
het ogenblilc dat het bedm.g ervan etfec
tief te1· beschiklcing van de ontleners 
is gesteld (1). (Gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 21.) 

2° Is niet ontvanlcelijlc de betwisting wellce 
aan het hof van beroep inzalce directe 
belastingen is ove1·gelegd bet1·efjende het 
becb·ag van de belasting, wanneer de be
lastingplichtige aan de di1·ecteur slechts 
een betwisting omtrent het principe van 
het ve1'8chuldigd zijn van deze belasting 
heeft ove?·gelegd en de di1•ectetw ove1' dit 
bedmg niet ambtshalve uitspraalc heeft 
gedaan (2). 

(1) Verg. cass., 7 februari 1967 (A1-r. oass., 
1967, biz. 707) en de noot 1, biz~ 708. 

(2) Raadpl. "Les reclamations en matiere 
d'impots sur les revenus ,, rede uitgesproken 
door de heer Procureur-generaal R. Hayoit 
de Termicourt op de openingszitting van 1 sep
tember 1958, biz. 38, en de noten 2 tot 5, 
alsook cass., 15 februari 1967 (Ar1·, cass., 1967, 
biz. 753), 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COMPTOIR 

ANVERSOIS D'ESCOMPTE "' T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCI:ii:N.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320 van het Burger
lijk Wetboek en 14, § 1, 1°, van de op 
15 januari 1948 gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
ao01·dctt bet bestreden arrest de boelting 
op 31 december 1962 van 280.000 en 
400.000 frank, wegens interesten welke 
door de rechthebbenden in 1961 en 1962 
niet ge!nd werden, als een toekmming 
of een betaalbaarstelling van inkomsten 
beschouwt ten voordele van de houders 
van de coupons aan toOJJ.der, welke het 
verschuldigd zijn van de mobilienbelas
ting medebrengt, tenuijl artikel 14, § 1, 
1 o, van gemelde gecoordineerde wet ten 
de daarin vermelde inkomsten aan de 
mobilienbelasting slechts onderwerpt 
wanneer derden begunstigd of verrijkt 
worden hetzij door een betaling hetzij, 
overeenkomstig artikel 21 van dezelfde 
wetten, door de inschrijving op een ten 
bate van die derden geopende individuele 
rekening, weshalve het arrest, door een 
globale boeking per 31 december 1962 
als een toekenning of een betaalbaar
stelling te beschouwen, niet aileen voor
melde artikelen 14 en 21 heeft geschonden 
maar tevens geen passend antwoord op 
de conclusie van eiseres heeft verstrek;t : 

Overwegende dat de mobilienbelasting 
verschuldigd is van het ogenblik dat het 
inkomen effectief ter beschikking van de 
rechthebbenden is gesteld, zelfs wanneer 
deze laatsten het nog niet ge!nd hebben; 
dat het volstaat dat het inkomen onmid
dellijk ge!nd kan worden ; 

Overwegende dat eiseres in haar voor
ziening zelf verklaart dat zij op 31 de
cember 1962 een vaste schuld van 
680.000 frank had, welke invorderbaar 
was door de houders van de coupons, en 
dat zij daarom dit bedrag als een schuld 
tegenover die houders heeft geboekt ; 
dat zij niet beweert niet in staat te zijn 
geweest dit bedrag aan de houders uit 
te keren; 

Overwegende derhalve dat het arrest, 
door te beslissen dat zodanige boeking 
dient beschouwd te worden als een toe
kenning of een betaalbaarstelling in de 
zin van artikel 21 van de gecoordineerde 

wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, omdat eiseres zodoende de netto
interesten ter beschikking van de recht
hebbenden stelde, verre van de artike
len 14, § 1, 1°, en 21 van die wetten 
geschonden te hebben, een juiste toepas
sing ervan heeft gemaakt en meteen een 
passend antwoord op de conclusie van 
eiseres heeft verstrekt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320 van het Burger
lijk Wetboek en 14, § 2, van de op 15 ja
nuari 1948 gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, door
dctt het bestreden arrest als een nieuwe 
en deswege niet ontvankelijke eis be
schouwt de vraag van eiseres welke ertoe 
strekte de belasting, welke voor .de bere
kening van de taxe aan het bedrag der 
inkomsten werd toegevoegd, te doen 
aftrekken, omdat eiseres zich niet ver
bonden had de belasting ter outlasting 
van de verlu·ijgers van de inkon1sten 
te voldoen, terwijl eiseres zodoende geen 
nieuwe eis instelde doch enkel de toe
passing van een wetsbepaling eiste om 
de berekening van de administratie recht 
te zetten, weshalve het hof van beroep 
door de gegrondheid van de conclusie 
van eiseres dienaangaande niet te onder
zoeken en artikel 14, § 2, van gemelde 
gecoordineerde wetten niet toe te passen, 
zijn beslissing niet naar behoren he.eft 
gemotiveerd en bedoelde wetsbepalmg 
heeft geschonden : 

Overwegende dat het middel het arrest 
niet critiseert in zover het vaststelt dat 
de in het middel vermelde betwisting 
voor de eerste maal voor het hof van 
beroep werd opgeworpen ; dat het even
min beweert dat de directeur dit vraag
pl{nt ambtshalve heeft onderzocht ; 

Overwegende dat een betwisting aan
gaande het bedrag van een belasting 
een andere betwisting is dan die welke 
het verschuldigd zijn van een belasting 
tot voorwerp heeft en derhalve een 
nieuwe eis uitmaakt ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
beslissen dat zodanige eis niet ontvanke
lijk was, de conclusie van eiseres passend 
beantwoord heeft en het hof van beroep 
nadien niet ertoe gehouden was de ge
grondheid van die eis te onderzoeken ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiseres in de kosten. 
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3 oktober 1967.- 2e kamer.- Voor
zitte?·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Naulaerts.- Gelijkluidende 
concl~tsie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAJ\1ER. - 3 oktober 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
DIREOTE BELASTINGEN. - AANDUI· 
DING IN HET VERZOEKSOHRIFT VAN DE 
GESOHONDEN WETSBEPALINGEN. 
VoORWAARDE VAN ONTVANKELIJKHEID 
VAN DE VOORZIENING. 

Is niet ontvanlceliJ'k inzake directe belas
tingen, de voo1·ziening wellce de aan
dttiding van de geschonden wetsbepa
lingen niet bevat (1). (Wetboek van 
de inkomstenbelastingen, art. 289.) 

(HEYLEN, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

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

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening door verweerder 
opgeworpen en afgeleid uit de schending 
van artikel14 van de wet van 6 september 
1895 vervangen door artikel 1 van de 
wet van 23 juli 1953 : 

Overwegende dat, om te voldoen aan 
het vereiste van voormeld artikel 14, 
de voorziening de wetsbepalingen die 
door de bestreden beslissing zouden ge
schonden zijn moet aanduiden op straffe 
van verval; 

Overwegende dat het verzoekschrift 
van eiser aan dit voorschrift niet voldoet 
en dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is; 

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

3 oktober 1967.- 2e kamer.- VoO?'· 
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve?', H. Gerniers. - Gelijkluidencle 
conclttsie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Van Ley)lseele. 

(1) Oass., 4 oktober 1966 (Arr. oass., 1967, 
blz. 156). 

(2) Raadpl. HoRION, Prtfois de d1•oit social, 
1965, blz. 280; WAUWERMANS, Le oontrat , 

1 e KAMER. - 5 okto ber 1967. 

HUUR VAN WERK. - HuuR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN. - 0NTSLAG VAN' 
DE BEDIENDE ZONDER OPZEGGING. -
ZWAARWIOHTIGE REDEN.- BEGRIP. 

Een zwaarwichtig feit waardoo1· de be
diencle zijn ve1•bintenissen niet is nage
komen cloch dat aan zijn schulcl niet te 
wijten is vo1·mt geen zwaarwichtige Teclen 
op g1·oncl waarvan de we1·kgever krach
tens artikel 18 van de gecoo1·dineerde 
wetten betreffencle het beclienclencont?'act 
de bediende zoncle1• opzegging kan ont
slagen (2). 

(NATIONALE MAATSOHAPPIJ DER 
BELGISOHE SPOORWEGEN, T. HARDY.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
se)ltentie, op 16 februari 1966 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep 
te Brussel, kamer voor bedienden ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schendi!lg vail de artikelen 9, 14, 15, 
18 van de wette!l'betreffende het bedien
dencontract, gecoordineerd bij konink
lijk besluit van 20 juli 1955, 1382, 1383 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, cloo1·dat de werkrechters
raad van beroep, onder bevestiging van 
de beroepen sententie, eiseres veroordeelt 
om aan verweerder, wegens verbreking 
van een bediendencontract zonder op
zegging, een vergoeding van 19.731 frank, 
de gerechtelijke interest en de kosten 
te betalen, op grand dat de door ver
weerder verrichte overschrijving over 
de datum van het medisch attest een 
zwaarwichtige reden voor een onmid
dellijk ontslag had ktmnen zijn, als de 
betrokkene fysiologisch en psychisch 
normaal was geweest, maar dat de stoor
nissen, waaraan hij leed, aan zijn << onge
woo)l " gedrag niet het door zijn werk
gever aa1lgevoerde culpoos karakter toe
ke1l1le1l en de foutieve grondslag O!lt
)lemen aan de op zichzelf juiste grief die 
in de opzeggingsbrief is opgegeven, te?·
wijl de werkgever op staande voet een 
einde ka!l maken aan ee)l bedienden
co1ltract wege!ls « zwaarwichtige redeilen, 
waarover de rechter uitspraak doet JJ ; 

onder « zwaarwichtige redene)l JJ moet 

d'emploi, nr. 100, en cass., 22 september 1961 
(Bull. en PAsrc., 1962, I, 92); verg. inzake 
de arbeidsovereenkomst voor werklieden, arti
kel 20 van de wet van 10 maart 1900. 
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worden verstaan elk gedrag dat de zelfs 
kortstondige voortzetting van de con
tractuele betrekkingen onmogelijk kan 
maken en dit gedrag niet noodzakelijk 
subjectief foutief moet zijn bij diegene 
die zo handelt ; de rechter in hoger be
roep, door de « zwaarwichtige redenen '' 
gelijk te stellen met het subjectief foutief 
gedrag van verweerder, de wettelijke 
betekenis van die termen heeft miskend 
en zijn beslissing niet wettelijk heeft 
verantwoord : 

Overwegende dat, overeenkomstig de 
beginselen betreffende de ontbinding van 
de wederkerige contracten, de zwaar
wichtige redenen bedoeld in artikel IS 
van de op 20 juli I955 geco6rdineerde 
wetten betreffende het bediendencontract 
en waardoor een ontslag van de bediende 
zonder opzegging wordt gerechtvaardigd, 
feiten n<oeten zijn die aan de schuld van 
de bediende te wijten zijn; 

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

de schending van de artikelen 9, I4, I5, 
IS van de wetten betreffende het bedien
dencontract, geco6rdineerd bij konink
lijk besluit van 20 juli I955, I319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grond-\vet, cloonlat de werkrech
tersraad van beroep, onder bevestiging 
van de beroepen sententie. eiseres veroor
deelt om aan verweerder, wegens ver
breking van eon bediendencontract zon
der opzegging, een vergoeding van 
19.731 frank te betalen, op grand dat 
de ziekelijke toestand ;van verweerder, 
op S december 1964 beschreven door 
dokter Vanden Dorpe, wiens pessimis
tische diagnoses en prognoses naderhand 
bevestigd werden, aari zijn ongewoon 
gedrag het door eiseres aangevoerd cul
poos karakter ontneemt, dat deze laatste, 
aan wie het ritme van de intermitterende 
verloven niet was kunnen ontgaan, niet
temin het bruusk ontslag heeft gehand
haafd, zonder toezicht van haar contro
lerend geneesheer, en dat het reglemen
tair medisch onderzoek waaraan ver
weerder zich heeft onttrokken volgens 
hem overtollig was. wegens zijn psycho
somatische ziekte die hem van een nor
male beoordeling van zijn verplichtingen 
beroofde, terwijl : 1° de sen ten tie erkent 
dat eiseres verweerder op 3 december 
I964 zonder opzegging heeft ontslagen 
met inachtneming van artikel IS van 
de geco6rdineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, ze eiseres derhalve 
niet kan verwijten, zoals ze schijnt te 
doen, dat ze geen rekening heeft gehouden 
met een ziektetoestand, die op S decem-

ber eerstvolgend is beschreven en die 
naderhand werd bevestigd, noch vooral 
met die latere ziektetoestand kan reke
ning houden om de wettelijkheid van het 
ontslag te beoordelen (inzonderheid 
schending van de artikelen IS van de 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract en 97 van de Grand
wet); 2° de sententie, door aldus uit
spraak te doen, in het onzekere laat of ze 
oordeelt dat eiseres verweerder niet op 
staande voet kon ontslaan dan wel, daar
entegen, of zij het kon doen maar hen< 
opnieuw in dienst moest nen<en, na toe
zicht van haar controlerend geneesheer, 
hetgeen het voor het Hof niet mogelijk 
maakt de wettelijkheid van de bestreden 
beslissing te toetsen (inzonderheid scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 
3o het bovendien tegenstrijdig is eiseres 
te verwijten dat ze het bruusk ontslag 
van verweerder heeft gehandhaafd, zon
der toezicht van haar controlerend ge
neesheer, en verweerder te verschonen 
dat hij zich niet bij die geneesheer heeft 
aangeboden, zoals hij verplicht was te 
doen (inzonderheid schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 4° eiseres bij 
haar conclusie in hoger beroep niet be
toogde dat bet gedrag van verweerder 
culpoos was, maar wel dat het een zwaar
wichtige reden voor een ontslag zonder 
opzegging uitmaakte (inzonderheid schen
ding van de artikelen 1319, I320, I322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft 
Overwegende dat, om te stellen dat 

het door eiseres aangevoerd zwaarwichtig 
feit niet te wijten is aan een schuld. van 
verweerder, de sententie steunt op de 
geestesstoornissen van verweerder op 
het tijdstip dat dit feit werd gepleegd; 

Dat de rechter, om de gezondheids
toestand van verweerder op die datum 
te beoordelen, zonder enige van de in het 
middel aangedclide wetsbepaJ.ingen te 
schenden, heeft kunnen rekening houden 
met een na het ontslag afgeleverd medisch 
attest en met de behandeling welke na 
die datum de gezondheidstoestand van 
verweerder heeft gevergd ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de sententie op 

zekere wijze beslist dat de door eiseres 
aangevoerde griefniet als rechtvaardiging 
van het ontslag van verweerder zonder 
opzegging in aanmerking kon worden 
genomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
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is vast te stellen, enerzijds, dat eiseres 
<< het brnnsk ontslag heeft gehandhaafd, 
zonder toezicht van haar controlerend 
geneesheer », en, anderzijds, dat de ge
zondheidstoestand van verweerder hem 
:niet in staat stelde de draagwijdte van 
zijn reglementaire verplichtingen inzake 
het medisch onderzoek te beoordelen ; 

W at het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de sententie, door 
te stellen dat eiseres een fontieve tekort
koming van verweerder aanvoert,' de 
bewijskracht niet miskent van de con
clnsie waarbij eiseres betoogt dat het 
ontslag van verweerder gerechtvaardigd 
is op grond van een zwaarwichtige reden ; 

Overwegende dat geen enkel onderdeel 
van het middel kan worden aangenomen ; 

01n die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in de kosten. 

5 oktober 1967.- 18 kamer.- Voor
zitte?', H. Moriame, raadsheer waarne
lnend voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Le
gros. - Gelijlcluidende conclusie, H. R. 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleite1·, H. Van Ryn. 

18 KAMER.- 5 oktober 1967. 

1° BEWIJS. - VERMOEDEJ)[S. -BUR
GERLIJKE ZAKEN. - FEITELIJKE VER
MOEDENS. - RECHTER DIE RET AAN
BOD VAN BEWIJS DOOR EEN PARTIJ 
VERWERPT. - VERWERPING GEMO
TIVEERD DOOR DE OVERWEGING DAT 
UIT DE FEITEN WAARVAN RET BEWIJS 
WORDT AANGEBODEN RET BESTAAN 
NIET KON WORDEN AFGELEID VAN 
RET FEIT WAAROP DE RECHTSVORDE
RING VAN DEZE PARTIJ GEGROND IS. 
- RECHTER DIE ALDUS NIET BESLIST 
DAT EEN BEWIJS DOOR VERMOEDENS 
NIET IS TOEGELATEN. 

2° GERECHTSKOSTEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - 0NGEVAL OP DE 
WEG NAAR OF VAN RET WERK. - RECH
TER IN HOGER BEROEP WELKE DE 
RECHTSVORDERING VAN DE WERKNE
MER VERWERPT. - RECHTER DIE DE 
WERKNEMER IN DE KOSTEN VAN BEIDE 
GEDINGEN VERWIJST. - GEEN VAST
STELLING VAN DE TERGENDE OF ROE
KELOZE AARD VAN DE RECHTSVORDE
RING EN VAN RET HOGER BEROEP. 
ONWETTELIJKE VEROORDELING. 

1° Door het aanbod van bewijs door een 
pa1·t~J te verwerpen om de ?'eden dat uit 
de feiten waa1·op het bet1·elclcing heeft 
het bestaan niet leon worden afgeleid 
van het feit tvaarop de 1'echtsvo1·dering 
van deze partij is geg1•ond, beslist de 
1·echter niet dat een bewijs door feitelijlce 
vermoedens in de1·gelijlce zalcen niet toe
gelaten is ( 1). 

2° Is onwettelijlc de beslissing van de 
rechter in hager be1·oep die, bij de ve1·· 
we1•ping van de 1'echtsvorde1·ing van 
een werlcnemer die gegrond is op de 
wetgeving bet?·etfende de vergoeding de1· 
schade voo1·tsp1'uitende t~it ongevallen 
op de weg naa1· of van het we1·lc, de werlc
neme?' in de lcosten van beide gedingen 
ve1·wij st zoncle1• vast te stellen dat de 
1'echtsvo1·de1·ing en het hager be1·oep van 
de werlcneme1• te1·gencl of ?'oelceloos wa-
1'en (2). (Wet van 20 maart 1948.) 

(WALLEZ, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
"L'URBAINE ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
V011llis, op 7 maart 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aa11leg te N amen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1315, 1316, 
1349, 1353 van het Bnrgerlijk Wetboek, 
1, 2 van de beslnitwet van 13 december 
1945 betreffende de vergoeding der schade 
voortsprnitende nit ongevallen die zich 
op de weg naar of van het werk voordoen, 
en 97 van de Grondwet, doo1·dat het be
streden voxmis eiseres haar rechtsvorde
ring ontzegt tot vergoeding van de schade 
voortsprnitende nit het ongeval dat haar 
man op de weg van de plaats van het 
werk naar zijn woonplaats heeft getrof
fen, op grond dat de feiten die eiseres aan
bood te bewijzen, te weten dat de ge
troffene regelmatig recht van zijn werk 
naar hnis ging en dat diens handen, na 
het ongeval, met smeer waren bestreken, 
zelfs in de onderstelling dat ze bewezen 
zijn, geenszins de oorzaak van de abnor
male dunr van de afgelegde weg verklaren 

(1) Omtrent het begrip "feitelijke vermoe• 
dens » raadpl. cass., 28 januari 1964 (Bull. 
en PASIC., 1964, I, 565); 7 september 1966 
('ibid., 1967, I, 16) en noot 1. 

(2) Oass., 25 januari en 15 maart 1962 (Bull. 
en PASIC., 1962, I, 610 en 783), 



- 172 

noch dat die afwijking aan overmacht 
of aan een wettige oorzaak is te wijten, 
te1·wijl die redenen de ~1oodzakelijkheid 
van een volstrekt bewijs van de oorzaken 
van de vertraging insluiten en, aangezien 
ze de mogelijkheid miskennen om inzake 
ongevallen die zich op de weg naar of 
van het werk voordoen het bewijs door 
vermoedens te leveren, niet volstaan 
om het afwijzen van het door eiseres 
aangeboden bewijs te verantwoorden, 
zodat de feitenrechter de verplichting 
niet is nagekomen zijn beslissing naar 
het vereiste van de wet met redenen te 
omkleden : 

Overwegende dat de bekritiseerde re
denen de gevolgtrekking niet insluiten 
die het middel eruit afleidt ; 

Dat de rechter, bij het afwijzen van 
het aanbod van bewijs van eiseres, enkel 
heeft vastgesteld dat uit het feit dat bij 

- onderstelling bekend is, te weten de 
omstandigheden waarvan eiseres het 
bewijs heeft aangeboden, ten deze niet 
het bestaan van het onbekend feit, te 
weten de wettigheid van de abnormale 
duur van de door de getroffene afge
legde weg, zou kunnen worden afgeleid; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 1 van de besluit
wet van 13 december 1945 betreffende 
de vergoeding van de schade voortsprui
tende uit ongevallen die zich op de weg 
naar of van het werk voordoen, en van 
het enige artikel van de wet van 20 maart 
1948 tot aanvulling, wat de kosten van 
rechtspleging betreft, van de gecoordi
neerde wetten op de arbeidsongevallen, 
doordat het bestreden vonnis, zowel bij 
bevestiging van het beroepen vonnis als 
bij een beslissing die eigen is aan het 
geding in hager beroep_ eiseres veroor
deelt in de kosten van beide gedingen, 
te1·wijl, behalve wanneer de eis roekeloos 
en tergend is, waarvan de rechter eiseres 
niet beschuldigt, de kosten van aile 
vorderingen gesteund op de wetten be
treffende de arbeidsongovallen of betref
fende de ongevallen die zicb op de weg 
naar of van bet werk voordoen, ten laste 
van het bedrijfshoofd of van diens ver
zekeraar moeten vallen : 

Overwegende dat de rechter, door de 
kosten van beide gedingen ten laste van 
eiseres te leggen, zonder vast te stollen 
dat de eis en het hager beroep tergend 
of roekeloos waren, de in het middel aan
geduide wetsbepalingen heeft geschon
den; 

Dat dit middel gegrond is ; 
Om die redenen, vernietigt het best.re

den vonnis, doch aileen in zover het, 
zowel bij bevestiging van de beroepen 
beslissing als bij eigen beslissing, eise
res in de kosten van beide gedingen 
heeft veroordeeld ; verwerpt de voorzie
ning voor het overige ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing en, gelet op het enige 
artikel van de wet van 20 maart 1948, 
veroordeelt verweerster in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de Rechtbank van eerste aanleg te Di
nant, rechtdoende in hager beroep. 

5 oktober 1967.- 1e kamer.- Voor
zitter, H. Moriame, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·slaggeve1', H. Va
lentin. - Gelijkluidende conchtsie, H. R. 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleite1·, H. Philips. 

1 e KAli'IER. - 5 oktober 1967. 

l 0 OVEREENKOMST. - VERBINTENIS 
VAN EEN PARTIJ.- VERBINTENIS ZON
DER OORZAAK. - BEGRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN. -BuRGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL GEGROND OP 
DE VALSHEID VAN DE VASTSTELLING, 
IN DE BESTREDEN BESLISSING, DAT 
ElSER DOOR DE REOHTER OVER EEN 
ELEJ\'IENT VAN HET GESOHIL IS ONDER
VRAAGD. - GEEN BETIOHTING VAN 
VALSHEID.- MIDDEL NIET ONTVANKE
LIJK. 

3° OVEREENKOMST.- BEDROG.
LISTIGE KUNSTGREPEN. - BEGRIP. 

4° BEWI.JS. - BEKENTENrs. -BuR
GERLIJKE ZAKEN. - SAMENGESTELDE 
BEKENTENIS. - 0NSPLITSBARE BE
KENTENIS. - BEWIJS, DOOR DE PARTIJ" 
DIE ZIOH BEROEPT OP DE BEKENTENIS, 
VAN DE ONJ"UISTHEID VAN EEN ELE
JVIENT ERVAN. - REOHTER DIE VER
KLAART DAT HIJ" DE BEKENTENIS ENKEL 
IN AOHT NEEMT ALS BEGIN VAN BEWIJS 
DOOR GESOHRIFT. - 0MSTANDIGHEID 
DIE DE PARTIJ NIET TOESTAAT HET 
BEWIJS VAN DE ONJUISTHEID VAN EEN 
ELEMENT VAN DE BEKENTENIS TE 
LEVEREN DOOR EEN BEWIJ"SMIDDEL DAT 
NIET WETTELIJK IS TOEGELATEN VOOR 
HET BEWIJS VAN HET FElT DAT ZIJ 
DOOR DE BEKENTENIS WIL BEWIJZEN. 
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50 BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN. 
- VERMOEDEN. - BEPALING VAN 
RET BURGERI"IJK WETBOEK WELKE 
RET BEWIJS DOOR GETUIGEN OF DOOR 
VERMOEDENS UITSLUIT. - BEPALING 
DIE NIET TOEPASSELIJK IS OP RET 
BEWIJS DAT EEN GESCRRIFT VERV ALST 
OF DOOR BEDROG IS AANGETAST. 

I 0 Door te beslissen dat de ve1·bintenis van 
een pa1·t~i die zich bij ovm·eenkomst e1·toe 
verplicht de belang1·ijke diensten die haar 
doo1· de medecont1·actant zijn bewezen 
te ve1·gelden zonde1• oo1·zaak is, omdat 
de bewezen diensten ten deze slechts onbe
duidende daden van het maatschappelijk 
leven ziJn, schendt de 1·echtm· a1·tilcel 1131 
van het Burge1·lijlc HTetboelc niet (I). 

2° Is niet ontvankelijk het middel dat ge
g1·ond is op de valsheid van de vast
stelling, in de beslissing van de 1'echte1', 
dat eiser do01· hem ovm· een element van 
het geschil is ondm·m·aagd, als eise1· be
doelde vaststelling niet volgens de wette
lijke vo1•riwn van valsheid heeft be
ticht (2). 

3° Zo het beclrog, als oo1·zaalc van de nietig
heid van een ovm·eenlcomst, naar luid 
van m·tikel 1116 van het Bu1·ge1·lijk 
W etboelc een ktmstgreep is, doo1· een 
pm·tij gebezigd, zondm· wellce de andm·e 
pm·tij de ove1•eenkomst niet zou hebben 
aangegaan (3}, lean deze lc~mstg1·eep 
onde1· mee1· bestaan in het feit dat een 

(1) BEUDANT, d. VIII, nr 206. Partijen 
hebben evenwel onder het mom van derge
lijke overeenkomst een schenking kunnen 
doen. Deze is oak nietig wanneer, zoals het 
onderhavige arrest erop wijst, de toestemming 
van de partij door bedrog van de andere 
partij wordt verkregen. ~tikel 1116 van het 
Burgerlijk W etboek is inderdaad toepasselijk 
zowel op de schenkingen als op de andere 
contracten (DALLOz, Repertoi1·e de d1·oit civil, 
yo Dol, nr 4). 

(2) Raadpl. cass., 12 november 1962 (Bull. 
en PAsiC., 1963, I, 322) en noot 2, blz. 323. 

(3) Cass., 21 mei 1953 (Bull. en PAsiC., 
1953, I, 731). 

(4) PLANIOL en RIPERT, d. VI, nr 200; DAL
LOZ, Repertoire de droit civil, V 0 Dol, nr 11. 
Omtrent het onderscheid tussen het b\lgrip 
"kunstgrepen" in artikel 1116 van het Bur
gerlijk Wetboek en het begrip "listige kunst
grepen " in artikel 496 van het Strafwetboek, 
raadpl. PLANIOL en RIPERT, hierboven aan
gehaald ; DALLOZ, Repe1'toire de droit civil, 
vo Dol, nr 12, evenals de noot onder cass., 
28 april 1961 (Bull. en PAsiC., 1961, I, 925). 

partij misbruik maakt van de hoge leef
tijd en van de ve1·zwakking van de mede
contmctant ( 4). 

4o De 1·echte1· kan om de 1·eden dat hij een 
onsplitsba1·e samengestelde belcentenis 
enlcel als begin van bewijs doo1• gesch1·ijt 
in acht neemt de partij die deze belcen
tenis aanvoert niet toestaan het bewijs 
van de onj~tistheid van een element ervan 
te leveren do01• een bewijsmiddel dat 
niet wettelijlc is toegelaten voo1· het bewijs 
van lu,t feit dat deze pa1·tij doo1• de belcen
tenis wil bew~izen (5). (Burg. Wetb., 
art. I356.) 

5° Het bewijs dat bepaalde ve1·melclingen 
van een kwijtschtift ve1·valst zijn of doo1• 
valsheid zijn aangetast lean ~vonlen gele
verd do01· vermoedens (6}, zelfs zo de 
partij die het kwiJ'tschrift in rechte lweft 
overgelegd, hie1·omt1•ent een samenge
stelde bekentenis doet. (Burg. 'Vetb., 
art. I348, I 0 , en I353.) 

(COLLET, T. LEGROUX 
EN LITISCONSORTEN.} 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 1 maart 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste, derde, vierde, vijfde 
en zevende middel samen, afgeleid, het 
ee1·ste, uit de schending van de artike-

(5) Cass., 2 juni 1949 (Bull. en PABIC., 1949, 
I, 418) en noot; DE PAGE, d. III, uitg. 1967, 
nr 1029, litt. F; raadpl. tevens cass., 26 okto- _ 
ber 1950 (Bull. en PAsiC., 1951, I, 96); 
10 maart en 7 juli 1952 (ibid., 1952, I, 423 en 
717); 25 november 1966 (ibid., 1967, I, 406). 

(6) Aangezien het ten deze onderhandse 
akten betreft, was het niet nodig vooraf een 
procedure van betichting van valsheid in te 
stellen (DALLOZ, Repertoi1·e de procedme civile 
et commm·ciale, V° Faux incident, nr 17) ; een 
onderzoek naar de echtheid van de kwijt
schriften zou ook geen bestaansreden n1eer 
hebben gehad vermits eensdeels niet betwist 
werd dat de handtekening op de geschriften 
wel degelijk die van Barbier was en anderdeels 
de tekst - zowel de onbetwiste vermeldingen 
als die welke volgens de verweerders in cas
satie door valsheid aangetast waren - door 
eiser met de hand geschreven was (raadpl. 
DALLOZ, loc. cit., nr 18 ; Repertoi1·e pmtique 
du d1•oit belge, v° Faux incident, nrs 38 en volg.), 
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len 97 van de Grondwet, 1108, 1126, 
ll29, 1131, 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek, cloorclat het bestreden arrest, hoewel 
het erkent of, in elk geval, niet betwist 
dat eiser wijlen de echtgenoten Barbier 
zekere diensten had bewezen, beslist 
dat die diensten geen werkelijke tegen
prestatie van de door de laatstgenoem
den aangegane verbintenissen konden 
zijn en, bijgevolg, dat ze niet in aan
merking konden worden genomen als 
« voorwerp » en « oorzaak » van de over
eenkomst die op 29 april 1963 tussen 
eiser en de echtgenoten Barbier is aan
gegaan, en dat deze overeenkomst nietig 
moest worden geacht, bij gebrek aan 
voorwerp wat de verbintenis van eiser 
betreft, en bij gebrek aan oorzaak wat 
de echtgenoten Barbier betreft, dien
tengevolge eiser veroordeelt om aan de 
verweerders het bedrag van 624.461 frank 
te betalen, en dio beslissingen hierop 
stetmt dat de door eiser bewezen dieusten 
onbeduidende daden waren, die louter 
uit. dienstwilligheid in het maatschappe
lijk leven plaatshebben en die om hot 
even welk enigszins meelijdend persoon 
ten gtmste van alleenstaande oude lnen
sen zou verrichten, tenvijl, eeTste oncler
cleel, het tegenstrijdig is, enerzijds, vast 
te stollen, of althans aan te nemen, dat 
het mogelijk is dat eiser de echtgenoten 
Barbier zekere diensten heeft bewezen en, 
anderzijds, te beslissen dat die diensten 
niet met enige werkelijkheid stroken ; 
tweecle ondenleel, uit de bewoordingen 
zelf van hot arrest volgt dat de diensten, 
waarvan het aanneemt dat eiser ze heeft 
bewezen, volgens het hofvan beroep, niet 
vallen onder die welke tot een rechtsver
bintenis van burgerlijke aard, maar aileen 
onder die welke tot de " dienstwilligheid » 
of tot het « medelijden '' belwren, hoewel 
de bedoelde overeenkomst, die op zijn 
minst de uitvoering van die daden van 
dienstwilligheid of medelijden in een door 
rechtssancties bekrachtigde blt1'gerlijke 
verbintenis heeft omgezet, daardoor ai
leen een tegenprestatie van de verbinte
nissen van de echtgenoten Barbier heeft 
gevormd, zodat het arrest de overeen
komst niet heeft nietig kunnen verklaren 
bij gebrek aan oorzaak en voorwerp. zon
der de artikelen 1108, 1126 en 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek te schenden, 
noch heeft kunnen weigeren, zonder arti
kel 1134 te schenden, als strekkende tot 
wet voor de partijen te beschouwen een 
overeenkomst waar bij de echtgenoten 
Barbier erkenden dat eiser hun diensten 
had bewezen en zich ertoe verbonden 
hem uit dien hoofde een vergelding uit 
te keren ; de1·de ondenleel, door uit het 

feit dat de daden door eiser ten gunste 
van de echtgenoten Barbier verricht, 
onbeduidende daden van het maatschap
pelijk leven wareu die louter uit dieust
willigheid en medelijden plaatshadden, 
af te leiden dat die daden geen « voor
werp » verstrekten aan de bij de over
eenkomst bedongen verbintenis van eiser, 
het arrest althans in het onzekere laat 
of het heeft willen beslissen dat die daden 
de uitvoering waren van een v66r de 
overeenkomst bestaande rechtsverbinte
nis, welke dus door de overeenkomst niet 
gewijzigd of in een ander omgezet was, 
dan wel de uitvoering van een vooraf 
bestaande natuurlijke verbintenis, of nog 
heeft willen beslissen dat die daden, zon
der de uitvoering van een vooraf be
staande rechts- of natuLU'lijke verbintenis 
te zijn, wegens de overeenkomst niet 
de uitvoering waren geworden van een 
rechtsverbintenis die pas ten laste van 
eiser was ontstaan en het werkelijk voor
werp van zijn verbintenis vormde, zodat 
de dubbelzinigheid van deze motivering 
het voor het Hof uiet mogelijk maakt 
zijn toezicht uit te oefenen op de bestre
den beslissing en met het ontbreken van 
de bij artikel 97 van de Grondwet ver
eiste redenen gelijkstaat ; het rlerde, uit 
de schending van de artikelen 1108, 1126, 
1131, 1134, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en van de bewijs
kracht van het contract van 29 april 
1963, doorclat hot arrest beslist dat de bij 
de overeenkomst bedongen verbintenis 
van eiser zonder voorwerp is, dat de 
verbintenis van de echtgenoten Barbier 
aldus zonder oorzaak is en dat, bijgevolg, 
de overeenkomst nietig is, en deze be
slissing hierop steunt dat de << talrijke 
en belangrijke diensten » in de overeen
komst vermeld als door eiser bewezen, 
niet bestonden daar ze slechts daden nit 
dienstwilligheid of medelijden waren, 
terwijl, edste onderdeel, aangezien de 
echtgenoten Barbier in een door hen 
ondertekend contract het bestaan van 
talrijke en belangTijke door eiser bewezen 
diensten haddon erkend, en tevens had
don erkend dat zij eiser een vergelding 
waren verschuldigd, die overeenkomst 
partijen, naar luid van artikel 1134 van 
het Burgerlijk W etboek, tot wet strekte, 
zodat het arrest niet heeft kunnen wei
goren, zonder de bewijskracht van het 
contract en evengenoemd artikel 1134 
te schenden, de daden door eiser ten 
gtmste van de echtgenoten Barbier ver
richt te beschouwen als belangrijke dien
sten die een vergelding rechtvaardigen ; 
tweede onclercleel, het voorwerp van de 
rechtshandelingen volledig aan de beoor-
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deling van de contractanten wordt over
gelaten, waarbij ieder over het nut ervan 
naar goeddunken oordeelt, het de echt
genoten Barbier vrijstond zelfs de daden 
louter uit '' dienstwilligheid " of " mede
lijden " door eiser te hunnen voordele 
verricbt, als diensten en zelfs als belang
rijke diensten te beschouwen ; het de 
rechter niet toekwam zich in de plaats 
van de contractanten te stellen bij die 
beoordeling die uitsluitend van htm auto
nome wil afhing, zodat het arrest niet 
zonder schending van de artikelen ll08 
en ll26 van het Burgerlijk Wetboek, 
wettelijk heeft kunnen beslissen dat de 
bedoelde verbintenissen zonder voorwerp 
waren, en de betwiste overeenkomst nie
tig verklaren ; het vim·cle, uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1134, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en van de bewijskra.cht van 
het bedoeld contract, clooTclat het arrest 
beslist dat de diensten die eiser de echt
genoten Barbier heeft bewezen en die 
dezen in het contract van 29 april 1963 
uitdrukkelijk hebben erkend, geen be
trekking kunnen hebben op de diensten 
bewezen v66r het aangaan van een vroe
gere overeenkomst, op 9 jtmi 1960, daar 
eiser op die datum heeft erkend zonder 
enig voorbehoud of schuldvergelijking 
een bedrag van 650.000 frank schuldig 
te zijn, en dat het contract van 29 april 
1963 evenmin kan melding maken van 
de diensten door eiser tussen 9 juni 1960 
en 29 april 1963 bewezen, daar de echt
genoten Barbier gedurende die periode 
driemaandelijkse betalingen van eiser 
hebben ontvangen en· kwijting van een 
aanvullende lening hebben gevorderd, 
te1·wijl, eeTste oncle?·cleel, er geen oorzake
lijk noch logisch verband ligt tussen, 
enerzijds, het juridisch feit van het be
staan op 9 jtmi 1960 van een schuld we
gens een door eiser aangegane lening en 
het juridisch feit van betalingen in min
dering op die schuld v66r 29 april 1963 
en, anderzijds, het materieel feit dat 
eiser v66r deze datum diensten heeft 
bewezen, zodat het arrest uit het bestaan 
van de schuld van eiser en uit de beta
lingen in mindering op die schuld niet 
wettelijk heeft kunnen afleiden dat er 
v66r de overeenkomst geen diensten 
waren bewezen ; tweecle oncleTcleel, aange
zien de echtgenoten Barbier in het con
tract van 29 april 1963 uitdrukkelijk 
hadden erkend dat eiser hun " gedurtJnde 
vele jaren " talrijke en belangrijke dien
sten had bewezen, het arrest niet kon 
beslissen, zonder artikel ll34 van het 
Burgerlijk Wetboek en de bewijskracht 

van het contract te schenden, dat de 
bedoelde diensten slechts konden betrek
king hebben op de diensten te bewijzen 
" gedurende de zeer korte periode van 
29 april tot 13 september 1963 "; het 
vijfcle, uit de schending van artikel 97 
van de Grondwet, cloo?·clat het arrest be
slist dat eiser « slechts door bedrog de 
erkenning heeft kunnen bekomen die 
de echtgenoten Barbier in. het betwiste 
contract hebben gedaan van de "talrijke 
en belangrijke diensten ,, welke eiser 
die echtgenoten " gedurende vele jaren '' 
in " het beheer van al lnm zaken '' had 
bewezen, en hieruit afleidt dat die erken
ning nietig en zonder gevolg is, dat de 
verbintenis van de echtgenoten Barbier 
aldus zonder oorzaak is en dat, bijgevolg, 
de betwiste overeenkomst nietig is, te?'
wijl, ee1·ste onclm·cleel, de vaststelling, dat 
eiser de erkenning van de "talrijke en 
belangrijke diensten ,; door hem bewezen 
« in het beheer van aUe zaken '' van de 
echtgenoten Barbier slechts door bedrog 
zou hebben kunnert bekom.en, niet bewijst 
dat het verrichten van zekere, niet " be
langrijke >>, diensten niet met de werke
lijkheid strookt ; het bestaan van die 
diensten, hetwelk door het arrest aange
nomen of in elk geval niet betwist is, 
volsto.nd o1n een oorzaak en een voor
werp op te leveren voor de overeenkomst, 
zodat het arrest de nietigheid van de 
overeenkomst niet wettelijk kon steunen 
op het beweerd bedrog ; tweecle oncle?·cleel, 
het contract, dat niet alleen gewag maakt 
van de in het verleden bewezen diensten, 
maar ook van de diensten te bewijzen 
in de toekomst, in elk geval een oorzaak 
had en een voorwerp toekende aan de 
verbintenissen van eiser, welke bleven 
bestaan, ongeacht het gevolg van het 
zogenaamd bedrog op de erkenning van 
de in het verleden bewezen diensten, 
zodat de nietigverldaring van de over
eenkomst op grondslag aileen van een 
bedrog met betrekking tot de erkenning 
van de in het verleden bewezen diensten, 
niet wettelijk verantwoord is ten op
zichte van artilml 97 van de Grondwet ; 
het zevencle, uit de schending van arti
kel 97 van de Grondwet, cloonlat het 
arrest beslist dat de betwiste overeen
komst nietig is, daar de door de echt
genoten Barbier aangegane verbintenis 
geen werkelijke tegenprestatie had, zon
cleT te antwo01·clen op de concl~tsie van 
eiser, waarbij was betoogd dat de over
eenkomst, bij ontstentenis van een tegen
prestatie, als een vermomde schenking 
moest worden beschouwd en dat deze 
schenking geldig was, daar voor haar 
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de vormvereisten waaraan de gewone 
schenkingen zijn onderworpen niet gel
den : 

Overwegende dat, naar luid van het 
contract van 29 april 1963, de echtge
noten Barbier erkennen dat zij aan ei
ser " vergoeding verschuldigd zijn voor 
talrijke en belangrijke diensten welke 
hij hen gedurende vele jaren heeft be
wezen ,, eiser belooft "hen die diensten 
in de toekomst, zoals in het verleden, 
verder te bewijzen >>, en, bij het over
lijden van de langstlevende van genoemde 
echtgenoten, de schuldvergelijking tussen 
het saldo van de schuld van eiser en de 
door de echtgenoten Barbier verschul
digde vergoeding zal plaatshebben; 

Overwegende dat het arrest stelt dat 
aileen de diensten door eiser tussen 
29 april 1963 en de datum van het over
lijden van de langstlevende van de echt
genoten Barbier bewezen, in aanmerking 
dienen te worden genomen ; 

OverwegeJlde dat het arrest, met be
trekking tot die periode, er zonder dub
belzinnigheid of tegenstrijdigheid op 
wijst dat eiser geen talrijke en belang
rijke diensten heeft bewezen die de tegen
prestatie van de verbintenis van de echt
genoten Barbier zouden zijn, maar alleen 
<< onbeduidende daden van het maat
schappelijk leven >> heeft verricht ; 

Dat de middelen, in die mate, feitelijke 
grondslag missen ; 

Overwegende dat de middelen, in zover 
ze aan het arrest verwijten dat het de 
vroegere diensten niet in aanmerking 
heeft genomen, wegens het ontbreken 
van belang niet ontvankelijk zijn ; 

Dat imm.ers het arrest dienaangaande 
niet aileen vaststelt dat de verbintenis 
van eiser zonder voorwerp en die van 
de echtgenoten Barbier zonder oorzaak 
is, maar ook dat de toestemming van 
hatstgenoemden door eiser met bedrog 
is verkregen; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1315, 1316, 
1319, 1320, 1322 van bet Burgerlijk Wet
bock, van de bewijsk;racht van de con
clusies van eiser en van de verweerders 
voor het hof van beroep, en van de be
wijsk:racht van de zittingsbladen van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Char
leroi en van het hof van beroep, en van 
artikel 97 van de Grondwet, doordat het 
bestreden arrest beslist dat de door eiser 
aan de echtgenoten Barbier bewezen 
diensten onbeduidende daden waren, die 
geen tegenprestatie van de verbintenis 

van genoemde echtgenotcn konden uit
makcn, op grond van het feit " dat eiser, 
ondervraagd over de aard van bedoelde 
diensten, heeft geantwoord dat ze be
stonden in bezoeken, in gcmeenschappe
lijke wandelingen, in hulp voor een ver
huizing, in het roepen van de loodgieter, 
in niet nader bepaalde aanvragen tot 
het bekomen van een pensioen >>, en dat 
eiser aldus " een verklaring betreffende 
de aard van zijn diensten >> zou hebben 
afgelegd waaruit diende afgeleid te wor
den dat die diensten nict bestonden, te1'
w~jl, eerste onderdeel, eiser nooit is " onder
vraagd '' of een " verklaring " heeft afge
legd omtrent de aard van zijn diensten ; 
uit de zittingsbladen volgt dat hij nooit 
gedurende een persoonlijke verschijning 
is ondervraagd, noch, in de loop van de 
debatten, de door het arrest ingeroepen 
verklaring heeft afgelegd ; de conclusie 
van eiser geen " antwoord " op een onder
vraging noch enige verklaring bevat, 
waarbij de door hem bewezen diensten 
worden beperkt tot de door het arrest op
gegeven feiten ; het de verweerders zijn 
die, bij hun conclusie, hebben betoogd dat 
eiser " de zogenaamde door hem bewezen 
diensten nooit anders heeft kunnen noch 
willen preciseren of opgeven dan door 
bij pleidooi te laten zeggen dat ze boston
den in bezoeken, het vergezeilen bij 
wandelingen, hulp voor een verhuizing, 
het roepen van de loodgieter en onduide
lijk;e aanvragen om pensioen "• en de 
feitenrechter, door zich woordelijk te 
houden aan die passage van de conclusie 
van de verweerders betreffende het plei
dooi van de raadsman van eiser om cr nit 
af te leiden dat eiser had geantwoord 
op een " ondervraging " en " zelf " de 
" verklaring " had afgelegd die het arrest 
hem toeschrijft, en weil;;;e de door hem 
aan de echtgenotenBarbier bewezen dien
sten zou beperken tot de opgegeven fei
ten, de bewijskracht van genoemde con
clusies en zittingsbladen heeft miskend; 
tweecle onclerdeel, door vaststaand te ach
ten de beperking van de door eiser bewe
zen diensten tot die welk;e in het pleidooi 
van de raadsman zouden zijn vermeld 
en waarvan in het dossier geen spoor 
wordt gevonden, het arrest de artike
len 1316 en 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek heeft geschonden, die niet toestaan 
een feit als wettelijk bewezen te beschou
wen, waarvan het bewijs niet wordt gele
verd volgens de bewijsmiddelen op be
perkende wijze in artikel 1316 vermeld; 
dercle onderdeel, het arrest bovendien de 
bewijskracht van de conclusie van eiser 
heeft miskend, doordat die conclusie, 
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verre van de door het arrest vermelde 
verklaring te bevatten, stelde dat eiser 
aan de echtgenoten Barbier diensten had 
bewezen door zich << met het beheer van 
al hun zaken » bezig te houden ; vie1·de 
onde?·deel, bet althans onmogelijk is uit 
te maken of het arrest, door te gewagen 
van een niet nader gepreciseerde <<onder
vraging » of « verklaring ''• waarvan in 
de procesakten geen spoor wordt gevon
den, de conclusie van eiser, het pleidooi 
van zijn raadsman, de conclusie van de 
verweerders of enige andere gerechtelijke 
of buitengerechtelijke akte heeft bedoeld 
en die dubbelzinnige motivering het voor 
het Hof onmogelijk maakt de wettelijk
heid van de bestreden beslissing te toet
sen, en met het ontbreken van de bij 
artikel 97 van de Grondwet vereiste rede-
nen gelijkstaat : ' 

vVat de vier onderdelen samen betreft : 

Overwegende, enerzijds, dat door er 
ondubbelzinnig op te wijzen « dat eiser 
in hoger beroep (thans eiser), onder
vraagd om trent de aard van zijn diensten, 
heeft geantwoord dat zij bestonden in 
bezoeken, in wandelingen, in het roepen 
van de loodgieter, in niet nader bepaalde 
aanvragen tot het bekomen van een pen
sioen », het arrest noch de bewijskracht 
van de processen-verbaal van de in de 
zaak gehouden zittingen, waaruit niet 
blijk;t dat eiser, op ondervraging, geen 
dergelijke verk;laring heeft afgelegd, noch 
de bewijskracht van de in het middel 
bedoelde conclusie miskent ; 

Overwegende, anderzijds, dat in zover 
het aanvoert dat de vaststelling van het 
arrest dat eiser is ondervraagd, met de 
waarheid in strijd is, het middel niet 
ontvankelijk is, daar eiser voormelde 
vaststelling niet in de wettelijke vormen 
van valsheid heeft beticht ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over bet zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1109, 1116 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, dom·dat het bestreden arrest 
beslist dat de overeenkomst nietig is, 
omdat de erkenning door de echtgenoten 
Barbier van in bet verleden door eiser 
bewezen diensten slechts door bedrog is 
kunnen worden verkregen, onder mis
bruik van de hoge leeftijd en de verzwak
king van zijn medecontractanten, te1·wijl, 
ee?'ste onderdeel, het bedrog bedrieglijke 
kunstgrepen onderstelt ; het arrest in 
gebreke is gebleven nader te bepalen 
waarin de bedrieglijke kunstgrepen zou-

den hebben bestaan waaraan eiser zich 
schuldig zou hebben gemaakt en het dus 
niet wettelijk het bestaan heeft vastge
steld van een bedrog in de zin van de 
artikelen 1109 en 1116 van het Burgerlijk 
W etboek ; het in elk geval voor het Hof 
onmogelijk is zijn toezicht uit te oefenen 
op bet bestaan van bedrieglijke kunst
grepen en, derhalve, op de wettelijkheid 
van het arrest, en de dubbelzim1igheid 
van de motivering dienaangaande gelijk
staat met het ontbreken van de bij arti
kel 97 van de Grondwet vereiste redenen; 
tweede onde?·deel, bedrog aileen dan een 
oorzaak van nietigheid is wanneer -het 
is bewezen dat, zonder de ktmstgrepen 
gebezigd door een van de partijen, de 
andere partij de verbintenis niet zou 
hebben aangegaan; het arrest niet vast
stelt dat de echtgenoten Barbier de ver
bintenissen die volgens de betwiste over
eenkomst te hunnen laste vallen niet 
zouden hebben aangegaan, indien eiser 
hen, door zijn beweerd bedrog, niet ertoe 
had gebracht het beweerdelijk onjuist 
bestaan te erkennen van diensten die hij 
in bet verleden had bewezen, zodat het 
arrest noch ten opzichte van artikel 1116 
van het Burgerlijk Wetboek .noch ten 
opzichte van artikel 97 van de Grondwet 
is verantwoord ; denle onde?'!Jeel, het ar
rest, om aan te tonen dat de erkenning 
door de echtgenoten Barbier van bet 
bestaan in het verleden van door eiser 
bewezen diensten alleen door bedrog is 
kunnen worden verkregen, uiteindelijk 
slechts steunt op de onjuistheid van die 
erkenning welke uit het geheel van de 
gegevens van het geschil en onder meer 
uit een verklaring van eiser zelf zou 
voortvloeien ; uit het tweede cassa tie
middel volgt dat de beweerde « verkla
ring '' van eiser niet is afgelegd of althans 
niet wettelijk is bewezen, en het arrest 
geen ander « gegeven van het geschil '' 
dan bedoelde « verklaring '' opgeeft dat 
die onjuistheid zou kum1en bewijzen, 
zodat het Hof in de onmogelijkheid ver
keert zijn toezicht uit te oefenen op de 
wettelijkheid van die « gegevens » en, 
bijgevolg, op de wettelijkheid van de 
bestreden beslissing ; de beslissing van 
de feitenrechter met betrekking tot het 
bestaan van een bedrog dus niet verant
woord is overeenkomstig artikel 97 van 
de Grondwet ; vie1·de onderdeel, het arrest 
niet heeft geantwoord op de conclusie 
van eiser, waarbij werd betoogd dat de 
overeenkomst van 29 april 1963 niet 
raakte aan de vorige overeenkomst van 
9 juni 1960, welke ten voordele van 
de echtgenoten Barbier een rentevoet 
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van 8 t. h. per jaar bedong, hetgeen voor
zeker niet bepaald het teken van een 
minderwaardigheid of zwakheid bij hen 
is, en waarbij hieruit werd afgeleid dat 
aldus was bewezen dat eiser « geenszins 
misbruik had gemaakt van de minder
waardigheid van de echtgenoten Bar
bier ,, zodat het arrest, door niet op dit 
middel te antwoorden, artikel 97 van 
de Grondwet niet in acht heeft genomen ; 
vijjde ondenleel, het arrest uit het enkele 
feit van de beweerde onjuistheid van de 
erkenning door de echtgenoten Barbier 
in bedoeld contract gedaan van sommige 
door eiser bewezen diensten, heeft afge
leid dat eiser « die erkenning alleen door 
bedrog had kunnen verkrijgen "; het 
arrest aldus heeft vermoed dat er een 
bedrog was, maar daarvan geen bewijs 
heeft geleverd overeenkomstig het voor
schrift van artikel 1116 ; het uitsluitend 
op grond van de onjuistheid van sommige 
vermeldingen van de alde heeft beslist 
dat het bedrog uit de aide zelf voort
vloeide, zonder het bewijs van enige 
kunstgreep te leveren, zodat het noch 
het bestaan van bedrog overeenkomstig 
artikel 1ll6 heeft bewezen, noch de nie
tigheid van de overeenkomst naar het 
vereiste van artikel 97 van de Grondwet 
verantwoord heeft : 

Overwegende dat het middel, in zover 
bet opkomt tegen de authentieke vast
stelling van het arrest betreffende de 
ondervraging van eiser, niet ontvankelijk 
is, zoals blijkt uit het antwoord op het 
tweede middel ; 

W at het overige van het middel be
treft : 

Overwegend.e dat het arrest in feite 
en ondubbelzinnig vaststelt dat eiser de 
erkenning door de echtgenoten Barbier 
van zekere diensten " alleen door bedrog 
heeft kunnen verkrijgen, onder misbruik 
van hem hoge leeftijd en hun verzwak
king ''; 

Overwegende dat de kunstgrepen, in 
de zin van artikel ll16 van het Burger
lijk Wetboek, onder meer kcmnen bestaan 
in het exploiteren van de intellectuele 
zwakheid van een medecontractant ; 

Overwegende, voorts, dat het arrest 
niet behoefde te antwoorden op de con
clusie, waarbij eiser, om te bewijzen dat 
hij « geenszins misbruik had gemaakt 
van de minderwaardigheid van de echt
genoten Barbier ,, het argument deed 
gelden dat de overeenkomst van 29 april 
1963 de bij de overeenkomst van 9 juni 
1960 bepaalde interest niet had verlaagd; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het achtste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1315, 1319 
tot 1322, 1341, 1347 en 1356 van het 
Burgerlijk Wetboek, van de bewijskracht 
van de conclusie door eiser voor de eerste 
rechter genomen, en van artikel 97 van 
de Grondwet, doonlat het bestreden ar
rest, hetwelk, om het juiste bedrag vast 
te stellen dat eiser nog aan de nalaten
schap van de echtgenoten Barbier zou 
verschuldigd zijn, stecmt op de verklaring 
van eiser, welke in zijn conclusie voor 
de rechtbank van eerste aanleg vervat 
was en luidens welke, enerzijds, hij op 
de door hem verschuldigde bedragen wer
kelijk slechts het bedrag van 282.000 fr. 
had terugbetaald, maar, anderzijds, de 
echtgenoten Barbier hem voor het overige 
de schulden hadden kwijtgescholden door 
kwijtingen voor een hoger bedrag, name
lijk 502.000 frank, te ondertekenen, be
slist cc dat hij (eiser) zich ten deze tever
geefs op toepassing van artikel 1356, 
lid 3, van het Burgerlijk Wetboek be
roept ; dat immers genoemde geschreven 
verklaring va~l eiser in hoger beroep 
(thans eiser) niet als een bekentenis in 
aannlerking is genomen, maar als een 
begin van bewijs door geschrift ... , het
we1k waarschijn1ijk maakt het door de 
gedaagden in hoger beroep beweerde feit, 
vo1gens hetwelk de op de kwijtingen 
staande bedragen, in zover zij 20.000 fr. 
te boven gaan, hun door eiser in hoger 
beroep verschuldigd blijven ,, toestaat 
de gegrondheid van de bewering van de 
gedaagden in hager beroep met betrek
king tot het bedra.g dat verschuldigd 
blijft, door alle wettelijke middelen, on
der meer door vermoedens te bewijzen, 
uit een geheel van vermoedens, die ge
wichtig, bepaald en met elkaar overeen
stenunend worden genoemd, het bewijs 
ervan a:fieidt dat eiser het geheel van de 
door de verweerders gevorderde bedragen 
verschuldigd blijft, en hem veroordeelt 
om aan de verweerders het bedrag van 
624.461 frank te betalen, ter·wijl, em·ste 
ondet·deel, de partij die als bewijsgrond 
een verklaring in rechten aanvoert welke 
alle bestanddelen van een samengestelde 
gerechtelijke bekentenis verenigt, deze 
verklaring noodzakelijk aanvoert met de 
kenmerken en de gevolgen welke de wet 
eraan toekent; de kenmerken van de g:e
rechtelijke bekentenis bij de wet en niet 
door de partijen of door de rechter worden 
bepaald; de gerechtelijke bekentenis 
onsplitsbaar is en het de rechter niet 
toekwam zijn eigen kwali:ficatie in de 
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plaats te stellen van de wettelijke kwa
lificatie, noch de bekentenis van eiser 
te splitsen om volledige bewijskracht 
aileen aan een van haar onderdelen toe 
te kennen onder voorwendsel dat, hoewel 
hij op de bekentenis steunde, hij ze 
slechts als een begin van bewijs door 
geschrift in aanmerking nam (schending 
van artikel1356 van het Burgerlijk 'iVet
boek) ; tweede ond6rdeel, door de regel 
van de onsplitsbaarheid van de beken
tenis te miskennen en door slechts een 
gedeelte van de verklaring van eiser in 
aamnerking te nemen als begin van 
bewijs door geschrift dat het bewijs van 
de gegrondheid van de bewering van de 
verweerders door alle wettelijke midde
len, onder 1neer door vermoedens, toe
staat, het arrest de bewijslast heeft om
gekeerd en, bijgevolg, artikel 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek heeft geschon
den ; de1·de ondm·deel, indien de verweer
ders tegen wie de samengestelde, onsplits
bare bekentenis van eiser was ingeroepen, 
buiten de bewoordingen van de beken
tenis wilden bewijzen dat de aangevoerde 
kwijtschelding van schuld niet had plaats
gehad en dat derhalve eiser een hoger 
bedrag verschuldigd was dan het door 
hem erkende bedrag, zij dit bewijs moes
ten leveren volgens de beginselen van het 
ge1neen recht, zodat het arrest, door ver
weerders toe te staan door alle wettelijke 
n'liddelen, onder 1neer door vermoede11s. 
het bewijs te leveren van de gegrondheid 
van hun bewering, te weten dat eiser aan 
de nalatenschap van de echtgenoten 
Barbier het bedrag van 624.461 frank 
verschuldigd blijft, artikel 1341 van het 
Burgerlijk Wetboek heeft geschonden; 
vienle ondm·deel, hoe dan ook, door het 
karakter van een gerechtelijke bekentenis 
te ontzeggen aan de conclusie van eiser, 
die als volgt luidt : « de terugbetalingen 
(vermeld op de kwijtingen voor een to
taal van 502.000 en niet voor 282.000 fr.) 
l1ebben werkelijk slechts 282.000 frank 
bedragen, maar de heer Barbier heeft, 
door kwijtingen voor hogere bedragen 
te ondertekenen, ten voordele van ver
weerder (thans eiser) de schulden kwijt
gescholden ,, het arrest de bewijskracht 
van genoemde conclusie en de artike
len 1319 tot 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek heeft geschonden en terzelfder
tijd het begrip van de gerechtelijke be
kentenis, zoals het in artikel 1356 is om
schreven, heeft miskend : 

W at de vier onderdelen samen be
treft : 

Overwegende dat eiser bij zijn con-

clusie voor de eerste rechter, nate hebben 
aangevoerd dat de door hem overgelegde 
kwijtingen de terugbetalingen bewijzen 
van een bedrag van 502.000 frank, erkent 
« dat de terugbetalingen werkelijk slechts 
282.000 frank hebben belopen, maar dat 
Barbier, door kwijtinge~ te ondertekenen 
voor hogere bedragen, hem kwijtschel
ding van schuld heeft verleend " ; 

Dat het arrest als begin van bewijs 
door geschrift het gedeelte van die ver
ldaring in aanmerking neemt, waarin 
eiser erkent dat zijn werkelijke stortingen 
slechts 282.000 frank belopen, en het, 
op grond van de vermoedens die het ver
meldt, het tweede gedeelte van die beken
tenis van de hand wijst; 

Overwegende weliswaar dat de rechter 
een smnengestelde bekentenis niet mag 
splitsen onder voorwendsel dat hij slechts 
een gedeelte ervan als begin van bewijs 
door geschrift in aanmerking neemt; 

Maar overwegende dat, buiten een 
begin van bewijs door geschrift, het door 
de verweerders geleverd bewijs door ver
moedens, waarop het arrest steunt, het 
bestreden beschikkende gedeelte wette
lijk verantwoordt ; 

Dat immers de verweerders, wier toe
stand dienaangaande zonder de beken
tenis van eiser niet verschillend was ge
weest, ontvankelijk waren om, tot bewijs 
van het bestaan van hun schuldvordering 
van 502.000 frank, aan te tonen door ver
moedens, overeenkomstig artikel 1353, 
in fine, van het Burgerlijk Wetboek, dat 
de kwijtingen, door eiser overgelegd om 
zich te verzetten tegen htm bewering, 
door arglist waren aangetast ; 

Dat de samengestelde verklaring van 
eiser omtrent de draagwijdte van be
doelde kwijtingen het bewijzen door de 
verweerders van de vervalsing van die 
kwijtingen niet in de weg stond ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het negende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1322, 
1323, 1324, 1341 van het Burgerlijk Wet
hoek, van de bewijskracht van de kwij
tingen door wijlen Barbier op 14 decem
ber 1960, 15 maart en 24 december 1962 
aan eiser afgegeven, en van artikel 97 
van de Grondwet doo1·dat het bestreden 
arrest, na vaststelling dat deze drie kwij · 
tingen respectievelijk betrekk:ing hebben 
op de bedragen van 120.000, 80.000 en 
80.000 frank en dat uit een verklaring 
van eiser volgt dat hij op elk van ge
noemde data slechts 20.000 frank heeft 
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gestort, beslist dat de bedoelde kwijtin~~n 
geen bewijs opleverden van een kWIJt
schelding van schuld door de echtgenoten 
Barbier ten belope van het verschil tussen 
het op de kwijtingen vermelde bedrag en 
het werkelijk ontvangen bedrag, en deze 
beslissing op verscheidene vermoede~s 
stetmt, tenvijl, ee1·ste onderdeel, het fe1t 
dat een schuldeiser kwijting verleent 
voor een hogere geldsom dan het ont
vangen bedrag, op zichzelf een kwijt
schelding van schuld is, naar luid van 
artikel 1323 van bet Burgerlijk Wetboek, 
die kwijtschelding van schuld vastgelegd 
bij een door de schuldeiser onderte~~end 
geschrift, door de betrokken partiJ of 
haar rechtverkrijgenden slechts kan wor
den betwist, indien de partij op stellige 
wijze haar handtekening ontkent ?.f in
dien haar erfgenameJa of rechtverkrrJgen
deri verklaren dat zij die handtekening 
niet kmmen, in welke gevallen ,er, over
eenkomstig artikel 1324 van het vermeld 
wetboek, een onderzoek naar de echtheid 
ervan moet worden ingesteld, zodat het 
arrest, bij ontstentenis va:r;t elke bet.:vis
ting omtrent de handtekemng van.WIJlen 
Barbier, niet heeft ktmnen weigeren, 
zonder de artikelen 1322, 1323 en 1324 
te schenden, aan de betwiste kwijtingen 
bewijskracht toe te kennen met betrek
king tot de erop bedongen bedragen ; 
tweede onde1·deel, het arrest althans alleen 
zou hebben kunnen weigeren aan de 
kwijtingen bewijskracht en bewijswaarde 
toe te kennen, op voorwaarde dat het 
als bewezen besehouwt dat de erin ver
melde bedragen slechts bedongen z<.mden 
zijn tengevolge van een gebrek m de 
toestemming van wijlen Barbier en in
zonderheid tengevolge van een dwaling 
of een bedrog, hetgeen het arrest niet 
vaststelt, zodat het niet heeft kmmen 
weigeren, zonder de artikelen 1322 en 
1341 van het Burgerlijk Wetboek te 
schenden, aan de genoemde kwijtingen 
bewijskracht en bewijswaarde toe te 
kennen, op grond alleen van vermoedens 
die tegen en boven de inhoud van de 
kwijtingen kunnen bewijzer:. ; clm·de ?.n~lM·
cleel, in elk geval een fict1~ve kWIJtmg, 
die een verdichte akte mtmaakt, een 
geoorloofde akte is waarvan de bedingen 
slechts kunnen worden betwist, indien 
bij gesciuift is bewezen dat ze niet met 
de wil van de partijen overeenkwamen, 
zodat het arrest niet heeft ktumen steu
nen, zonder de artikelen 1322 en 1341 
van het Burgerlijk W etboek te schenden, 
op vermoedens om tegen de inhoud van 
de genoemde kwijtingen te bewijzen : 

W at de drie onderdelen bctreft : 
Overwegende dat het arrest vaststelt 

« dat hij (eiser) ten gevolge van een b~
dreiging met een klacht wegens valshe1d 
zijn systeem wijzigde en erkende dat de 
terugbetalingen slechts ten belope van 
282.000 frank hadden plaatsgehad; dat, 
aangezien de kwijtingen door hem waren 
opgesteld, het voor eise~. in hoger ber~ep 
(thans eiser) gemakkehJk was om zwh 
achteraf, door toevoeging van de woor
den « cent " of" quatre " v66r de woorden 
", vingt mille ,, de titel te verschaffen 
van de kwijtscheldingen van schulden 
waarop hij zich thans beroept ; dat de 
gedaagden in hoger bero~:p (thans ~e 
verweerders) een door WIJlen Barbier 
gehouden rekeningboek overlegge;r:, waar
in een bedrag van 20.000 frank IS opge
geven tegenover elk van de data die met 
de betwiste kwijtingen overeenstemmen, 
en dat men niet inziet om welke reden 
Barbier slechts het bedrag zou ingeschre
ven hebben dat hij werkelijk heef~ ont
vangen indien hij driemaal de wil had 
gehad de schnld kwijt te schelden te,n 
bclope van de geldsommen welke dit 
bedrag te boven gaan ; ten slotte dat 
de omstandigheden van de zaak en onder 
meer het bedingen in de overeenkomst 
van 9 juni 1960 van een tamelijk hoge 
interest en de, overigens gerechtvaar
digde, bekommernis om een waarborg 
te bekomen het niet mogelijk maken 
te verklaren' dat de echtgenoten Barbier 
een zodanige genegenheid voor eiser in 
hoger beroep zouden hebb:n gevoeld dat 
zij de vrijgevige bedoelmg kan doen 
aannemen die eiser in hoger beroep htm 
toeschrijft " ; 

Overwegende dat, ~oor nit ~ie vast
stellingen " de zekerhe1d af te lmden dat 
eiser in boger beroep het geheel van de 
door de gedaa.gden in hoger beroep ge
vorderde bedragen schuldig blijft », het 
arrest, zonder de in het middel aange
duide wetsbepalingen te schenden, op 
impliciete 1naar zekere wijze aanneemt 
dat de betwiste kwijtingen, zoals do_or 
de verweerders was beoogd, door argl!~t 
waren aangetast en, derha~ye, wettehJk 
beslist dat zij van alle beWIJSkracht ont.
bloot waren : 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

5 oktober 1967.- 1e kamer.- Voor
zitte1', H. Moriame, raadsheer waarne-
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mend voorzitter. - Verslaggever, H. Le
gros. ,:_ Gelijkluidende concl~tsie, H. R. 
Hayoit de Termicourt, procureur-gene
raal. - Pleite1·s, HR. Struye en Philips. 

1e KAMER.- 6 oktober 1967, 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - NIEUW MIDDEL. -
MIDDEL DAT DE SCHENDING AANVOERT 
VAN EEN WETSBEPALING, DIE DOOR DE 
BESLISSING AMBTSHALVE WORDT TOE
GEPAST. - GEEN NIEUW MIDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARIN 
FElTEN EN RECHT VERMENGD ZIJN. -
BEG RIP. 

3° PENSIOENEN. - PENSIOEN VAN DE 
ZELFSTANDIGEN. - CuMULATIE VAN 
TWEE PENSIOENSTELSELS, AI·S ZELF· 
STANDIGE EN ALS BEZOLDIGDE. -
WETTELIJKHEID. 

4° .PENSIOENEN. - PENSIOEN VAN 
DE ZELFSTANDIGEN. - VERPLIOHTING 
DE BIJDRAGEN TE BETALEN, ZELFS ZO 
DE BETALER GEEN CORRELATIEF NUT 
ERUIT KAN HALEN. 

1° Is niet nie~tw het middel waa1·bij de 
schending w01·dt aangevom·d van een 
wetsbepaling, die doo1• de best1·eden be
slissing ambtshalve wonlt toegepast (1). 

2° Feiten en 1'echt zijn niet ve1•mengd in 
het middel dat geg1·ond is op een jeit 
waa1·van de best1·eden beslissing het 
bestaan lweft vastgesteld (2). 

3° De wet van 28 maart 1960 bet1·efjende 
het 1·ust- en ovet•levingspensioen van de 
zelfstandigen belet niet dat eenzelfde 
persoon aan twee pensioenstelsels onde1'· 
worpen is voo1• de uitoefening van twee 
beroepsbezigheden, ene1·zijds als zelf
standige, ande1·zijds als bezoldigde, zelfs 
indien deze twee bezigheden tot eenzelfde 
be1·oepssector beho1·en (3). 

(1) Raadpi. cass., 24 september 1953 (Bull. 
en PASIC., 1954, I, 36) en de conclusie van 
de beer advocaat-generaai P. Mahaux; 24 fe
bruari 1967 (A1·r. cass., 1967, biz. 809). 

(2) Raadpi. cass., 10 juli 1930 (Bull. en 
PAsiC., 1930, I, 301); 22 januari 1948 (ibid., 
1948, I, 43); 5 mei 1955 (ibid., 1955, I, 967). 

(3) Raadpi. de memorie van toelichting 

4° De wet van 28 maart 1960 betreffende 
het 1·ust- en overlevingspensioen van de 
zelfstandigen stelt het betalen van de 
bijdmgen niet afhankelijk van de voo?'· 
waa?·de dat de betaler ttit die verplichting 
enig nut zou halen (4). 

(RIJKSDIENST VOOR DE PENSIOENEN 
DER ZELFSTANDIGEN, T. VERSCHOOTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 juni 1966 in laatste aanleg 
gewezen door de Vrederechter van het 
k;anton Berchem-Antwerpen, rechtdoende 
na verwijzing; 

Gelet op het arrest door het Hof ge
wezen op 5 november 1965 (5); 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, 10, 11 
van de wet van 28 maart 1960 betreffende 
het rust- en overlevirtgspensioen van de 
zelfstandigen, en 25, § 1, van de door 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948 gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, doo1·dat het 
bestreden vonnis, na geconstateerd te 
hebben dat verweerder in dienstverband 
werkte bij de verzekeringsmaatschappij 
« R.V.S. " in de hoedanigheid van agent
inkasseerder, en dat hij van zijn werk
gever de toelating bekwam om als bemid
delaar op te treden bij het afsluiterr van 
verzekeringsovereenkomsten met de 
maatschappij «De Schelde "• de vorde
ring van eiser, welke strekte tot het horen 
veroordelen van verweerder tot het beta
len van de bijdrage voor het jaar 1961 
bepaald door de artikelen 10 en 11 vau 
voormelde wet van 28 maart 1960 be
treffende het pensioen der zelfstandigen, 
ongegrond verklaart en eiser veroordeelt 
tot het betalen van een schadevergoeding 
wegens roekeloos en tergend geding, om 
de reden dat de wetgever heeft willen 
vermijden dat eenzelfde persoon aan 
twee pensioenstelsels onderworpen zou 
zijn voor de uito~;Jfening van eenzelfde 

van het wetsontwerp ingediend op 22 mei 
1963, Kamer van Voiksvertegenwoordigers, 
zitting 1962-1963, nr 573. ' 

(4) Raadpl. versiag van de Commissie voor 
de Middenstand van de Kamer van Vollrs· 
vertegenwoordigers, dd. 27 januari 1960, 
Pasinomie, 1960, biz. 330. Verg. cass., 23 no
vember 1957 (Bull. en PAsiO., 1958, I, 307). 

(5) Bull. en PAsiC., 1966, I, 301. 
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beroep, enerzijds als bezoldigde en ander
zijds als zelfstandige, om de reden dat 
verweerder zijn beide bedrijvigheden 
uitoefende in verband met het afsluiten 
en uitvoeren van verzekeringsovereen
komsten, zodat die bedrijvigheden een
zelfde beroepsbedrijvigheid waren, en om 
de reden dat de betalingen voor het 
tweede pensioen voor verweerder niet het 
minste nut konden hebben, vermits hij er 
maar een mag ontvangen, tm·wijl, wan
neer iemand, in verband met de verzeke
ringen, bedrijvigheden uitoefent welke 
enerzijds geschieden in uitvoering van een 
overeenkomst van dienstverhuring en be
last worden op grand van artikel 25, § 1, 
2°, a, van voormelde gecoordineerde wet
ten, en welke anderzijds buiten iedere 
band van dienstverhuring geschieden en 
belast worden op grand van artikel 25, 
§ 1, 1°, 2°, b, en 3°, van voormelde gecoor
dineerde wetten, deze bedrijvigheden niet 
kunnen beschouwd worden als de uit
oefening van eenzelfde beroep in de zin 
van artikel 2 van voormelde wet van 
28 n:mart 1960, te1'wijl dienvolgens, ook 
al zijn in voormelde omstandigheden de 
bedrijvigheden, welke in dienstverband 
worden verricht, onderworpen aan een 
ander pensioenstelsel dan dat der zelf
standigen, de bedrijvigheden welke bni
ten dienstverband worden verricht als 
gevolg hebben dat de betrokkene onder
worpen is aan de bepalingen van voor
melde wet van 28 maart 1960 en meer 
in het bijzonder verplicht is de bijdragen 
te betalen welke voorzien zijn door de 
artikelen l 0 en 11 van gezegde wet, onge
acht de vraag te weten of zulks voor de 
betrokkene voordeel bijbrengt : 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid door verweerder hieruit afgeleid dat 
het lTlicldel nieuw is en de feiten en het 
recht vernwngt : 

Overwegende, enerzijds, dat het mid
del, hetwelk de schending inroept van 
een wetsbepaling die door de bestreden 
beslissing ambtshalve werd toegepast, 
niet nieuw is ; 

Overwegende, anderzijds, dat uit de 
vaststellingen van het bestreden vonnis 
blijkt dat verweerder zijn tweede be
drijvigheid, als bemiddelaar, zelfstandig, 
dit is buiten iedere band van dienstver
huring, uitoefent, zodat het middel, het
welk op die vaststelling rust, de feiten 
en het recht niet vermengt ; 

Overwegende dat de grand van niet
ontvankelijkheid dienvolgens niet kan 
worden aangenomen ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat verweerder, die in dienst
verband werkte, als agent-inkasseerder, 
bij de verzekeringsmaatschappij « R. 
V.S. ,, van zijn werkgever de toelating 
had bekomen om als bemiddelaar op te 
treden bij het afsluiten van verzekerings
overeenkomsten met de verzekerings
maatschappij « De Schelde ,, welke twee
de bedrijvigheid, als bemiddelaar, hij 
zelfstandig, dit is buiten elk dienstver
band, uitoefende ; 

Overwegende dat de vordering strekt 
tot betaling, door verweerder, van de 
bijdragen voor het pensioen van zelf
standige, op grand van die tweede, zelf
standige, bedrijvigheid als bemiddelaar ; 

Overwegende dat artikel 2 van voor
melde wet van 28 maart 1960 bepaalt 
dat, voor de toepa,;sing van die wet, als 
zelfstandige wordt beschouwd ieder per
soon die in Belgie, al dan niet bij uit
sluiting van enige andere beroepsbezig
heid, een beroepsbezigheid uitoefent uit 
hoofde waarvan bij noch door een con
tract van dienstverhuring of door een 
statuut is verbonden, nocb onderworpen 
is aan een andere wettelijke of reglemen
taire pensioenregeling dan die welke bij 
voormelde wet wordt vastgesteld; 

Overwegende dat die wetsbepa.ling 
duidelijk een onderscheid maakt tussen, 
enerzijds, de door een persoon uitge
oefende beroepsbezigheden nit hoofde 
waarvan hij niet door een contract van 
dienstverhuring of door een statuut. is 
verbonden en, anderzijds, de door die
zelfde persoon wel in dienstverband of 
onder statuut uitgcoefende beroepsbezig
heden; 

Overwegende dat, ook indien eenzelfde 
persoon deze twee soorten beroepsbezig
heden gezamenlijk uitoefent, en boewel 
de in dienstverband uitgeoefende be
roepsbezigheden onderworpen zijn aan 
een ander pensioenstelsel dan dit van de 
zelfstandigen, die persoon, als zelfstan
dige, tot het betalen van de bij voormelde 
wet bepaalde bijdragen is gehouden voor 
de beroepsbezigheid uit boofde waarvan 
hij niet door een contract van dienst
verhuring of door een statuut is verbon
den; 

Overwegende dat hij hi01•van aileen is 
ontslagen indien hij nit hoofde van rlie
zelfde beroepsbezigheid aan een andere 
wettelijke of reglementaire pensioenrege
ling is onderworpen dan die welke bij 
vo.ormelde wet is vastgesteld ; 

Overwegende dat de wet van 28 maart 
1960 niet belet dat eenzelfde persoon, 



- 183-

voor de uitoefening van twee beroeps
bezigheden, enerzijds als zelfstandige, 
anderzijds als bezoldigde, aan twee ver
schillende pensioenstelsels zou zijn onder
worpen, zelfs indien die twee beroeps
bedrijvigheden tot eenzelfde beroeps
sector behoren ; 

Overwegende dat voormelde wet het 
gehouden zijn tot het betalen van de 
bijdragen evenmin afhankelijk stelt van 
de voorwaarde dat de beta.Ier nit die 
verplichting enig nut zou halen ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
dienvolgens, door verweerder van de 
betaling van de bij voormelde wet be
paalde bijdragen te ontslaan, om de reden 
dat beide door. verweerder uitgeoefende 
beroepsbezigheden ten aanzien van voor
melde wet als eenzelfde beroepsbezigheid 

. moeten worden beschouwd on::tdat beide 
in verband met het afsluiten en uitvoeren 
van verzekeringsovereenkomsten worden 
uitgeoefend, de artikelen 2 en I 0 van 
voormelde wet schendt; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de vernietiging van 

de beslissing over de hoofdeis de ver
nietiging medebrengt van de beslissing 
over de tegeneis die er het gevolg van is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Vrederechter van het kan
ton Borgerhout. 

6 oktober I967.- I 8 kamer.- Voor
zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. T1 e1·slaggeve1·, 
H. de Vreese. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal.- Pleitm·s, 
HH. Bayart en De Bruyn. 

Ie KAMER.- 6 oktober 1967, 

VERVOEROVEREENKOMST.- VoR
DERING DIE VOORTSPRUIT UIT DE VER
VOEROVEREENKOMST. - VER;TARING. 

- UITGANGSPUNT VAN DE VER;TARING. 

(1) FREDERICQ, Traite de d1·oit comme1·cial 
belge, d. III, nr 454, biz. 667 ; raadpl. RoGER, 
Des transpm·ts, d. II, nrs 827 en 828 ; RoDIERE, 
D1·oit des transp01·ts, d. II, nr 1130; JossERAND, 
Les transports, nrs 663 en 703, biz. 711 ; DE-

De zesrnaandelijkse vmjatingstetmijn, vast
gesteld voor de vo1·de1'ingen die ~tit de 
ve1"voe1·ove1'eenkomst ontstaan, loopt van
a/ de verkoop, wannee1· de ve1·voerde 
goede1·en, die do01• de bestemmeling ge
weigenl wenlen, in het openbam· ve1·kocht 
wo1·den ove1·eenkomstig de bepalingen 
van de m·tikelen 8 en 33 van de wet van 
25 aug~tstus 1891, bet1·efjende de ove1'
eenkomsten van ve1·voe1· (I). 

(«THE PROVINCIAL INSURANCE COMPANY 

LTD J> EN DERTIEN A.L'fDERE VERZEKE
RINGSMAATSCHAPPIJEN, T. « ENTREPOTS 
ET MAGASINS GENERAUX J>, TRANS 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « DE BAER
DElliAECKER l>,) 

ARREST . 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 mei I965 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeieid uit de scherr
ding van de artikelen 9, inzonderheid 
leden I en 2, en voor zoveel als nodig 6, 
8, 33 van de wet van 25 augustus I891 
houdende herziening van de titel van 
het W etboek van koophandel betreffende 
de overeenkon1ste11 van vervoer, cloonlat, 
vaststaande dat de goederen, waarvan 
het vervoer per vrachtauto van Antwer
pen naar Gent aan verweerster was toe
vertrouwd, onderweg op 14 februari 1963 
beschadigd werden en, gezien de weige
ring van de bestemmeling ze in ontvangst 
te nemen, door verweerster bewaard wer
den in haar magazijnen tot aan de afgifte 
ervan, op 27 februari 1963, aan de koper 
aan wie zij openbaar verkocht waren 
op 22 februari 1963, bet bestreden arrest 
de vordering wegens averij, die op 23 au
gustus 1963 op de grand van de ver
voerovereenkomst, tegen verweerster was 
ingesteld door de eiseressen, handelende 
als gesubrogeerde verzekeraars, wijl zij 
de belanghebbende bij de goederen had
den scbadeloosgesteld, verjaard verklaart 
om de redenen dat, naar de eis van arti
kel 9 van de wet van 25 augustus 1891, 
" met " afgifte » van de koopwaar niet 
mag gelijkgesteld worden de eenvoudige 
aanbieding ervan met daaropvolgende 
weigering van de bestemmeling ze in 
ontvangst te nemen, vermits tot dan toe 

GELS, Guide pratique des conww1'9anis, biz. 406 
en 407, biz. 223; STEVENS en HENNING, Le 
contrat de transp01·t en Belgique, nr 805, 
biz. 450. 
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het vervoercontract geen einde genomen 
heeft; ... (dat) dit eindigen dan wel ge
beurt op de dag waarop de goederen op 
rechterlijk gezag of in der minne ver
kocht worden krachtens de artikelen 8 en 
33 van de wet ; .. . ( dat) de dies a quo 
van de zesmaandelijkse verjaringstermijn 
dienvolgens ten deze 22 februari 1963 
is, en niet de latere datums waarop de 
derde-koper de door hem gekochte koop
waar moest komen weghalen (23 fe
bruari) of werkelijk is komen afhalen 
(27 februari) ,, tenvijl, wanneer, zoals 
ten deze, de koopwaar, die de bestemme
ling wegens haar beschadiging heeft ge
weigerd, in de handen van de voerman 
blijft en openbaar aan een derde wordt 
verkocht, de voerman ze slechts nit han
den geeft en ze ter uitvoering van de 
vervoerovereenkomst pas overhandigt op 
het ogenblik dat de koper of elke andere 
bevoegde persoon ze bij hem komt weg
halen, en tenvijl pas op dat ogenblik de 
verjaring, die artikel 9 van de wet van 
25 augustus 1891 instclt, ingaat : 

Overwegende dat het arrest consta
teert : dat verweerster 45 balen katoen 
over de weg van Antwerpen naar Gent 
vervoerde, dat deze tijdens het vervoer 
gedeeltelijk averij leden door brand, dat 
zij wegens die beschadiging door de be
stemmeling geweigerd werden, dat zij 
bij toepassing van de artikelen 8 en 33 
van de wet van 25 augustus 1891 be
treffende het vervoercontract op 22 fe
bruari 1963 aan een derde openbaar ver
kocht worden, dat de derde koper de 
waar op 23 februari moest komen weg
halen en ze op 27 februari werkelijk is 
komen afhalen ; 

Overwegende dat de subrogatoire 
rechtsvordering van de eisende verzeke
ringsmaatschappijen welke op de vervoer
overeenkomst is gesteund, bij dagvaar
ding van 23 augustus 1963 werd inge
steld ; dat het bestreden arrest die vor
dering verjaard verklaart om de reden 
dat het vervoercontract een einde nam 
op de dag van de verkoop, hetzij op 
22 februari 1963; 

Overwegende dat vanaf de verkoop 
van de goederen, die overigens geschiedt 
om de rechten van de vervoerder te vrij
waren, de afgifte van de goederen niet 
plaats heeft bij de bestemmeling, zoals in 
het vervoercontract bepaald, doch in 
handen van de koper ter uitvoering van 
het verkoopcontract; 

Dat derhalve, 'vanaf de verkoop, het 
verkoopcontract de plaats inneemt van 
het vervoercontract ; 

Dat bieruit volgt dat de zesmaande
lijkse verjaringstermijn van de vorde
ringen die nit bet vervoercontract ont
staan, vanaf de dag van de verkoop be
gint te lopen ; 

Overwegende dat het arrest wettelijk 
beslist dat de subrogatoire vordering van 
de verzekeraars op 23 augustus 1963 ver
jaard was; 

Dat bet middel faalt naar recbt; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt de eiseressen in de kos
ten. 

6 oktober 1967.- 1e kamer.- Voor
zittm·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggevm·, 
H. Neveu. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal.- Pleite1•s, 
HH. Fally en De Bruyn. 

RECHTSBIJSTAND. 

7 oktober 1967. 

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE).- RECHTS
BIJSTAND. - HoF VAN CASSATIE. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- VERZOEK OM 
RECHTSBIJSTAND TEN EINDE EEN CAS
SATIEVOORZIENING IN TE DIENEN. -
VoNNIS WAARTEGEN DE VERZOEKER 
ZICH IN CASSATIE WIL VOORZIEN IN RET 
NEDERLANDS GEWEZEN. - VERZOEK
SCHRIFT IN RET FRANS GESTELD. 
N IET-ONTVANKELIJKHEID. 

Is niet ontvankelijk het in het Frans ge
stelde ve1·zoek, waarbij om ?'echtsbijstand 
verzocht wordt ten einde zich in cassatie 
te voo1·zien tegen een in het N ederlands 
gewezen beslissing. (Wet van 15 juni 
1935, art. 27 .) 

(DECONINCK, T. NAAMLOZE VENNOOT
SCHAI' MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID « ETABLISSEMENTS LADRii<JRE
MATTAGNE & FILS ".) 

(Beslissing gepubliceerd m Bull. en 
p ASIO., 1968, blz. 172). 
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RECHTSBIJSTAND. 

7 oktober 1967. 

1° HOGER BEROEP. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG EN RECHTBANK VAN KOOP
HANDEL. - HOGER BEROEP GEGROND 
OP DE ONBEVOEGDHEID VAN DE RECHT
BANK. - 0NTVANKELIJKHEID. 

2° RECHTSBIJSTAND. - HoF VAN 
CASSATIE. - VERZOEK OM RECHTS
BIJSTAND TEN EINDE EEN CASSATIE
VOORZIENING IN TE DIENEN TEGEN 
EEN VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN 
EERSTE AANLEG OF VAN DE RECHTBANK 
VAN KOOPHANDEL, IN EERSTE EN 
LAATSTE AANLEG RECHTDOENDE OVER 
DE ZAAK TEN GRONDE. - VERZOEK 
GEGROND OP DE ONBEVOEGDHEID VAN 
DEZE RECHTBANK. - VERZOEK DAT 
NIET KAN WORDEN INGEWILLIGD. 

1 o Krachtens de a1·tikelen 425 en 454 van 
het l'V etboek van bu1•ge?·lij ke rechtsvorde
?'ing is ontvankelijk het hoge1' beroep 
tegen een vonnis gewezen dom· de recht
bank van ee?"ste aanleg en de ?'eohtbank 
van koophandel, in ee?·ste en laatste 
aanleg rechtdoende ave?' de zaak ten 
grande, wannee?' dit hoge1· be1·oep ge
gmnd is op de onbevoegdheid van de 
?'eohtbank ( 1) . 

2° Kan niet wm·den ingewilligd het verzoek 
om ?"eohtsbijstand ten eincle een cassatie
voo?"ziening in te dienen tegen het vonhis 
van de ?'eohtbanlc van eerste aanleg en 
de rechtbank van lcoophandel, in eerste 
en laatste aanleg ?'echtdoende over ·de 
zaak ten gmnde, wanneer dit Ve?'Zoek 
gegrond is op de onbevoegdheid van deze 
?"echtbank. (Wet van 29 juni 1929, 
art. 3.) 

(DECONNINCK, T. NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID « ETABLISSEMENTS LADRIERE
MATTAGNE & FILS ll.} 

(1) Cass., 12 november 1942 (Bull. en PA
src., 1942, I, 284) en de noten 1 en 2 ; raadpl. 
cass., 16 mei 1963 (ibid, 1963, I, 982); het
zelfde geldt voor de beslissingen van de werk
rechtersraad (cass., 14 september 1961, twee 
arresten, Bull. 'ill PAsrc., 1962, I, 64 en 65), 

Omtrent de vonnissen van de vrederechter, 

ARREST. 

(Beslissing gepubliceerd in Bull. en 
PASIC., 1968, blz. 173). 

28 KAMER. - 9 oktober 1967. 

WEGEN. - VERPLICHTING VOOR DE 
OPENBARE OVERHEID SLECHTS WEGEN 
AAN TE LEGGEN EN VOOR RET VERKEER 
OPEN TE STELLEN DIE VOLDOENDE VEI· 
LIG ZIJN. - DRAAGWIJDTE VAN DEZE 
VERPLICHTING. 

De openbare ove1·heid is verplicht slechts 
wegen aan te leggen en voor het ve?"lceer 
open te stellen die voldoende veilig zijn; 
dientengevolge moet zij, uitgezonderd 
wannee?' een v1·eemcle oo?"zaalc die haa?' 
niet kan wm·den aanget·elcend ze belet 
de op haa?' ?'Ustende beveiligingsplicht 
na te lcomen, doo?' gepaste ma.at?'egelen 
iede1· abnormaal gevam·, onve?·schillig of 
het ve1·bo1·gen dan wel zichtbaa?' is, voo?'
komen (2). 

( GEJ\ffiENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGS-
KAS <<LA I\ELGIQUE INDUSTRIELLE ,, 
LAHAQUE EN HORIN, T. BONIVERT, 
RENARD EN GEMEENTE SERAING.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 juni 1966 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Luik; 

I. In zover de voorzieningen van de ei
sers als burgerlijke partijen gericht wor
den tegen de beslissingen op de rechtsvor
deringen die door het openbaar ministerie 
tegen de verweerders zijn ingesteld : 

Overwegende dat de eisers, burgerlijke 
partijen, die niet in de kosten van de 
strafvorderingen zijn veroordeeld, niet 
bevoegd zijn om zich in cassatie te voor
zien tegen de beslissing waarbij de be-

raadpl. cass., 16 mei 1963 (Bull .. en PAsrc., 
1963, I, 983) en noot 2. 

(2) Cass., 7 maart 1963 (Bull. en PAsrc., 
1963, I, 744) en de conclusie van de heer eerste 
advocaat-generaal Ganshof van der Meersch, 
toen advocaat-generaal; 16 juni 1966 (ibid., 
1966, I, 1320) en noot 1. 
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klaagden vrijgesproken worden en de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
buiten het geding wordt gesteld ; 

II. In zover de voorziening van de eiser 
Lahaque, beklaagde, gericht wordt tegen 
de beslissing op de strafvordering die 
tegen hem is ingesteld : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, cloonlat de eerste rechter enerzijds 
de eiser Lahaque heeft vrijgesproken op 
grond " dat zijn val op de dag van de 
feiten misschien hieraan te wijten was 
dat hij sneller of met minder oplettend
heid reed dan gewoonlijk, misschien ook 
hieraan dat, sedert hij daar laatst was 
voorbijgereden, de door hem gekende 
oneffenheid van het wegdek verergerd 
was door de weersomstandigheden en 
door de vele zwaar geladen voertuigen 
die deze weg gebruiken ,, en anderzijds 
de verweerder Renard heeft vrijgesproken 
op grond dat, " zoals reeds gezegd, ... niet 
kan worden uitgemaakt of het ongeval 
te wijten is aan de omstandigheid dat de 
motorfiets van de eerste beklaagde, de 
eiser Lahaque, over een oneffenheid is 
gereden waarvan het profiel reeds enige 
tijd bestond dan wei of de val i:ntegen
deel, in de omsta:ndigheden van de zaak, 
slechts mogelijk is geweest wegens een 
plotse en recente verdere v<;Jrzakking van 
de gedempte sleuf ,, en het bestreden 
vonnis, om de verweerder Renard vrij 
te spreken, de gronden van de eerste 
rechter overneem.t en, om de eiser Laha
que te veroordelen, erop wijst " dat 
laatstgenoemde erkent dat hij elke dag 
deze slechte weg gebruikte, dat hij het 
verloop van de uitgraving en de demping 
van de sleuf had vastgesteld en bekend 
was met het bestaan van de oneffenheid 
waardoor hij zijn evenwicht verloren 
heeft ,, en doonlat het bestreden vonnis 
dientengevolge de correctionele rechtbank 
onbevoegd verklaart om kennis te nenlen 
van de burgerlijke rechtsvorderingen van 
de eisers tegen de verweerders Renard 
en de gemeente Seraing, terwijl de rechter 
aldus zijn beslissing op tegenstrijdige 
gronden steunt, aangezien deze in de 
eerste plaats impliceren dat de val van 
de eiser Lahaque zich misschien heeft 
voorgedaan omdat de wegverzakking, na 
zijn laatste rit, plotseling verergerd was 
en in de tweede plaats dat de val van 
eiser veroorzaakt is ·door een oneffenheid 

· waarvan genoemde eiser het bestaan had 
bemerkt toen hij elke dag op die plaats 
voorbijgereden kwam, hetgeen onvere
nigbaar is : 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
de vrijspraak van eiser Lahaque recht-. 
vaardigt op de in het middel vermelde 
grond : dat zo de bestuurder op het ogen
blik van de feiten sneller of met minder 
oplettendheid reed dan gewoonlijk, het 
eveneens mogelijk was dat de door hem 
gekende oneffenheid na zijn vorige rit 
verergerd was ; 

Overwegende dat het bestreden von
nis, dat de beslissing van de eerste rechter 
wijzigt op dit punt, niet meer in aan
merking neemt dat die oneffenheid van 
de weg wellicht verergerd was door een 
plotse verzakking sedert Lahaque de 
vorige keer daar voorbijgereden was; 

Dat het de schuld van Lahaque wijt 
aan zijn onvoorzichtigheid, daar hij met 
zijn motorfiets tegen zestig kilometer per 
um· reed, in de nabijheid van voetgangers 
op een weg die hij elke dag gebruikte 
en waarvan de slechte staat hem bekend 
was, en hoewel hij het verloop van de 
uitgraving en de demping van de sleuf 
had vastgesteld en het bestaan had be
merkt van een oneffenheid waardoor hij 
zijn evenwicht verloren heeft ; 

Overwegende derhalve dat de over
wegingen van de eerste rechter betref
fende een eventuele wegverzakking, die 
de oneffenheid na de vorige rit van La
haque plots had verergerd, geen belang 
opleveren en het middel kritiek oefent 
op een motief dat, tengevolge van de 
andere vaststellingen waarop het vonnis 
berust, overbodig is geworden, zodat het 
middel niet ontvankelijk is ; 

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

III. In zover voorzieningen van de 
eisers gericht worden tegen de beslis
singen op de burgerlijke rechtsvorderin
gen die door hen ingesteld zijn : 

a) tegen Renard, beklaagde, en de 
gemeente Seraing, die voor hem burger
rechtelijk aansprakelijk is : 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 418, 420 
van het Strafwetboek, 113 van het alge
meen reglement op de politie over het 
wegverkeer, bijgewerkt krachtens arti
kel 6 van het koninklijk besluit van 
10 december 1958, 97 van de Grondwet, 
en voor zoveel als nodig 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 50 van het de
creet van 14 december 1789 betreffende 
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de instelling van gemeentebesturen, 3, 
inzonderheid 1°, van titel XI van het 
decreet van 16-24 augustus 1790 over 
de rechterlijke organisatie, doorilat het 
bestreden vonnis de verweerder Renard 
vrijspreekt en de correctionele rechtbank 
onbevoegd verldaart om kennis te nemen 
van de burgerlijke rechtsvorderingen van 
de eisers tegen de verweerders Renard en 
gemeente Seraing op grond « dat, volgens 
de door de verbalisanten gegeven inlich
tingen, de straat waarin het ongeval zich 
heeft voorgedaan, een doodlopende weg is 
die toegang geeft tot de fabriek Cockerill 
en waarvan de helft van de lengte reeds 
in die fabriek is opgenomen ; dat be
doelde weg, buiten het algemeen verkeer 
gelegen, voortdurend gebruikt wordt 
door zware wagens die de fabriek in- en 
uitrijden en het wegdek beschadigen 
ondanks de herstellingswerke~l door de 
gemeentewegendienst ; dat, nu aange
nomen is dat de sleuf, gemaakt door de 
watervoorzieningsdienst waarvan Renard 
de chef was, regelmatig was gedempt en 
vijf dagen later, dit is ·vijftien dagen voor 
het ongeval, de demping nagezien en 
aangevuld was en, volgens de bereke
ningen, gedurende een hele tijd, met 
inachtneming van het normale verkeer 
niet kon verzakken, men het Renard 
n~et als een font kan aarll'ekenen dat hij 
nwt het voortbestaan van een hindernis 
heeft gesignaleerd en dat hij n~et dagelijks 
heeft laten nagaan of er geen verzakking 
ten gevolge van een ongewoon verkeer 
dreigde ,, en dom·dat het vonnis er boven
dien op wijst, met aanneming van de 
gronden van de eerste rechter, « dat, 
zelfs indien er sedert enige tijd een on
effenheid bestond, zoals de beklaagde 
Lahaque beweert, het aan de beklaagde, 
gewoon conducteur van werken, niet als 
een font zou kunnen worden aangerekend 
niet met de traditie te hebben gebroken 
om het initiatief te ~1.emen tot oprichting 
van een dienst van bijzonder toezicht 
op ?-e ~edempte. sleuven of om zodanige 
?~r~ch~mg .. te ms~n.; dat een dergelijk 
nntiatief ZIJn admmiStratieve bevoegdhe
den te buiten gaat ,, te1·wijl de openbare 
overheid verplicht is slechts wegen aan 
te leggen en voor het verkeer open te 
stellen, die voldoende veilig zijn, uitge
zonderd wanneer een vreemde oorzaak 
ze. belet de op haar rustende beveiligings
phcht na te komen; deze overheid door 
gepaste maatregelen, zoals het bij arti
kel 113 van het wegverkeersbesluit be
paalde signaleren van verkeersbelemme
ringen, ieder abnormaal gevaar moet 
voorkomen; in het onderhavige geval de 
omstandigheid dat de openbare weg vaak 

door een druk, ja zelfs abnormaal verkeer 
beschadigd wordt geen vreemde oorzaak 
is ten opzichte van die verplichting en 
bovendien de administratieve traditie 
waarop de eerste rechter zinspeelt de 
gemeenteoverheid en haar ambten~ren 
niet zou kmmen ontslaan van hun wette
lijke aansprakelijkheid op dat gebied : 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
dat de straat waarin het ongeval zich 
~ee~t voorgedaan, een doodlopende weg 
IS dw toegang geeft tot de fabriek Cocke
~ill, buiten het algemeen verkeer gelegen 
IS en voortdurend. gebruikt word.t door 
zware wagens die de fabriek in- en uit
rijden; dat d.it vrachtwagenverkeer het 
wegdek beschadigt ondanks de herstel
lingswerken door de gemeentewegen
d.ienst; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de sleuf gemaakt door de water
voorzieningsdienst waarvan de verweer
der Renard de chef was, regelmatig werd 
gedempt en vijf dagen later, dit is vijftien 
dagen. v66r het ongeval, de demping 
nagezien en aangevuld was en volgens 
de berekeningen, gedurende een hele 
tijd, met inachtneming van het normale 
verkeer, niet kon verzakken; 

Overwegende dat de openbare overheid 
verplicht is slechts wegen aan te leggen 
en voor het verkeer open te stellen die 
voldoende veilig zijn ; dat, uitgezonderd 
wanneer een vreemde oorzaak die haar 
niet kan worden aangerekend: ze belet 
de op haar rustende beveiligingsplicht na 
te komen, deze overheid door gepaste 
maatregelen ieder abnormaal gevaar 
onverschillig of het verborgen dan wel 
zichtbaar is, moet voorkomen; 

Overwegende dat, na te hebben vast
gesteld dat de gemeentediensten d.e no
dige voorzorgen hadden genomen oin een 
normaal verkeer mogelijk te maken het 
vonnis beslist dat het de verwe~rder 
Renard niet als een font kan worden aan
gerekend niet dagelijks te hebben doen 
nagaan of geen verzakking ten gevolge 
van een abnormaal verkeer dreigde; 

Overwegende dat het vonnis dat het 
b~jzonde: karakter .van het v~rkeer op 
die weg m aanmerkmg neemt, aldus niet 
de onvoorzienbare opkomst vaststelt van 
een abnormaal verkeer dat een vreCinde 
oorzaak zou geweest zijn en in de om
standigheden van de zaak de verweerder 
Renard zou hebben belet zijn opdracht 
ten valle te vervullen en de gemeente
overheden de op haar rustende beveili
gingsplicht na te komen ; 

Dat de beslissing · derhalve niet >vette
lijl~ gerechtvaardigd is ; 
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Dat het middel gegrond is ; 

b) tegen Bonivert, beklaagde, en de 
gemeente Seraing, die voor hem burger
rechtelijk aansprakelijk is : 

Overwegende dat de middelen tot sta
ving van de voorzieningen geen kritiek 
oefenen op de beslissing waarbij de cor
rectionele rechtbank zich onbevoegd ver
klaart om op die burgerlijke rechtsvorde
ringen uitspraak te doen ; dat dus geen 
enkel middel tot staving van die voor
zieningen wordt aangevoerd ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover de correctionele 
rechtbank uitspraak heeft gedaan op de 
burgerlijke rechtsvorderingen, ingesteld 
tegen de verweerders Renard en de ge
meente Seraing, die voor deze burger
rechtelijk aansprakelijk is ; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige ; be
veelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de tweede en de derde ver
weerder, ieder in een vierde van de kos
ten, de kosten van betekening van de 
voorzieningen aan het openbaar minis
terie niet inbegrepen, en de eisers ieder 
in een derde van de overige kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Hoei, recht
doende in hager beroep. 

9 oktober I967.- 2e kamer.- Voor
zitte?·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever·, H. de Waersegger. - Gelijk
luidende concl~tsie, H. Krings, advocaat
generaal. - Pleiter·, H. Fally. 

2e KAMER. - 9 oktober 1967. 

I 0 GENEESKUNDE. - 0RDE DER 
GENEESHEREN. - VRIJWILLIGE VER
SOHIJNING VOOR DE RAAD VAN DE 
0RDE DER GENEESHEREN. - REOHTER 
BIJ WIE OP GELDIGE WIJZE DE TUOHT
VORDERING AANHANCHG IS. 

2° RECHTSVORDERING. - TuoHT-

(1) Verg. cass., 30 januari 1967 (Ar-r. cass., 
1967, biz. 663). 

:A1 was ten deze de zaak bij de eerste rechter 
niet geidig aanhangig gemaakt door de geding
inleidende dagvaarding, toch had de beklaagde 
aanvaard voor hem te verschijnen en had hij 
zijn verweermiddelen voorgedragen, nadat de 

ZAKEN.- VRIJWILLIGE VERSOHIJNING. 
- GELDIGHEID. 

3° GENEESKUNDE. - 0RDE DER 
GENEESHEREN.- BESLISSING VAN DE 
RAAD VAN DE 0RDE VERNIETIGD. -
VERPLIOHTING VOOR DE RAAD VAN 
BEROEP OVER DE ZAAR ZELF UITSPRAAK 
TE DOEN. 

4° GENEESKUNDE.- TEKORTKOMING 
IN DE UITOEFENING VAN HET BEROEP. 
- BEGRIP. 

I 0 De Raad van cle onle cler geneesheren 
neemt op geldige ~vijze kennis van de 
tuchtvo1·der•ing wanneer de beklaagde 
m·ijwillig voor· hem ve1·schijnt cloor zijn 
ve1'wee1·middelen voo1· alle telastleggingen 
voor· te dragen, zelfs zo de dagvaar·ding 
nietig was wegens de onna~twketwigheid 
van de bewoor·dingen ervan. (Wet van 
25 j1.lii I938, art. I2 en I4.) 

2° De ?'echter· mag geldig kennis nemen van 
de ttwhtvo1·de1·ing, wanneer de beklaagde 
V1'#willig voor hem ve1·sch~int door· zijn 
ve1·wee1·middelen voor· alle telastleggingen 
voor te dragen. 

3° De Raad van be1·oep van de Or·de de1· 
geneeshe1·en welke de beslissing van de 
Raad van de 01·de vernietigt, moet ove1· 
de zaak zelf uitspraak doen, van 't ogen
blik dat deze ve1·nietiging niet gegr·ond 
is op de omstandigheid clat de eerste 
1·echte1' onbevoegd was of dat de zaak bij 
hem niet 1·egelmatig aanhangig werd ge
maakt (I). (Wetvan25 juli I938, art.I6.) 

4° Is een tekortkoming in de uitoefening 
va1~ het beroep het feit dat een geneesheer 
zijn patient tot onverantwoorde 1'adio
g1·a(ische onderzoeken heeft verplicht en 
ze door hem heeft cloen betalen, zelfs 
indien de geneesheer aldus met een weten
schappelijk doel gehandeld lweft. 

(GRUNBERG, T. ORDE 
DER GENEESHEREN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 

rechter hem op omstandige wijze de hem ten 
Iaste gelegde feiten had uiteengezet, zodat 
de vrij willige verschijning het ciorspronkelijk 
gebrek van de rechtspleging gedekt had. 
Verg. FAUSTIN-HELIE, T1·aite de l'inst1·uction 
m·iminelle, d. III, biz. 214, nr 413 ; BRAAS, 
d. II, nrs 676 en 847. 
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beslissing, op 22 november 1966 gewezen 
door de franstalige Gemengde Raad van 
beroep van de Orde van geneesheren ; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, afgeleid, het ee1•ste, uit de scherr
ding van de artikelen 14 en 16 van de wet 
van 25 juli 1938 tot oprichting van een 
Orde der geneesheren, 25, 130, 137 en 
142 van het koninklijk besluit van 23 mei 
1939 tot regelirtg van de toepassing van 
de wet van 25 juli 1938, 145, 172 (ver
vangen bij artikel 5 van de wet van 1 mei 
1849), 182, 199, 202 (vervangen bij arti
kel 7 van de wet van 1 mei 1849) en 215 
van het Wetboek van strafvordering, 
do01·dat, na te hebben vastgesteld dat, 
wegens de onnauwkeurigheid van de 
tekst van de telastlegging II, 2°, in de 
aan eiser gerichte oproepingen, deze Iiiet 
in staat was zijn verdediging v66r de 
raad van eerste aanleg van de Orde doel
treffend te voeren en na deswege de 
beroepen beslissing te hebben vernietigd, 
de gemengde raad van beroep niettemin 
zelf in de bestreden beslissing tot het 
onderzoek van die telastlegging overgaat 
en wegens deze telastlegging eiser straft 
1net schorsing gedurende een jaar van 
het recht de geneeskunde uit te oefenen, 
op grond dat eiser zijn verdediging v66r 
de gemengde raad van beroep doeltref
fend heeft kunnen voeren en dat de in 
eerste aanleg gepleegde schendingen geen 
gevolg hebben indien ze voor het gerecht 
in hoger beroep zijn hersteld, te1·wijl de 
rechter in hoger beroep over de vervol
gingen zelf, hetzij krachtens de normaal 
devolutieve kracht van het hoger beroep, 
hetzij met toepassing van het recht om 
een zaak tot zich te strek.ken, slechts kan 
uitspraak doen op de tweevoudige voor
waarde dat de eerste rechter bevoegd 
was en de zaak wettelijk bij hem aan
hangig werd gemaakt; teTwijl een dag
vaarding die wegens de onnauwkeurig
heid van de telastleggingen nietig is, 
door een substantiele onregelmatigheid is 
aangetast en verhindert dat de vervolgi.ng 
bij de eerste rechter wettelijk aanhangig 
is gemaakt en de rechter in hoger beroep 
in een dergelijk geval niet bevoegd is om 
de zaak tot zich te trekken ; en het 
tweecle, nit de schending van de artike
len 11 en 16 van de wet van 25 juli 1938 
tot oprichting van een Orde der genees
heren, 25, 137 tot 144 van het koninklijk 
besluit van 23 mei 1939 tot regeling van 
de toepassing van de wet van 25 juli 
1938, en 215 van het Wetboek van straf
vordering, dooTdat, na de beroepen be
slissing te hebben vernietigd wegens de 
onnauwk;eurigheid en de nietigheid van 

de aan eiser gerichte oproepingen voor 
de raad van de Orde, de gemengde raad 
van beroep niettemin zelf tot het onder
zoek van de zaak zelf is overgegaan en 
eiser wegens de telastlegging II, 2°, een 
straf heeft opgelegd, te1·wijl geen enkele 
bepaling van wet of verordening de evo
catie instelt in de door de Orde der ge
neesheren uitgeoefende tuchtprocedure en 
de gemengde raad van beroep dus, na 
een beslissing van de provincials raad 
te hebben vernietigd, niet bevoegd was 
om uitspraak te doen over de zaak ten 
gronde : 

Overwegende dat uit het proces-ver
baal van de zitting van 12 oktober 1965 
van de Raad van de Orde van Brabant 
blijkt dat eiser vrijwillig verschenen is 
en zijn verweermiddelen op alle telast
leggingen voorgedragen heeft ; dat de 
zaak derhalve op geldige wijze v66r de 
eerste rechter aanhangig werd gemaakt ; 

Dat geen enkele van de wetsbepalingen 
waarvan de schending door de middelen 
ingeroepen is, op dit gebied de toepassing 
uitsluit van de procedureregels betref
fende de devolutieve kracht van het 
hoger beroep ; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenmnen ; 

Over het derde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 4, 19, lid 2, 
van de wet van 25 juli 1938 tot oprichting 
van een Orde der geneesheren en 97 van 
de Grondwet, cloonlat de beslissing tegen 
eiser voor ieder geval van de zieken 
... , ... en ... bewezen acht, uitdrukkelijk 
het bestaan te hebben bevestigd van aan
doeningen die niet bestonden, verbet.erin
gen te hebben vermeld die niet bewezen 
waren of tot onnodige radiografies ver
plicht te hebben en er hoge honoraria te 
hebben voor gevorderd, ofschoon nit de 
motivering, in geen van de drie bedoelde 
gevallen, met zekerheid kan worden op
gemaakt of de gemengde raad van beroep 
een werkelijk bedrieglijk opzet van eiser 
bewezen acht dan wel niet aanwezig acht 
de wetenschappelijke doeleinden van 
studie of opsporing, die volgens de raad 
geen voldoende reden zijn om onverant
woorde radiografische onderzoekingen op 
kosten van de patienten te verrichten, 
teTwijl deze dubbelzinnigheid het niet 
mogelijk maakt na te gaan of de bewezen 
geachte feiten wel een tekortkoming aan 
de regels van de geneeskundige plichten
leer is in de zin van artikel 4 van de wet 
tot oprichting van een Orde der genees
heren en de feitenrechter derhalve de 
verplichting om zijn beslissing met rede-
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nen te omkleden niet is nagekomen naar 
vereiste van de wet : 

Overwegende dat de gemengde raad 
van beroep, na te hebben vastgesteld dat 
eiser zijn patient tot onverantwoorde 
radiografische onderzoekingen had ver
plicht en die door hem had doen betalen, 
erop wijst dat dit gedrag een tekortko
ming in de uitoefening van zijn beroep 
is, zelfs indien eiser aldus met een weten
schappelijk doel gehandeld heeft ; 

Dat hij zijn beslissing aldus wettelijk 
gerechtvaardigd en regelmatig gemoti
veerd heeft ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

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

9 oktober 1967. ~ 2e kamer. ~ VooJ'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. ~ VeJ'
slaggever, Ridder de Schaetzen. ~ Gelijk
luidende conclusie, H. Krings, advocaat
generaal. ~ Pleiters, HH. Philips en 
VanRyn. 

2e KAMER. ~ 9 oktober 1967. 

1° VER.JARING. ~ STRAFZAKEN. 
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING. 
~ VERSTEKVONNIS. ~ BETEKENING. 
~ STUITING VAN DE VERJARING VAN 
DE STRAFVORDERING. 

2° VER.JARING. ~ STRAFZAKEN. ~ 
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING. 
~ VERSTEKVONNIS DAT NIET AAN DE 
PERSOON IS BETEKEND. ~ GEWONE 
VERZETSTERMIJN. ~ 0PSOHORTING VAN 
DE VERJARING VAN DE STRAFVORDE
RING. ~ VERJARINGSTERJ\'IIJN VAN DE 
STRAFVORDERING VERY ANGEN DOOR DE 
VERJARINGSTERMTJN VAN DE STRAF. ~ 
VERJARINGSTERMIJN VAN DE STRAF
VORDERING DIE OPNIEUW BEGINT TE 
LOPEN BIJ DE BETEKENING VAN HET 
VERZET TEGEN HET VERSTEKVONNIS. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. ~ 
CoNOLUSIE GENOMEN VOOR DE EERSTE 
REOHTER. ~ NIET VOOR ·DE REOHTER 

(1) Cass., 4 september 1967, stt.pra; biz. 15. 
Raadpl. cass., 13 april 1937 (Bttll. en PAsiO., 
1937, I, 111). 

(2) Raadpl. cass., 26 april 1915 (Bttll. en 
PAsiO., 1915-1916, I, 260); 26 maart 1928 
(ibid., 1928, I, 124); 16 maart 1929 (ibid., 
1929, I, 128) ; R. HAYOIT DE TERMIOOURT. 

IN HOGER BEROEP OVERGENOli'IEN. ~ 
REOHTER IN HOGER BEROEP NIET GE
HOUDEN EROP TE ANTWOORDEN. 

1° De ve1ja1·ing van de stmjvorde1·ing wm·dt 
gestttit dom· de betekening van het bij 
verstek gewezen vonnis (1). 

2° lV annee1· het vm·stekvonnis niet aan 
de pe1·soon is betekend, wordt de ver
jaJ'ingstermijn van de stmfvoJ·deJ·ing, bij 
het veJ·stJ·ijken van de gewone verzets
teJ·mijn opgescho1·t en vervangen door 
de ve1ja1·ingstermijn van de straf en 
begint ee1·st opnieuw te lopen op de 
clatttm van cle betekening van het ont
vankel~jk verklaaJ'cle verzet tegen het 
ve1·stekvonnis (2). 

3° De rechteJ· in hoge1· be1·oep is niet veJ'
plicht te antwom·den op de voor de em·ste 
J'echteJ' genomen conclttsie, clie niet vom· 
hem is oveTgenomen (3). 

(LERAT.) 

ARREST. 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonn:is, op 17 februari 1967 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Nijvel; 

Over het eerste middel, hie1·uit afgeleid 
dat de rechtbank eiser wegens overtre
dingen van het algemeen reglement op 
de politic over het wegverkeer heeft ver
oordeeld, tenvijl de strafvordering door 
verjar:i:ng vervallen was aangezien de 
feiten van 4 december 1964 dagteken
den: 

Overwegende dat eiser tot een straf 
is veroordeeld wegens overtreding van 
het wegverkeersbeslu:it op 4 december 
1964; 

Dat weliswaar, blijkens de proces
stukken, op 17 februari 1967, datum 
waarop het bestreden vonnis is gewezen, 
meer dan twee jaar verlopen waren sedert 
de dag van de feiten, maar dat de straf
vordering nochtans niet verjaard was ; 
dat de verjar:ing immers op 25 november 
1965 regelmatig is gestuit door de bet.e
ken:i:ng van het op 6 september 1965 bij 
verstek gewezen vonnis van de politie-

" Etude sur !'opposition aux decisions ren
dues par les juridictions correctionnelles et 
Ies tribunaux de police "• Rev. clr. pen., 1932, 
biz. 849, nr 38, en noot 1 onder cass., 3 maart 
1958 (Bttll. en PAsro., 1958, I, 730). 

(3) Cass., 3 oktober 1966 (Arr. cass., 1967, 
biz. 510). 
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rechtbank ; dat ze dan bij het vervallen 
van de gewone verzetstermijn opgehou
den heeft te 1open om te worden ver
vangen door de verjaring van de straf 
gedurende de buitengewone verzetster
mijn, en eerst opnieuw is begnu1en te 
1open op de datmn van het ontvanke1ijk 
verk1aarde verzet tegen het verstekvon
nis, dit is op 31 mei 1966; dat, na deze 
schorsn1g, de nieuwe termijn van verja
rmg van een jaar, die op 25 november 
1965 is mgegaan, op de datum van het 
bestreden vonnis niet was verstreken ; 

Dat het midde1 niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede midde1, hieruit afge-
1eid dat de rechter in hoger beroep eiser 
wegens overtredmg van de artike1en 41 
en 76-7 van het wegverkeersbes1uit ver
oordee1d heeft, zonder te antwoorden op 
het verweer dat eiser in zijn conc1usie 
voor de po1itierechtbank uit ove>rmacht 
heeft afge1eid, tenvijl bedoe1de rechter 
dit nochtans impliciet heeft aangenomen 
door hem vrij te spreken van overtreding 
van artike1 27 van hetze1fde wegverkeers
bes1uit en zich tegenspreekt : 

W at het eerste onderdee1 betreft 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep niet verp1icht is te antwoorden 
op de conc1usie die v66r de eerste rechter 
is genomen en die niet v66r hem is over
genonlen; 

vVat het tweede onderdee1 betreft 

Overwegende dat het midde1 onderstelt 
dat de rechter in hoger beroep de door 
eiser voor de eerste rechter mgeroepen 
overmacht imp1iciet heeft aangenomen 
door, binnen de grenzen waarin de zaak 
op het beroep a1sdan van de beklaagde 
voor hem werd gebracht, bevestigend te 
beschikken op het beroepen vonnis waar
bij eiser van sommige telastleggingen was 
vrijgesproken en wegens twee andere 
telastleggingen was veroordeeld ; 

Overwegende dat die onderstelling 
geen steun vindt in het bestreden vonnis ; 

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

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

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

9 oktober 1967. ~ 2e kamer.- Voor-

zittm·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggever, H. Perrichon. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Krings, advocaat-generaal. 

ze KAMER.- 9 oktober 1967. 

1° GEREOHTSKOSTEN. ~ STRAFZA
KEN. ~ BEKLAAGDEN VERVOLGD WE
GENS VERSCHEIDENE FEITEN. - VER
OORDELING VAN DE ENE EN VRIJ
SPRAAK VAN DE ANDERE. ~ VEROOR
DELING VAN DE EERSTE IN ALLE KOSTEN 
VAN DE STRAFVORDERING. - VooR
WAARDE. 

2° GEREOHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN.- VEROORDEELDE BEKLAAGDE IN 
HOGER BEROEP.- 0PENBAAR lliiNISTE
RIE DAT IN HOGER BEROEP KOMT TEGEN 
DE VRIJGESPROKEN lliEDEBEKLAAGDE. 
~ BEVESTIGING DOOR DE REOHTER IN 
HOGER BEROEP.- VEROORDELING VAN 
DE VEROORDEELDE IN ALLE KOSTEN 
VAN RET HOGER BEROEP. - 0NWETTE
LIJKHEID. 

1° JiVannee1· twee belclaagden vm·volgd wor
den wegens ve1·scheidene feiten en de 
ene ve?'Oo?·deelcl en de andere vrijgesp?'o
lcen wonlt, lean de rechte?' alle lcosten 
van de st1•ajvm·dering enlcel ten laste 
leggen van de ve?'oo?·deelcle mits vast te 
stellen clat alle lcosten door het doo?' cleze 
belclaagde gepleegde misclrij f ve?'OO?'zaalct 
zijn (1). (Wetb. van strafv., art. 162 
en 194.) 

2° JiVanneer een ve1•oonleelcle hoge1· beroep 
instelt en het openbam· ministe1·ie in 
hoge1· be1•oep Jcomt tegen de v1·ijgesprolcen 
medebelclaagde, moeten de lcosten van 
het hoge1· be1·oep van het openbaar mi
niste?·ie tegen deze medebelclaagcle, bij 
bevestiging van de m·ijspmalc, ten laste 
van cle Staat blijven (2). (Wet van 1 juni 
1849, art. 3.) 

(NOEL, T. NEYS, 
CHASTREUX EN FRAIKIN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 februari 1967 in hoge r 

(1) en (2) Oass., 26 juni 1967 (.Arr. cass., 
1967, biz. 1306). 
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beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Luik ; 

I. In zover de voorziening gericht wordt 
tegen de beslissing op de strafvorderingen 
die ingesteld zijn tegen : 

1° Neys, medebeklaagde : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd is 
om zich in cassatie te voorzien tegen de 
vrijspraak van een medebeklaagde ; 

2o eiser : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 167, 
194 van het Wetboek van strafvordering 
en 3 van de wet van 1 jmli 1849 op de 
herziening van de tarieven in strafzaken : 

Overwegende, enerzijds, dat het be
streden vonnis, onder bevestiging van 
het beroepen vonnis, eiser in alle kosten 
van de strafvordering veroordeelt, met 
inbegrip van die welke op verzoek van 
het openbaar ministerie gemaakt zijn om 
een in eerste aanleg vrijgesproken mede
beklaagde voor de rechter in hoger beroep 
in de zaak te betrekken, zonder vast te 
stellen dat alle kosten zijn veroorzaakt 
door de tegen eiser bewezen verklaarde 
misdrijven ; 

Overwegende, anderzijds, dat, op het 
hoger beroep van het openbaar ministe
rie, de vrijspraak van de medebeklaagde 
Neys door de eerste rechter bevestigd 
is door het bestreden vonnis ; dat de 
kosten van het hoger beroep betreffende 
de de:finitief vrijgesproken beklaagde niet 
ten laste van eiser konden worden ge
bracht; dat het vonnis derhalve, door 
eiser in de kosten van het hoger beroep 
te veroordelen, artikel 3 van de wet van 
1 juni 1849 geschonden heeft; 

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; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
afstand te doen van zijn voorziening in 
zover ze tegen de burgerlijke partij 
Fraikin gericht wordt; dat hij voor het 
overige geen middel aanvoert ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het rechtdoet over 
de kosten van de strafvordering ; decre
teert de afstand van de voorziening, in 

zover ze gericht wordt tegen de burger
lijke partij Fraikin ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; beveelt dat van 
het thans gewezen arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing ; veroordeelt 
eiser in de vier vijfden van de kosten en 
laat het overige ten laste van de Staat ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Verviers, 
rechtdoende in hoger beroep. 

9 oktober 1967. - 2e kamer. - Voor
zittm·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Perrichon. - Gelijkl~tidende 
conclusie, H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 9 oktober 1967. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - . 
BESOHOUWINGEN VERVAT IN EEN OON
OLUSIE, WAARUIT GEEN BETWISTINC+ 
AFGELEID WORDT MET BETREKKING TOT 
DE DOOR DE REOHTER TOT STAVING VAN 
ZIJN BESLISSING IN AANMERKING 
GENOMEN FEITELIJKE ELEMENTEN. -
REOHTER NIET VERPLIOHT OP DIE CON
OLUSIE TE ANTWOORDEN. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
BuRGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
CONCLUSIE VAN DE BURGERLIJKE PAR· 
TIJ WELKE NAUWKEURIGE GEGEVENS 
DOET GELD EN TEN BEWIJZE VAN HET 
DOOR HAAR AAN DE BEKLAAGDE TEN 
LASTE GELEGDE MISDRIJF. - GEEN 
PASSEND ANTWOORD. - NIET MET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

1 o De 1·echter is niet verplicht te antwoorden 
op bij conclusie aangevoerde ove?·wegin
gen, waaruit geen betwisting w01·dt afge
leid betretfencle cle feitelijke gegevens 
welke cloor hem in aanmerking genomen 
wonlen om zijn beslissing te g1·onclen (1). 

2o Is niet 1·egelmatig met redenen omkleed 
de beslissing, die het door de burge1·lijke 
pm·tij aan de beklaagde ten laste gelegde 
misd1·ijj niet bewezen vm·klaaTt, zonder 

(1) Raadpl. cass., 12 maart 1964 (Bull. en 
PAsrc., 1964, I, 754) en 7 december 1965 (ibid., 
1966, I, 475). 
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passencl te antwoo1·clen op de conclusie 
waaTbij cle bnTge1·lijke paTtij nauwlceu
Tige gegevens cloet gelclen ten bewijze 
van clit misdTijf (I). 

(P. EN FR. VAN DOORNICK, 
T. BORGHANS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 maart 1967 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel; 

A. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de straf
vordering die tegen verweerder is inge
steld : 

Overwegende dat de eisers niet in de 
kosten van die vordering zijn veroordeeld 
en dus niet bevoegd zijn om zich in 
cassatie te voorzien tegen de beslissing 
waarbij verweerder, n<edebeklaagde van 
eerste eiser, vrijgesproken wordt; 

B. h< zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de rechts
vordering die door het openbaar mi
nisterie tegen de eisers is ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 7-2, 10, lid 4, 16-2-a, 17, 18, 21-1, 
lid 2, en 104 van het wegverkeersbesluit, 
dooTdat, rechtdoende op de rechtsvorde
ringen ingesteld ten gevolge van een 
botsing op het kruispunt van de Tervn
renlaan en de openbare weg, gevormd, 
aan de ene kant, door de V orstlaan en 
aan de andere kant door de Parmentier
laan, tnssen het voertuig van eerste 
eiser die uit de zijbaan van de Tervuren
laan kwam en op dat kruispunt links 
is gedraaid mn eerst de midden- en de 
andere zijbaan van de Tervurenlaan over 
te steken en clan de V orstlaan op te 
rijden, en het voertuig van verweerder 
die op de n'liddenbaan van de Tervuren
laan reed in dezelfde richting als eerste 
eiser en het kruispunt overstak terwijl 
het verkeerslicht op groen stond, het 
bestreden vonnis eerste eiser als be
klaagde en tweecle eiser als burgerrechte
lijk aansprakelijk persoon strafrechtelijk 
en burgerrechtelijk heeft veroordeeld 
en de rechtbank onbevoegd heeft ver-

(1) Cass., 11 september 1967, sup1·a, blz. 39. 

CASSA'riE, 1968. - 7 

klaard om uitspraak te doen op de, 
burgerlijke rechtsvordering van laatst
genoemde, op grond van de overwegingen 
dat eerste eiser bij het uitvoeren van 
een maneuver op het kruispunt in de 
zin van artikel 1 7 van het algemeen 
reglement op de politie van het weg
verkeer, enerzijds geen rekening heeft 
gehouclen met een rechts van hem aan
gebrachte omgekeerde driehoek (teken 
1a) die hem waarschuwde dat de door 
verweerder gevolgde weg een voorrangs
weg was, en anderzijds, ondanks arti
kel 25-1 van het bedoelde reglement 
volgens hetwelk hij het kruispunt mocht 
afrijden, verplicht bleef doorgang te ver
lenen aan de andere bestuurders, terwijl, 
ee1·ste onclenleel, artikel 16-2-a van het 
wegverkeersbesluit niet toepasselijk is op 
kruispunten waar het verkeer door licht
signalen geregeld worclt, daar de bestuur
der bij het naderen van een kruispunt 
waar het verkeer door lichtsignalen gore
geld wordt, uitsluitend verplicht is zich 
naar deze verkeerstekens te geclragen, 
tweede ondenleel, de reden volgens welke 
eerste eiser verweerder moest laten voor
gaan omdat hij een maneuver uitvoerde, 
geen passend antwoord is op het mid
del, bij conclusie aangevoerd door de 
eisers die beweerden dat eerste eiser, 
toen hij v66r de andere zijbaan stopte 
om een van rechts komend voertuig 
doorgang te verlenen, plaats genoeg 
vrij liet om verweerder te laten voor
gaan, zodat cleze geheel aansprakelijk is 
voor het ongeval omdat hij het kruispunt 
met een kennelijk overdreven snelheid 
was opgereclen en zonder zijn voertuig 
onder controle te houclen, zoals blijkt 
uit zijn onnoclig remmen dat zijn voertuig 
aan het slippen heeft gebracht en de 
botsing heeft veroorzaakt ; 

\'Vat het eerste onclerdeel betreft 

Overwegencle clat het bestreden vonnis 
niet alleen de overtreding van arti
kel 16-2, a, van het wegverkeersbesluit, 
maar ook het afzonderlijk tegen eerste 
eiser bewezen misdrijf opgeleverd door de 
miskenning van de artikelen 17 en 18 
van dit besluit bewezen verklaart ; 

Dat het vaststelt dat die verschillende 
misdrijven opgeleverd zijn door een 
zelfde feit waarop het een enkele straf 
stelt; 

OverwegeJlcle dat het eerste onderdee1 
van het middel uitsluitend gericht is 
tegen de beslissing waarbij de overtreding 
van artikel 16-2, a, bewezen wordt ver
klaard, zodat het niet ontvankelijk is 
wegens het ontbreken van belang, daar 
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de uitgesproken straf wettelijk gerecht
vaardigd is door de vaststelling dat de 
overtreding van de artikelen 17 en 18 
van het wegverkeersbesluit bewezen is ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de gronden van 
het vonnis blijkt dat, om eerste eiser we
gens overtredi:ng van de arti:kelen 1 7 en 18 
van het wegverkeersbesluit te veroorde
len, de rechter acht heeft geslagen op de 
feitelijke omstandigheden die aan het 
ongeval zijn voorafgegaan en beslist 
heeft dat eerste eiser van richting was 
veranderd, voortgereden was en de 
middenbaan van de Tervurenlaan had 
overgestoken terwijl het groene licht het 
verkeer langs die 1r1iddenbaan toeliet, 
terwijl hij zulks niet kon doen zonder 
gevaar voor ongevallen gelet op de plaats, 
de verwijdering en de snelheid van de 
andere bestum'ders ; 

Dat de rechter niet gehouden was te 
antwoorden op de overweg:ingen die de 
eisers aanvoerden en waaruit geen be
twisting werd afgeleid betreffende de 
feitelijke gegevens waarop de rechter zijn 
beslissing heeft gegrond ; 

Dat met nan1.e de stelling dat de bot
sing zelf uitsluitend te wijten was aan 
de overdreven snelhe:id van verweerders 
voertuig en aan het feit dat deze zijn 
voertuig niet meer onder controle had 
niet insluit, in het verband van de con
clusie waarin die stelling uiteengezet is, 
dat er geen gevaar voor ongevallen was 
waarvoor de eerste eiser moest opletten ; 

Dat het tweede onderdeel van 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; 

0. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissingen over de bur
gerlijke rechtsvorderingen die door ver
weerder tegen de eisers en door tweede 
eiser tegen verweerder zijn ingesteld : 

Over het tweede onderdeel van het 
voormelde middel : 

Overwegende dat het vonnis zich ertoe 
beperkt te stellen dat de telastlegging 
die de eerste rechter tegen verweerder 
bewezen heeft geacht niet bewezen is 
gebleven na het onderzoek op de terecht
zitting en dat het gedrag van eerste 
eiser de enige oorzaak van het ongeval 
is; dat het zodoende niet passend ant-

woordt op de in het middel vermelde con
clusie; 

Dat dit onderdeel van het middel ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het rechtdoet over 
de blU'gerlijke rechtsvorderingen ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat vax1 het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de eisers in de twee derden 
van de kosten en de verweerder in het 
overige derde ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Nijvel, rechtdoende in· hoger beroep. 

9 oktober 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Ben's, voorzitter. - Ver
slaggeve1', Ridder de Schaetzen.- Gelijk
z~tidende conchtsie, H. Krings, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HH. Mahieu en 
Martin (van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

2e KAMER.- 9 oktober 1967. 

WEGVERKEER. - WEGVERKEERSRE
GLEJVIENT VAN 10 DEO.El\iBER 1958, 
ARTIKEL 26. - VOORZIENBARE HIN
DERNIS. - HINDERNIS OPGELEVERD 
DOOR EEN VOETGANGER OP DE VER
KEERSWEGEN VAN EEN GROOTSTAD. 
- BESLISSING DIE ALS BEC+INSEL STELT 
DAT DERGELIJKE HINDERNIS STEEDS 
VOORZIENBAAR IS VOOR DE BESTUUR
DERS. - 0NWETTELIJKE BESLISSING. 

Is onwettelijk de beslissing die als beginsel 
stelt dat op de ve1•kee1·swegen van een 
g1·ootstad een voetganger een voo1·zienbare 
hindernis oplevert voor de bestuunle1·s ( 1). 
(Wegverkeersreglement, art. 26.) 

(VAN DROGENBROEOK, T. MASSENHOVE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, rechtdoende over de burgerlijke 

(1) Raadpl. cass., 9 mei 1966 (Bttll. en PA
sro., 1966, I, 1141) ; verg. cass., 25 februari 
1957 (ibid., 1957, I, 754). 
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belangen, op 23 febrnari 1963, 3 juni 
1966 en 24 maart 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brnssel ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 26, inzon
derheid 26-1, 27 en 48, inzonderheid 
48-6, van het koninklijk beslnit van 
8 april 1954 houdende algemeen regle
ment op de politie over bet wegverkeer, 
zoals gewijzigd bij de koninklijke beslui
ten van 15 jcmi 1954, 31 december 1954, 
13 juni 1956, 8 mei 1957, 18 oktober 
1957, ll april 1958, 4 jnni 1958, 10 de
cember 1958, 22 december 1958, 20 jun.i 
1959 en 6 septernber 1961, van de artike
len 1382 en 1383 van het Burgorlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, doonlat 
het bestreden arrest eiser voor het be
doelde ongeva.I van 31 mei 1962 teBrussel 
gelwel aansprakelijk stelt op grand dat 
eiser niet heeft km1nen stoppen voor de 
voorzienbare hindernis die een voet
ganger op de verkeerswegen van een 
grootstad oplevert, en hem zelfs niet 
heeft kunnen vennijden, hotgeen hij 
gernakkelijk had kunnen doen door achter 
hem door te rijden, en dat het feit dat 
Massenhove de baan buiten de doorgang 
voor voetgangers heeft overgestoken 
trouwens niet noodwendig een oorzaak is 
van het ongeval, tenvijl, ee1'ste ondeTdeel, 
wettelijk niet kan worden beslist dat het 
opdagen van een voetganger, zelfs op een 
oversteekplaats voor voetgangers, altijd 
en noodzakelijk een voorzienbare hinder
nis is voor de bestunrder die deze plaats 
nadert 

'Vat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest zijn be
slissing clat eiser onvoorzichtig is geweest 
door lTlet eon overdreven snelheid te 
rijden, stetmt op de enige overweging 
dat hij " niet heeft knnnen stoppen voor 
de voorzienbare hindernis die een voet
ganger op de verkeerswegen van een 
grootstad oplevert en hem zelfs niet 
heeft ktmnen verrr1ijden "; 

Overwegende dat, vvamTeer het arrest 
als beginsel stelt dat een voetganger op 
de verkeerswegen van een grootstad een 
voorzienbare hindernis oplevert, het een 
regel aangeeft die niet kan worden afge-
1eid nit de bewoordingen van artikel 26 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954, zoals dit op de datum van de feiten 
in werking was, en het zijn beslissing 
niet wettelijk rechtvaardigt; 

Dat het middel gegrond is ; 

OnT die redenen, en zonder dat er grond 

bestaat tot onderzoek van het tweede 
onderdeel van het eerste middel en van 
het tweede middel, die geen ruimere 
cassatie kunnen meebrengen, .vernietigt 
het arrest van 23 februari 1963.en dear
resten van 3 jnni 1966 en 24 maart 1967 
welke slechts h,et gevolg van het eerste 
zijn ; beveelt dat van het thans gewezen 
arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; ver" 
oordee1t verweerder in de Icosten ; ver
wijst de zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

9 oktober 1967.- 2e kamer.- Voo1'
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeve1',. Ridder de Schaetzen. - Gelijlc
l·uidende concl~tsie, H. Krings, advocaat
generaal. Pleite1's, HH. Fanres en 
Dassesse. 

2° KAMER.- 9 oktober 1967. 

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL). - 0RDE 
VAN ARCHITECTEN. - TUCHTRECHTE
LIJKE VORDERING. - TEKORTKOMING 
VAN VOOR DE INSCHRIJVING VAN DE 
ARCHITECT OP DE TABEL VAN DE 0RDE .. 
- VOORWAARDE VAN ONTVANKELIJK
HEID VAN DE TUCHTRECHTELIJKE VOR
DERING. 

De bij de wet van 26 j~tni 1963 tot instelling 
van een Onle van a1'chitecten ingevoenle 
t~tchtTechtelijlce vo1'cle1·ing lean wonlen 
ingestelcl we gens een telco1·tlcoming, clie 
gepleegcl wenl v661' cle insclwijving van 
cle aTchitect op cle tabel van cle Onle, 
wannee1· de gevolgen van cleze teko1't
lcoming zich voo1'doen of bl~jven vo01'
doen na deze insclwiJ'ving ( 1). 

(TRINE, T. ORDE VAN ARCHITECTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 19 april 1967 gewezen door 
de franstalige raad van beroep van de 
Orde van architecten ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, 19, 21, 

(1) Verg. cass., 26 april 1965 (Bull. en 
PASIO., 1965, I, 886). 
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inzonderheid § I, 31 van de wet van 
26 juni 1963 tot instelling van een Orde 
van architecten en 97 van de Grand
wet, cloordat de bestreden beslissing, bij 
bevestiging van de beroepen beslissing, 
tegen eiser de straf van zes maanden 
schorsing uitspreekt wegens het onder
tekenen van plans en van een bestek, 
gemaakt door een derde die geen archi
tect is, te1·wijl deze stukken opgemaakt 
werden in de maand februari 1963 en de 
bij de wet van 26 juni 1963 bepaalde 
tuchtrechtelijke vordering een tekortko
ming van v66r de inwerkingtreding van 
die wet en van v66r de inschrijving van de 
architect op de tabel der Orde slechts 
kan treffen wamleer de gevolgen ervan 
zich voordoen of blijven voordoen na 
de inschrijving op de tabel, hetgeen de 
bestreden beslissing niet vaststelt : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing noch zelf, noch door verwijzing naar 
de gronden van de beroepen beslissing, 
de periode aangeeft tijdens welke de als 
tekortkomingen aan de beroepsplichten 
gestrafte feiten gepleegd werden of gevol
gen ervan zich hebben blijven voordoen; 

Dat deze tekortkomingen wettelijk 
slechts dan tuchtrechtelijk gestraft kon
den worden wanneer de bedoelde periode 
- zelfs gedeeltelijk - verder reikte dan 
de inwerkingtreding van de wet van 
26 juni 1963 tot i:nstelling van een Orde 
van architecten of de inschrijving van 
eiser op de tabel ,van de Orde ; 

Overwegende dat de stelling van het 
middel dat de in de beslissing vermelde 
feiten in februari 1963 gepleegd werden, 
geen steun vindt in die beslissing of in 
de processtnkken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, maar dat, binnen die zelfde 
grenzen, evenmin met zekerheid blijkt 
dat de gestrafte tekortkomingen een 
periode betreffen die tot het tij dstip reikt 
vanaf hetwelk ze volgens de wet tncht
rechtelijk gestraft konden worden ; 

Dat het middel, dat op de schending 
van artikel 97 van de Grondwet berust, 
gegrond is in zover aangevoerd wordt 
dat de motivering onvoldoende is, het
geen het Hof in de onmogelijkheid stelt 
zijn toezicht nit te oefenen op de wette
lijkheid van de bestreden heslissing ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den heslissing ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten ; verwijst de zaak naar de anders 
samengestelde franstaligc raad van be
roep van de Orde van architecten. 

9 oktober 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeve1·, Ridder de Schaetzen. - Gelijk
luidencle conclusie, H. Krings, advocaat
generaal. Pleite1·s, HH. Fally en 
Ansiaux. 

28 KA.MER.- 9 oktober 1967. 

WEGVERKEER. - VLUOHTJ\'USDRIJF. 
- BESTA.NDDELEN. - BEGRIP. 

Het vluchtmisclrijf bepaald bij a1·tikel 2-2 
van de wet van 1 aug~tstus 1899, gewij
zigd bij die van 15 ,ap1·il 1958, ondM'· 
stelt dat de bestuuTder van een voe1·tuig, 
die de vlucht neemt, alclus hanclelt om aan 
de dienstige vaststellingen te ontsnap
pen (1). 

(BERNIER, T. BOOK.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 april 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

I. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de straf
vordering : 

Overwegende dat de voorziening, in 
zover zij gericht wordt tegcn de vrij
spraak van de telastleggi:ng B-3, niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doonlat het bestreden arrest eiser wegens 
vlnchtmisdrijf heeft veroordeeld, zonder 
te antwoonlen op de conclusie waarbij 
eiser deed gelden dat het niet bewezen 
was clat hij zich van de schaclelijke gevol
gen van het ongeval bewnst was geweest 
en dat hij weggereden was om aan de 
dienstige vaststellinge1T te ontsnappen : 

Overwegende dat, om eiser wege1ls 
vlnchtmisdrijf te veroordelen, het arrest 
zich tot de opmerking beperkt dat hij 
" erkend heeft niet op zijn reglementaire 

(1) Cass., 24 mei 1967 (An·. cass., 1967, 
biz. 1163) en noot 2. 
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plaats te hebben gereden en wel wist 
dat zijn gedrag oorzaak van of aanleiding 
tot een ongeval was geweest ; dat het 
niet ter zake dient dat Bock (thans ver
weerder) gezegd heeft dat hij me en de 
dat de andere betrokken bestuurder 
Berniers (thans eiser) was; dat Bernier 
door weg te rijden het niet mogelijk heeft 
gemaakt met zekerheid alle dienende 
vaststellingen te verrichten » ; 

Dat het arrest aldus niet passend 
antwoordt op de conclusie waarbij eiser 
ontkende door de vlucht aan de dienstige 
vaststellingen te hebben willen ontsnap
pen en verscheidene omstandigheden 
aanvoerde waaruit hij het ontbreken van 
deze bedoeling beweerde af te leiden ; 

Dat het middel gegrond is ; 
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 ; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing over de burger
lijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen middel 
doet gelden ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het eiser wegens 
vluchtmisdrijf veroordeelt; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser in twee derden van de 
kosten en laat het overige derde ten laste 
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

9 oktober 1967.- 2e kan<er.- T1oor
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - TTer
slaggever, Ridder de Schaetzen. - Gelijk
luidende conchtsie, H. Krings, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Poncelet (van 
de balie te Neufchateau). 

2e KA]\'[ER.- 9 oktober 1967. 

1D SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. 
- ALGE]\'[EEN OPZET ZICH TE VERRIJ
KEN TEN KOSTE VAN EEN ANDER. -
BRENGT NIET NOODZAKELIJK DE EEN
REID VAN HET STRAFBAAR FEIT l\'[EDE. 

2D SOEVEREINE BEOORDELING 

DOOR DE FEITENRECHTER. -
STRAFZAKEN.- ENIG STRAFBAAR FEIT. 
- FEITELIJKE EN SOEVEREINE BEOOR
DELING. 

3D VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN VOORZIE
NING OPENSTAAT. - STRAFZAKEN. -

« POURVOI SUR POURVOI NE VAUT >>. -

U ITZONDERINGEN. 

1 D Het algemeen opzet zich te ve1·rijlcen 
ten koste van een ander, brengt niet 
noodzalcelijlc mede dat ve1·schillencle op
eenvolgende misd?·ijven een enlcel stmf
baar feit ttitmalcen. 

2D De feitenrechter beoorcleelt soeve1·ein of 
ve1·scheidene feiten wegens de eenheid 
van opzet van de dader een stmfbaar 
feit opleve1·en (2). (Strafwetb., art. 65.) 

3D Buiten het toepassingsgeval van a1·ti
lcel 4.0, lid 4, van de wet van 15 juni 
1935 op het geb1·uilc van de talen in ge-
1"echtszctlcen, van regelmatige afstand of 
van een voo1·ziening tegen een a1Test van 
ve1·wijzing naa1· het hof van assisen, 
lean een pa1·tij geen tweecle maal een 
voorziening in cassatie instellen tegen 
eenzelfde beslissing in strafzalcen (3). 
(Wetb. van strafv., art. 438.) 

(TOTH, RUBAOS EN VEGH, T. « SOCIETE 
l'IIUTUELLE DES AD]\'[INISTRATIONS PU • 
BLIQUES >> EN ZES ANDERE BURGER

LIJKE PARTIJEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 juni 1967 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

I. Op de voorzieningen die op 12 jtmi 
1967 in naam van de eisers zijn :ingesteld 
door hun advocaten, houders van de 
stukken : 

Overwegende dat de voorzieningen 
voor elke eiser beperkt worden tot de 
beslissing op de hem betreffende straf
vordering; 

Over het middel door Vegh en Rubacs 

(1) Cass., 18 januari 1960 (B·u.ll. en PASIC., 

1960, I, 560). 
(2) Cass., 2 mei 1966 (Bttll. en PASIC., 

1966, I, 1115). 
(3) Cass., 17 maart 1965 (Btt.ll. en PASJC., 

1065, I, 999). 
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afgeleid uit de schending van artikel 65 
van het Strafwetboek, cloonlat het arrest 
beslist dat de feiten op verschillende 
plaatsen of data of ten nadele van ver
schillende personen zijn gepleegd en er 
derhalve bij deze eisers geen eenheid 
van schuldig opzet bestaat, te1'wijl, gelet 
op het doel vervolgd door deze laatsten, 
vreemdelingen onvoldoende bekend 1net 
de landstaal, ongoschoolde arbeiders, 
zonder vast werk en overgeleverd aan 
ellende en werkloosheid, die vom·nmnens 
waren door diefstal in htnl behoeften 
te voorzien, er eenheid van opzet 1noet 
worden aangenomen, en te1·wijl .het Hof 
bevoegd is on1 na te gaan of de rechter 
zich niet bij zijn veroordeling heeft ver
gist door zijn overtuiging op gegevens 
te gronden die noch overtuigend noch 
voldoende zijn : 

Overwegende dat het algemeen opzet 
zich te verrijken ten nadole van een 
ander niet noodzakelijk meebrengt dat 
verschillende opeenvolgende misdrijven 
eenzelfde strafbaar foit opleveren : 

Overwegende dat de aanwezigheid va1l 
een enkel opzet waaruit de verscheidene 
feiten voortvloeien die in hun materiele 
uitvoering onderscheiden misdrijven op
leveren, door de rechter in feite en der
halve op soevereine wijze wordt beoor
deeld; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende, wat de ch·ie eisers 
betreft, dat de substantiele of op straffe 
van niotigheid voorgeschreven rechts
vornlen worden nageleefd en dat de be
slissing overeenkomstig de wet is ; 

II. Op de voorzieningen die op 13 juni 
1967 door de eisers Vegh en Rubacs en 
op 14 juni 1967 door de eiser Toth zijn 
ingesteld, ieder persoonlijk optredend : 

A. In zover de voorzieningen gericht 
worden tegen de beslissing op de straf
vordering : 

Overwegende dat in strafzaken, uitge
zonderd het bij de wet van 8 maart 1948 
bepaalde geval of het geval van regel
matige afstand on behalve wanneer togen 
een arrest van verwijzing naar het hof 
van assisen een voorziening !lOg ingesteld 
kan worden na oen veroorclelend vonnis, 
welke omstandigheden niet aftnwezig zijn 
bij doze voorzieningen, een tweede voor
ziening van dezelfde partij tegen dezelfde 
beslissing niet ontvankelijk is krachtens 
artikel 438 van het Wetboek van straf
vordering, zelfs wanneer de tweede voor-

ziening ingesteld wordt voordat de eerste 
voorziening verworpen is ; 

Overwegende dat de eisers zich reeds 
door hun in hun naam optredende advo
caten regelmatig in cassatie haddon voor
zien tegen de beslissing te hunnen laste 
gewezen op de strafvordering, zodat de · 
tegenwoordige voorzieningen die zij tegen 
dezelfde beslissing later, persoonlijk op
tredend, hebben ingesteld, niet ontvan
kelijk zijn ; 

B. In zover de voorzieningen ingesteld 
door de eisers Vegh, Rubacs en Toth 
gericht worden tegen de beslissing op de 
bm·gerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat de eisers geen middel 
aanvoeren; 

01n die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

9 oktober 1967.- 2e kamer.- Voo1'
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, Baron Richard. - Gelijlchti
clencle eoncl1tsie, H. K:rings, advocaat
generaaL 

2e KAMER. - 9 oktober 1967. 

10 HOF VAN ASSISEN.- GETUIGEN. 
-AANVERWANTE VAN DE BEKLAAGDE. 
- BEGRIP. 

20 HOF VAN ASSISEN. - AANVER-
1VANTEN VAN DE BEKLAAGDE, ALS 
GETUIC+EN GEHOORD ZONDER VERZET. 
- V ERPLICHTE EED. 

3° HOF VAN ASSISEN. - GETUIGEN. 
-AANVERWANTE VAN DE BEKLAAGDE. 
- BUITEN EDE GEHOORD KRACHTENS 
DE DISCRETIONAIRE il'IACHT VAN DE 
VOORZITTER. - VVETTELIJKHEID. 

4o IN'l'ERNATIONALE VERDRAGEN. 
VERDRAG TOT BESCHERJ\'IING VAN 

DE RECHTEN VAN DE MENS EN VAN 
DE FUNDAJ\1ENTEI"E VRIJHEDEN, ARTI
KEL G-l. - ARTIKEL 319 VAN HET 
VVETBOEK VAN STRAFVORDERING. -
NIET ONVERENIGBAAR MET DE EVEN
BEDOELDE BEPALING VAN DIT VERDRAO. 

5° DESKUNDIGENONDERZOEK. -
STRAFZAKEN. - DESKUNDIGE. -BE
GRIP. 
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6o CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - MID
DEL DAT BERUST OP FEITELIJKE BE
WERINGEN DIE GEEN STEUN VINDEN 
IN DE BESTREDEN BESLISSING EN IN 

DE STUKKEN VAN DE RECHTSPLEGING. 
- MID DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 

MIST. 

1 o Is een .aanve1·wante in de zin van m·ti
kel 322 van het T'Vetboek van stTafvonle-
1'ing, het kind van cle echtgenote van een 
tweede hnwelijk van de beklaagde (1). 
(Impliciete oplossing.) 

2° vVannee?' V001' het hof van assisen een 
aanve1·wante van cle beklaagcle als ge
tttige woTdt gehoonl moet clit kincl, als 
de pa1·tijen zich niet e1·tegen ve1·zet heb
bcn, op st1·afje van nietigheicl de wette
lijlcc eed afleggen (2). (vVetb. van strafv., 
art. 317 en 322.) 

30 Zelfs tuannce1· geen enkele paTtij zich 
VM'Zet tegen het ve1·hoo1' ondeT ede van 
een bij cwtikel 322 van het H7 ctboek van 
st?·afvorde?"ing bcpaalclc pe1·soon, wclke 
op cle betelcende lijst van cle getttigen 
voo1·komt, lean cle voo1·zitteT van het hof 
van assisen hem kmchtens zijn disc?'e
tionai?·e macht ve?'lto1·en bttiten ecle en 
te1· inlichting (3). 

4° A1·tilcel 319 van het Wetboek van stmf
vonleTing, ve?'?'e van cle gelijlcheicl te 
veT bTeken ten naclele van cle beschulcligcle, 
ve1·ste?·lct de ?'echtert van de ve1·decliging ( 4) 
en is dientengevolge niet onveTenigbaa?' 
met de bepalingen vctn m·tilcel 6 van het 
V e1·d1·ag tot bescheTming van de 1·echten 
van de mens en van de ftmclamentele 
v1·ij heel en. 

5o N och de deslctmdige opge1'0epen doo1· 
de veTdediging noch de deslcnndige aan
gesteld door de ve1·volgende paTtij zijn 
deslcttndigen in de zin van het TV etboelc 
van st?·afvonleTing; deze hoedanigheicl 
behoort enkel toe aan de pe?·sonen aan 
wie de Techtbanlc, waarvoo1• ze gehoo1·d 
worden, de taalc van deslcttnclige lweft 
opged1·agen. 

6° Mist feitelijlce g1·onclslag het micldel clat 
be1•ust op feitelijlce. bewe1·ingen clie steun 

(1) Raadpl. cass., 2 oktober 1967, sttpra, 
biz. 161. 

(2) Raadpi. cass., 20 februari 1961 (Bttll. 
en PAsiC., 1961, I, 673) en de noot 1; 2 oktober 
1967, S1t1J1'a, biz. 161; FAUSTIN-HELIE, T1•aite 
de l'inst?·twtion criminelle, d. III, nr 4973. 

(3) Raadpl. cass., 8 juli 1867 (Bttll. en 
PASIC., 1867, I, 395); 2 oktober 1933 (ibid., 

vinden noch in de bestTeclen beslissing, 
noch in de stulclcen van cle ?'echtspleging 
wam·op het Hof acht vennag te slaan (5). 

(MINSART-LAMBOIS, T. PLASSART 
EN DOLVELDE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 12 en 13 juni 1967 gewezen 
door het Hof van assisen van Brabant ; 

I. Op de voorziening die tegen het 
arrest van 12 juni 1967 wordt gericht : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 317 van het 
vV etboek van strafvordering, doonlat 
Jacques Plassart, die op de overeen
komstig artikel 315 van hetzelfde wet
bock betekende 1ijst van de getuigen 
staat en dm·halve onder ede had moeten 
worden gehoord, buiten ede is gehoord 
door de voorzitter krachtens zijn discre
tionaire macht, zoals uit het proces-ver
baal van de terechtzitting blijkt, tenuijl 
noch het openbaar Trt:i:nisterie noch eiser 
zich tegen zijn verlwor onder ede hebben 
verzet : 

Overwegende dat blijkens de vermel
dingen van het proces-verbaal van de 
terechtzitting van het hof van assisen 
van 6 juni 1967 Jacques Plassart, regel
matig opgeroepert en aan de beschul
digde betekende getuige, verklaard heeft 
de zoon te zijn van het slachtoffer dat 
bij haar leven met de beschuldigde een 
tweede huwelijk had aangegaan ; dat, 
niettegenstaande de verklaring van het 
openbaar ministerie en van de beschul
digde (thans eiser) dat zij zich niet tegen 
het verhoor onder ede van de getuige ver
zetten, de voorzitter deze laatste niette
min buiten ede heeft gehoord, "met 
gebruikmaking van zijn discretionaire 
rnacht, op grand namelijk dat die getuige 
een aanverwante in de eerste graad van 
de beschuldigde is " ; 

Overwegende dat, luidens artikel 322 
van het W etboek van strafvordering, de 

1934, I, 8); 11 juni 1934 (ibid., 1934, I, 314); 
7 juli 1952 (ibid., 1952, I, 718) en noot 2, 
biz. 719. Zie het voigend arrest, infra, biz. 201. 

(4) FAUSTIN-HELIE, Tmite de l'inst?•twtion 
m·iminelie, d. UI, nrs 5012 en 5015. 

(5) Cass., 28 november 1966 (A1·1·. cass., 
1967, biz. 421). 
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bloedverwanten van de beschuldigde in 
de nederdalende lijn en de aanverwanten 
in dezelfde graad niet toegelaten worden 
om te getuigen ; dat het laatste lid van 
datzelfde artikel weliswaar bepaalt dat 
het horen van de voormelde personen 
evenwel geen nietigheid kan teweeg
brengen wanneer de partijen zich niet 
ertegen hebbon verzet dat zij gehoord 
werden; maar dat eruit niet kan worden 
afgeleid dat de voorzitter, wegens dit 
ontbreken van verzet, verplicht zou zijn 
de verbodsbepaling van de wet te over
treden ; dat de voorzitter krachtens zijn 
discretionaire macht de personen vermag 
te horen, buiten ede en slechts om inlich
ti:ngen te geven wanneer de wet verbiedt 
dat ze onder ede getuigen ; dat hieruit 
volgt dat in het onderhavig geval de in 
het middel aangevoerde bepali:ngen niet 
zijn geschonden ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schendi:ng van artikel 6-1 van het 
Verdrag tot bescherming van de rochten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den, ondertekend op 4 november 1950 
te Rome, goedgekem·d bij de wet van 
13 mei 1955 en door Belgie op 14 jcmi 1955 
bekrachtigd, cloorclat de voorzitter van 
het hof van assisen tijdens de debatten 
met toepassing van de tekst van arti
kel 319 van het Wetboek van strafvorde
ring de raadslieden van de beschuldigde 
(thans eiser) verboden heeft rechtstreoks 
en niet bij rnonde van de voorzitter aan 
de getuigen vragen to stellen, welke m.o
gelijkhoid de procureur-generaal wel had, 
tm·wijl daardoor een ongelijkheid is ont
staail tussen het openbaar ministerie en 
de beschuldigde, zodat de zaak van de 
beschuldigde niet op eerlijke wijze behan
deld is en de rechten van de verdedigi:ng 
geschonden zijn : 

Overwegende dat artikel 319 van het 
vVetboek van strafvordering, krachtens 
hetwelk de beschuldigde en zijn raadsman 
slechts " bij monde van de voorzitter " 
aan de getuigen vragen kunnen stollen, 
torwijl de procureur-generaal rechtstreeks 
aan de getuigen allo ophelderi:ngen kan 
vragen die hij nodig acht om de waarheid 
aan de dag te brengen, na het woord te 
hebben gekregen van de voorzittor, een 
bepaling is betreffende de politiemacht 
van de voorzitter en diens bovoegdheid 
om de de batten te leiden; dat die bepa
ling de eerlijkheid van de debatten niet 
kan aantasten noch de uitoefening van 
de rechten van de verdediging hi:nderen, 
welke verdedigi:ng aan de getuigen << vra, 

gen kan doen stollen " over alle punten 
die voor haar van belang zijn ; 

Dat het bedoelde artikel 319, verre 
van de gelijkheid te verbreken te~l nadele 
van de beschuldigde, de rechten van de 
verdedigi:ng versterkt door de beschul
digde het recht toe te kennen om aan 
de getuige vragen te doen stellen, maar 
ook om zowel tegen de getuige als tegen 
zijn getuigenis alles in te brengen wat 
tot zijn verdedigi:ng dienstig kan zijn ; 

Dat artikel 319 van het Wetboek van 
strafvorderi:ng niet onverenigbaar is met 
de bepali:ngen van artikel 6 van het Euro
pees verdrag betreffende de rechten van 
de mens, dat tot doel heeft aan de rechts
onderhorigen een goede rechtsbedeling te 
waarborgen, en dus niet is opgeheven 
ten gevolge van de goedkeuring van dit 
verdrag door de wetgever ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het dorde middel, afgeleid uit 
de schendi:ng van artikel 6 van het Euro
pees verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en van de funda
mentele vrijheden, ondertekend op 4 no
vember 1950 te Rome, goedgekenrd bij 
de wet van 13 mei 1955 en door Belgie 
op 14 juni 1955 bekrachtigd, cloonlat de 
door de vordediging aangestelde deslnm
dige dokter Jean Cordier gehoord is zon
der de eed als deskmldige to hebben afge
legd, terwijl de door de onderzoeksrechter 
aangestelde dokter V olcher getuigd heeft 
na doze eed te hebben afgelegd, zodat 
beschuldiger en beschuldigde niet meer 
over gelijke middelen beschikten, en te1'
wijl de boschuldigcle overeenkomstig arti
kel 6 van het ingeroepen verdrag recht 
had op een eerlijke berechti:ng : 

Overwegende dat noch de door de 
verdediging opgeroepen deskundige noch 
de door de vorvolgencle partij aangestelde 
geneesheren deskundigen zijn in de zin 
van het W etboek van strafvorderi:ng ; 
dat deze hoeclanigheid toebehoort aan 
clegenen aan wie de rechtbank waarvoor 
ze gel10orcl worden, de taak van deskcm
clige heeft opgedragen; dat eiser der
halve niet als grief kan aanvoeren dat 
de voorzitter van hot hof van assisen 
de eecl van deskundige niet hoeft laten 
afieggen door de op eisers verzook ge
hoorde geneesheer ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schencling van artikel 6 van het 
Europees verdrag tot beschermi:ng van 
de rechten van de 1nens en van de fun-
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damentele vrijheden, ondertekend op 
4 november 1950 te Rome, goedgekeurd 
bij de wet van 13 mei 1955 en door 
Belgie op 14 juni 1955 bekrachtigd, en 
van de rcchten van de verdediging, doo?·
dat op 12 juni 1967, tijdens de laatste 
terechtzitting, voordat de vragen gesteld 
werden, Mr Slusny, een van de raads
lieden van de beschuldigde, toen hij als 
laatste pleitte, onderbroken werd door 
de voorzitter van het hof van assisen, 
die hem verbood kritiek uit te oefenen 
op de wijze waarop het onderzoek werd 
gedaan, tenuijl een dergelijk verbod aan 
de raadsman van de beschuldigde, waar
uit kan blijken dat de voorzitter van 
het hof van assisen zijn mening te kennen 
geeft over het m.in of meer volledige 
karakter van het onderzoek en derhalve 
partij kiest voor de beschuldiging, een 
miskenning is van de gelijkheid van de 
middelen, die besloten is in het begrip 
van de eerlijke procesvoering zoals die 
bij artikel 6 van het Europees verdrag 
van de rechten van de n1ens aan de be
schuldigde is gewaarborgd : 

Overwegende dat het middel op be
weringen berust die geen ste1.m vinden 
in de processtuld;:en waarop het Hof 
vermag acht te slaan ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van ~1ietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen worden nageleefd en 
?-at de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

II. Op de voorziening die tegen het 
arrest van 13 jw1i 1967 gericht wordt : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

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

9 oktober 1967. - 2e kamer. - Voo?'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?·
slaggeveT, H. Trousse. - Gelijlchddende 
conclusie, H. Krings, advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 9 Oktober 1967. 

10 HOF vAN ASSISEN. - REGELlVIATIG 
AANGEGEVEN GETUIGEN. - AFZIEN 
VAN DE PARTIJEN VAN HET VERHOOR 
VAN DEZE GETUIGEN. - GETUIGEN 

GEHOORD BUITEN EDE KRAOHTENS DE 
DISORETIONAIRE lVIAOHT VAN DE VOOR
ZITTER. - WETTELIJKHEID. 

2° HOF VAN ASSISEN.- VooRZITTER 
VAN HET HOF. DrSORETIONAIRE 
lVIAOHT. - BEGRIP. 

1° TF anneer alle pm·tijen hebben afgezien 
van het verhoo1· van doo1· het openbaa1· 
ministerie aan de ve1·dediging 1·egelmatig 
aangegeven get~tigen, lean de voo1·zitte1· 
van het hof vcm assisen, Jm·achtens zijn 
dism·etionai1·e macht, de vm·lclm·ing van 
cleze get~tigen buiten ecle en teT inlichting 
ontvangen (1). 

2° Bij het uitoefenen van de cliscretionaire 
macht, die hij lcnwhtens de wet bezit, 
oonleelt cle voo1·zitter van het hof van 
ctssisen alleen en in geweten of een maat
Tegel clienstig is om cle waaTheid aan 
de dag te brengen oj cle ontclelclcing e1·van 
te bevonleTen (2). (Wetb. van strafvor
dering, art. 268 en 269.) 

(JULLIAN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 juni 1967 gewezen door het 
Hof van assisen van de provincie Luik; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 268 en 322 van het 
Wetboek van strafvordering, doonlat de 
voorzitter van het Hof van assisen, on
clanks het verzet van eiser, die~1s echt
genote, Yvette Leloux, buiten ede heeft 
laten verhoren, tenu~il artikel 322 van 
het W etboek van strafvordering het hof 
van assisen verbiedt het getuigenis van 
de vrouw van een beschuldigde af te 
nemen en die bepaling geen onderscheid 
maakt tussen het getuigenis onder of 
buiten ede ; en tenu~il genoemde getuige 
niets gehoord of gezien heeft en aldus 
geen inlichtingen heeft kunnen geven 
over de ten laste van eiser gelegde feiten, 
zodat haar getuigenis niet tot doel heeft 
gehad de waarheid aan de dag te brengen 
of de ontdekking ervan te bevorderen 
en de discretionaire macht, die de voor
zitter van het hof van assisen krachtens 

(1) Zie het voorgaand arrest, sup1·a, blz. 199 
en noot 3, 

(2) Raadpl. cass., 22 januari 1962 (Bttll. 
en PAsiC., 1962, I, 595), 
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artikel 268 van het W etboek van straf
vordering bezit, hem derhalve niet ver
oorloofde deze getuige zelfs buiten ede 
te verhoren : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 22 juni 1967 
vermeldt dat eiser en zijn raadslieden 
zich op die terechtzitting verzet hebben 
tegen het verhoor buiten ede van de 
getuige Yvette Leloux, echtgenote van 
eiser ; dat de voorzitter besliste dat, 
aangezien genoem.de getuige een van de 
in artikel 322 van · het W etboek van 
strafvordering ver1nelde personen is, deze 
de eed niet zou afieggen doch krachtens 
zijn discretionaire macht verhoord zou 
worden om slechts inlichtingen te geven ; 

Overwegende dat de voorzitter van 
het hof van assisen, 1net toepassing van 
artikel 269 van het Wetboek van straf
vordering, krachtens zijn discretionaire 
macht iemand die volgens artikel 322 
van het bedoelde wetboek niet onder ede 
n1.ag getuigen, zoals hier het geval is, 
buiten ede mag verhoren ter inlichting 
en dat hij bij het uitoefenen van de dis
cretionaire macht die hij krachtens arti
ke1 268 van hetze1fde wetboek bezit op 
soevereine wijze oordeelt of het verhoor 
van die getuige dienstig kan zijn om de 
waarheid aan de dag te brengen of de 
ontdekki.ng ervan te bevorderen ; 

Dat het middel naar recht faa1t ; 
En overwegende dat de substantiele 

of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rech,tsvonnen worden nageleefd en 
~at de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 

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

9 oktober 1967.- 2e kamor.- Vo01'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. -c-- Vet'
slaggever, H. de "\i\Taerseggor. - Gel~jk
hticlencle concl~tsie, H. Krings, advocaat
generaal. 

2° KAMER. - 9 oktober 1967. 

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
-BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
ARREST vV AARBIJ vVORDT V ASTGESTELD 
DAT DE STRAFBARE BEDRIJVIGHEID VAN 
DE BEKLAAGDE NIET ERTOE HEEFT 
BIJGEDRAGEN DE DOOR DE BURGER
LIJKE PARTIJ GELEDEN SCHADE TE 
VEROORZAKEN. - ARREST WAARBIJ 
DEZE BEKLAAGDE MET ANDERE BE-

KLAAGDEN WORDT VEROORDEELD IN 
DE KOSTEN VAN DEZE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - ONWETTELIJK
HEID. 

H et a1'1'est clat vaststelt clat cle st1'afbare 
becl1·ijvigheicl van cle beklaagcle niet ertoe 
heeft bijgeclmgen cle cloD?' cle bzwge1'lijke 
partij geleclen schacle te veroorzaken, 
kan cle beklaagcle niet met ancle1·e be
klaagclen veroonlelen in cle kosten van 
cleze bu1·ge1·lijke 1'echtsvonle1·ing in beicle 
instanties. 

(WINDELS, G. ROGGE EN A. ROGGE, 
T. «COMPAGNIE D'ASSURANCES GENE
RALES DE PARIS)) EN VIER ANDERE 
BURGERLIJKE PARTIJEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 j1.mi 1967 door hot Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Op de voorziening van Georges Rogge : 

A. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de straf
vordel'ing 

B. In zover de voorziening gericht 
wordt te·gen de beslissing op de burger
lijke rechtsvorderingen die tegen eiser 
zijn ingesteld door 1° de naam1oze ven
nootschap "Union de Paris >>en 2° Joseph 
Detroux : 

Ovorwegende dat eiser afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening ; 

0. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de burgcr
lijke rechtsvordoring die tegen eiser is 
ingesteld door de "Compagnie d'assu
rances generales de Paris " : 

Over het midde1 afgeleid uit de schen
ding van artikel 50 van het Strafwetboek, 
cloonlat hot bestreden arrest eiser en twee 
andere beklaagden hoofdelijk veroordeelt 
in do kosten, voor beide instanties, van 
de rechtsvordering van de burgerlijke 
partij " Compagnie d'assurances gene
rales do Paris ,, teTwijl alle beldaagden 
niet wegens een zelfde misdrijf zijn ver
oordeeld, de ene immers wegens diefstal 
en de twoe andere wegens holing : 

Ovorwegende dat op de burgerlijke 
reohtsvordering van verweerster het 
arrest de medebek1aagde Andre Rogge 



- 203 

veroordeelt tot betaling van het bedrag 
dat deze partij in haar conclusie heeft 
gevorderd; 

Dat het beslist dat deze rechtsvorde
ri:ng niet gegrond is wat betreft de eis 
Andrea Wi:ndels en Georges Rogge hoof
delijk te veroordelen tot betaling van 
hetzelfde bedrag ; 

Overwegende dat het arrest aldus vast
stelt dat de strafbare bedrijvigheid van 
eiser geen medeoorzaak was van de door 
verweerster geleden schade en dus eiser 
niet hoofdelijk mocht veroordelen in de 
kosten voor beide instanties van die 
bmgerlijke rechtsvordering; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, rechtdoende op de 
voorziening van Georges Rogge, decre
teert de afstand van de voorziening in 
zover ze gericht wordt tegen de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvorderi:ngen die 
tegen eiser ingesteld zijn door de naam
loze vennootschap " Union de Paris " en 
Joseph Detroux ; vernietigt het bestreden 
arrest, doch slechts in zover het eiser 
hoofdelijk met medebeldaagden veroor
deelt in de kosteil van beide instanties 
van de burgerlijke rechtsvordering i:nge
·steld door de verweerster « Com.pagnie 
d'assurances generales de Paris " ; beveelt 
dat van het thans gewezen arrest 1nelding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt gezegde verweerster in een 
vierde van de kosten en eiser Georges 
Rogge in de overige drie vierden, alsook 
in de kosten van zijn afstand ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik; rechtdoende op de voor
zieni:ngen van de eisers Andrea Wi:ndels 
en Andre Rogge, verwerpt ze ; veroor
deelt de eisers in de kosten. 

9 oktober 1967.- 28 kamer.- Voo?'
zitteT, H. van Beu's, voorzitter. - Ve1'
slaggeve1', H. de Waersegger. - Gelijlc
luidende concl1tsie, H. Krii1gs, advocaat
generaal. 

2e RAMER.- 10 oktober 1967. 

1a INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. 

- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
BEROEP BINNEN DE GRENZEN VAN HET 

GESCHIL WAARVAN HET KENNIS NEEJYIT 

DE AANSLAG ZELF TE BEOORDELEN.-

VERBOD VOOR HET HOF VAN BEROEP 
AAN DE STAAT 1\'!EER TOE TE KENNEN 

DAN WAT HEJVI DOOR DE BESLISSING 

VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN 
WORDT VERLEEND. - BEVOEGDHEID 

VAN HET HOF VAN BEROEP AJYIBTSHALVE 
DE GEGEVENS AAN TE DUIDEN DIE DE 

VESTIGING VAN DE AANSLAG KUNNEN 
WETTIGEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. 

- GESCHIL OVERGELEGD AAN HET 
HOF VAN BEROEP. - BEGRIP. 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE.- DI
RECTE BELASTINGEN. -ARREST VAN 

HET HOF VAN BEROEP WAARBIJ HET 

BEROEP VAN DE BELASTINGPLICHTIGE 
TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIREC

TEUR DER BELASTINGEN WORDT VER

WORPEN.- VERWERPING GEGROND OP 
EEN ANDERE BEOORDELING VAN DE 

FElTEN DAN DIE WELKE DOOR DE DI
RECTEUR DER BELASTINGEN WERD AAN

VAARD EN VOOR HET HOF VAN BEROEP 

NIET BETWIST WERD. - GEEN MIS

KENNING VAN HET GEZAG VAN GE
WIJSDE VAN DE BESLISSING VAN DE 

DIRECTEUR DER BELASTINGEN, 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. 

- VERWERPING VAN HET BEROEP 

GEGROND OP EEN DOOR HET HOF VAN 
BEROEP Al\'IBTSHALVE OPGEWORPEN 

RECHTSJY!IDDEL. - MIDDE;L AFGE;LEID 
UIT REGE;LJYIATIG AAN DE BEOORDE;LING 

VAN HET HOF VAN BEROEP OVERGE
;LEGDE E;LEJYIENTEN DIE DE BE;LASTING

P;LICHTIGE KON BETWISTEN. - GEEN 
VOORAFGAANDE HEROPENING VAN DE 

DEBATTEN. - WETTELIJKHEID VAN 

DE BESLISSING. 

5° BEWIJS. VERJYIOEDENS. 
DIRECTE BELASTINGEN.- FEITELIJKE 

VERJYIOEDENS. - BEGRIP. 

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- DIREOTE BELAS

TINGEN. - BESLISSING WELKE DE 
FEITELIJKE GEGEVENS WAAROP ZIJ IS 

GEGROND NAU\VKEURIG VERJ\'IELDT. -

BESLISSING DIE EEN ANTWOORD VER
STREKT OP EEN DER CONOLUSIES W AAR

BIJ TEGENSTRIJDIGE FEITELIJKE GE

GEVENS WORDEN UITEENGEZET. 

l 0 H et hof van be1·oep dat, we gens de om
standigheid dat de di1·ecte belastingen de 
openba1·e onle aanbelangen, binnen de 
g1·enzen van het bij het hof aanhangige 
geschil de 1·egelrnatig aangehaalde ele
rnenten zelf moet beo01·delen zonde1· ge
bonden te zijn noch doo1· de ovenoegingen 
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in feite of in 1·echte, al wonlen ze niet 
bek1·itisee1·d, vcm cle beslissing van cle 
cli1·ecteur de1· belastingen noch doo1' de 
conclusies van cle partijen, lean, zonde1· 
evenwel ctcm de Staat meer· toe te lcennen 
clan wat hem door· deze beslissing wonlt 
vedeencl, ambtshalve w~jzen op alle ele
menten die de vestiging van cle aanslag 
lcunnen wettigen (1). (Gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkmi:tstenbelas
tingen, art. 66.) 

2° H et hof van be1·oep clctt zich e1·toe beperlct 
cle ve1'1'ichting, waa1·ove1' cle beslissing 
van de clirecteu1· der belastingen is ge
wezen, op ve1·schillende wijze te beooT
delen en te lewctlificeren ovet·sch1·ijclt geens
zins de g1·enzen van het geschil dat bij 
het hof cloo1· het be1'oep van de belasting
plichtige tegen cleze beslissing aanhangig 
is en neernt geen lcennis van een betwis
ting clie cloo1· het be1·oep awn clit hof niet 
ove1·gelegcl is (2). (Gecoiirdineerde wet
ten betreffende de inkomst~mbelastin
gen, art. 66.) 

3° Het gezag van gewijsde van cle beslis
sing van cle cli1·ectetw der belastingen 
wonlt niet misleend cloo1· het ar1·est van 
het hof van beroep waarbij het beroep 
van de belastingplichtige tegen cleze be
slissing wonlt verworpen op gr·oncl van 
een beoonleling van de feiten die ver
schilt van die wellce doo·r cle cli1·ectetw 
cler belastingen aanvaanl en vooJ' dit 
hof niet betwist wer(l. (Gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkonl.stcnbelas
tingen, art. 66.) 

4° Het hof van beroep clat het clo01' cle belas
tingplichtige tegen cle beslissing van cle 
di1·ecte~w cler belastingen ingestelde be
J'oep ve1'We1'pt hie1·bij stettnencle op een 

(I) Cass., 16 oktober en 18 december 1962, 
on 2 januari 1963 (Bttll. en PAsrc. 1963 I, 
209, 482 en 513); 27 oktober 1964 (ibid., 
1965, I, 211) ; 18 oktober 1966 on 6 juni 1967 
(Arr. cass., 1967, biz. 23•1 en 1223); raadpl. 
cass., 26 maart 1957 (Bu.U. en PAsrc., 1957, 
I, 904). 

(2) Over de grenzen van het geschil dat 
door het beroop van de beiastingplichtige 
togen do beslissing van de directeur der beias
tingen aah het hof van beroop is overgeiegd, 
raadpl. onder meer cass., 14 september 1965 
(Bull. en PAsrc., 1966, I, 69) en de in noot 3 
aangehaaiclo arresten ; over het begrip 
« betwisting ·, waarvan de clirecteur cler be
Iastingon kennis neemt, raaclpl. R. HAYOIT 
DE TERMICOURT, Les 1'eclconations en matiere 
d'imputs stwo les revemts, 1958, biz. 35 tot 46, 
inzonderhoid biz. 38. 

miclclel clat het hof ambtshalve heeft ajge
leicl uit elementen die 1·egelmatig aan 
zijn beoonleling zijn ove1·gelegcl en die 
cle belastingplichtige lean betwisten, is 
niet ve1·pacht voomf cle he1•openi11g van 
cle debatten te bevelen (3). (Gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 66.) 

5° De jeitenrechte1· lean uit een geheelvan 
gelcencle elementen het bewijs van een 
onbelcencl feit afleiclen, zelfs zo cleze ele
menten, afzonclerlijk genomen, niet vol
cloencle beslissencl zijn (4). (Implieiete 
oplossing.) 

6° De J'echtet· die de feitelijlce elementen 
pTeciseet·t wam·op hij zijn beslissing 
gronclt, beantwoonlt aldus de conclusie 
wacwbij stt·ijdige feitelijlee elementen 
wonlen 'ltiteengezet ( 5). ( Grondwet, 
art. 97.) 

(ULENS, T. BELGISOHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 december 1963 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1350, 
1351, 1352 van het Bmgerlijk Wetboek, 
61, inzonderheid § 3, 65 en 66 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoiirdineerd bij bosluit van de 
Regent van 15 januari 1948, cloonlat het 
bestreden arrest beslist dat de geldsom
Inen die in de overeenkomsten van 
29 maart en 28 juli 1956 tussen eiser en 
mevrouw Vitry zijn bedongen als de prijs 

(3) Cass., 16 oktober Hl62, reclenen (Bull. 
en PAsiC., 1963, I, 209). 

Over het ptmt clat het hof van beroep soe
verein beoordeeit of c1e heropening van de 
debatten ai clan niet client te worden bevoien, 
raarlpl. oncler meer cass., 8 november 1965 
(ibicl., 1966, I, 316) on do in noot 3 aange
haalde arrestcn, evenais de noot, W. G. gete
kond, onder cass., 11 februari 1960 (ibid., 
1960, I, 677, in 't bijzoncler biz. 679, 2° kol. 
in fine). 

(4) Cass., 11 rnaart 1966 {Bull. en PAsrc., 
1066, I, 895) en 10 ja.nua1•i 1967 (Arr. cass., 
1967, blz. 564). 

(5) Oass., 21 maart 1967 (A1·r. cnss., 1967, 
biz. 909). 
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van de verkoop door eiser van zijn aan
delen in de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid " Ulens en 
Cie », in werkelijkheid ten belope van 
603.984 frank de prijs van eisers verzeke
ringsportefeuille vertegenwoordigen en 
deze beslissing rechtvaardigt op grond 
dat "verzoeker (thans eiser) tot op het 
tijdstip van de overdrachten der aan
delen, eigenaar gebleven is van zijn ver
zekeringsportefeuille en dat eerst ter 
gelegenheid van die overdracht aan het 
licht is gekmnen het bedrag van ver
zoekers bedrijfswinsten die nog niet onder 
de belasting waren gevallen ; niets in 
het onderhavig geval bewijst dat de 
prijs, door verzoeker verkregen en door 
de taxateur in. aanmerking genomen voor 
de berekening van de bedoelde aanslagen, 
de opbrengst is van de overdracht van 
de effecten zelf »,, tenuijl de directeur der 
belastingen in de niet-bestreden beschik
kingen van de in de zaak gewezen be
slissing integendeel had beslist dat " de 
verzekeringsportefeuille die de heer Fer
nand Ulens vroeger beheerde, vast en 
zeker op diens initiatief in het vermogen 
van de vennootschap is gekomen » ; « in
dien de 48 verkochte aandelen die in 
totaal 48.000 frank bedroegen bij de 
oprichting van de vennootschap ( ll juli 
1955) en ongeveer het gehele vennoot
schappelijk vermogen vertegenwoordig
den, tegen een prijs van 651.984 frank 
(maart-juli 1956) konden worden ver
kocht, dan is het omdat het vermogen 
van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid intussen (einde 
1955) vermeerderd was met de bedoelde 
actiefpost V erzekeringsportefeuille » ; « de 
verzekeringsportefeuille, zoals de indiener 
van het bezwaar terecht bevestigt en 
staande houdt, eigendom was van de 
vennootschap en dus niet in de prijs van 
de overdracht begrepen kon zijn " en 
" de overeenkomsten tussen de betrokken 
partijen, onder wie de overneemster 
mevrouw Vitry, geen twijfel laten om
trent het voorwerp van de overdracht, 
te weten de aandelen van de heer Ulens 
in de vennootschap ... », waaruit volgt 
dat 11et arrest het gezag van gewijsde 
van deze niet-bestreden beschikkingen 
van de beslissing van de directeur heeft 
geschonden (schending voomamelijk van 
de artikelen 1350 tot 1352 van het Bur
gerlijk \Vetboek), de bewijskracht van 
deze beslissing heeft miskend indien de 
feitenrechter heeft willen zeggen dat die 
beschikkingen er niet in voorkwamen 
(schending van de artikelen 1329, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) 
en het hof van beroep kennis heeft 

genomen van een betwisting die aan dit 
hof door eisers beroep niet was onder
worpen en door het bestuur niet kon 
worden onderworpen, zodat het de gren
zen heeft overschreden van het geschil 
dat wettelijk aanhangig gemaakt was 
en onwettelijk aan de fiscus meer heeft 
toegekend dan de beslissing van de direc
teur toeliet (schending voornamelijk van 
de artikelen 61, 65 en 66 van de gecoiirdi
neerde wet ten) : 

Overwegende dat blijkens de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
de aan de directeur der belastingen on
derworpen betwisting betrekking had op 
de aanslag van eisers bedrijfswinsten die 
aan het licht gekomen waren ter gelegen
heid van de verkoop aan mevrouw Vitry, 
op 9 maart en 28 juli 1956, van de aan
delen die hij bezat in de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid « Ulens en Qie , ; 

Overwegende dat de directeur beslist 
heeft dat deze inkomsten in de belasting 
vielen, op grond dat zij de waarde ver
tegenwoprdigden van een verzekerings
portefeuille door eiser op verborgen wijze 
in voornoemde vennootschap ingebracht 
en dat zij aan het licht gekomen waren 
bij de verkoop van de aandelen aan me
vrouw Vitry ; 

Overwegende dat het arrest eisers 
beroep tegen deze beslissing afwijst, op 
grond « dat de beweerde prijs van de 
overdracht der aandelen in werkelijkheid, 
ten belope van 603.984 frank, de prijs 
vertegenwoordigt, die Meyrouw Vitry 
betaald heeft voor de overdracht van de 
verzekeringsportefeuille van de verzoeker 
- thans eiser -, welke portefeuille niet 
belegd was in de . vennootschap Ulens 
en Qie "; 

Overwegende dat, onverschillig op 
welke gronden beide beslissingen rusten, 
het voorwerp van het geschil, in elk van 
de twee instanties, hetzelfde is en bestaat 
in de aanslag van de 1neerwaarde van de 
verzekeringsportefeuille die bij het ver
mogen van eiser is gebleken door de over
dracht van zijn aandelen aan mevrouw 
Vitry ; dat de directeur der belastingen 
en het hof van beroep zich ertoe beperkt 
hebben dezelfde verrichting op verschil
lende wijze te beoordelen en te benoe
men; dat derhalve het hof van beroep 
niet kennis heeft genomen van een be
twisting die aan dit hof nict was onder
worpen door eisers beroep en niet de 
grenzen heeft overschreden van het bij 
het hof wettelijk aanhangig gemaakte 
geschil; 

Overwegen.de dat de belastingen de 
openbare orde raken, zodat, om de be-
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lastingschuld vast te stellen het hof van 
beroep zelf de bewijskracht van de regel
matig voorgelegde gegevens der zaak in 
feite en in rechte moet beoordelen bitmen 
de grenzen van het aanhangige geschil ; 
dat dit hof niet gebonden is door de 
beoordeli:ngen van de beslissing van de 
directem', noch door de conclusies van 
de partijen; dat het, op andere gronden 

-dan die welke aangevoerd zijn in de be
slissin.g of in de conclusie van het bestuur, 
kan verklaren dat het beschikkende ge
deelte van de genoemde beslissil<g ge
rechtvaardigd is ; 

Overwegenc;le dat het hof van beroep 
slechts gebruik heeft gemaakt van zijn 
macht, als het eisers beroep ongegrond 
verklaart, omdat het bedrag van zijn 
becl.rijfswinsten die gebleken zijn ter 
gelegenheid van de overdracht van zijn 
aandelen, de waarde vertegenwoordigde 
van zijn verzekeringsportefeuille waar
van hij eigenaar was tot op het tijdstip 
van deze overdracht, ofschoon de beslis
sing van de directeur aannam dat deze 
portefeuille aan de vem<ootschap " Ulens 
en Cie " overgedragen was ; 

Overwegende dat het genoemde hof 
niet op de beslissing van de directeur 
heeft gestelmd en deze niet heeft ge'inter
preteerd, zodat het de bewijskracht ervan 
niet heeft klmnen schenden ; dat het 
arrest eve~<min een schending inhoudt 
van het gezag van gewijsde dat het mid
del toeschrijft aan de beoordelil<gen van 
de beslissing van de directeur die door 
het arrest niet zijn aangenomen ; dat, 
als het arrest afwijzend beschikt op eisers 
beroep tegen de beslissing van de direc
teur, die op andere gronden diens recla
matie verworpen had, het aan het bestuur 
niet meer heeft verleend dan de genoemde 
beslissing toeliet ; 

Dat het middel niet kan worden aan: 
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schendillg van artikel 2 van het decreet 
van 20 juni 1831 op de drukpers en van 
de rechten der verdediging, doonlat, hoe
wei partijen het eens zijn geweest om te 
zeggen, zoals de directeur had beslist, dat 
eiser zijn verzekeringsportefeuille in 1955 
aan de personenv8lmootschap 1net be
perkte aansprakelijkheid " Ulens en Cie '' 
had overgedragen en dat het door hem 
il1 1956 van mevrouw Vitry ontvangen 
bedrag de prijs was van de verkoop van 
zijn aandelen n< de genoemde vennoot
schap, het bestreden arrest n<tegendeel, 
ambtshalve zonder de heropening van 
de debatten te hebben bevolen, beslist 
dat eiser zijn portefeuille niet aan de 

vennootschap had overgedragen, dat de 
door mevrouw Vitry betaalde prijs voor 
een deel de prijs was van de verkoop van 
genoemde portefeuille en dat " niets 
in het onderhavig geval bewijst dat de 
prijs, door verzoeker verkregen en door 
de taxateur in aanmerking genomen voor 
de berekening van bedoelde aanslagen, 
de opbrengst is van de overdracht van 
de effecten zelf ,, te?'Wijl, il1zake belas
tingen, wanneer partijen het eens zijn, 
het hof van beroep een op feitelijke gege
vens berustende betwistil1g of middel 
ambtshalve niet kan opwerpen, zonder 
de partijen te hebben verzocht over deze 
gegevens te concluderen en te pleiten 
en de dienaangaande il1 lllm bezit zijnde 
stukken over te leggen, waaruit volgt 
dat het arrest, dat zulks niet heeft gedaan 
en de heropenil1g van de debatten niet 
heeft bevolen, de rechten der verdediging 
geschonden heeft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste middel volgt dat het geschil 
dat aan de directem' der belastingen werd 
onderworpen en door hem werd beslecht, 
hetzelfde is als dit waarover het hof van 
beroep uitspraak heeft gedaan op het 
beroep van eiser ; dat derhalve dit hof 
niet ambtshalve kennis heeft genomen 
van een betwisting, zoals het middel 
beweert; 

Overwegende dat, blijkens het arrest, 
om te beslissen dat eiser zijn portefeuille 
niet aan de vennootschap << Ulens en 
Cie " had overgedragen, dat de door 
mevrouw Vitry betaalde prijs voor een 
deel de prijs was van genoemde porte
feuille en dat niets bewijst dat die prijs 
de opbrengst is van de overdracht van 
de effecten zelf, het hof van beroep steunt 
op " de feiten van de zaak " die het gelet 
op " de gegevens van het administratief 
onderzoek " verklaart vast te staan ; 

Overwegende dat, nu het hof van be
roep tot plicht had de regelmatig over
gelegde gegevens van de zaak, in feite 
en n< rechte, bilu<en de perken van het 
geschil, zelf te beoordelen, zonder daarbij 
te worden beperkt door de beslissil1g van 
de directeur of door de conclusies van de 
partijen, en nu eiser had kunnen conclu
deren en pleiten over de regelmatig over
gelegde gegevens waarop het arrest ge
grond is, het hof van beroep niet verplicht 
was de heropening van de de batten te be
velen en de rechten der verdedigil1g niet 
heeft geschonden door an<btshalve een 
middel dat de aanslag rechtvaardigt, aan 
te voeren zonder de heropenil1g van de 
de batten te bevelen; 
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Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1315, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 25, inzonderheid 
§ 1, 27, inzonderheid § 1, en 55, inzonder
heid § 1; van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastixtgen, gecoiirdineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948, cloonlat het bestreden arrest in een 
ambtshalve aangevoerd middel beslist 
dat eiser tot op het tijdstip van de over
dracht van zijn aandelen van de perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid « Ulens en Cie " eigenaar ge
bleven is van zijn verzekeringsporte
feuille, dat in werkelijkheid de beweerde 
prijs van de overdracht van de aandelen 
ten belope van 603.984 frank de prijs 
vertegenwoordigt die. mevrouw Vitry 
voor de overdracht van eisers portefeuille 
had betaald en die niet in de vennoot
schap « Ulens en Cie " was belegd, dat 
eiser « regeli:ngen had getroffen. 011:1 zijn 
verzekeringsportefeuille door deze ven
nootschap te doen beheren" en dat hij, 
onder een zorgvuldig gewekte schijn, de 
belasting had pogen te ontduiken, welke 
beslissing bet arrest afleidt uit de « gege
vens van het administratief onderzoek ,, 
nit de « mnstandigheden van de zaak " 
en nit het feit dat « niets in het onder
havige geval bewijst dat de prijs, door 
verzoeker verkregen en door de taxateur 
in aanm.erking genmnen voor de bereke
ning van de bedoelde aanslagen, de op
brengst is van de overdracht van de 
effecten zelf ,, te1·wijl die feitelijke om
standigheden waarvan het arrest gewag 
maakt, geen rechtvaardiging kunnen zijn 
voor de gevolgtreldcing die de feiten
rechter daaruit afleidt, en integendeel 
bewijzen dat de vennootschap wel eige
naar geworden was van de verzekerings
portefeuille van eiser en dat deze in 1956 
aan mevrouw Vitry niet deze portefeuille 
die de eigendom van de vemlootschap 
was geworden had overgedragen, 1naar 
wel zijn aandelen, waaruit volgt dat de 
feitenrechter de door hem aangevoerde 
verdichting niet afgeleid heeft nit re
delijke vermoedens (schending inzon
derheid van de artikelen 1349 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek); door, op 
grond van niet ter zake dienende rede
nen te weigeren hun gevolg te geven aan 
de akten waarhij eiser zijn portefeuille 
aan de vennootschap had overgedragen, 
en aan de overeenkon1.sten van 29 1naart 
1956 en 26 juli 1956, luidens welke de 
prijs van 651.984 frank niet als tegen-

waarde van de verzekeringsportefeuille 
bedongen was maar wel van de aandelen, 
het arrest de bewijskracht van deze akten 
en overeenkomsten heeft geschonden 
(schending inzonderheid van artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); door te beslissen dat niets 
in het onderhavige geval bewijst dat de 
prijs die eiser heeft verkregen, de op
brengst is van de overdracht der effecten, 
het arrest de bewijslast heeft omgekeerd 
(schendi11.g inzonderheid van de artike
len 55 van de gecoiirdineerde wetten en 
1315 van het Burgerlijk Wetboek) en 
de bewijskracht van de schriftelijke con
tracten van 29 maart en 26 juli 1956 
heeft miskend (schending inzonderheid 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Bmgerlijk Wetboek), zodat geen 
enkele van de redenen van het arrest een 
wettelijke rechtvaardiging inhoudt voor 
de stelling dat de door eiser ge'inde bedra
gen de belastbare prijs waren van de 
overdracht van zijn verzekeringsporte
feuille (schending inzonderheid van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 25 en 27 
van de gecoiirdineerde wetten) : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder deswege te worden hestreden, dat 
eiser houder was van 48 van de 50 aan
delen van de vem1.ootschap « Ulens en 
Cie ,, dat de beweerde overdracht van 
zijn verzekeringsportefeuille aan de ge
noemde vennootschap geschied is zon.der 
vergoeding, dat de waarde van deze 
portefeuille niet ingeschreven is in de 
boeken van de vennootschap en dat eisers 
aandelen, ieder op 1.000 frank geschat 
hij oprichting van de vennootschap op 
11 juli 1955, in maart en in juli 1956 aan 
mevrouw Vitry overgedragen zijn tegen 
de prijs van 13.583 frank ieder, ofschoon 
de vennootschap praktisch eerst in de
cember 1955 gewerkt heeft; 

Overwegende dat, in zijn soevereine 
heoordeling van deze feitelijke elementen, 
het hof van beroep nit deze vermoedens 
heeft kunnen afleiden dat eiser tot op het 
tijdstip van de overdracht van zijn aan
delen aan mevrouw Vitry eigenaar geble
ven was van zijn verzekeringsportefeuille 
en hem door de vennootschap had doen 
heheren, dat de overdracht van die aan
delen de overdracht van zijn verzeke
ringsportefeuille verborg, dat in >Verke
lijkheid de prijs van de overdracht van 
de effecten voor een deel de prijs ver
tegenwoordigde van de overclracht van 
de portefeuille en dat door deze verdich
ting en onder een zorgvuldig gewekte 
schijn eiser de belasting heeft pogen te 
ontduiken ; 
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Overwegende dat het hof van beroep, 
aldus uitspraak doende, de bewijskracht 
van de akten van « overdracht " van de 
portefeuille en van de verkoopovereen
komsten van de aandelen niet heeft ge
schonden en de bewijslast niet heeft 
omgekeerd ; dat hot zijn beslissing dat 
de door eiser gei:nde bedragen voor eon 
deel de prijs warcn van de overdracht 
van zijn verzekeringsportefeuille aan 
mevrouw Vitry wettelijk gerechtvaardigd 
heeft; 

Dat hot middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over hot vierde middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doo1·dat hot bestreden arrest 
beslist dat « niets in hot onderhavigc 
geval bewijst dat de prijs door verzoeker 
verkregen ... een met persoonlijke mn
standigheden verband houdende waarde 
is ; ... dat verzoeker niet hot bcwijs le
vert van de juisthcid van zijn schatting 
die ertoe strekte te doen aannemen dat 
de gcnoemdc portefeuille slechts eon 
waarde van 480.000 frank had; dat de 
andere overwegingen, door verzoeker bij 
conclusie subsidiair ontwikkcld betref
fende de ram:ing van de waarde van 
de portefeuille, goon" grond kunnen op
leveren voor zijn beweringen ,, teTwijl 
doze overwegingen van algemene aard 
geen passend antwoord zijn op eisers 
conclusie waarin op nauwkeurige en om
standige wijze wercl betoogd « dat voor 
de vaststelling van de waarde van eon 
portefeuille normaal rekening wordt ge
houden 1° met de opbrcngst, 2° met de 
omstandigheid dat de prijs volledig kan 
worden afgeschreven ... ; de opbrengst 
zeer weinig aanzienlijk was ; bedoelde 
portefouille immers aan verzoeker bruto 
heeft opgebracht 155.183 frank in 1953, 
141.598 frank in 1954 en 185.040 frank 
in 1955, welk laatste bedrag trouwens 
slechts verkregen is door de medewerking 
van de zoon lliens in de zaken, dit wil 
zeggen door een merkelijke vermeerde
ring van algemene kosten, aangezien 
laatstgenoe1nde niet voor niets kon wer
ken ; als norm voor de schatting van 
eon vorzekeringsportefeuille de son1 geldt 
van de brutocommissies over de laatste 
drie jaren; tegen hot aldus verkregen 
bedrag ( dat rekening houdt met aile 
voormelde in aanmerking komende ge
gevens) de verzeker:ingsmaatschappijon 
portofeuillos kopon, namolijk ingeval eon 
makelaar komt te ovorlijdon zonder erf
gonaam of rochtverkrijgonde na te laten 
die bekwaam is of verlangt die porte
fouillo te exploiteron; bedoolde porte-

feuille, in de ondorstelling clat hij in het 
bezit van eon beroepsvorzokeraar goko
mon was onder de hiervoren aangegcven 
normalo afschrijvingsvoorwaarclen, dus 
ton hoogste 480.000 frank waard was ... ; 
vorzooker eon uitvoerige uiteenzotting 
heoft gcgovon over de ongowono omstan
dighodon waarin movrouw Vitry hom 
heofb voorgostold zijn aandclen in do por
sonenvennootschap 1not boporkto aan
sprakolijkhoicl " Ulons en Cie » to kopon ; 
laatstgonoomde zclf onder edo gozogd 
hooft hoe zij had gehandolcl on welko haar 
bewocgroclonon waron gowcest; haar vor
klaringen bevestigd zijn door hot admi
nistratiof ondorzook blijkons hetwolk allo 
vorzekoringsmaatschappijen vorklaren 
dat zij niot goraadpleogd worden omtront 
de waardo van do vorzekeringsporto
fouille en zelfs dat het hun niot bokcnd 
is dat movrouw Vitry do hoer Ulens aan 
hot hoofd van do vennootschap hooft 
vorvangen ; het dus zeker is dat movrouw 
Vitry hot van haar govraagde bodrag 
heeft botaald, niot omdat dit bedrag 
ovoreonstemcle met do waardo van hot 
aangekochte good, maar OlTldat zijzelf 
in eon van die typische vrouwelijke op
wellingen overtuigd was clat hot geluk 
en de toekomst van haar kind eisten dat 
zij te allen kostc eigcnares van do zaak 
zou worden » : 

Overwegende dat eiser subsidiair bij 
conclusic beweerde dat de aan de verze
keringsportefeuille toegekendo waardc 
voor eon deel eon ITlot persoonlijke om
standighedon vorband houclende waarclc 
vertegenwoordigdo, maar dat do worke
lijko waarde afhankelijk was van de op
brengst van do portefeuillo en van do 
afschrijvingsmogelijkheden, on dai de 
overdracht geschied was onder ongewone 
omstandigheden ; 

Overwegende dat hot arrest erop vvijst 
« dat niots bowijst ... dat de prijs door 
vorzooker (thans eisor) verkregen en door 
de taxatour in aanmerking genmnen, een 
met persoonlijke omstandigheden ver
band houdondo waarclo vortegenwoordigt, 
dat niets bowijst dat de aankoopprijs van 
de portefeuille door de koper niet zal 
kunnon worden afgeschreven on dat 
zulks niet zou mogelijk geweost zijn onder 
do normale omstandigheden van eon 
echte aankoop ; dat verzoeker niet hot 
bewijs levert van de juisthoid van zijn 
schatting die crtoo strekt te docn aan
nmnen dat genoemde portofeuille slechts 
480.000 frank waard was, dat de an
dere overwegingen door verzocker ont
wikkold .. . goon grondsiag ktmnen op
leveren voor zijn bewer:ingen ; dat de 
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"typisch vrouwelijke opwellingen "waar
van verzoeker gewag 1naakt, vree1nd 
schijnen te zijn aan de onderhavige zaak 
waarin alles erop wijst dat verzoeker, 
gedreven door de zorg om zijn zaken zo 
g9ed mogelijk voor zich zelf en voor zijn 
gezin te behartigen, onder een zorgvuldig 
gewekte schijn de belasting heeft pogen 
te ontduiken " ; 

Overwegende dat het arrest aldus om
standig verantwoorde stellingen voor
draagt, die gericht zijn tegen de stellingen 
door eiser in zijn conclusie ontwikkeld ; 

Dat het arrest aldus voldaan heeft aan 
het vormvereiste, aan de rechter opgelegd 
bij artikel 97 van de Grondwet waarvan 
de schending wordt ingeroepen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

10 oktober 1967.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, raadsheer waarne
n.wnd voorzitter. - Verslaggever, H. de 
Waersegger. - Gel·~jkluidencle conchtsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, HH. Baltus (van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel) en Fally. 

2e KA.lVIER. - 10 oktober 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. WET VAN 

15 JULI 1959 TOT TIJDELIJKE WIJZIGING 
VAN HET AANSLAGREGIJVIE DER JVIEER

WAARDEN, MET HET OOG OP HET BE

GUNSTIGEN VAN AANVULLENDE BELEG
G-!NGEN. - BEDRIJFSUITRUSTING. -

BEG RIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - DIRECT!!) 
BELASTINGEN. -MID DEL WAARBIJ EEN 
GEBREK AAN ANTWOORD OP DE OON

OLUSIE WORDT AANGEHAALD. - CON

OLUSIE DIE NIET IS OVERGELEGD TOT 
STAVING VAN DE VOORZIENING. -BE

STREDEN BESLISSING vVAARBIJ EEN 

(1) De bewoording « bedrijfsuitrusting" is 
overgenomen uit artikel 27, § 2bis, litt. a, van 
de gecoordineerde wet ten betreffende de in
komstenbelastingen en heeft dczelfde bete
kenis in artikel 1 van de wet van 15 juli Hl59 
tot tijdelijke wijziging van het aanslagregime 
der meerwaarden n~1et het oog op het begunsti-

BE"''ERING VAN ElSER WORDT AANGE
HAALD EN PASSEND WORDT BEANT
WOORD. - MIDDEL DAT DIENAAN

GAANDE FEITELIJKE GRONDSLAG JVIIST 
EN NIET ONTVANKELIJK IS TEN AANZIEN 

VAN DE BE~RINGEN WAARVAN DE BE

SLISSING GEEN GEWAG lVIAAKT. 

1° De bedrij fsuit?'Usting bedoelcl bij a?·ti
lcel 1 van cle wet van 15 juli 1959 tot 
tijclelijlce wijziging van het aanslag
?·egime cler rneenvaa?·clen met het oog 
op het beg1mstigen van aanvullencle 
beleggingen bestaat 'ttit de gezamenl~jlce 
werlctuigen en toestellen die noodzalcelijlc 
zijn voo?' een exploitatie, met 'ttitshti
ting van elk onlichamelijlc activabestancl
deel (1). 

2° T•V annee?' inzalce cli·recte belastingen eise?' 
in cassatie een gebrelc ctan antwoonl 
op z~jn concl1tsie aanvoert, cloch geen 
echt verlclaanl afschrift e1•van ove1·legt, 
mist het rniclclel feitelijlce g1·onclslag in 
zove?' het betrelclcing lweft op een bewe1·ing 
van eise?' wam·van het best1•eden a?'?'est 
gewag maalct en waa?'Op het passend 
antwoonlt, en is het rniddel niet ont
vankel~jlc in- zove1· het bet1·eklcing heeft 
op ancle1·e beweringen die in het arrest 
niet voorlcomen (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « T. 0. l\1. 

OARS,, T. BELGISOHE STAAT, JVIINISTER 

VAN FINANOLEJN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 december 1964 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 1 van de wet 
van 15 juli 1959 tot tijdelijke wijziging 
van het aanslagregi1ne der meerwaarden, 
doorclat het bestreden arrest verldaart dat 
het recht tot exploitatie van de autobus
dienst dat de eisende vennootschap voor 
een bepaalde tijd van de Nationale maat
schappij der Belgische spoorwegen had 
verkregen, voor deze vemlootschap, hoe
wei zij personenvervoer per autobus ten 

gen van aanvullende beleggingen. Raadpleeg 
het verslag van de Commissie van financicn 
bij de Senaat (Pm·l. Hand., Senaat, zitting, 
1957-1958, nr 345). 

(2) Cass., 19 maart 1963 (Bull. en PAsro., 
1963, I, 788) en noot 1; 29 juni 1965 (ibid., 
1965, I, 1185). 
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doel heeft, geen bestanddeel is van haar 
« bedrijfsuitrusting >> in de zin bedoeld 
door de in het middel vermelde bepaling, 
op grond dat het een onlichamelijk be
standdeel van haar activa betreft, terwijl 
de uitrusting van een onderneming wordt 
gevormd door alle goederen die middelen 
voor haar zijn om haar activiteit uit te 
oefenen ; de in het middel bedoelde be
paling geen onderscheid maakt naar go
lang van de lichamelijke of onlichame
lijke aard van die goederen en in hot 
onderhavig geval hot arrest niet betwist 
dat het recht om reizigers te vervoeren 
op de in concessie gegeven lijn voor de 
exploitatie van de activiteit van cisores 
op die lijn even noodzakelijk was als de 
voor dat vervoer gebruikte autobussen 
zelf, noch dat dit recht noodzakelijk was 
als eon « exploitatiemiddol >> : 

Overwegende dat eiseres ten onrechte 
staande houdt dat de term « uitrusting >> 

alle goederen insluit die middelen voor 
haar zijn ,om haar activiteit uit te oefenen, 
zonder onderscheid te maken naar gelang 
van de lichamelijke of onlichamelijke 
aard ervan; 

Overwegende dat onder uitrusting wor
den verstaan de gezmnenlijke werktuigen 
en toestellen die noodzakelijk zijn voor 
een exploitatie, welke bepaling op zich
zelf elk onlichamelijk bestanddeel uit
sluit; 

Dat de economic van artikel 1 van 
de wet van 15 juli 1959 hot feit bevestigt 
dat hot woord uitrusting in de gewone 
betekenis is gebruikt; 

Dat immers uit het feit dat de wetge
ver de verschillende exploitatiemiddelen 
waaraan hij belastingvrijdom toekende, 
op beperkende wijze, door nadere bepa
ling en mits onderscheiding onder hen, 
heeft opgesomd, volgt dat al die middelen 
niet zonder onderscheid i~1 aanmerking 
kon1en; 

Dat uit de bewoordingen van de wet
gever, die trouwens overgenmnen zijn 
uit artikel 27, § 2bis, litter a a, van de 
gecoordineerde wetten blijkt dat hij een 
onderscheid heeft gemaakt, tussen ener
zijds sommige lichamelijke vormogens
elementen, zoals de immobilien en de 
uitrusting, en anderzijds sommige onli
chamelijke vermogensbestanddele:n, zoals 
de participaties en waarden in porte
feuille; 

Overwegcnde dat uit die beschouwin
gen volgt dat de term « uitrusting " uit
sluitend betrekking heeft op lichamelijke 
produktiemiddelen en dat de feitenrech
ter rnet reden eon recht niet heeft gelijk
gesteld met die middelen ; 

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

de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwot, 1319 en 1320 van hot Bur
gerlijk Wetboek, cloordat hot bestreden 
arrest afwijzend beschikt op de conclusie 
van eiseres die hierop is gestound dat de 
adnm1istratie, door te aanvam'don dat 
hot « exploitatierecht '' vatbaar was voor 
afschrijving, noodzakelijk had erkend 
dat doze onlichamelijke activapost een 
« bedrijfsuitrustir1g >> was, en zulks op 
grond alleen dat « de afschrijving niet 
tot gevolg heeft hot lichamelijk of on
lichmnelijk karakter van de afgeschrevon 
activapost te wijzigen "• tMwijl uit hot 
middel gegrond op de afschrijvin~ die 
de administratie had aangenomon, erseres 
niet wilde afleiden dat hot « exploitatie
recht >> eon lichamelijk good en als zoda
nig eon « bodrijfsuitrusting >> was, maar 
integendeel dat eon « bedTijfsuitrusting " 
onlichamelijke goederen kon omvatten, 
zodat hot arrest althans ~1iet met eon 
passende reden antwoordt op de con
clusie (schending van artil~el 97 van de 
Grondwet) en de bowijskracht ervan 
miskent (schending van de artikelen 1319 
en 1320 van hot Burgerlijk •Wetboek) : 

Overwegende dat voormolde conclusie 
niet aan hot Hof is voorgelegd en dat 
hot arrest passend antwoordt op de grief 
betTeffende de afschTijving, zoals hot die 
overneen1t ; 

Dat hot middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die Tedenen, verwerpt de voor
ziening ; verooTdeelt eiseres in de koston. 

10 oktober 1967.- 2e kamer.- Voo1'
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzittor. - Ve1·slaggeve1', H. Va
lentin. Gelijkhticlencle conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Gothot (van de balie bij 
hot Hof van beroep te Luik) en Fally. 

Ie KAMER.- 12 oktober 1967. 

10 CASSATIE. - RECHTSPLEGING. 
BURGERLIJKE ZAKEN.- VOORZIENING 
DOOR TWEE PARTIJEN INGESTELD TE
GEN DEZELFDE BESLISSING.- SAlliEN

VOEGING. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - MID DEL DAT DE 
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WETTELIJKHEID VAN EEN VEROORDE
LING BETWIST IN ZOVER ZE EEN VER
OORDELING «IN SOLIDUJ\'I J> IS. - VER
OORDELING « IN SOLIDUJI'[ >> GEVRAAGD 
DOOR DE OORSPRONKELIJKE EISER. -
WETTELIJKHEID VOOR DE FEITENRECH
TER NIET BETWIST. - NIEUW JI'[IDDEL. 

3° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MID DEL DAT AAN DE 
BESTREDEN BESLISSING VERWIJT DE 
REGEL BETREFFENDE HET GEZAG VAN 
HET RECHTERLIJK GEWIJSDE IN STRAF
ZAKEN VERKEERDELIJK TE HEBBEN 
TOEGEPAST.- WETSBEPALING WELKE 
DIENT AANGEDUID TE WORDEN. 

4° GEMEENTE.- WET VAN 16-24 AU
GUSTUS 1790, TITEL XI, ARTIKEL 3, 1°. 
- DRAAGWIJDTE. 

5° WEGEN.- GEJ\'IEENTEOVERHEID.
VERPLICHTING 011'[ DE VEILIGHEID VAN 
DOORGANG IN DE STRATEN TE VERZE
KEREN. - VERPLICHTING DIE ZELFS 
GELDT VOOR DE OPENBARE WEGEN 
DIE DE GEJI'[EENTE DOORKRUISEN EN 
AAN DE STAAT BEHOREN. 

1° H'annee?' twee pa1·tijen zich in cassatie 
voo1·zien tegen clezelfcle beslissing, kun
nen beicle voo1·zieningen worden samenge
voegcl (1). (Besluit van 15 maart 1815, 
art. 2.) 

2° Is nieuw en clm·halve is niet ontvankelijk 
het miclclel, voo1·gecl1·agen tot staving 
van een voo1·ziening in bu1·geTlijke zalcen, 
clat afgeleicl worclt hieruit clat cle ten 
laste van eiser ~titgesp1·olcen ve?'OO?'cleling 
onwettelijlc in solidum is ~titgesp1·olcen, 
wannee1· cle?·gelijlce ve?'001'cleling door cle 
001'SP1'onlcelij ke eiser wenl gem·aagcl en 
cle wettelij kheicl e1·van voo1· cle feiten-
1'echter niet betwist we1·cl (2). 

3o Het miclclel clat, in b~t1'ge1•lijlce zalcen, 
de 1·echte1' verwijt de regel bet1·efjencle 
het gezag van het 1'echte1·l~jk getv~jscle 
in stmfzaken ve1·kee1·clelijlc te hebben 
toegepast moet als geschonden wetsbe
paling aTtilcel 4 van de wet van 17 ap1·il 
1878 bevattencle de voomfgaande titel 
van het TVetboek van strajvonle1·ing aan
chticlen ( 3). 

4° A1·tilcel 3, 1°, van titel XI van de wet 

(1) Cass., 15 december 1966 (A1'1', cass., 
1967, blz. 489); men vergelijke cass., 12 sep
tenlber 1967, 'sttp1·a, blz. 55. 

(2) Raadpl. cass., 3 maart 1960 (Bt<ll. en 
PAsro., 1960, I, 768). 

(3) Raadpl. cass., 24 juni 1926 (Btdl. en 
PAsiO., 1927, I, 23); 10 oktober 1929 (ibid., 

van 16-24· a~tgustus 1790 bedoelt in 'tal
gemeen al de domeinen waarin de ge
meenteove1·heden hun waakzaamheid 
moeten ttitoefenen. 

5° De ve1·plichting van de gerneenteove1·heicl 
orn de veiligheicl van cle clooTgang in 
cle stmten te verzelceren gelclt zelfs voo1· 
cle gecleelten van cle openbm·e wegen die 
aan de Staat beho1·en en de gemeente 
doork?·~tisen ( 4). 

(GEJI'[EENTE YVOIR, T. NAAJI'[LOZE VEN
NOOTSCHAP « LE FOYER >> ; BELGISCHE 
STAAT, T. NAAJ\'ILOZE VENNOOTSCHAP 
« LE FOYER>>.) 

ARREST. 

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

Overwegende dat de onder nummers 
4201 en 4206 i:ngeschreven voorzieningen 
tegeri hetzelfde arrest gericht zijn ; dat 
bij toepassi:ng van artikel 2 van het be
sluit van de Soeverei:ne Vorst van 
15 maart 1815, houdende het organisch 
reglen:.tent van de rechtspleging in cas
satie, ze samengevoegd moeten worden,; 

I. Op de voorziening van de Belgische 
Staat : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382, 1383 
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, doorclat het bestre
den arrest beslist dat eiser en de gemeente 
Yvoi:r onder elkaar en met Zacharias 
mede aansprakelijk moeten verklaard 
worden voor het ongeval van 6 april1961 
en in soliclwrn aansprakelijk voor de door 
het slachtoffer geleden schade in de mate 
van wat hen ten opzichte van Zacharias 
ten laste valt, op grand « dat met inbreuk 
op artikel 95, 3°, van het koninklijk be
sluit van 8 april 1954, zoals het op de 
dag van het ongeval van kracht was, een 
teken nr 2 aanwezig was, hetwelk op het 
kruispunt waarop de aartrijding heeft 
plaatsgehad het gedrag van de wegge
bruiker die van Dinant naar Namen rijdt 

1929, I, 322); 9 september 1963 (ibid., 1964, 
I, 27); 22 april 1966 (ibid., 1966, I, 1064) en 
25 mei 1967, redenen (A1'1'. cass., 1967, 
blz. 1174). 

(4) Cass., 20 december 1951 (Bt<ll. en PA
sro., 1952, I, 204); raadpl. cass., 19 oktober 
1953 (ibicl., 1954, I, 109) en 14 juni 1956 (ibicl., 
1956, I, 1128). 
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moet bepalen, dit is het gedrag van de 
gebruiker van een voorrangsweg, dat de 
onbetwistbare font dus niet uitsluitend 
ligt in het niet regelmat:ig aanbrengen 
van de omgekeerde driehoek ter hoogte 
van de overweg, doch in het gebrek aan 
correlatie tussen de twee tokens " en " dat 
het ongeval n:iet had plaatsgehad indien 
het teken ur 2 niet aangebracht was daar 
waar Dumont de Chassart (het slacht
offer) het zag en er de bedrieglijke over
tuiging uit afleidde veilig te zijn, hetgeen 
zijn gedrag bepaalde ... ; dat Zacharias, 
die langzaam van de overweg kwmn ge
reden en dan bleef stilstaan, door Dumont 
de Chassart gezien en gemakkelijk ver
meden was geweest indien hij zelf zijn 
vaart verminderd had en bereid was go
weest een voorrang van rechts te ver
lenen waar niets hem deze als niet-be
staande kon doen beschouwen ,,, zodat 
« fout, schade en noodzakelijk oorzake
lijk verband " verenigd zijn, tenuijl het 
plaatsen van een teken nr 2 op de door 
het slachtoffer bereden weg, het niet 
regelmatig aanbrengen van de omge
keerde driehoek op de door Zacharias 
gevolgde weg en het gebrek aan corre
latie tussen de twee tokens, dat eruit 
kan volgen, zonder oorzakelijk verband 
zijn geweest met het ongeval, zoals be
weerd werd in de conclusie die voor eiser 
voor het hof van beroep is genomen, in
dien " Zacharias het niet verkeerd voor
had betreffende de verkeerstekens die, 
naar hij dacht, hem verplichtten voorrang 
te verlenen aan de weggebruikers van de 
weg Dinant-Nam.en ,, en het arrest, verre 
van vast te stollen dat het niet zo is go
weest, integendeel erop wijst " dat het 
weinig bslang heeft dat Zacharias al dan 
niet is misleid geweest door de verkeers
tekens welke op het ogonblik van de 
feiten op de door hem gebruikte weg 
aanwezig waren ,, zodat de beslissing op 
vaststellingen steunt waaruit het hof 
van beroep wettelijk noch logiseh hot 
bostaan heeft kunnen afleidon van een 
:noodzakelijk oorzakelijk verband tussen 
de eiser ten laste gelegdo fout en het 
ongeval waarvoor het hof hem godeolte
lijk in sol1:chm~ aansprakelijk stelt en niet 
op passende wijze de conclusie van eiser 
beantwoordt : 

Overwegende dat, daar hot teken nr 2 
op een openbare weg slechts mag worden 
aangebracht indien do . andere . op het 
desbetreffende kruispunt uitlopende we
gen van hot teken nr 1a of 26 voorzien 
zijn, het door het arrest vastgestelde 
feit dat het tekon nr 1a om·egelmatig 
aangebracht werd tot gevolg heeft dat 

het teken nr 2 eveneens onregclmatig 
geplaatst was ; 

Dat het hof van beroep soeverein in 
feite beslist dat hot ongeval te wijten 
is aan de onwettelijke aanwezigheid van 
het teken nr 2, hetgeen aan het slacht
offer de bedrieglijke zekerheid heeft ge
geven voorrang te genieten ; 

Dat het hof van beroep, dat op de 
conclusie van eiser passend antwoordt, 
aldus wettelijk heeft kunnen beslissen 
dat het feit dat Zacharias al dan niet 
is misleid geweest door het niet regel
matig aangebracht teken nr 1a zonder 
belang is, daar het ongeval te wijten was 
aan het gedrag van hot slachtoffer, welk 
gedrag gewettigd was door de eveneens 
Olll'egelmatige aanwezigheid van het to
ken nr 2; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1213, 1214, 
1249, 1251, inzonderheid 3°, 1382 en 
1383 van het Durgerlijk; Wetboek, van 
het algemeen rechtsbeginsel naar luid 
waarvan hij die een schade vergoed heeft 
het recht heeft om van elke andere dader 
van die schade zijn bijdrage tot die ver
goeding te bekomen, en van artikel 97 
van de Grondwet, cloonlat het bestreden 
arrest, rechtdoende op de rechtsvordering 
van verweerster, die in de rechten is 
getreden van haar vorzekerde welke aan
sprakelijk is gesteld voor de schadelijke 
gevolgen. van een ongeval, eiser en de 
gemeente Y voir veroordeelt, ieder voor 
het geheel, om aan verweorster de drie 
vierden te betalen van het door deze 
laatste uitgekeerd bedrag, en ze in soli
dum in de kosten van beide instanties 
veroordeelt, op grand dat eiser en de 
gemeente Yvoir onder elkaar en met de 
verzekerde van verweerster medeaanspra
kelijk zijn voor het ongeval van 6 april 
1961, te1'wijl de verplichting om de gehele 
schade te vergoeden slechts ten opzichte 
van het slachtoffer bestaat, maar daaren
tegen: de schuld tussen de mededaders van 
de schade verdeeld wordt volgens de 
zwaarte van de respectievelijke fouten of 
in de mate dat ze tot het verwekken van 
de schade hebben bijgedragen : 

Overwegende dat verweorster eiser 
gedagvaard heoft om " zich te horen ver
oordelen, hoofdelijk met de gemeente 
Yvoir en, in elk geval, in solidum ieder 
voor het geheel, om haar de drie vierden 
terug te betalen van de schadevergoe
dingen die ze heeft moeten of nog zal 
moeten uitkeren ingevolge het verkeers-
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ongeval dat op 6 april 1961 te Yvoir heeft 
plaatsgehad >> ; 

Dat eiser in zijn conclusie het verweer 
dat in het middel uiteengezet is en het
welk geen bepalingen van openbare orde 
raakt, niet tegengeworpen heeft ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

II. Op de voorziening van de gemeente 
Yvoir : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320, 1350, 1351 van het Burgerlijk Wet
hoek en van de regel van het rechterlijk 
gewijsde, gehuldigd bij de artikelen 13 
van de wet van 17 april 1878 en 360 van 
het Wetboek van strafvordering, van ar
tikel 97 van de Grondwet, van de rechten 
van de verdediging en van artikel 6 van 
het Verdrag van 4 november 1950 tot 
bescherming van de rechten van de Mens 
en de fundamentele vrijheden, goedge
keurd door de wet van 13 mei 1955, 
doo?"dat het bestreden arrest, dat nit
spraak n1.oest doen over een rechtsvorde
ring door verweerster, als verzekeraar van 
Zacharias ingesteld en strekkende tot ver
oordeling van eiseres, de gemeente Yvoir, 
en van de Belgische Staat om aan ver
weerster de drie vierden terug te betalen 
van de bedragen die deze uitgekeerd had 
of zou moeten uitkeren als vergoeding 
voor de schade geleden door Dumont 
de Chassart, slachtoffer van een verkeers
ongeval waarvoor Zacharias aansprake
lijk is verklaard, voor recht zegt dat 
eiseres zowel als de Belgische Staat ten 
belope van drie vierden voor de scha
delijke gevolgen· van het ongeval aan
sprakelijk waren, en eiseres veroordeelt 
o1n aan verweerster de hoofd.som van 
772.500 frank te betalen, deze beslissing 
grondt onder meer op het feit dat een 
arrest van het Hof van beroep te Luik 
van 31 juli 1961 (door een materiele ver
gissing opgegoven als dagtekenend van 
28 mei 1962) definitiof en e1•ga omnes be
slist heeft, in de zaak van het openbaar 
ministerie tegen Zacharias, dat het teken 
dat gebiedt voorrang te verlenen, aan
gebracht dichtbij de overweg, op de weg 
die van het centrum van Yvoir komt 
en aan de fahriek Tasiaux doodloopt, 
niet voor het kruispunt gold waarop het 
ongeval hecft plaatsgehad, we1k krnis
punt over de overweg gelegen is, en er 
op dczelfde wijze beslist werd dat Za
charias geen voorrang moest verlenen 
bij het oprijden van de rijbaan Dinant
Nmnen, zodat de conclusie van ciseres 
(en van de Belgische Staat) strekkende 
tot ee11. nieuw onderzoek van die twee 
vragen niet ter zake dienend was, terwijl, 

ee1·ste onde1·deel, het gewijsde van een 
beslissing van de strafrechter die een 
beklaagde vrijspreekt aan de burgerlijkc 
rechter verbiedt naderhand het tegen
overgestelde te heslissen van wat de 
strafrechter over de schuldigheid van die 
beklaagde beslist heeft; de burgerlijke 
rechter volledig vrij kon oordelen over 
al wat de schuldigheid van Zacharias, 
wegens inhreuk op artikel 16, nict aan
ging en inzonderheid over wat de ver
plichtingen van eiseres aanging welke 
geen partij was geweest in het strafge
ding ; het arrest dus niet heeft kunnen 
beslissen zonder de in het middel aan
geduide bepalingen betreffende het rech
terlijk gewijsde te schendcn, dat de vrij
spraak van Zacharias, krachtens dit ge
wijsde, het niet mogelijk maakte de vraag 
of de verkeerstekens, in de omgeving 
van de open bare weg waarop het bedoelde 
ongeval heeft plaatsgehad, al dan niet 
regelmatig waren aangebracht, voor de 
burgerlijke rechter te bespreken ter ge
legenheid van een geschil ·waarbij ter 
sprake kwam niet de schuldigheid van 
Zacharias, maar uitsluitend de eventuele 
aansprakelijkheid van eiseres en van de 
Belgische Staat en hun verplichting ze
kere bedragen aan verweerster te beta
len ; tweede oncle1'deel, nu het arrest niet 
wettelijk heeft kunnen verklaren dat de 
conclusie zo van eiseres als van de Bel
gische Staat betreffende de zogezegde 
niet regelmatig aangebrachte verkeers
tekens in de omgeving van de plaats van 
het ongeval niet ter zake dienend zijn 
en nu het op geen andere wijze op die 
conclusie heeft geantwoord, het be
schouwd moet worden als onvoldoende 
gemotiveerd naar ·het vereiste van arti
kel 97 van de Grondwet ; de?"de ondenleel, 
eiseres geen partij is geweest in het geding 
dat aanlciding gaf tot het strafrechtelijk 
arrest in de zaak van het openbaar mi
nisterie tegen Zacharias en het daarom 
in strijd met de rechten van de verde
diging was eiseres in de onmogelijkheid 
te stellen zich voor de bm·gerlijke rcchter 
tegen een heschikking van bet straf
rechtelijk arrest te verdedigen, die reeds 
op definitieve wijze een essentieel be
standdeel van font ten haren laste zou 
hebben vastgesteld, waaruit noodzake
lijk haar aansprakelijkheid voor de scha
delijke gevolgen van het becloelcle onge
val zou voortvloeien ; vie?"de oncle1·deel, 
het arrest, door te beslissen dat over een 
van de essentiele bestanddelen van die 
betwisting omtrent de verplichting van 
eiseres o1n aan verweerster de clrie vier den 
te betalen van de door cleze uitgekeerde 
vergoedingen, te weten dat bet bedoelcle 
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teken dat gebiedt voorrang te verlenen 
niet voor het kruisptmt gold waarop het 
ongeval heeft plaatsgehad, op definitieve 
wijze ten nadele van eiseres was uitspraak 
gedaan en dit in een geding waarin eiseres 
geen partij was geweest noch opgeroepen 
was om zich te verdedigen, het recht 
miskent dat eiseres, naar luid van arti
kel 6 van het V erdrag tot beschern1ing 
van de rechten van de Mens en van de 
fundamentele vrijheden, had op een eer
lijke en openbare behandeling van haar 
zaak : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest verweten 

wordt van de regel van het strafrechte
lijk gewijsde een verkeerde toepassing 
in burgerlijke zaken te hebben .gerrtaakt; 

Dat· de bedoelde regel zijn grondslag 
vindt in artikel 4 van de wet van 17 april 
1878; 

Dat dit onderdeel van het middel, het
welk die bepaling niet aanduidt, derhalve 
niet ontvankelijk is ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest verklaart 

dat niet ter zake dienend is de conclusie, 
waarbij eiseres het hof van beroep ver
zocht de vraagstukken betreffende de 
voorrang te onderzoeken, en daarbij 
stetmt op het feit dat over de bedoelde 
vraagstukken definitief en eTga omnes 
bij het arrest van 28 mei 1962 van het 
Hof van beroep te Luik beslist is, waarbij 
aldus in werkelijkheid een arrest bedoeld 
wordt dat niet op 31 juli 1961 is gewezen, 
zoals in het middel wordt beweerd, n1.aar 
wel op 2 november 1961; 

Dat deze gronden passend antwoorden 
op de conclusie van eiseres ; 

W at .het derde en het vierde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest van 2 no
vember 1961 aan het hof van beroep 
regelmatig werd overgelegd en dat ver
weerster tot staving van haar rechtsvor
dering het eraan toegekende gezag van 
het gewijsde heeft aangevoerd ; 

Overwegende dat eiseres niet ingeroe
pen heeft dat, door die aanvoering aan 
te nemen, de rechter afbreuk zou doen 
aan haar recht van verdediging of aan 
de waarborl.ien verleend bij artikel 6 
van het Europees Yerdrag van de rechten 
van de Mens; 

Dat die onderdelen van het middel 
niet ontvankelijk zijn; 

Over · het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 3, 1°, van 
titel XI van het decreet van 16-24 au-

gustus 1790 op de rechterlijke organisatie, 
1 van de wet van 1 augustus 1899 hou
dende herziening van de wetgeving en 
van de reglementen op .de politie van 
het wegverkeer, zoals gewijzigd bij de 
wet van 20 december 1957, 1382 van 
het Bmgerlijk vVetboek, 97, 108 van 
de Grondwet en van het beginsel van de 
scheiding van de machten en de onder
geschiktheid van de gemeenteoverheid 
aan de centrale macht van de Staat, 
cloo1·dat het hof van beroep, verzocht 
uitspraak te doen over de eis van ver
weerster, verzekerin.gsmaatschappij « Le 
Foyer ,, die in de rechten van de be
klaagde Zacharias is getreden, welke eis 
strekte tot de vaststelling « dat de Bel
giselle Staat en de eisende gemeente 
Yvoir een font begaan hebben die in 
noodzakelijk oorzakelijk verband staat 
met het ongeval waarvan Benoit Dumont 
de Chassart op 6 april 1961 het slacht
offer werd en waarvoor de beldaagde 
Zacharias aansprakelijk wordt verklaard 
bij een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing, op 2 november 1961 gewezen 
door het Hof van beroep te Luik, in de 
zaak van het openbaar ministerie en van 
Dun10nt de Chassart tegen Zacharias, en 
bijgevolg tot de veroordeling van eiseres 
tot terugbetalen aan verweerster van de 
drie vierden van de bedragen die deze 
als verzekeraar van Zacharias aan Du
mont de Chassart heeft uitgekeerd of zal 
moeten uitkeren, na te hebben vastge
steld dat het gebrek aan correlatie tussen 
twee tekens ( een voorrangsteken ge
plaatst op de weg Namen-Dinant en een 
teken, dat gebiedt de voorrang te ver
lenen, dat niet regelmatig was aange
bracht, op de weg uit het centrum van 
Yvoir) het slachtoffer, dat op de weg 
met het teken n" 2 reed, de bedrieglijke 
overtuiging van veiligheid gaf die zijn 
gedrag bepaalde en een van de oorzaken 
was van het ongeval en van diens schade
lijke gevolgen, en na te hebben vast
gesteld dat de weg waar het teken nr 2 
geplaatst was aan de Belgische Staat 
toebehoorde, die er dat teken aangebracht 
had, en dat de eisende gemeente aan die 
toestand niets kon wijzigen, bij het be
streden arrest beslist dat eiseres krach
tens het decreet van 16-24 augustus 1790 
alle maatregelen m.oest treffen om het 
risico dat zich op de dag van de feiten 
verwezenlijkte te vermijden, dat ze op 
haar grondgebied het verkeer niet mocht 
gedogen op een rijbaan waarop de weg
gebruikers niet veilig konden rijden, dat 
ze dus samen met de Belgische Staat ten 
belope van de drie vierden voor de scha
delijke gevolgen van het ongeval aan-
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sprak;elijk moest worden verklaard en 
bijgevolg eiseres veroordeelt om aan 
verweerster de drie vierden terug te be
talen van de 1.030.000 frank, welke zij, 
als verzekeraar van Zacharias, aan het 
slachtoffer Dumont de Chassart had uit
gekeerd, tm·wijl, ee1·ste onde1'Cleel, artikel 3, 
1°, van titel XI van het decreet van 
16-24 augustus 1790, volgens hetwelk 
de gemeenten zekere maatregelen m.oeten 
treffen om de doorgang van de inwoners 
door de straten te beveiligen en te verge
makkelijken, niet de politie van het 
wegverkeer betreft, welke het verkeer 
van de voertuigen moet beveiligen en 
vergemakkelijken; de maatregelen, door 
de gemeenteoverheden getroffen krach
tens hun politiebevoegdheid, dus uit
sluitend de rust en de open bare veiligheid 
moeten verzekeren ; de verkeersregels een 
vlotte en veilige afwikkeling van het 
verkeer moeten verzekeren ; naar luid van 
artikel1 van de wet va~1 1 augustus 1899, 
zoals gewijzigd bij artikel 1 van de wet 
van 20 december 1957, de Koning de 
algemene verordeningen terzake wegver
keer 1noet vaststellen ; het dus de Staat 
is die op de Rijkswegen de nodige tekens 
moet aanbrengen om het verkeer en on
der 1neer de voorrang te regelen ; de in 
de zaak bedoelde wegen, wat de verkeers
tekens aangaat, zich in de toestand be
vonden waarin de Staat soeverein beslist 
had dat ze moesten zijn en eiseres, onder
geschikte overheid, derhalve deze toe
stand niet mocht wijzigen of geen maat
regelen 'mocht treffen die de weggebrui
kers zouden belet hebben de wegen te 
gebruiken zoals deze door de Staat ge
wild werden ; het arrest, dat beslist dat 
eiseres daartoe wel verplicht was, en een 
font begaan heeft omdat ze het niet heeft 
gedaan, impliciet doch duidelijk beslist 
heeft dat de gemeenteoverheid verplicht 
is, en bijgevolg de bevoegdheid heeft, 
controle uit te oefenen over de beslis
singen van de centrale macht inzake 
wegverkeer, zodat het arrest aldus niet 
alleen het beginsel van de scheiding van 
de 1nachten heeft geschonden maar ook 
al de in het mid del aangeduide bepalingen 
en inzonderheid artikell08 van de Grand
wet betreffende de beperking van de 
bevoegdheid van de gemeenteoverheden 
tot wat van gemeenschappelijk belang 
is ; tweede oncle1·deel, het op zijn minst 
tegenstrijdig is enerzijds vast te stellen 
dat de eisende gmneente niet aansprake
lijk is wegens het niet regelmatig aan
brengen van de verkeE'rstekens, hetwelk 
door de Staat werd gedaa.n, feit dat ze 
niet mocht wijzigen, en anderzijds te be-

slissen dat eiseres verplicht was deze 
verkeerstekens van elke uitwerking te 
beroven " door het verkeer te verbieden 
op de rijbanen voorzien van die verkeers
tekens ,, en deze tegenstrijdigheid gelijk
staat met het ontbreken van de in arti
kel 97 van de Grondwet vereiste gronden ; 
cle1·de onclenleel, het niet tot de politie
plichten van de gemeenteoverheden be
hoort de weggebruikers te beveiligen te
gen gevaren die niet onmiddellijk waar
neembaar zijn en niet te wijten zijn aan 
de materiele slechte toestand van de 
wegen veroorzaakt door de daad van 
de 1nens of door de natuur, en het arrest, 
daar het eiseres ten laste legt niet al de 
nodige maatregelen te hebben getroffen 
om het risico te verrnijden dat niet door 
een materieel gebrek veroorzaakt is doch 
wel door het ontbreken van correlatie 
tussen tekens, hetwelk te wijten is aan 
het gebrek aan samenhang en aan de 
nalatigheid van de centrale macht en 
van haar alleen, de artikelen 3, 1°, van 
titel XI van het voormeld decreet en 
1382 van het Burgerlijk Wetboek ge
schonden heeft ; vie1'Cle onclenleel, het 
arrest de aansprakelijkheid van de ei
sende gemeente slechts voor bewezen had 
kunnen houden indien het een font van 
burgerlijke aard, in noodzakelijk oorzake
lijk verband met het ongeval, te haren 
laste vastgesteld had ; het de gemeente
overheden behoort.te beoordelen, daarbij 
rekening houdend met de plaatselijke 
noodzakelijkheden en mogelijkheden, 
welke maatregelen 1noeten getroffen wor
den om het door het decreet van 16-24 au
gustus 1790 beoogde doel te bereiken, 
doch uit deze bepalingen niet volgt dat 
de gemeente, bij een ongeval, verplicht 
is de erdoor veroorzaakte schade te ver
goeden tell~ens het ongeval had kunnen 
vermeden worden door het treffen van 
andere ma.a.tregelen dan die welke ge
non1.en werden ; noch de ge1neente, noch 
haa.r aangestelden geaeht zijn een sehade 
veroorzaa.kt te hebben wegens het enige 
feit dat ze verzuin1.d hebben de voor
zorgsmaPotregelen te treffen om die schade 
te vermijden; de reehterlijke maeht be
voegd is om de burgerlijke gevolgen te 
erkennen van nalatigheden of onvoor
zichtigheden die met een wettelijke ver
plichting in strijd zijn, doch niet om de 
uitgebreidheid te bepalen van de admi
nistratieve maatregelen die door een 
gemeenteoverheid moeten getroffen wor
den en om het verzuim van elke door de 
rechtcr nuttig verldaarde maatregel als 
nala.tigheid of onvoorzichtigheid in de 
zin van artikel 1382 van het Bmgerlijk 
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W etboek te beschouwen ; :in het onder
havig geval, na te hebben vastgesteld 
dat de bedrieglijke overtuiging van het 
slachto:ffer veilig te zijn, te wijten aan 
niet regelmatig aangebrachte verkeers
tekens, veroorzaakt is door de fout van 
de Staat, het arrest tegen de eisende ge
meente geon enkele positieve fout van 
burgerlijke aard heeft vastgesteld die 
een van de oorzaken van het ongeval zou 
geweest zijn ; het feit aileen dat nmatre
gelen door de eisende gerneento niet zou
den getro:ffen zijn om de risioo's te wijten 
aan de positieve fout van de Staat te 
verhelpen, in het slechtste goval een fout 
van politieke aard zou zijn die niet be
hoort tot de bevoegdheid van do reohter
lijke m.acht ; het arrest, door nicttemin 
een fout ten laste van de g01neente te 
leggen, al de in het middol aangeduide 
bepalingen en inzonderheid artikel I382 
van het Bm·gerlijk W etboek geschonden 
hoeft : 

vVat hot eerste en het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat krachtens artikel 50, 
ecrste en laatste lid, van hot decreet van 
I4 december I789 en artikel 3, I 0 , van 
titel Xf van de wet van Hi-24 augustus 
I790 de gen:tcenteoverhedon verplicht 
zijn voor de veiligheid van hot verkeer 
op straat te zorgen ; 

Dat doze vorplichting van gebiedende 
en algemeno aard geenszins bcperkt is 
tot de beveiliging en vergen::takkelijk:ing 
van de doorgang van de inwoners, maar 
op hot ganse wegennet slaat dat zich 
over hot grondgebied van de gemeente 
uitstrekt, ongeacht of dit net eigendom 
van de Staat, van de provincie of van de 
gemeente is ; 

Dat de wet van I augustus 1899, die 
nitsluitcnd de politic van het wegverkeer 
betreft, geenszins onverenigbaar is met 
de verplichtingen die aldus op de ge
Ineenten rusten en derhalve hot beg:inscl 
van die verplichtingen niet ontaard heeft 
noch hun draagwijdte beperkt ; 

Dat de verplichtingen van de Staat 
dus bcstaan naast degene die op de ge
Inecnte rusten en dat de uitvoering van 
de enc en van de andere geschiedt binnen 
de perken die ieder van hen door de wet 
worden gestcld; 

Dat het arrest aldus wettclijk en zonder 
de door het middel aangevoerde tegen
strijdigheid bcslist, enerzijds, dat de 
gemeente de door do centrale macht op 
haar grondgebied niet regelmatig aan
gebrachte verkeerstekens niet mocht 
wijzigen, en anderzijds, dat ze alle maat
regelen moest tre:ffen mn het risico te 

verholpen dat te wijten was aan hot ge
brek waardoor de bedoelde verkeerste
kens aangetast waren ; 

W at het derde onderdcel betreft : 
Overwcgende dat de uitlegging, die 

het middel geeft aan hot artikel waarvan 
de schending is aangevoerd, in gee11 en
kele wettekst rechtvaardiging vindt, ver
mits het bedoelde artikel integendeel alle 
gebieden :in het algemeen betreft waarin 
de gemeenteoverheden zich waakzaarn 
moeten tone11 ; 

W at het vier de onderdeel betreft : 
Overwegende dat hot arrest, na erop 

gewezen te hebben dat de plaats waar 
hot bedoelde teken was aangebracht eon 
gevaar betekende voor hot verkeer, vast
stelt dat eiseres goon maatregel heeft 
getro:ffen om de veiligheid van de weg
gebruikers to verzekeren en in 't bijzonder 
om hot risico te vermijden, dat zich de 
dag van hot ongeval verwezenlijkt heeft ; 

Dat dit vcrzuim door oiseres eon onre
gelmatige claad kaXJ. zijn waarvoor zij 
aansprakelijk kan ·worden gesteld op 
grond van artikel 1382 van hot Burger
lijk Wetboek en dat bijgevolg de feiton
rechter wettelijk kon heslissen dat eiseres 
een fout van bm·gerlijke aard, die in oor
zakelijk verbancl stond met hot ongeval, 
had bogaan; 

Overwegendo dat goon enkel onclerdoel 
van het Iniddel kan worden aangenomen ; 

Over hot dcrde middol, afgeleid nit 
de schending van do artikelcn I382 van 
hot Bmgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, doonlat het bestreden arrest, 
nato hob ben vastgesteld dat de genoemde 
Zacharias een font begaan had, die hem 
aansprakelijk maakte voor de schadelijke 
gevolgen van het ongeval, en dat hij 
daarom strafrechtelijk en burgerlijk ver
oordeeld was bij eon in kracht van ge
wijsde gegane beslissing, en na te hebben 
beslist dat eiseres en de Belgische Staat 
cveneens een font begaan hadden door 
het niet regelmatig aanbrengen van ver
keerstekens of door het verzuime11 van 
maatregelen to nen:ten om het door die 
verkeerstokens teweeggebrachte risico te 
vermijden, beslist dat de font van Za
charias veel minder zwaar is geweest 
dan die well~e ten laste van eiscres (en van 
de Staat) kan worden gelegd, en daaruit 
aflcidt dat dedrie vierden van de aanspra
kelijkheid voor de schade ten laste van 
eiseres en van de Staat moesten worden 
gelegd en bijgevolg eiseros (en de Staat) 
veroordeelt mn aan verweerster de clrie 
vierden te betalen van de 1.030.000 frank 
die ze als verzekeraar van Zacharias aan 
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het slachtoffer had uitgekeerd, tm·wijl, 
ee1·ste onderdeel, eiseres in haar conclusie 
beweerd had dat Zacharias op geen enkel 
ogenblik van het vooronderzoek of van 
het onderzoek aangevoerd had misleid 
te zijn geweest door de verkeerstekens 
die zich op zijn weg bevonden, dat onder 
meer nit zijn verklaringen voor de onder
zoeksrechter bleek dat hij zich niet als 
voorranghebbende weggebrniker be
schonwd had doch als voorranggevende, 
dat hij, vooraleer het verdacht zon knn
nen lijken en vooraleer op de terecht
zitting te verschijnen, nooit beweerd had 
voorrang te hebben, dat zij~l font door 
het arrest dat hem veroordeelt als volgt 
gel~enmerkt is " hij is langzaam tot on
geveer aan de middenlijn van de rijbaan 
gereden (die hij op het krnisptmt opreed) 
en heeft het gedeelte van de weg ver
sperd dat de motorrijder (het slachtoffer) 
volgde », en dat in die omstandigheden 
onmogelijk kan worden aangeuomen dat 
het ongeval te wijten is aan het feit dat 
Zacharias misleid is geweest door de 
bedoelde verkeerstekens, en eiseres daar
uit afgeleid had dat de hele aansprake
lijkheid voor het ongeval op Zacharias 
rnstte en dat het omlodig was na te gaan 
of eiseres voor de verkeerstekens aan
sprakelijk kon zijn en veroordeeld kon 
worden om aan verweerster een gedeelte 
van de door deze uitgekeerde bedragen 
terng te betalen ; het arrest zich tot het 
antwoord beperkt heeft dat het van wei
nig belang was dat Zacharias a.l dan niet 
misleid was geweest door de verkeerste
kens, daar hij een onvoorzichtigheid had 
begaan die in oorzakelijk verband stond 
met het ongeval ; het arrest naar luid 
van die overweging de door geen enkele 
partij betwisto aansprakelijkheid van 
Zacharias wegens onopzettelijke slagen 
en verwondingen rechtvaardigde, maar 
niet antwoordde op het door eiseres aan
gevoerde middel, waarbij werd staande 
gehonden dat, aangezien Zacharias niet 
door de verkeerstekens werd misleid, de 
aansprakelijkheid van eiseres wegens die 
verkeerstekens niet kon in aanmerking 
komen om haar veroordeling tot de 
terngbetaling van de bedragen die ver
weerster, voor rekening van Zacharias, 
aan het slachtoffer uitgekeerd heeft te 
rechtvaardigen ; het arrest, dat op dit 
middel niet antwoordt, niet naar het 
vereiste artikel 97 van de Grondwet is 
gemotiveerd ; tweede onde1·deel, het arrest 
op zijn minst niet wettelijk kon beslissen 
dat eiseres verplicht was aan verweerster 
de drie vierden van de door haar aan het 
slachtoffer uitgekeerde bedragen terng te 
betalen, op grond dat de font van. Za-

charias " veel minder zwaar » was dan 
de font van de gemeente, zonder zich 
eerst uit te spreken of Zacharias al dan 
niet door de bedoelde verkeerstekens 
werd misleid ; het zeker is dat de font 
van een weggebrniker die zelfs ten on
rechte gelooft dat hij voorrang moet ver
lenen en op een krnispunt voortrijdt tot 
01igeveer aan de middenlijn van de rij
baan die hij oprijdt en het gedeelte van 
de weg verspert voor een motorrijder die 
naar zijn mening voorrang heeft, zonder 
dat zijn gedrag hierbij enigszins door 
niet regelmatig aangebrachte verkeers
tekens is bei':nvloed, zwaarder is dan de 
font van de weggebrniker die, misleid 
door dergelijke verkeerstekens, gerech
tigd is te geloven dat hij voorrang heeft 
en zich slechts onvoorzichtig toont bij 
het uitoefenen van zijn voorrangsrecht ; 
het arrest deze twee fouten niet heeft 
knnnen als gelijkwaardige fonten be
schouwen zonder tegenstrijdigheid en 
bijgevolg zonder artikel 97 van de Grand
wet te schenden ; de1·de ondm·deel, het 
arrest in elk geval niet hceft ktmnen 
vaststellen dat het feit dat Zacharias al 
dan niet misleid werd door de niet regel
matig aangebrachte verkeerstekens niets 
veranderde aan de zwaarte van zijn fout, 
vergeleken bij die van hen die voor de 
verkeerstekens aansprakelijk zijn; indien 
een tegen de eisende ge1neente in aan
merking genomen font wegens de niet 
regelmatig aangebrachte verkeerstekens 
haar aansprakelijkheid kon meebrengen 
tegenover het slachtoffer vanaf het ogen
blik dat vaststond dat dit laatste door 
de verkeerstekens misleid was, die font 
geen recht zou knnnen doen ontstaan 
in hoofde van verweerster, die in de rech
ten van Zacharias is getreden, om de 
aan het slachtoffer uitgekeerde bedragen 
terngbetaald te krijgen tenzij indien 
bewezen was dat Zacharias zelf door de 
verkeerstekens misleid was; het arrest 
niet heeft vastgesteld dat Zacharias door 
die verkeerstekens misleid werd, zodat 
zijn verhaal niet naar het vereiste van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
was gerechtvaardigd : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, blijkens het ant

woord op het eerste door de Belgische 
Staat aangevoerde middel, het arrest op 
de conclnsie van eiseres passend heeft 
geantwoord ; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

W at het tweede en het derde onderdeei 
betreft : 

Overwegende dat enerzijds geen tegen-
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strijdigheid bestaat tussen het vaststellen 
dat het ongeval te wijten is aan het ge
drag van het slachtoffer, hetwelk gewet
tigd is door de aanwezigheid van het 
teken nr 2, en het beoordelen van de 
zwaarte van de fouten die respectievelijk 
begaan zijn door Zacharias, de Staat en 
de gemeente Yvoir; 

Dat bedoelde beoordeling anderzijds 
tot de soevereine 1nacht van de feiten
rechter behomt · 

Overwegende dat geen enkel onderdeel 
van het middel kan worden aangenomen ; 

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

12 oktober 1967.- 18 kamer.- Voor
zitter, H. Moriame, raadsheer waarne
Inend voorzitter.- Verslaggeve?', H. Va
lentin.- Gelijklttidende conclttsie, H. De
pelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Struye, De Bruyn en Simont. 

1° KAMER.- 12 oktober 1967, 

18 CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ 
AANGEVOERD WORDT DAT DE BESTRE
DEN BESLISSING VERZUIMT HET BE
STAAN VAST TE STELLEN VAN ELEMEN· 
TEN VAN FEITELIJKE AARD WAARV AN 
VOLGENS ElSER DE TEGEN HEll'I UITGE
SPROKEN VEROORDELING WETTELIJK 
AFHANGT. - ON·TVANKELIJKHEID. 

2° KOOP. - OVERDRACHT VAN SCHULD
VORDERING. - KAN AAN DE SCHUL· 
DENAAR WORDEN TEGENGEWORPEN. -
VooRWAARDEN. 

go CASSATIE.- OMVANG .. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - BESCHIKKEND GE
DEELTE DAT NIET ONDERSCHEIDEN IS 
W AT DE OMV ANG VAN DE VERNIETIGING 
BETREFT. - BEGRIP. 

1° Implicee?·t geenszins het opspo?·en van 
ancle1·e elementen van feitelijlee aard 
dan die waarvan de feitem·echte?' het 
bestaan heeft vastgestelcl en is clienten
gevolge ontvanleelijle het midclel clat zich 

(1) Raadpl. cass., 6 oktober 1967, sttpra, 
blz. 181. 

(2) Raadpl. cass., 22 februari 1952 (Bttll. en 
PAsrc., 1952, I, 367) en noot 3; 3 september 
1950 (A.1'1'. Ve1'b1·., 1960, blz. 1); 27 november 
1961 (Bttll. en PAsrc., 1962, I, 389); 29 maart 

e?·toe bepe1·let te bewe1·en dat cle best?·e
clen beslissing verzttimt het bestaan vast 
te stellen van element en van feitelij lee 
aard waa1·van volgens eiseT de tegen hem 
uitgesp?·oleen ve?·oo?·deling wettelijle af
hangt (1). 

2° De ovenl?·acht van een schuldvoTder·ing 
lean aan cle schulclenam· enleel worden 
tegengewo1·pen als zij hem betekend 
weTcl of als de ovenlmcht clam· de sclml
denam· aangenomen of eTkencl is, of oole 
nog als hij e?' op zeke?'e en onclttbbel
zinnige wijze kennis van gelc?'egen 
heeft (2). (Burg. Wetb., art. 1690.) 

go In burgerlijlce zalcen is wat cle omvang 
van de cassatie betreft geen beschikkend 
gecleelte clat ve?'schilt van het doo?' cle 
voO?'ziening best?·eclen beschilcleend ge
cleelte, clatgene waa?·tegen door geen 
partij in het gecling in cassatie een ont
vanlcelijke voo?'Ziening lean wonlen in
gestelcl (3). 

(VERDONCK, T. « EAGLE STAR INSURANCE 
C0 LTD » ; NAAli'ILOZE VENNOOTSCHAP 
« L'AIGLE DE PARIS », T. VERDONCK, 
« EAGLE STAR INSURANCE C0 LTD >>, 
DEBATTY EN ECHTGENOTEN MANUCE· 
LIMAGE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 februari 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel g!'lwezen ; 

Overwegende dat de onder de nrs 4204 
en 4205 ingeschreven voorzieningen tegen 
eenzelfde arrest gericht zijn ; 

Dat zij dienen te worden sarnengevoegd 
overeenkornstig artikel 2 van het besluit 
van de Soevereine Vorst van 15 rnaart 
1815 houdende het organiek reglernent 
van de rechtspleging in cassatie ; 

Overwegende dat het arrest de ver
schillende zaken opsornt die aan de 
eerste rechter werden onderworpen : 
1° de vennootschap "Eagle Star Insu
rance 0° Ltd >> heeft op grond van de 
indeplaatsstelling haar verleend door de 
weduwe en de ouders van Michel Manuce, 
overleden ten gevolge van een verkeers
ongeval dat zich op 1 december 1956 
heeft voorgedaan tijdens zijn privaat 

1962 (ibid., 1962, I, 837) en de noten 1 en 2, 
blz. 838. 

(3) Oass., 2 juni 1967 (A1·r. cass., 1967, 
blz, 1206); verg. cass., 25 september 1967, 
sttpm, blz. 114. 
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leven en waarvoor Verdonck geheel aan
sprakelijk is gesteld, deze laatste op 
28 januari 1958 gedagvaard tot betaling 
van het bedrag van 505.240 frank dat 
zij aan de weduwe en aan de ouders van 
de getroffene had uitgekeerd; 2° de ge
daagde Verdonck heeft bij exploot van 
15 oktober 1958 de vemwotschap "l'Ai
gle de Paris ,, verzekeraar van zijn werk
gever, in vrijwaring opgeroepen; 3° op 
21 oktober 1959 heeft "l'Aigle.de Paris" 
de weduwe en de ouders van de ge
troffene opgeroepen in vrijwaring tegen 
alle veroordelingen die tegen haar zouden 
worden uitgesproken in het voordeel 
van Verdonck; 4° op 16 oktober 1956 
heeft de vennootschap " Eagle Star ,, 
zonder daarom af te zien van haar rechts
vordering tegen de aansprakelijke derde, 
de procesgenoten Debatty en Manuce
L:image gedagvaard tot terugbetaln1.g van 
het door haar uitgekeerde bedrag van 
505.240 frank; 5° b:ij tegenvordern1.g 
hebben de weduwe en de cchtgenoten 
Manuce- Limage onderscheidenlijk 
25.000 frank schadevergoedn1.g gcvorderd 
van de. vennootschappen " Eagle Star " 
en "l'A:igle de Paris"; 

Ovcrwegende dat de eerste rechter 
deze zaken hecft samengevoegd en alle 
e:isen ong'egrond heeft verklaard; 

Overwegende dat ingevolge de beroe
pen van allc part:ijen het gehele gesch:il 
bij het hof van beroep aanhangig werd 
gemaakt; 

I. Betreffende de voorzienn1.g van V er
donck : 

Gelet op het middel afgeleid u:it de 
schend:ing van de art:ikelen 1134, 1165, 
1234, 1235, 1236, 1319, 1320, 1322, 1349, 
1352, 1382, 1383, 1384, 1582, 1583, 1690, 
2044, 2052 van het Bmgerl:ijk \Vetboek 
en 97 van· de Grondwet, doonlnt - na 
te hob ben vastgesteld : 1° dat Michel 
Manuce overleden was ten gevolge van 
het verkeersongeval van 1 december 1956 
waarvoor de aansprakelijkheid rust op 
e:isor handelende als aangestelde van de 
naamlozo vennootschap « Charbonnages 
de l'Ouest " die de verzekerdc was van 
de naamloze vennootschap "l'Aigle de 
Paris '' ; 2° dat tor uitvoern1.g van een 
collect i eve verzekeringsovereenkmnst, 
door de werkgever van de getroffene ten 
voordele van zijn personeel aangegaan 
bij de vennootschap " Eagle Star ,, thans 
verweerster, deze aan de rechtverkrijgen
den van Manuce op 20 april 1957 een 
bedrag van 505.240 frank had uitgekeerd, 
hetz:ij een kapitaal gel:ijk aan vijfmaal 
de jaarlijkse bezoldiging van de over-

ledene, zoals bepaald in de polis in geval 
van een dodelijk ongeval " tijdens het 
private leven " gelijk hier het geval is ; 
3° dat de collectieve verzekeringsover
eenkomst het volgende heeling bevatte : 
" indien het ongeval aan de daad van 
een aansprakelijke derde te wijten is, 
komt elke bij minnelijke schikkil1.g of 
langs gerechtelijke weg verkregen geld
sam aan de verzekeraar ten goede tot 
het bedrag van de door hem betaalde 
vergoedingen. Mocht de getroffene weige
ren op te treden tegen de aansprakelijke 
derde of de verzekeraar in zijn rechten 
te doen treden, dan is deze van zijn ver
plichtingen ontheven ,, en dat degenen 
aan wie dit bedrag is uitgekeerd, op 
20 april 1957 in de kwijtil1.g ervan ver
klaard hebben "dat zij de vennootschap 
« Eagle Star " doen treden in htm rechten 
van verhaal tegen allen die worden ver
moed of erkend voor het ongeval aan
sprakelijk te zijn, en zulks ten belope 
van doze kwijting " ; 4° dat de " Eagle 
Star" reeds op 18 december 1956 bij de 
werkgever van eiser, met verzoek zulks 
mee te delen aan zijn verzekeraar, het 
verhaalsrecht had doen gelden dat zij 
aan de voormelde bepalingen van de col
lectieve verzekeringsovereenkomst ont
leende en dat zij later aan de " L'Aigle 
de Paris " een fotocopie van de kwijting 
van 20 april 1957 deed toekomen; 5° dat 
« L'Aigle de Paris " zich ertoe beperkte 
het ingeroepen verhaalsrecht te betwis
ten, haar onderhandelingen met de recht
verkrijgenden voortzette om met hen 
tot een mim1.elijke regeling te komen be
treffende de vergoedil1.g verschuldigd door 
de aansprakel:ijke dader van het ongeval 
en dat een dading word getroffen krach
tens welke « L'Aigle de Paris "' als sald.o 
van alle aan de wechnve toekmnende ver
goedingen op 26 en 29 oktober 1957 de 
bedragen van 1.036.971 en 125.000 frank 
betaalde, terwijl aan de ouders van de 
getroffene een bedrag van 103.549 frank 
werd uitgekeerd - het bestreden arrest, 
uitspraak doende op de rechtsvorderil1.g 
van verweerster waarbij deze, op grand 
van de indeplaatsstelln1.g verleend door 
de erfgenmnen Manuce, van eiser de be
talnlg vorclercle van het beclrag van 
505.240 frank dat zij had uitgekeerd, 
bij wijzig:ing van het beroepen vonnis 
deze vorder:ing gegrond verklaart, hierbij 
evenwel aan verweerster het recht ont
zeggende zich op een wettelijke of be
dongen n1.deplaatsstelling te beroepen, en 
derhalve eiser veroorcleelt on1. aan ver
weerster het gevorderde bedrag, m.et de 
gerechtelijke interest en de kosten, te 
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betalen, op grond dat het beding van 
de collectieve verzekeringsovereenkomst 
betreffende de " indeplaatsstelling » en de 
ermee ver band houdende vermelding van 
de kwijting van 20 april 1957 moeten 
worden uitgelegd als zijnde in werkelijk
heid een overdracht van schuldvordering, 
waaruit het verhaal van verweerster ont
staat, dat deze zich terecht op deze over
eenkomst kan beroepen tegenover" L'Ai
gle de Paris », die daarvan op juiste wijze 
kennis had gekregen alvorens over te 
gaan tot de betaling van de vergoedingen 
waarvan haar verzekerde schuldenaar 
was, en dat "L'Aigle de Paris », die deze 
vergoedingen heeft uitgekeerd zonder 
acht te slaan op het verhaal dat de 
« Eagle Star » haar had doen betekenen 
en die er zich toe beperkt heeft tot het 
loochenen van dit recht, zich aan het 
risico heeft blootgesteld een tweede maal 
te moeten betalen, teTwijl, ee1·ste onde1'
deel, de overnemer van de schuldvorde
ring het bezit ervan ten opzichte van 
derden eerst verkrijgt door de betekening 
van de overdracht aan de schuldenaar 
(artikel 1690 van het Bmgerlijk Wet
bock) ; aangezien, zoals het arrest vast
stelt, verweerster enkel de veroordeling 
van eiser tot betaling van het bedrag van 
505.240 frank vorderde, de in de rede
nen vermelde betekeningen en kennisge
ving die vreemd waren aan eiser geen 
wettelijke rechtvaardiging konden zijn 
voor het besehikkend gedeelte waarbij ei
ser persoonlijk wordt veroordeeld tot be
taling van cleze som aan verweerster als 
overne8lnster van de rechten op ver
goecling die de erfgenan1.en van de ge
troffene haclclen (sehencling van de arti
kelen 1134, 1165, 1582, 1583 en 1690 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Gronclwet); in de voormelcle staat van de 
vaststellingen van het arrest, de ge
noemde veroorcleling eiser aldus noocl
zaakt meer te betalen clan de vergoecl:ing 
van de schad.e volgens het gemeen recht, 
van welke verplichting hij zich op gelclige 
en clefinitieve wijze had gekweten en die 
de wettelijke grens is van de uit zijn 
ongeoorloofde hancleling ontstane ver
bintenis (schencling van de artikelen 1382 
tot 1384 en, voor zoveel als noclig, 1234, 
1235, 1236 van het Burgerlijk Wetboek 
en 1134, 2044 en 2052 van hetzelfde wet
bock); tweede oncle1'Cleel, in elk geval geen 
enkel recht van de overne1ner dat aan 
eiser kon worden tegengeworpen, ten 
voordele van verweerster kon ontstaan 
uit de voornoemcle betekeningen en 
kennisgeving indien claarcloor de clerden 
geen jniste kennis kregen van de be
cloelcle overclraeht van schulclvorclering ; 

de brieven van de << Eagle Star » en de 
kwijting waaruit het arrest a:fleidt dat 
« 1'Aigle de Paris »" op juiste wijze kennis 
had gekregen >>, in werkelijkheid slechts 
een wettelijke of bedongen indeplaats
stelling betreffen, die volgens de verkla
ring van de rechter hier geen toepassing 
kan vinden en niet kan worden ingeroe
pen, zodat deze gevolgtrekking door de 
rechter niet logisch kon worden gedaan 
of zonder in tegenspraak te komen met 
~de andere gronden van zijn beslissing 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), of zonder miskenning van de be
wijskracht van de akten die hij bedoelt 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Bmgerlijk Wetboek) en 
van de regelen van de bewijsvoering 
(schending van de artikelen 1349 en 1352 
van het Bmgerlijk W etboek) : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door de verwerende vennootschap 
hieruit afgeleid dat het Hof om de grief 
van de schending van artikel 1690 van 
het Burgerlijk Wetboek na te gaan, an
dere feiten zou moeten opsporen dan die 
waarvan de feitenrechter op soevereine 
wijze het bestaan heeft vastgesteld; 

Overwegende dat in voormelde grief 
het middel niet het bestaan aanvoert 
van feiten die door de rechter niet zijn 
vastgesteld, maar deze verwijt feiten niet 
te hebben vastgesteld waarvan, volgens 
eiser, de tegen hem uitgesproken veroor
deling wettelijk afhankelijk is ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk-
heid niet kan worden aangenomen ; 

Over het middel ; 

W at het eerste onderdeel betreft 
Overwegende dat het middel een juiste 

uiteenzetting geeft zo van de in het arrest 
vermelde feiten van de zaak als van de 
gronden waarop het arrest daarna on
middellijk, zonder verdere overwegingen, 
beslist " dat de reehtsvordering van de 
eiseres ill hoger beroep, thans verweerster, 
tegen V erdonck dientengevolge gegrond 
was » en " dat de gedaagcle in hoger be
roep, thans eiser, client te worden veroor
deeld tot betaling van 505.240 frank, 
vermeerderd met de gerechtelijke inte-
rest»; · 

Overwegende dat, volgens het arrest, 
het in haar hoedanigheid is van over
neemster van de schuldvorderillg tegen 
de aansprakelijke dercle van de gerech
tigden van de overeenkomst van per
sonenverzekering, bij haar aangegaan 
door de "Forges et Laminoirs de Jemap
pes " voor mogelijke ongevallen van de 
leden van hun personeel tijclens htm pri-
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vaat leven, dat verweerster, bij een op 
28 januari 1958 ingestelde rechtsvorde
ring, van eiser, dader van het dodelijk 
ongeval overkomen aan Michel Manuce, 
de betaling vordert van het bedrag van 
505.240 frank dat zij aan de gerechtigden 
van de voornoemde polis heeft betaald 
tot uitvoering ervan ; 

Overwegende dat het arrest, bij wij
ziging van het beroepen vonnis, eiseres 
haar rechtsvordering tegen de overge
dragen schuldenaar toewijst, enerzijds 
zonder vast te stellen dat, vooraleer deze 
zijn op 26 en 27 oktober 1957 ontstane 
quasi-delictuele schuld had vereffend, zij 
ten aanzien van de overgedragene het 
bezit had verkregen van de schuldvorde
ring door de vervulling te zijnen opzichte 
van een der in het artikel 1690 van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalde formali
teiten, of, bij ontstentenis daarvan, dat 
eiser, zij het stilzwijgend, de overdracht 
had aangenomen of erkend, of nog dat 
hij van deze overdracht een feitelijke, 
persoonlijke, zekere en ondubbelzinnige 
kennis had gekregen en hij van die kennis 
gebruik heeft gemaakt met bedrieglijke 
benadeling van de rechten van de over
nemer; anderzijds en ook zonder rekening 
te houden met het feit dat de veroorde
ling die het arrest tegen. eiser uitspreekt 
ten voordele van de verwerende ve~uloot
schap handelende als overneemster van 
de schuldvordering, tot gevolg heeft eiser 
te noodzaken meer te betalen dan de 
schadevergoeding die hij aan de bena
deelden verschuldigd was volgens het 
gemeen recht, aangezien, volgens de 
vaststellingen van het arrest, eiser door 
bemiddeling van« L'Aigle de Paris"« als 
saldo van alle aan de weduwe van de 
getroffene toekomende _ vergoedingen op 
26 en 29 oktober 1957 », dit is v66r de 
instelling van de rechtsvordering van 
verweerster, betaald heeft " de bedragen 
van 1.036.971 en van 125.000 frank, ter
wijl een bedrag van 103.549 £rattle aan 
de ouders Manuce-Limage werd uitge
keerd >>; 

Dat dit onderdeel van het middel ge
grond is; 

II. Betreffende de voorziening van 
« L'Aigle de Paris>> : 

A. In zover zij tegen Verdonck en de 
vennootschap " Eagle Star >> gericht 
wordt : 

Gelet op het eerste middel, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 1134, 
ll65, 1319, 1320, 1322, 1582, 1583, 1690, 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, doo?'!lat - na te hebben 

vastgesteld : 1° dat Michel Manuce over
leden was ten gevolge van het .verkeers
ongeval van 1 december 1956 waarvoor 
de aansprakelijkheid rustte op V erdonck, 
eerste verweerder, handelende als aan
gestelde van de naamloze vennootschap 
« Charbonnages de l'Ouest >> die de ver
zekerde was van eiseres ; 2° dat ter uit
voering van een collectieve verzekerings
overeenkonlst, door de werkgever van 
de getroffene ten voordele van zijn per
soneel aangegaan bij de vennootschap 
«Eagle Star>>, tweede verweerster, deze 
aan de rechtverkrijgenden van Manuce, 
derde en vierde verweerders, op 20 april 
1957 een bedrag van 505.240 frank had 
uitgekeerd, hetzij een kapitaal gelijk aan 
vijfmaal de jaarlijkse bezoldiging van de 
overledene, zoals bepaald in de polis voor 
een dodelijk ongeval « tijdens het private 
leven >> gelijk hier het geval is ; 3o dat 
de collectieve verzekeringsovereenkomst 
het volgende beding bevatte : " indien 
het ongeval aan de daad van een aan
sprakelijke derde te wijten is, komt elke 
bij minnelijke schikking of langs gerech
telijke weg verkregen geldsom aan de 
verzekeraar ten goede tot het bedrag 
van de door hem betaalde vergoedingen. 
Mocht de getroffene weigeren op te treden 
tegen de aansprakelijke derde of de ver
zekeraar in zijn rechten te doen treden, 
dan is deze van zijn verplichtingen ont
heven >> en dat degenen aan wie dit bedrag 
is uitgekeerd, op 20 april 1957 in de 
kwijting ervan verklaard hebben " dat 
zij de vennootschap « Eagle Star '' doen 
treden in hlm rechten van verhaal tegen 
allen die worden vennoed of erkend voor 
het ongeval aansprakelijk te zijn, en zulks 
ten belope van deze kwijting " ; 4° dat 
de «Eagle Star" reeds op 18 december 
1956 bij de werkgever van Verdonck, 
met verzoek zulks mee te delen aan 
eiseres, het verhaalsrecht had doen gelden 
dat zij aan voormelde bepalingen van 
de collectieve verzekeringsovereenkomst 
ontleende en dat zij later aan eiseres een 
fotocopie van de l\wijting van 20 april 
1957 deed toekomen; 5° dat eiseres zich 
ertoe beperkte het ingeroepen verhaals
recht te betwisten, haar onderhandelin
gen met de rechtverkrijgenden voortzette 
om met hen tot een minnelijke regeling 
te komen betreffende de vergoeding ver
schuldigd door de aansprakelijke dader 
van het ongeval en dat een dading werd 
getroffen krachtens welke eiseres als 
saldo van alle aan de weduwe toekomende 
vergoedingen op 26 en 29 oktober 1957 
de bedragen van 1.036.971 en 125.000 fr. 
betaalde terwijl aan de ouders van de 
getroffene een bedrag van 103.549 frank 
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werd uitgekeerd - het bestreden arrest 
uitspraak doende op de rechtsvordering 
van de « Eagle Star " waarbij deze, op 
grand van de mdeplaatsstelling verleend 
door de erfgenamen Man.uce, van· Ver
doncl;; de betaling vorderde van het be
drag van 505.240 frank dat zij had uit
gekeerd, en op de oproep:i.ng in vrijwaring 
van V.erdonck, de conclusie verwerpt 
waarbiJ mseres, die de zaak van Verdonck 
overneemt, verzocht de rechtsvordering 
van de .'~ ~agle Star " te verwerpen, en 
onder WIJZigmg van het beroepen vonnis 
enerzijds Verdonck veroordeelt mn. aa~ 
de « Eagle Star " het voornoernde bedrag, 
met de gerechtelijke. interest en de kos
ten, te betalerl, en anderzijds eiseres ver
oordeelt mn Verdonck te vrijwaren voor 
het bedrag van deze veroordeling, op 
grand luervan dat, indien, zoals eiseres 
stelt, de « Eagle Star " zich niet kon be
roepen op een wettelijke of bedongen 
mdeplaatsstellmg, het beding van de 
collectieve verzekeringsovereenkmnst be
treffende de « indeplaatsstelling " en de 
ermee v:erband houdende vermelding van 
de kWIJtmg van 20 april 1957 nloeten 
wo_rden uitgelegcl als zijnde in werkelijk
heid een overclracht van schuldvorderuig, 
waanut het verhaal van verweerster 
ontstaat, dat deze zich terecht op deze 
overeenkomst kan beroepon tegenover 
e1seres, dw claarvan op juiste wijze kennis 
had gok~'egen alvorens over te gaan tot 
de betalmg van do vergoeclinge11 waarvan 
haar verzokerde schulclenaar was en dat 
eiseres, die deze vergoedingen h~eft uit
gekeerd zonder acht to slaan op het ver
haal dat de « Eagle Star " haar had doen 
betekenen, zich blootstelde e,an het risico 
een tweode rnaal te 1noeten betalen teT
wijl, ee1·ste onclenleel, de overnonler' van 
de schuldvordering het bezit ervan ten 
opzichte van clerden eorst verkrijgt door 
de betekenmg van de overclracht aan de 
s~huldenaar (artikell690 van het Bm'ger
hJk VVetboek); aangezien, zoals het arrest 
vaststelt, de « Eagle Star " enkel de ver
oordeling van Verclonck tot beta.ling van 
het bedrag van 505.240 frank vorderde 
de in de redenen vermelde betokeningm{ 
en kennisgevingen, die gerioht waron 
aan andere derclen clan V erdonol;; en 
welke derden hem niet vertegenwoorclig
den, g_~en wettelijke rechtvaardiging kon
den ZIJn voor chons veroordeling om dit 
bedrag aan do « Eagle Star », als over
neenlster van de sohuldvordering, te be
talen, en derhalve de veroordeling van 
de mseres als garanto niet konden nlede
brengen (schending van de artikelen 1165 
en 1690 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van · de Grondwet, en, voor zoveel 

als nodig, van de artikelen 1134, 1582 
en 1583 van hetzelfde wetboek) : 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heicl, tegen het middel door de verwe
r~nde vennootschap aangevoerd en reeds 
luerboven mteengezet met betrekk:ing 
tot het middel dat Verdonck doet gelden ; 

Overwegende dat die grand van niet
ontvankelijkheid niet kan worderl aan
genbmen om dezelfde reden als hierboven 
uitgedrukt ; 

vVat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat blijkens het arrest 

de « Eagle Star », aanvoerende dat ze 
gedeeltelijke overneemster was van de 
schuldvordering van de procesgenoten 
Debatty en Manuce-Limage tegen Ver
donck, aansprakelijke derde, haar rechts
vordering tegen laatstgenoemde gericht 
heeft om het door haar aan deze proces
genoten gestorte beclrag van 505.240 1fr. 
te doen terugbetalen, en dat eiseres in 
deze zaak slechts betrokken is omclat 
zij door Verdonck, als verzekeraar van 
diens werkgever, in vrijwaring opgeroe
pen IS; 

Overwegende dat, zoals blijkt uit het 
antwoord op het eerste onderdeel van 
het midclel van V erclonck, de veroorde
ling van de overgedragen schuldenaar 
om het van hem door " Eagle Star " ge
vorderde bedrag te betalen wettelijke 
grondslag mist, daar het arrest niet vast
stelt dat, vooraleer Verdonck zijn aqui
liaanse schuld jegens de echtgenote en 
de ouders van de getroffene had vereffend, 
welke veroffenmg op 26 en 29 oktober 
1957 is geschied, de vennootscbap "Eagle 
Star » ten opzichte van de overgodragen 
schulclenaar het bezit van de scbuldvor
dering heeft verkregen, hetzij door de 
vervulling te zijnen aanzien van een der 
bij artikel 1690 van het Burgerlijk Wet
book bepaalcle formaliteiten, hetzij door 
de totstandkomi.ng van de een of andere 
omstandighoid waaruit voor hem de vrij
stellmg van de bedoelde form.aliteiten 
voortvloeit ; 

Overwegende dat dientengevolge het 
arrest de veroordeling van eiseres als 
garant van Verdonck evenmin wettelijk 
gerechtvaardigd heeft ; 

Dat dit onderdeel van het middel ge
grond is; 

B. In zover zij tegen de wecluwe De
batty en de echtgenoten Manuce-Limage 
gericht wordt : 

Overwegende dat. het tweede cassatie-
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middel gericht is tegen de beslissing van 
het arrest waarbij ongegrond wordt ver
klaard het verhaal door eiseres subsidiair 
tegen de weduwe en de ouders van de 
getroffene uitgeoefend voor het geval 
waarin zij, ten gevolge van de vrijwaring 
die van haar door Verdonck geeist 
werd, een tweede keer het bedrag van 
505.240 frank zou moeten betalen, daar 
de« Eagle Star ll, overneemster, hun recht 
op vergoeding ten belope van dit bedrag 
uitoefende ; 

Overwegende echter dat de gehele 
vernietiging van de beslissingen van het 
hof van beroep op de hoofdvordering van 
de vennootschap « Eagle Star )) tegen 
Verdonck en op diens rechtsvordering 
tot vrijwaring tegen eiseres de oorzaak 
en het voonverp doet verdwijnen van 
de oproeping in vrijwaring die door eiseres 
tegen de procesgenoten Debatty en Ma
nuce-Limage gericht is, en uit zichzelf 
aah de op deze laatste rechtsvordering 
gewezen beslissing haar gevolg en haar 
gezag van gewijsde ontneemt ; 

Dat uit de voornoemde vernietiging 
noodzakelijk de vernietiging van deze 
laatste beslissing moet volgen ; 

III. Overwegende dat, in zover het 
arrest ongegrond verklaart het hoger 
beroep van de vennootschap « Eagle 
Star )) tegen de beslissin.g van de eerste 
rechter waarbij haar tegen de weduwe 
en de ouders van de getroffene ingestelde 
rechtsvordering tot terugbetaling afge
wezen wordt, tegen het arrest geen ont
vankelijke voorziening door een van de 
partijen in het cassatiegeding kon worden 
gericht : 

Dat dit beschikkende gedeelte, wat de 
omvang van de vernietiging betreft, niet 
onderscheiden is van het door Verdonck 
bestreden beschikkende gedeelte ; 

Om die redenen, en zonder dat er enig 
ander· middel dat een ruimere vernieti
ging zou meebrengen, dient te worden 
onderzocht, voegt samen de zaken 
nrs 4204 en 4205 ; vernietigt het bestreden 
arrest, enkel in zover : a) het gegrond 
verklaart : l 0 de rechtsvordering van de 
vennootschap « Eagle Star )) tegen Ver
donck en deze laatste veroordeelt om aan 
de genoemde vennootschap te betalen 
het bedrag van 505.240 frank vermeer
derd met de gerechtelijke interest en 
de kosten van beide instanties betreffende 
deze rechtsvordering ; 2° de rechtsvorde
ring tot vrijwaring van V erdonck tegen 
de vennootschap « L'Aigle de Paris" en 
deze veroordeelt om eerstgenoemde te 
vrijwaren tegen alle tegen hem uitge-

sproken veroordelingen, alsmede in de 
kosten van beide instanties betreffende 
die oproeping in vrijwaring ; b) het aan 
<< L'Aigle de Paris" haar rechtsvordering 
ontzegt die zij tot terugbetaling l10eft 
ingesteld tegen de weduwe en de ouders 
van de getroffene ; c) het ongegrond ver
klaart het hoger beroep van de « Eagle 
Star " tegen de beslissing van de eerste 
rechter die de rechtsvordering tot terug
betaling, door haar ingesteld tegen de 
procesgenoten Debatty en Manuce-Li
mage, had afgewezen ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissi:ng ; veroordeelt de vennootschap 
« Eagle Star Ins1.rrance 0° Ltd " in de 
kosten gevallen op de voorziening van 
Verdonck ; veroordeelt deze vennoot
schap enerzijds, Verdonck anderzijds en 
de procesgenoten Debatty en Manuce
Limage tenslotte onderscheidenlijk in een 
derde van de kosten betreffende de voor
ziening van « L'Aigle de Paris"; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Luik. 

12 oktober 1967.- 1e ka.mer.- Voo1'
zitte1' en Verslaggever,'H. Moriame, raads
heer waarnen:1end voorzitter. - Gelijk
luiclencle conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal.- Pleite1•s, HH. VanRyn, 
Struye en Dassesse. 

1e KAMER.- 13 oktober 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- PARTIJ.DIE IN CONCLUSIE BETOOGT 
DAT EEN DOOR HAAR GEDANE VERKLA
RING NIET DE WAARDE VAN EEN BE· 
KENTENIS HEEFT.- RECHTER DIE DE 
VERKLARING ALS EEN BEGIN VAN BE
WIJS DOOR GESCHRIFT IN AANMERKING 
NEEi\iT. - RECHTER DIE DE REDEN 
NIET OPGEEFT WAAROM DE VERKLARING 
DE KENMERKEN VAN EEN BEKENTENIS 
IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 1354 
EN 1356 VAN RET BuRGERLIJK WET
BOEK NIET BEVAT.- GEEN SCHENDING 
VAN ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET. 

TY anneM' een pa1·t~j in conchtsie heeft 
betoogcl clat een cloot· haar geclane ver
kla1·ing niet cle waanle van een beken
tenis heeft, wo1·clt aTtikel 97 van cle 
G1·onclwet niet geschonclen doo1· de 1'ech
ter, die cle verlclaTing als een begin van 
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bewijs doo1· gesclwift in aanmerking 
neemt (I) zonder de reden op te geven 
waa1·om de ve1·klaring de kenmeTlcen van 
een bekentenis in de zin van de artike
len 1354 en 1356 van het Bu1·ge1·lijk 
TY etboek niet be vat ( 2). 

(BUERMANS EN LITISOONSORTEN, 
T. OUYPERS EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1341, 1347, 1353, 1354 en 1356 van 
het Burgerlijk W etboek, doordat het 
arrest, hoewel de eisers in hun conclusie 
voor het hof van beroep gesteld haddon 
dat de litigieuze verkoopovereenkomst, 
die zij met wijlen Francisca Van Reusel 
op 16 januari 1959 haddon afgesloten, 
eon vermomde schenking uitmaakte, en 
dat de verklaringen, die zij, de eisers, 
tijdons het strafonderzoek haddon afge
legd, en volgens welke, in strijd met wat 
in de verkoopakte van 16 januari 1959 
vermeld stand, zij de koopsom niet be
taald haddon, aangezien het om een 
vermon:1de schenking ging, een onsplits
bare bekentenis uitmaakten, het bestre
den arrest gezegde verkoopakte heeft 
verbroken, on1 de reden dat de vorweer
ders, mn de inhoud van voormelde ver
koopakte van 16 januari 1959 tegen te 
spreken, zich op geen schriftelijk bewijs 
konden beroepen, doch wel op een begin 
van bewijs door geschrift, namelijk de 
verklaringen door beide eisers afgelegd 
en ondertekend bij het strafrechtelijk 
onderzoek dat door de verweerders tegen 
hen uitgelokt word, vermits bewuste 
schriftelijke verklaringen uitgingen van 
diegenon tegen wie zij ingeroepen worden 
en dat zij het door de verweerders aan
gevoerd feit, namelijk de niet-betaling, 
waarschijnlijk maakten, dat inderdaad 
nit doze verklaringen bleek dat eiser eerst 
beweerde bewuste aankoopprijs volledig 
aan Francisca Van Reusel afbetaald te 
hebben en zulks met geld dat hij ver-

(1) Een voor de onderzoeksrechter gedane 
verklaring kan een begin van bewijs door 
geschrift zijn in de zin van artikel 1347 van 
het Burgerlijk vVetboek. Raadpl. DE PAGE, 
d. III, 3e uitgave, blz. 877; cass., 2 mei 1939 
(Bttll. en PAsrc., 1039, I, 220). 

klaarde ontleend to hebben deels van 
zijn schoonouders, deels van zijn ouders, 
hetgeen door alle laatstgenoemden ge
logcnstraft werd en ook tegengesproken 
word door eiseres, welke bekende dat dit 
geld noeh door haar echtgenoot, noch 
door haar aan de verkoopster gegeven 
word, er weliswaar aan toevoegend dat 
zij wel meende dat Van Reusel zulks 
wist en daarmede akkoord was, waarop , 
eerste eiser hetzelfde beaamde en tevens 
beloofde een billijke regeling met de erf
genamen te treffen, dat de eisers « einde
lijk opdaagden met hun aanvoering no
pens een vermomde schenking "• dat het 
geheel dozer verklaringen in het straf
onderzoek niet als bekentenis, doch 
slechts als begin van bewijs door geschrift 
door het hof van beroep in aanmerking 
genomen word, en dat het bewijs van 
het gebrek aan betaling van de aankoop
prijs door gewichtige, nauwkeurige en 
overeenstemn1ende vermoedens aange
vnld word, terwijl, ee1·ste onclerdeel, een 
geheel van verklaringen, welke gedeelte
lijk van de eisers en gedeeltelijk van hun 
ouders en schoonouders uitgingen, niet 
beschouwd kan worden als een begin 
van schriftelijk bewijs dat van de eisers 
uitging in de zin van artikel 1347 van 
het Burgerlijk W etboek en dat aan de 
verweerders zou hebben toegelaten af te 
wijken van de bepalingen van de arti
kelen 1341 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, die verbieden tegen een akte 
door getuigen of vermoedens te bewijzen, 
en het tegenstrijdig is, enerzijds, te ver
klaren dat als begin van sehriftelijk be
wijs in aanmerking genomen worden 
geschriften welke van de eisers uitgaan, 
namelijk verklaringen door hen bij het 
strafrechtelijk onderzoek afgelegd en 
ondertekend, en anderzijds, als begin 
van schriftelijk bewijs in aanmerking te 
nemon een geheel van verklaringen uit
gaande, gedeeltelijk van de eisers, en 
gedeeltelijk van de ouders en sch?o,n
ouders van de eisers, welke tegenstnJdig
heid in de beschouwingen van hot be
streden arrest tot gevolg heeft dat dit 
arrest niet overeenkomstig de vereisten 
van artikel.97 van de Grondwet gemoti
veord is ; tweede onclerdeel, nu de verkla
ringen door de eisers tijdens het straf
reehtelijk onderzoek afgelegd, oen on-

(2) Over de vraag of artikel 1356, lid 3, 
van het Burgerlijk vVetboek toepasselijk is 
op de buitengerechtelijke bekentenis, raadpl. 
de noot onder cass., 30 september 1966 (A1'1'. 
cass., 1067, blz. 138). 
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splitsbare bekentenis uitmaakten in. de 
zin van de artikelen 1354 en 1356 van 
het Burgerlijk W etboek, zij niet mochten 
aangezien worden als een begin van 
schriftelijk bewijs in de zin van arti
kel 1347 van het Burgerlijk Wetboek om 
van de voorschriften van de artike
len 1341 en 1353 van het Burgerlijk Wet
bock af te wijken, en de rechters niet 
mochten beslissen die verklaringen als 
begin van schriftelijk bewijs in aanmer
k:ing te nemen, doch voormeld verweer
Iniddel van de eisers moesten beantwoor
den door de vraag te beslechten of ge
zegde verklaringen, op zichzelf be
schouwd, al dan niet onsplitsbare beken
tenissen uitmaakten, zodat, door dit 
middel van de eisers niet naar behoren 
te beantwoorden, het bestreden ai,rest 
niet overeenkmnstig de vereisten van 
artikel 97 van de Grondwet gemotiveerd 
is : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, om tot 

het besluit te kmn.en dat de eisers de in 
de koopakte van 16 januari 1959 ver
melde koopprijs niet betaald hebben, op 
een begin van bewijs door geschrift 
steunt, door gewichtige, nauwkeurige en 
overeenstemmende vermoedens aange
vuld; dat het aldus in aanmerking ge
nomen begin van bewijs door geschrift, 
in de verklaringen bestaat, door de eisers 
in een strafrechtelijk onderzoek afgelegd 
en ondertekend, en waarvan het hof van 
beroep verklaart dat zij uitgaan van 
degenen tegen wie zij worden ingeroepen 
en dat zij het door de verweerders aan
gevoerde feit, de niet-betaling, waar
schijnlijk maken ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
weliswaar bij de ontleding van die ver
klaringen erop wijst dat de eisers " einde
lijk opdaagden met hun bewering van 
vermomde schenking ,, dit is nadat de 
eerste verklaring van eiser door andere 
verklaringen, onder meer die van de ou
ders en schoonouders van de eisers, werd 

· tegengesproken, om dan te besluiten 
dat " het geheel van deze verklaringen 
in het strafonderzoek niet als bekentenis 
doch slechts als begin van bewijs door 
gesehrift in aanmerking genomen 
wordt "; 

Overwegende dat de context van het 
arrest aanwijst dat door de uitdrukking 
"het geheel van deze verklaringen ,, het 
hof van beroep het geheel bedoelt van 
de door de eisers afgelegde verklaringen, 
die het aldus zonder strijdigheid heeft 
ktmnen beschouwen als een begin van 
bewijs door geschrift; 

CASSA'l'IE, 1968. - 8 

Dat het eerste onderdeel dienvolgens 
feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eisers, in hun 

conclusie voor het hof van beroep, be
toogden dat " opdat een verklaring als 
bekentenis zou gelden, het noodzakelijk 
is dat zij vanwege degene die ze doet 
de uiting weze van een vrije en bedachte 
wil, dit is de wil om een verklaring te 
doen betrekkelijk een opgerezen geschil 
... , dat het opvallend is dat de ingeroepen 
verklaringen aan deze vereisten niet be
antwoorden, daar zij afgelegd werden 
voordat het geschil tussen partijen gere
zen was, en niet .. . om de tegenpartij 
van de bewijslast te ontlasten, maar met 
de enige bedoeling aan eventuele straf
rechtelijke vervolging te ontkomen " ; 

Overwegende dat de rechter de reden 
niet moest opgeven waarom, overeen
komstig de conclusie van de eisers, de 
door deze laatste afgelegde verklaringen 
geen bekentenis uitmaakten in de z:in 
van de artikelen 1354 en 1356 van het 
Burgerlijk W etboek ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
Trtiddel niet kan aangenon1.en worden ; 

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

13 oktober 1967.- 1e kamer.- Voo?·
zitter, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1•, 
H. Rutsaert. - Gelijklttidende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleiters, HR. Bayart en 
Van Heeke. 

1e KAMER.- 13 oktober 1967. 

BEWIJS. - ScHRIFTELIJK BEWIJs. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERZEKE
RINGSMAATSCHAPPIJ DIE VAN EEN 
AGENT EEN GELDSOJ\i VORDERT WELKE 
RET BEDRAG VAN DOOR VERZEKERDEN 
BETAALDE OF VERSCHULDIGDE PRE

MIEN VERTEGENWOORDIGT. - DESKUN
DIGENVERSLAG WAARBIJ WORDT VAST
GESTELD DAT DE BOEKHOUDING VAN 
DE VENNOOTSCHAP· REGELlVIATIG IS EN 
DAT ERUIT BLIJKT DAT DE AGENT DE 
GEVORDERDE SOM SCHULDIG IS. 
BESLISSING VAN DE RECHTER DAT DEZE 
BOEKHOUDING, WAARIN SLECHTS EEN 
GLOBALE SOM VOORKOMT ZONDER AN
DERE PRECISERING VAN DE ELEMENTEN 
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WAARUIT ZE IS SAMENGESTELD, GEEN 
VOLDOENDE BEWIJS OPLEVERT. 
GEEN SOHENDING VAN ARTIKEL 1315 
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK. 

Hoewel de door· het gerecht aangestelile 
desktmdige in zijn ver·slag hacl vast
gesteld dat de boelchouding van de ve1'
zeker·ingsmaatschappij, die van haar· 
agent een sam vonlenle die het beclr·ag 
van doo1' haar verzelcenlen betaalcle of ver·
schulcligcle pr·emien ver·tegenwoor·cl·igcle, 
r·egelmatig is en dat eTuit blijlct dat de 
agent de gevonlenle sam ver·schulcligcl 
is, schendt de Techter ar·tilcel 1315 van 
het BuTger·lijk W etboek niet als hij be
slist clat cleze boelchoucling geen voldoende 
bewijs oplever·t van de gegronclheid van, 
de vorcler·ing, om de reclen clat zij slechts 
een globale sam aancluiclt zondeT p1·e
ciseTing van de oncler·scheiclen pTemien 
waantit clit beclmg is samengestelcl ( 1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « ANTvVERPIA
LEVEN ,, T. LEGRAND EN SABBE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 6 mei 1966 in laatste aanleg 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen ; 

Over het lTtiddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet en 1315 van het Bmgerlijk Wetboek, 
cloonlat, na vastgesteld te hebben dat 
de deskundige die door de Rechtbank 
aangesteld werd " om de boekhouding 
van de partijen te onderzoeken, te be
palen welke bedragen eventueel aan de 
verwecrders door eiseres verschuldigd 
zijn of omgckeerd, in een woord de oind
afrekening tussen partijen op te stellen "' 
een verslag neergelegd had waarbij hij 
besloot dat op grond van de boekhouding 
van eiscres, die hij « regehn.atig " noemde, 
de verweerders de som van 12.784 frank 
aan eiseres verschuldigd waren, het be
streden vonnis beslist dat deze expertise 
het bewijs niet bijbrengt dat deze som 
verschuldigd was, enkel en aileen om. de 
reden dat niet kon uitgemaakt worden 
uit welke afzonderlijke posten de geeiste 
som was samengesteld, terwijl, eer"Bte on
cle?·cleel, de rechter, die de bevindingen 
en de besluiten van de deskundige, vol-

(1) Raadpl. cass,, 14 november 1957 (BHll. 
en PAsrc., 1958, I, 263), 

gens welke de vordering van eiseres ge
grond was, niet betwist had, en die geens-

. zins vastgestelcl had clat de cleslum.clige 
een vergissing of een dwaling begaan 
had, niet zoncler strijcligheid kon beslissen 
dat deze bevinclingen en besluiten de 
gegroncll1eid van de vordering van eiseres 
toch niet bewezen, vermits deze verde
ring precies er toe strekte de betaling van 
de som van 12.784 frank te eisen, die 
volgens de deskunclige door de ver
weerders verschuldigd was, en deze 
strijdigheid in de motivering van het 
bestreden vonnis met het gebrek aan 
de door artikel 97 van de Grondwet ver
eiste motivering client gelijkgesteld te 
worden ; tweecle onclenleel, eiseres door 
het deslnmdig verslag, gegrond op eon 
boekhouding waarvan het bestreden von
nis de regclmatigheid vastgesteld heeft, 
het bewijs bijgebracht heeft van de ge
gronclheid van haar vordering tot beta
ling van de som van 12.784 frank, en 
de rechter, na vastgesteld te hebben dat 
de regelmatig gevoerde boekhouding van 
eiseres het globaal cijfer van de schuld 
van verweerster onmiddellijk kon aan
duiden, artikel 1315 van het Bmgerlijk 
W etboek schendt door te beslissen dat 
het bedrag van de schuld naar rechte 
niet voldoende bowezen was om de reden 
dat uit de boekhouding niet kon opge
maakt worden uit welke bepaalde ver
richtingen het globaal versoh-uldigcl be
drag van 12.784 frank samengestold was, 
en eens regelmatig vastgesteld dat, val
gens de boekhouding, een globaal bedrag 
van 12.784 frank versohuldigd was, het 
aan verweerster toekwarn een of n1eer 
bepaalde oijfers of verrichtingen van dit 
globaal bedrag te betwiston, hetgeen zij 
niet deed, en nu de deshmdige duidelijk 
gepreoiseerd heeft dat verweerster in 
gebreke gebleven is te bepalen « welke 
bedragen :in de afrekening van de boek
houding betwist werden ,, en ook <<de 
motivering van de betwisting aan de 
deskundige - zoals later aan de rechter 
zelf - te laten kennen », eiseres het be
wijs van de gegrondheid van haar verde
ring, overeenkomstig artikel1315 van het 
Bmgerlijk Wetboek, bijgebraoht heeft 
en het bestreden vonnis dit artikel ge
schonden heeft : 

W at beide onderdelen samen betreft : 

Overwegende dat, zo het vonnis geen 
vergissing of dwaling vaststelt die door 
de aangestelde deskundige zou begaan 
zijn bij het opmaken van zijn verslag, 
het niettemin constateert dat, tijdens de 
debatten, eiseres moest toegeven dat 
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haar boekhouding waarvan voormelde 
deskundige bevestigt dat zij regelmatig 
is, derwijze is ingericht dat indien on
middellijk het globaal cijfer van de schuld 
van de agenten van eiseres kan worden 
aangeduid, het onmogelijk is te weten, _ 
door haarzelf, welke bepaalde verze
kerhlgspremien van welke bepaalde ver
zekerden door haar ( eiseres) van haar 
agenten worden geeist, hetzij omdat 
bedoelde agenten de premien zouden 
hebben gel:nd en niet afgedragen, hetzij 
omdat zij voor de betaling ervan aan
sprakelijk zouden zijn ; 

Overwegende dat de rechter, in die 
omstandigheden, zonder strijdigheid heeft 
kunnen oordelen dat, al stemde hot door 
eiseres gevorderde bedrag overeen met 
het in de boekhouding aangeduide glo
bale oijfer en al werd geen vergissnlg of 
dwalil1g aan de deslumdige toegeschreven, 
de boekhouding van eiseres nochtans niet 
voldoende nauwkmu·ig was om hmn te 
overtnigen van de gegrondheid van de 
vordering waarbij eiseres van de ver
weerders het bedrag van premien eiste ; 

Overwegende dat de re.chtbank door 
die beslissing geenszins artikel 1315 van 
het Burgerlijk vVetboek geschonden 
heeft ; dat het nlderdaad luidens deze 
wetsbepaling aan eiseres behoorde de 
gegrondheid van haar vordering voor de 
rechtbank te bowijzen; 

Dat het middel dienvolgens niet kan 
aangenmnen worden ; 

Om die redenen, verworpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiseres ill de kosten. 

13 oktober 1967.- 1e kamer.- T1001'
zitte1', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. T1 e1·slctg geve1·, 
H. Rutsaert. - Gel?:jkltticlende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procnrenr
generaal. - Pleiter, H. Strnye. 

1e KAl\rnR.- 14 oktober 1967. 

BORGTOCHT. - OVEREENKOl'IIST VAN 
BORGTOOHT. - AKTE \VAARBIJ HET 
BESTAAN VAN DE OVEREENKOl'IIST 
WORDT V ASTGESTELD. - VORl'II. -

(1) Raadpl. eass., 1 juni 1850 (Bttll. en 
PAsro., 1850, 1, 301); cass. fr., 28 oktober 
1953 ( Gaz. dtt pal., 1954, I, 29) ; H., L. en 
J. MAZEAUD, Le9o11s cle clJ·oit civit, 2e uitg., 

TOEPASSING VAN ARTIKEL .1326 VAN 
HET BURGERLIJK WETBOEK.- VooR
WAARDE. 

Al kan de ove1·eenkomst van bo1·gtocht een 
eenzijdige ve1·bintenis opleveren, tach is 
de akte die zodanige ve1·bintenis vaststelt 
pas clan onde?'W01'pen aan a1·tikel 1.'326 
van het Btwge1·lijk W etboek als zij slaat 
op een belofte die een geldsom of een 
wctcwdeerba1·e zaak tot vooTwe1·p heeft, 
dit wil zeggen wam·van het becl1·ag of 
de hoeveelheid bekencl is op het ogen
blilc van de ve1·bintenis en doo1• een; cij /M' 
kan wonlen uitgeclrulct (1). (Burg. Wetb., 
art. 1326 en 2011.) 

(TIRPITZ EN VAN DE 1\ffiRGEL, 
T. PHILIPP ART.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 oktober 1964 door hot Hof 
van beroep te Brnssel gewezen ; 

Over hot eerste middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, cloonlat het bestreden arrest beslist 
dat de eerste rechter terecht nit de door 
hem vermelde omstandigheden had afge
leid dat eiser had bernst in hot vonnis 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel van 21 oktober 1960 waartegen 
verzet was gedaan en dat derhalve dit 
verzet niet ontvankelijk was, welke om
standigheid erin bestond dat het vonnis 
waartegen verzet zich ertoe had beperkt 
als voorbereidende maatregel een des
lumdige aan te stollen, dat eiser het eerste 
plaatsbezoek had bijgewoond, waartoe 
de deskLmdige de partijen had opgeroepen 
en dat hij had beloofd bij het volgende 
bezoek aanwezig te zijn, zoncle1· te ant
woonlen op het midclel dat eiser bij zijn 
voor het hof van beroep genomen con
clnsie hieruit had afgeleid dat verweerder 
vervallen was om die exceptio van berus
ting op te werpen, daar hij ze niet in 
limine litis bij zijn eerste conclnsie op 
het verzet had aangevoerd, tenvijl dit 
gebrek aan antwoord op bet .door eiser 
voorgedragen micldel gelijkstaat met een 
ontbreken van de bij artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat het arrest inderdaad 

d. I, biz. 417; DE PAGE, d. III, 3e uitg., 
n" 810, biz. 836 en blz, 841, noot 2 (zie even
wei noot 7 en de verwijzingen) ; LAUR]j]NT, 

d. XIX, n" 244. 
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het in het middel voorgedragen verweer 
onbeantwoord heeft gelaten en, aldus, het 
vormvoorschrift van artikel 97 van de 
Grondwet niet is nagekomen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, do01·dat het bestreden arrest, na 
voor recht te hebben gezegd dat de door 
verweerder ingestelde rechtsvordering 
strekte tot de ontbindi:ng van de tussen 
partijen aange~ane overeenkom.sten:. n~et 
schadevergoedu:tg wegens de met-tiJd:tge 
e:n foutieve uitvoering ervan, beslist dat 
de overeenkomst van borgstelling waar
door eiseres verbonde:n was, geldig was, 
zonder te antwoorden op het middel dat 
eiseres bij haar voor het hof van beroep 
ge:nomen conclusie hieruit had afgeleid 
dat, aangezien verweerder een recl~ts
vordering had ingesteld om de ontbmdmg 
van de rechten en verplichtingen van 
eiser te doen uitspreken, hij geen aan
spraak meer kon maken op de uitvoering 
van die verplichtingen waarvoor, volgens 
hem, eiseres zich borg zou hebben gesteld, 
en dat derhalve die borgtocht in elk geval 
geen voorwerp 1neer had, gebrek aan 
antwoord op de conclusie van eiseres da:t 
gelijkstaat met een ontbreken van nwt:t
vering : 

Overwegende dat het arrest op do in 
het middel vermelde beweringon van 
eiseres antwoordt, enerzijds, dat de 
rechtsvordering « geen o:nverenigbare ei
sen bevat ,, anderzijds, dat «de door 
eiseres in hoger beroep (thans eiseres) 
aangegane verbintenis, in de huidige 
stand van de zaak, niet van voorwerp 
ontbloot is " ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1102, 1103, 1319, 1320, 
1325 en 1326 van het Burgerlijk Wet
hoek, doo1·dat, eerste onclenleel, het bestre
den arrest beslist dat de overeenkomst 
van borgtocht van 6 april 1960 onder
tekend door de eisers en verweerder, die 
de borgtocht heeft aanvaard, wederkerig, 
conform artikel 1325 van het Bmgerlijk 
W etboek en geldig was, tenvijl eiseres 
zich in genoemde overeenkomst verbond 
jegens verweerder zonder dat deze laatste 
zich zijnerzijds heeft verbonden, zodat 
die overeenkomst niet wederkerig was 
in de zin van artikel 1102 van het Bur
gerlijk Wetboek, maar eenzijdig in de 
zin van artikelll03 van dit wetboek; het 
arrest, door te beslissen dat voornoemde 

overeenkomst wederkerig was, de be
wijskracht heeft miskend die door de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Bmgerlijk Wetboek is gehecht aan de 
op 6 april 1960 door partijen onderte
kende akte ; hieruit volgt dat de akte, 
die deze eenzijdige overeenk01nst bevatte, 
overeenkomstig artikel1326 en niet over
eenkomstig artilwl 1325 van het Bmger
lijk W etboek moest worden opgem.aakt ; 
tweecle onclenleel, het arrest niet ant
woordt op het Iniddel dat eiseres bij haar 
voor het hof van beroep genom.en con
clusie hieruit had afgeleid dat het om.no
gelijk was de verbintenis te omschrijven 
die verweerder zou hebben aangegaan; 
tenvijl dit gebrek aan antwoord op de 
conclusie van eiseres gelijkstaat met een 
ontbreken van 1notivering en een schen
ding van artikel 97 van de Grondwet 
betekent : 

W at de twee onderdelen samen betreft : 

Overwegende dat de getypte onder
handse akte van 6 april 1960, die regel
nmtig is overgelegd, bepaalt dat verweer
ster " zich uitdrukkelijk verbindt om 
persoonlijk de goede afloop te waarborgen 
van de ondernmningswerken door haar 
man, eiser, verricht aan het aan dokter 
Philippart, verweerder, toebehorend on
roerend good " en te dien einde verklaart 
« zich hoofdelijk borg te stollen voor haar 
man met betrekking tot alle verbintenis
sen welke ook die deze laatste jegens dok
ter Philippart heeft aangegaan ,, onder 
rneer bij de overeenk01nsten « tus~e~ 
eiser en verweerder" gesloten op 16 JUh 
1956, 13 augustus 1959, 12 november 
1959 en 25 november 1959, en, na de 
vermelding dat de akte op 6 april 1960 
te Brussel is opgemaakt in drie exem
plaren, de respectieve handtekeningen 
van beide eisers en van verweerder 
draagt; 

Overwe"'ende dat in de onderstelling 
dat bedoelde borgstelling een eenzijdige 
verbintenis oplevert, de akte die ze 
vaststelt nog niot aan artikel 1326 van 
het Burgerlijk vVetboek zou zijn onder
worpen, vermits dit laatste slechts de 
beloften betreft die « een geldsom of 
een waardeorbare zaak" tot voorwerp 
hebben, dat wil zeggen waarvan het 
bedrag of de hoeveelheid bekend is op 
het ogenblik van de verbintenis en door 
een cijfer kan worden uitgedrukt, het
geen niet het geval is ; 

vVaaruit volgt dat het middel wegens 
het ontbreken van belang niet ontvanke
lijk is ; 
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Om die redeJ.<en, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover het, bij be
vestiging van het beroepen vonnis, ver
klaart dat geen schadeloosstelling ver
schuldigd is wegens het niet-tijdig uit
voeren van de werken en in zover het 
beslist dat de verbintenis van eiseres 
geldig is en dat ze in de huidige stand 
van de zaak niet van voorwerp ontbloot 
is ; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiseres in de drie vierden en 
verweerder in een vierde van de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

14 oktober 1967.- 1e kamer.- Voo?'
zitter, H. Moriame, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve?·slaggeve?', H. Va
lentin. GeliJ'kl~~idencle conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite?', 
H. Bayart. 

1e KAMER.- 14 oktober 1967. 

GERECHTELIJKE INTERESTEN. 
BEG RIP. - KUNNEN VERGOEDENDE 
OF VERZUIMSINTERESTEN ZIJN. 

De interesten die men " ge?·echtelijke inte
?'esten " noemt k~mnen ofwel ve1·goeclende 
ofwel ve?'Z~timsinte?·esten zijn (1). 

{NAAMLOZE VENNOOTSCIIAP <C VERZE-

KERINGSMAATSCHAPPIJ ZURICH "• 
T. SCHRAFF.) 

ARREST. 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1381, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, doonlat 
het Hof van beroep te Brussel dat ver
zocht werd zijn arrest van 13 april 1964 
uit te leggen, waarbij het onder gedeel-

(1) Cass., 24 augustus Hl67 (An·. cass., 
1967, blz. 1334). 

telijk~ bevestigh<g van het beroepen 
vonn1s, eiseres had veroordeeld om aan 
de verweerders te betalen : 1° als schade
vergoeding in hoofdsom 15.794 frank, 
10.000 frank, 15.000 frank en 600.000 fr.; 
2° de vergoedingsinterest op het bedrag 
van 15.794 frank sinds de datum van 
de uitbetalingen en 3° de gerechtelijke 
interest, voor recht zegt dat dit arrest 
aldus moet worden uitgelegd dat de ge
rechtelijke interest toegekend op de 
bedragen van 10.000 frank en 15.000 fr. 
die bedoeld zijn in het beschikkende 
gedeelte van het beroepen vonnis van 
25 januari 1963 en op het bedrag van 
600.000 frank door het hof toegewezen, 
moet ingaan vanaf het instellen van de 
eis op 2 januari 1962~ te?·wijl het bestreden 
arrest door aldus, voor de aan de eind
beslissing voorafgaande periode, aan de 
gerechtelijke interest toegewezen aan 
het slachtoffer het karakter van vergoe
dingsinterest toe te kennen, de bewijs
luacht heeft miskend van het beroepen 
vonnis en van het uitgelegde anest die, 
door eiseres te veroordelen tot betaling 
van gerechtelijk genoemde interest, na 
haar te hebben veroordeeld tot betaling 
van vergoedingsinterest op een van de 
aan de verweerders toegewezen bedragen, 
noodzakelijk aan gezegde gerechtelijke 
interest het karakter van moratoire inte
rest hadden toogekend (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en derhalve, door 
het uitgangspunt van die interest op de 
datum van het instellen van de eis to 
bepalen, de regel heeft miskend die wil 
dat in delictuele aangelegenheden de mo
ratoire interest niet kan verschuldigd 
zijn, op het bedrag van oen schuldvorde
ring van schadevergoeding, v66r de ge
rechtelijke beslissing welke deze schade
vergoeding toekent (schending van aile 
in het middel aangeduide wetshepalin
gen) : 

Overwegende dat het feit een partij 
eerst tot vergoedingsinterest op zekere 
?edragen en vervolgens tot gerechtelijke 
mterest op andere bedragen te veroor
delen, niet noodzakelijk meebrengt dat 
die laatste interest slechts als moratoire 
interest ka).< worden verstaan; 

Dat de vraag of de tern:i gerechtelijke 
interest veeleer de e:ne interest dan de 
andere aanduidt een kwestie is die wordt 
beoordeeld met inachtneming van de 
gegevons eigen aan elke zaak ; 

Dat de feitenrechter, door aan de ge
rechtelijke interest toegekend door het 
arrest van 13 april1964, de aard van ver-
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goedingsinterest toe te kennen, geen en
kele van de in het middel aangeduide 
bepalingen heeft geschonden ; 

Dat het middel ~1iet kan worden aan
genomen; 

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

14 oktober 1967. - 1e kamer. -
Vom·zitter, H. 1\1:oriame, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slctggever, 
H. Valentin. - Gelijkl~ddende concl~tsie, 
H. Krings, advocaat-generaal. - Ple1:ters, 
HH. VanRyn en Fam·es. 

2e KAJVIER. -16 oktober 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN \VAARTEGEN EEN OASSA
TIEBEROEP RAN WORDEN INGESTELD. -
BESLISSINGEN WAARBIJ DE STRAFVOR
DERING VERJAARD WORDT VERKLAARD. 
- VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. 
- 0NONTVANKELIJKHEID. 

2D CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN.- MIDDEL DAT BEWEERT 
DAT DE REOHTER DE GEGEVENS VAN 
DE ZAAK VERKEERD HEEFT BEOOR
DEELD. - HoF NIET BEVOEGD OM 
KENNIS ERV AN TE NEl\fEN. 

3° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. 
STRAFZAKEN. - MID DEL DAT BEWEERT 
DAT RET HOF VAN BEROEP TEN ON
REOHTE BESLIST HEEFT DAT EEN BE
PAALDE PERSOON DE AANSTELLER WAS 
VAN EEN JAOHTWAOHTER.- HoF NIET 
BEVOEGD OJVI KENNIS ERV AN TE NEl\fEN, 

4° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN.- MIDDEL DAT BE\VEERT 
DAT NIET BEWEZEN IS DAT DE VOOR 
EEN PARTIOULIERE JAOHTWAORTER BIJ 

DE ARTIKELEN 61, LID 3, EN 63, LID 1, 
VAN DE \VET VAN 7 OKTOBER 1886 
VOORGESOHREVEN FORJVIALITEITEN VER
VULD ZIJN. - HOF NIET BEVOEGD Ol\f 
KENNIS ERV AN TE NEJVIEN. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - CoRREOTIONELE EN 
POLITIEREOHTBANREN. - BEKLAAGDE 
DIE AAN RET OPENBAAR lVIINISTERIE 

(1) Cass., 20 maart 1967 (Ar1·. cass., 1967, 
blz. 900). 

VRAAGT OM EEN GETUIGE TE DOEN 
DAGVAARDEN. - 0PENBAAR MINISTE
RIE NIET \VETTELIJK VERPLIORT OP 
DIT VERZOEK IN TE GAAN. 

6° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VoORZIENING TEGEN DE 
BESLISSING VAN RET VONNISGEREORT. 
- Jl.fiDDEL DAT UITSLUITEND BETREK
KING HEEFT OP RET VOORBEREIDEND 
ONDERZOEK. - JliiiDDEL DAT VREElVID 
IS AAN DE BEVOEGDREID. - 0NONT
V ANKELIJKHEID. 

7° GERECHTELIJKE POLITTE. -
BEEDIGDE PARTIOULIERE JAOHTWAOR
TER. - 0FFIOIER VAN GEREORTELIJKE 
POLITIE. 

8° JACHT. - BEEDIGDE PARTIOULIERE 
JAORTWAORTER. - 0FFIOIER VAN GE
REORTELIJKE POLITIE. 

9° OMKOPING VAN AMBTENAREN. 
- 0PENBAAR Al\fBTENAAR. - ARTI
KELEN 246,247 EN 252 VAN RET STRAF
WETBOEK. - BEGRIP. 

10° TAAL (GEBRUIK VAN DE NE
DERLANDSE EN FRANSE). 
NIETIGHEID VOORTVLOEIENDE UIT EEN 
SOHENDINC+ VAN DE WET VAN 15 JUNI 
1935. - LATER OP TEGENSPRAAK GE
WEZEN EN NIET ZUIVER VOORBEREI
DEND VONNIS. - NIETIGREID GEDEKT. 

I 0 Is niet ontvrtnlcel~flc wegens gemis aan 
belang, cle voorziening welke doo1· de 
belclartgcle is ingestelcl tegen een beslis
sinrr waarb~f de stmfvonle1·ing cloor 
ve1jaring ve1·vallen wordt vm·klaard (1). 

2° Het Hof van cassatie is niet bevoegcl 
om net te gaan of de ?'echte?' .iuist of ve?"
lceenl cle hem ove?'gelegcle bewijselementen 
in feite he eft beoonleelcl ( 2). 

30 en 4° Het Hof van cassatie is niet be
voegcl om na te rraan welke cle aanstelle1· 
is van een beiidigcle ,iachtwachter, en of 
de jo1·rnaliteiten, voo1·gesch1·even bij m·ti
kel 61, licl 3, en artilcel 63, lid 1, van de 
wet van 7 oktobe?' 1886 ve1·vuld wenlen. 

5° Geen enlcele wetsbepaling legt aan het 
openbaar ministe?'ie cle verplichting op 
in te gaan op het verzoelc van de be
lclaagde om een getnige voor een cor1'ec-

(2) Raaclpl. enss., 7 december 1964 (Bwl. en 
PAsrc., 1965, I, 348) en 23 januari 1967 (A1·r. 
cctss., 1967, blz. 624). 
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tionele of pol-itie1'echtbank te cloen clag
vaarclen ( 1). 

6° Is niet ontvanlcelijk tot staving van een 
cassatievoo1·ziening tegen cle beslissing 
van veroonlelin g, het midclel clat v1·eemcl 
is aan de bevoegclheicl en enkel bet1·elclcing 
heeft op het voo?·be1·eidencl onclerzoelc (2). 

7o en 8° Een beecligcle partic~tliere jacht
wachte1' is otficier van gerechtelijke po
litic (3). 

9° De beecligcle pa1'ticulie1·e jachtwctchter 
is een " openbaar mnbtenact1' " in cle zin 
van cle a1·tikelen 246, 247 en 252 van 
het Stmfwetboek (4). 

10° De nietigheid voo1·tvloeiende ~tit een 
schencling van cle wet van 15 j~tni 1935 
op het geb1•uik van cle talen in ge1·echts
zalcen wonlt geclekt cloo1· het late1·, niet 
z~tive1· voorbe1·eiclencl en op tegenspraalc 
gewezen vonnis, clat niet is aangetctst 
cloo1' een nietigheicl voo1·tvloeiencle ~tit 
cle schencling van cleze ~vet (5). (Wet 
van 15 juni 1935, art. 50, lid 2.) 

(BEAUVAL.) 

ARREST. 

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

Overwegende dat de voorziening, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is, 
in zover zij gericht is tegen de beslissing 
die de verjaring van de publieke vorde
ring vaststelt met betrekking tot de 
telastleggingen 3, 4, 5 en 6 ; 

Over het eerste middel, hientit afgeleid 
dat het bestreden arrest bepaalt " dat 
de feiten van de betichting 1 niet be
t·wist worden ,, te?'WiJ'l die bepaling niet 
overeensten:tt ntet de gegevens van het 
dossier : 

Overwegende dat het Hof niet bevoegd 
is om na te gaan of de rechter de bewijs-

(1) Oass., 7 februari en 20 april 1964 (Bttll. 
en PASIC,, 1964, I, 604 en 895). 

(2) Oass., 17 april 1967 (A1·1·. cass., 1967, 
biz. 995), 

(3) Over het punt clat cleze jachtwachter 
enkei officier van gerechtelijke politie is op 
het gronclgebied waarvan zijn opdrachtgever 
hem de bewaking heeft toevertrouwd en dat 

elementen die hem onderworpen werden 
goed of slecht iJl feite heeft beoordeeld ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, hientit afge
leid dat het bestreden arrest beslist dat 
de feiten van de betichting 1 bewezen 
zijn door het proces-verbaal nr 411 van 
14 oktober 1965 en bijlage, te1·wijl, ee1·ste 
onclenleel, uit het proces-verbaal nr 411 
blijkt dat Beaudot op het ogenblik der 
feiten in dienst was van een zekere Frie
lings en het niet bewezen is dat hij van 
deze laatste een regelmatige commissie 
van jachtwachter ontvangen had, zodat 
d\l verklaringen van Beaudot slechts gel
den als verklaringen van een gewoon 
getuige ; tweecle oncle1·cleel, het proces
verbaal geen gewag maakt van omko
ping; clenle onclenleel, de verklaringen van 
Theodore Beaudot en Madeleine Colette 
ontzenuwd waren door de door eiser 
tegen hen ingediende klachten wegens 
va~se getuigenis en omkoping van ge
tcuge : 

W at het. eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat " Theodore Beaudot een 
bevoegd beedigd jachtwachter was, han
delende in de uitoefening van zijn ambt "; 
. Overwegende dat het Hof lliet bevoegd 
1s om na te gaan of Beaudot de jacht
wachter was van de H. Frielings of van 
een ander persoon en of de fonnaliteiten 
voorzien door artikel 61, lid 3, en arti
kel 63, lid 1, van de wet van 7 oktober 
1886 vervuld werden; 

Dat overigens eiser niet beweert en 
uit niets blijkt dat het bestreden arrest 
uit de aan het hof van beroep overgelegde 
stukken of afgelegde verklaringen on
wettelijk afgeleid zou hebben dat Beau
dot een "bevoegd beiidigd jachtwachter 
was, handelende in de uitoefening van 
zijn ambt "; 

Dat ook uit niets blijkt dat het arrest 
de bewijskracht van een stuk miskend 
zou hebben; · 

zijn bevoegclheicl tot dit gebied beperkt wordt, 
raadpl. cass., 3 oktober 1966 (A1'1'. cass., 1967, 
biz. 152). 

( 4) Oass. fr., 23 april 1827 (Dalloz, 1827, 
I, 188) ; BRAAs, Legislation de la chasse, nr 276, 
biz. 233 ; Repe1'toi1·e pratique du d1·oit belge, 
V° Concussion et immixtion de fonctionnai1·e 
dans les afjai1·es qtti lui sont intm·dites, nr 43, l. 

(5) Oass., 18 september 1967, stvpra, biz, 77, 
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Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest releveert 

da~ « de feiten van betichting 1 niet be
twist worden en bewezen zijn door de 
stukken van de rechtspleging, namelijk 
door het. proces-verbaal nr 4ll der rijks
wachtbngade ... " ; 

Dat alzo het hof beslist dat bedoelde 
feiten bewezen zijn en door de verkla
ringen van eiser en door de stukl~en van 
de rechtspleging en niet aileen door het 
proces-verbaal nr 4ll ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechter soeverein 

in feite de bewijswaarde van de verkla
ringen van de getuigen beoordeelt; 

Over het derde rr1iddel, afgeleid nit 
de schending van de rechten van de ver
dediging, doonlat de procureur-generaal 
bij het Hof van beroep te Brussel geen 
gevolg gegeven heeft aan de vraag van 
eiser strekkende tot het onderhoren van 
twee getuigen op de terechtzitting, en 
doonlat de ldachten van eiser wegens valse 
getuigenis en verleiding van getuigen niet 
of niet voldoende onderzocht werden : 

Overwegende dat geen enkele wets
bepaling aan het openbaar ministerie 
de verplichting oplegt de door de be
klaagde aangednide getuigen op de te
rechtzitting te doen onderhoren; 

Dat, voor het overige, eiser voor het 
hof van beroep niet aangevoerd heeft 
dat de rechten van de verdediging ge
schonden werden door de weigering van 
het openbaar ministerie de aangeduide 
getuigen te dagvaarden; 

Overwegende dat, in zover het middel 
het gebrek aan onderzoek van de klachten 
van eiser wegens valse getuigenis en ver
leiding van getnigen kritiseert, het niet 
ontvankelijk is, daar het enkel het voor
bereidend onderzoek betreft, en het niet 
blijkt dat eiser in dit verband de schen
ding van de rechten van de verdediging 
voor het hofvan beroep ingeroepen heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 16, 17 
van het Wetboek van strafvordering, 
61, 63 van het Landelijk Wetboek, 252 
van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, cloonlat het arrest beslist dat 
Theodore Beandot op 't ogenblik van de 
feiten een officier van gerechtelijke politie 
was. en derhalve eiser veroordeelt wegens 
pogrng tot omkoping van die officier, 
te1·w~jl, ee1·ste onclenleel, deze niet in dienst 
was van een openbaar bestuur, hetzij 

van een officiele instelling enz., en het 
bestreden arrest nopens dit plmt de 
concluSie van eiser niet voldoende be
antwoordt ; tweecle onclenleel, deze niet 
gecommissioneerd werd door de persoon 
(Rene Frielings) voor wie hij optrad; 
clenle onclenleel, de door hem afgelegde 
eed de cmnmissie betreft van een persoon 
(graaf de Liedekerke) die ten deze niets 
te doen heeft ; vieTcle oncle?'cleel, "Beandot 
ee.n jachtwachter van een particulier 
ZIJnde, de hoedamgheid van officier van 
gerechtelijke politie niet kan hebben 
en o?k niet een ambtenaar, een openbaar 
offimer of een met een openbare dienst 
belaste persoon " kan zijn in de zin van 
artikel 252 van het Strafwetboek : 

W at het eerste en het vi8l'de onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat eiser in conclnsie 
deed gelden « dat de genaamde Theodore 
Beaudot, alhoewel beedigd, noch ambte
n:;tar, noch .opei~baar officier is ; dat hij 
~lltslt~Itend Ill <;!I-:nst van een particulier 
IS, mits bezoldigmg door deze laatste " ; 

Overwegende dat het arrest, door te 
bepalen " dat uit de artikelen 16 en 17 
van het VVetboek van strafvordering, 61 
en 63 van het Landelijk Wetboek 
klaarblijkelijk spruit dat, in strijd rrwt 
hetgeen de beklaagde voorhoudt, de be
edigde jachtwachter van private per
~onen officier van gerechtelijke politic 
IS voor het opsporen van de misdrijven 
bmnen de grenzen van het grondgebied 
waarover hij het toezicht heeft "' voor
m.~lde COJ.lclusie van eiser op gepaste 
WIJZe beantwoordt, en meteen de grand
slag van zijn beslissing aanduidt ; 

Overwegende, eensdeels, dat het be
streden arrest wettelijk beslist dat een 
beedigd jacht>vachter de hoedanigheid 
van officier van gerechtelijke politie be
zit; 

Overwegende, anderdeels, dat nu deze 
jachtwachter · met deze hoedanigheid 
bekleed IS en derhalve zijn ambt ingevolge 
een opdracht door de overheid verleend, 
waarneemt, hij een " openbaar officier " 
is in de zin van artikel 252 van het Straf
wetboek; 

Dat deze onderdelen niet lnmnen aan
genomen worden ; 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat nit het antwoord 
op het eerste onderdeel van het tweede 
middel reeds blijkt dat deze onderdelen 
niet kunnen aangenomen worden ; 

Over het vijfde micldel, afgeleid nit 
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de schendin.g van artikel 97 van de 
Grondwet, doordat noch de betichting 
noch het bestreden arrest do wetsbepa
lingen aanduidt op grand waarvan eiser 
vervolgd en veroordeeld word : 

Overwogende dat het arrest verwijst 
naar de in het beroepen vonnis aange
haalde wetsbepalingen, waaronder arti
kel 252 van het Strafwetboek voorkomt ; 
dat daarenboven dit laatste artikel in 
het vierde motief van het arrest vermeld 
wordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het zesde middel, hie1·ttit afgeleid 
dat het bestreden arrest bepaalt dat eiser 
niet betwist dat Theodore Beaudet zijn 
hoedanigheid van jachtwachter te kennen 
gegevon had, terwijl die bepaling met de 
werkelijkheid niet overeenstemt ; 

Overwegende dat het Hof niet bevoegd 
is om na te gaan of de rechter de bewijs
eleme.nten die hem onderworpen worden 
goed of slecht in feite beoordeeld heeft ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het zevende middel, hie1't<it afge
leid, eerste onde1·deel, dat het arrest rele
veert dat het feit dat beklaagde " al of 
niet wist dat hij met een beedigde jacht
wachter te doen had " geen belang heeft, 
en " dat doze beediging een feitenkwestie 
is ,, dus zonder belang, te1·wijl die beedi
ging het voornaamste punt is van de 
zaak, daar zonder beediging een persoon 
geen officier van gerechtelijke pohtie 
kan zijn en ook geen« ambtenaar, open
baar officier of persoon met een openbare 
dienst belast " in de zin van artikel 252 
van het Strafwetboek ; en, tweede onde?'
deel, dat eiser zich niet kon schuldig rna
ken aan het misdrijf voorzien door arti
kel 252 van het Strafwetboek indien hij 
de hoedanigheid van beedigde jacht
wachter van Beaudet niet kende : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest geenszins 

verklaart dat de beediging zonder belang 
is maar, na vastgesteld te hebben dat 
Beaudot een bevoegde beedigde jacht
wachter was, preciseert dat de " beedi
ging " een feitenkwestie is ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest uitdrukke
lijk vaststelt dat " door de beldaagde niet 
betwist wordt dat de beedigde jacht
wachter Beaudet zijn hoedanigheid van 
jachtwachter te kennen gegeven heeft " ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het achtste middel, em·ste onde1'
deel, afgeleid uit de schending van arti
kel 97 van de Grondwet, doordat het 
arrest niet gean.twoord heeft ·op de con
clusie van eiser die liet gel den dat " ... het 
voor de beklaagde onmogelijk was te 
weten of de jachtwachter wel degelijk 
beedigd was " ; tweede onde1·deel, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 252 
van het Strafwetboek en 61 van de wet 
van 7 oktober 1886, do01·dat 1° zolang 
er geen bewijskrachtig element of ken
token voorhanden is van de hoedanigheid 
van beedigd jachtwachter, de voorbij
ganger een missing kan begaan te goeder 
trouw en derhalve zich aan het misdrijf 
bedoeld door artikel 252 van het Straf
wetboek niet kan schuldig maken, 2° een 
regelmatig aangestelde jachtwachter zijn 
functies slechts geldig kan uitoefenen op 
het grondgebied onder zijn bewaking : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het tweede onderdeel van het zevende 
middel blijkt dat de conclusie een gepast 
antwoord ontvangen heeft ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende, enorzijds, dat, door vast 

te stollen dat de hoedanigheid van be
edigd jachtwachter aan eiser bekend 
word gemaakt, het arrest de ingeroepen 
goode trouw van eiser heeft uitgesloten ; 

Overwegende, anderzijds, dat het ar
rest vaststelt dat de beedigde jacht
wachter Beaudet op het ogenblik der 
feiten zich bevond binnen de grenzen 
van het grondgebied waarover hij toe
zicht heeft ; 

Over het negende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 61 van 
het Veldwetboek en 97 van de Grondwet, 
doonlat, ee1·ste ondenleel, de feiten van 
de telastlegging op de openbare weg 
plaatsvonden, 't zij buiten het privaat 
gebied dat onder het toezicht van de 
jachtwachter stond, en, tweecle onclenleel, 
het arrest geen antwoord gegeven heeft 
op de conclusie van eiser die liet golden 
dat " de onoverwinnelijke dwaling· ten 
gunste van de beklaagde diende aange-
nomen te worden >> : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat noch uit de vast
stellingen van het arrest noch uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan blijkt dat de feiten op de open
bare weg gepleegd zijn ; 
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W at het tweede onderdeol betreft : 
Overwegende dat uit geen stuk waarop 

het Hof vermag aoht te slaan blijkt dat 
eiser in conclusie voor het hof van boroep 
betoogd heeft het slachtoffer van een 
onoverwinnelijke dwaling geweest te 
zijn; 

Dat het middel niet kan aaugenomen 
worden; 

Over het tiende middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, cloonlat het arrest eiser veroor
deelt on:t een verweerwapen zonder wet
tige reden on zonder 1nachtiging godragen 
te hebben, zoncle1' cle conchts·ie te beant
woonlen waarbij eiser deed golden. dat 
er een tegonstrijdigheid bestond tussen 
de verklariugen van Beaudot die beweert 
een kolf gezien te hebben stekende uit 
een broekzak, en de vaststellingen van 
de Rijkswacht dat eisor geen wapen 
droeg : 

Overwegendo dat het arrest bepaalt 
« dat, wat de feiten van de tweede be
tichting betreft, er geen tegenstrijdigheid 
is tussen de verklaringen van de jacht
wachter Beaudot dat hij op eon bepaald 
ogenblik de kolf van een pistool had 
gezien uit de zak van de beklaagde ste
kende, en do latere vaststellingen van 
de rijkswaohters dat de beklaagde niet 
n>eer in het bezit was van eon pistool », 
en die afwezigheid van tegenstrijdigheid 
rechtvaardigt door to roleveren dat 
« voornoemde jachtwachter en zijn zoon 
meermaals bevestigd hebben cl.at de be
klaagde gedurende enkele rninuten aan 
hun bewaking is ontsnapt » ; 

Dat zodoencl.e hot arrest de in hot mid
del aangohaalde oonolusie van eiser op 
gepaste wijze beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het elfde rniddel, hientit afgeleid 
dat het bestreden arrest overweegt « dat, 
spijts de laattijdige opworpingen van 
beklaagde, die de dag zelf de feiten niet 
precies betwistte, en zelfs weigerde enige 
verklaring af te leggen ,, », te1·wijl die 
overweging niet overeenstemt met de 
gegevens van het dossier : 

Overwegende dat hot middel erop neor
komt een feitelijke appreciatie van de 
rechter te kritiseren ; 

Dat het niet kan aangenomen worden ; 

Over hot twaalfde middel, afgeleid 
uit de sohending van artikel 97 van de 
Grondwet, cloonlat het arrest niet ant-

wo01'clt op de conclusie waarbij eiser deed 
golden " dat niets toelaat aan te nomen 
dat het over een vuurwapen ging en niet 
over oen luchtpistool " en « dat hij sedert 
1951 de toelating had tot hot dragon van 
een vnnrwapen " ; en cloonlat hot arrest 
niet aancluidt waarop hot steunt om to 
bepalen dat hot « in geen geval eon lncht
of alarmpistool was " : 

Overwegende dat het arrest door te 
verklaren " dat hot pistool waarmede 
de beklaagde gesohoten heoft in geen go
val een lucht- of alarn:tpistool was, ITlaar 
wei een verbocl.en wapen waarvoor de 
beklaagde geen vergnnning had om er 
bossen en velden 1nee op te gaan "' de in 
het middel aangohaalde conolusie van 
oisor op gepaste wijzo beantwoordt ; 

Dat het micl.del dienaangaando feite
lijke grondslag rnist ; 

Overwegende dat, in zover hot middel 
de aangehaalde beweegreden van het 
arrest kritiseert, nu eiser zelf niet be
paalde waarop hij steunde orn te ver
klaren dat het over een luchtpistool ging, 
de rechtor niet gehouden was to bepalen 
waarop hij stmmde om to verklaron dat 
het pistool waarmede geschoton werd in 
geen geval oen lucht- of alarmpistool was, 
rnaar wei een verboden wapen; 

Dat het nliddol dienaangaande niet 
kan aangenon>en worden ; 

Over hot dertiende n:tiddel, afgeleid 
nit de schending van de wet op het ge
bruik der talon in gerechtszaken, cloonlat 
er in de loop van de zaak gebruik ge
maakt werd van stukken in de Franse 
taal opgesteld, geen gevolg gegeven werd 
aan aanvragen strekkende tot de verta
ling van bepaalcle bescheiden en zonder 
vertaling gebruik gemaakt werd op de 
terechtzitting van 7 novmnber 1966 van 
het Hof van boroep te Brussel van stu.k
ken in do Franse taal opgesteld : 

Overwegende dat de beweerde nietig
heden, die het gevolg zouden goweest 
zijn van schendingen van de wet op het 
gebruik der talen geclm·ende hot voor
onderzook en de rechtspleging voor de 
eorste rechter, gedckt zijn door het vonnis 
van veroordeling, door de correctionele 
rochtbank van 15 juli 1965 uitgesproken, 
dat door geen enkele nietigheid voort
vloeiende nit de schending van bedoelde 
wet aangetast is ; 

Overwegonde dat, in zover het middel 
betrekking heeft op de rechtspleging in 
hoger beroep, het niet kan aangexwmen 
worden, daar eiser op de terechtzitting 
van 7 november 1966 voor het Hof van 
beroep te Brussel verklaard hoeft dat 
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hij de Franse taal voldoende machtig 
was en van de tussenkomst van een tolk 
heeft afgezien ; 

Over het veertiende middel, hie1·uit 
afgeleid dat een aantal punten verschil
lend zijn in de verklaringen van de ge
tuigen op 22 augustus 1964 ter plaatse 
opgenomen en in die welke na het onder
zoek van de ldacht wegens valse getuige
nis opgenomen werden : 

Overwegende dat de rechter soeverein 
in feite de bewijswaarde beoordeelt van 
de opeenvolgende verklaringen van de 
getuigen; 

Dat het n1.iddel niet kan aangenomen 
worden; 

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. 

16 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1', H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Gerniers. - Gelijlcltti
dencle conclusie, H. Dumon, advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 16 oktober 1967. 

DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN VRIJ
LATING VAN DIENST OP JVIORELE GROND. 
- KOSTWINNER VAN DE FAlVIILIE. -
!N AANMERKING TE NEJVIEN INKOJVI
STEN.- !NKOJVISTEN VAN HET LOPEND 
JAAR. - GEEN VERPLICHTING Al\1BTS
HALVE TE BESLISSEN OF HIERMEE AL 
DAN NIET REKENING DIENT GEHOUDEN 
TE ·woRDEN. 

Indien de 1m:Zitie1·aacl en de hoge militie-
1'aad, ttitsp1'aalc doende ove1' een aan
vmag om uitstel op mo1'ele g1·ond, bij 
toopassing van a1•tilcel 10, § 1, van de 
dienstplichtwetten, gecoonlineenl bij lco
ninlclijlc beslttit van 30 ap1·il 1962, 
1·elcening mogen hmtden met de ve1'moede
lijlce inlcomsten van het lopend jaa,1·, 
indien het bewezen is dat deze lage1· zttllen 
zijn dan die van het voo1·gaande jaa1·, 
zijn zij nochtans niet e1·toe ve1·plicht zich 
ambtshalve over deze toestand uit te sp1·e
lcen ( 1). ( Gecoordineerde wet ten van 
30 april1962, art. 10, § 1, 1°, gewijzigd 
bij art. 2 van de wet van 4 juli 1964.) 

(1) Raadpl. cass., 13 februari 1967 (A1'1·. 
cass., 1967, blz. 726). 

(EULER.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 9 mei 1967 door de Hoge 
Militieraad gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 10, § 1, 1°, van 
de gecoordineerde dienstplichtwetten, 
doonlat de Hoge Militieraad waarschijn
lijk geen rekening gehouden heeft met de 
vermoedelijke inkomsten van het lopende 
jaar, te1·wijl de militieraad gerechtigd is 
daarmede rekening te houden wanneer 
bewezen is dat die inkomsten lager zijn 
of zullen zijn, wat eiser kon bewijzen : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing er op wijst " dat evenmin voldaan 
is aan de vereisten van artikel 10, § 1, 
1°, van de wet, daar het netto-inkomen 
der ouders voor 1964, 1965 en 1966 het 
wettelijk maximum overschrijdt " ; 

Overwegende dat dit artikel weliswaar 
bepaalt dat de militieraad en de hoge 
militieraad ertoe bevoegd zijn rekening 
te houden met de vermoedelijke inkom
sten van het lopende jaar wanneer be
wezen is dat deze lager zullen zijn dan 
die van het voorgaande jaar; 

Maar overwegende dat uit geen stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat eiser aangevoerd heeft dat 
ten deze die toestand verwezenlijkt was ; 

Dat de ingeroepen wetsbepaling de 
militieraden niet verplicht zich van 
ambtswege over die toestand uit te spre
ken; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 10, § 1, 7°, van 
de gecoordineerde dienstplichtwetten, 
doo1·dat dit artikel bepaalt dat hij die 
onmisbaar is voor een landbouw-, nijver
heids- of handelsbedrijf dat hij voor 
eigen rekening dan wei voor die van zijn 
ouders drijft, recht heeft op uitstel, en 
eiser de bewijzen daarvan kan leveren : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, zonder dienaangaande gekritiseerd 
te worden, vaststelt dat eiser de vrijla
ting voorzien bij artikel 12, § 1, van de 
op 30 april 1962 gecoordineerde dienst
plichtwetten aangevraagd heeft ; 

Dat de bestreden beslissing uitsluitend 
over deze aanvraag uitspraak doet ; 
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Dat het middel, derhalve, niet ont
vankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

16 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, H. Wauters. - Gelijklui
dende conclusie, H. Dumon, advocaat
generaal. 

2• KAMER.- 16 oktober 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRM. DIENSTPLIOHTZAKEN. 

REKWEST TOT HERZIENING VAN DE 
BESLISSING VAN DE HERKEURINGS· 
RAAD. - REKWEST DAT GEEN VOOR· 
ZIENING IN OASSATIE IS. 

Is geen vom·ziening in cassatie het relcwest 
waarbij een dienstplichtige de heTzie
ning van de beslissing van de he?·lceu-
1'ingsmad vmagt (1). (Dienstplichtwet
ten, art. 51.) 

(BOGAERT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, door de Herkeuringsraad van 
de provincie Oost-Vlaanderen gewezen 
op 26 april 1967; 

Overwegende dat belanghebbende de 
herziening vraagt van zijn geval ; 

Overwegande dat dergelijk rekwest 
geen voorziening in cassatie uitmaakt ; 

Om die redenen, verwerpt het rekwest. 

16 oktober 1967. - 2e kam.er. -
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzittcr. -
Vm·slaggever, H. Louveaux. - Gelijk
lzticlencle conclusie, H. Dumon, advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 16 oktober 1967. 

ARBEIDSBESCHERMING. DIA· 
MANTNIJVERHEID. - VERMELDINGEN 

(1) Raadpl. cass., 17 november 1065 (Bu.ll. 
en PAsrc., 1066, I, 358). 

DIE DAGELIJKS IN EEN SPEOIAAL REGIS· 
TER DIENEN TE WORDEN INGESOHRE· 

VEN. - KoNINKLIJK BESLUIT VAN 
27 MEl 1958, ARTIKEL 6, GEWIJZIGD 
BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 JUNI 
1960. - VERZUilli BETEUGELD DOOR 

ARTIKEL 7 VAN DE WET VAN 30 DE· 
CEMBER 1950. - 0VERTREDING BE· 
GAAN DOOR DE WERKGEVER. - BE· 

GRIP. 

Is schztldig aan overtTeding van m·tikel 6 
van het koninlclijk besluit van 27 mei 
1958 betrefjende de aanneming van de 
we1·lcplacttsen de1· diamantnijve1·heid, ge
w~jzigd bij lconinlclijk beslttit van 8 juni 
1960 - overtTeding beteugeld door a?·ti
kel 7 van de wet van 80 decembe1· 1950 
- de we1·lcgever die de weTkplaats van 
een diamantnijverheid of een ge
deelte e1·van in geb1·uilc ho~tdt en niet 
pe1·soonlijk de nodige maatregelen heeft 
genomen opdat ellce dag de bij voo1'1neld 
artilcel 6, lid 1 en 2, voo1'gesclweve11 ve?'· 
meldingen wonlen ingeschreven in het 
b1j deze bepaling vooTgeschreven ?'egis
ter (2). 

(EINHORN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 10 januari 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het vijfde, het zesde en het 
zevende middel, afgeleid, het vijjde, uit 
de schending van de artikelen 7, 9, 67, 
97 en 107 van de Grondwet, 2, 38, 39, 
40, 60, 100 en 100bis van het Strafwet
boek, 1134, 1135, 1147, 1315, 1319, 1320, 
1322, 1341, 1984 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek, van al de artikelen 
van de wet van 10 maart 1900 betreffende 
het arbeidscontract, zoals onder meer 
gewijzigd door de wet van 4 maart 1954, 
de wet van 30 april 1958, de wet van 
20 juli 1960 en de wet van 12 december 
1962, van al de artikelen van de op 
20 juli 1955 samengeschakelde wetten 
op het bediendencontract, zoals onder 
meer gewijzigd door de wet van 20 juli 
1961, de wet van 10 december 1962 en 
de wet van 15 april 1964, van de artike
len 3, t>veede lid, 7, tweede lid, 9 en 12 

(2) Raaclpl. cass., 15 maart 1965 (B•tll. en 
PASIC. 1965, I, 740). 
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van de wet van 30 december 1950, in 
verband met de inrichting van de 
diamantnijverheid, 6 van het koninklijk 
besluit van 27 mei 1958, zoals gewijzigd 
door het koninklijk besluit van 8 juni 
1960, doo1'dat, waar het hof van beroep 
meermaals in dubitatieve zin uitdruk
kingen gebruikt, zoals « uit het onderzoek 
zou gebleken zijn ... ,, « persoonlijke 
opdracht die schijnt te gelden ... >>, « zich 
blijkbaar niet heeft bekommerd ,, « uit
eindelijk op neerkomen ,, en bovendien 
nog a contrario het bewijs van een be
tichting put in een niet uitweiden van 
een derde persoon over de wijze waarop 
hij een telastgev:i:ng heeft uitgevoerd, 
zulks geen basis kan zijn voor de straf. 
rechtelijke veroordeling van eiser en deze 
dubitatieve motivering gelijkstaat met 
een gebrek aan motivering; het zesde, 
uit de schend:i:ng van dezelfde wetsbe
palingen, doo?·dat het hof van beroep de, 
motivering van het bestreden arrest 
grondt op de gedragingen en onthoudin
gen van een derde, namelijk de aange
stelde Begois, om eiser te veroordelen, 
tenvijl eiser in zijn conclusie in hager 
beroep had doen gelden dat het Begois 
was die de fout beging en dat h.ij hem, 
hiervoor, ten andere, op 2 mei 1966, 
rechtstreeks voor de boetstraffelijke 
rechtbank te Turnhout had gedaagd, en, 
juist in deze gevallen (zie de artikelen 7, 
tweede lid, 9 en 12 van de wet van 30 de
cember 1950), er veroordeling moet zijn 
van de aangestelde en niet van de werk
gever, zodat niet alleen de bovenge
noemde wetsbesch.ikkingen werden ge
schonden, doch, tevens, het individueel 
karakter van de strafbeteugeling ; het ze
vende, nit de schending van dezelfde wets
bepalingen, doo1·dat het hof van beroep 
in het bestreden arrest, zonder eiser 
hierover speciaal te hebben onderhoord, 
een veroordeling grondt op een gesuppo
seerd « blijkbaar >> gebrek aan bekommer
nis en gebrek aan controle van eiser 
en gebrek van zich te vergewissen of de 
aangestelde Begois in de mogelijkheid 
was de gegeven opdracht te vervullen ; 
dergelijk argumenteren een vijfvoudige 
schending van de toepasselijke wets
beschikkingen en princiepen uitmaakt : 
1° schending van de rechten van de ver
dediging, wegens gebrek aan onderhoor 
enjof onderzoek desbetreffend, 2° mis
kenn:i:ng van de bewijswaarde van de 
akten, met name de in het dossier be
rustende opdrachten en/of lastgevingen, 
3o ten laste leggen van eiser, van een 
nieuw onthoudingsdelict, in ons rechts
systeem enkel uitzonderlijk door bij-

zondere wetsbeschikkingen ingevoerd, 
4° schending nogmaals van de artike
len 3, tweede lid, 7, tweede lid, 9 en 12 
van de wet van 30 december 1950, waar 
juist deze artikelen de foutieve aange
stelde of lasthebber straffen, hetgeen 
wel bewijst dat, waar de gegeven op
dracht werd verstrekt, geen verder delict 
bij onthouding in hoofde van de werk
gever blijft bestaan, 5° het hof van be
roep niet eens antwoordt op de conclusie 
van eiser, die betoogde dat « het indivi
dueel en persoonlijk karakter van de 
beteugeling zich ertegen verzetten dat 
concluant Einhorn zou gestraft worden 
voor het verzuim van een ander (aan 
wie hij de wettelijke verplichting mocht 
overdragen) >> : 

Overwegende dat artikel 7 van de wet 
van 30 december 1950 een verzuim be
teugelt, namelijk het nalaten; in h~t 
daartoe bij artikel 6 van het koninklijk 
besluit van 27 mei 1958 voorziene regis
ter, de voorgeschreven meldingen in te 
schrijven; 

Overwegende dat het hof van beroep 
vaststelt dat, zo eiser zijn wettelijke 
verplichtingen aan zijn bedrijfsleider 
heeft overgedragen, nit de ten laste ge
legde feiten en nit de verklaringen van 
voornoemde bedrijfsleider blijkt dat deze 
zonder meer zijn opdracht aan ieder 
werknemer had overgedragen; 

Overwegende dat het hof uit de datums 
van de opdracht, 11 december 1964, en 
van de vastgestelde feiten, 25 november 
1965, afleidt dat, zo eiser van deze toe
stand niets afwist, hij « zich blijkbaar 
niet om deze toestand heeft bekommerd" 
en geen « controle heeft uitgeoefend over 
de wijze waarop zijn bevelen werden 
uitgevoerd >> ; dat zijn systeem er « uit
eindelijk >> ,op nem;komt zijn wettelijke 
verplichtingen door de werknemers zelfte 
doen verrichten ; dat het gaat om een 
font eigen aan eiser ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus, zonder dubbelzinnigheid, beslist 
dat het verzuim op 25 november 1965 
vastgesteld te wijten is aan een foutieve 
gedraging van eiser en' de conclusie van 
deze laatste passend beantwoordt ; 

Dat het zodoende geenszins ste1.mt op 
gedragingen en onthoudingen van een 
derde; dat het, overeenkomstig artikel 6 
van het koninklijk besluit van 27 mei 
1958, strafbare nalatigheden in hoofde 
van eiser zelf vaststelt en aldus het per
soonlijk karakter van de strafbeteugeling 
niet schendt ; 

Overwegende dat het arrest geenszins 
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zijn beslissing op loutere veronderstel
lingen steunt maar op feiten welk het 
als vaststaande beschouwt ; 

Dat de rechter soeverein beoordeelt 
of een bijkomend onderzoek dient bevo
len te worden ; 

Dat de middelen niet lnmnen aange
nomen worden ; 

Over het achtste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 7, 9, 67, 
97 en 107 van de Grondwet, 2, 38, 39, 
40, 60, 100 en 100bis van het Strafwet
boek, 1134, 1135, 1147, 1315, 1319, 1320, 
1322, 1341, 1984 en volgende van het 
Burgerlijk W etboek, van al de artikelen 
van de wet van I 0 maart 1900 betreffendo 
het arbeidscontract, zoals onder meer 
gewijzigd door de wet van 4 maart 1954, 
de wet van 30 april 1958, de wet van 
20 juli 1960 en de wet van 12 december 
1962, van al de artikelen van de op 20 juli 
1955 samengeschakelde wetten op het 
bediendencontract, zoals onder meer ge
wijzigd door de wet van 20 juli 1961, de 
wet van 10 december 1962 en de wet 
van 15 april 1964, van de artikelen 3, 
tweede lid, 7, tweede lid, 9 en 12 van 
de wet van 30 december 1950 tot regaling 
van de diamantnijverheid, 6 van het 
koninldijk besluit van 27 mei 1958, zoals 
gewijzigd door het koninklijk besluit van 
8 juni 1960, doonlat het hof van beroep 
verklaart dat " het systeem » van eiser 
er uiteindelijk op neerkomt zijn verplioh
tingen door de werknemers te doen ver
richten, en het hof van beroep aldus de 
bewijskracht miskent die moet geheoht 
worden aan de conclusie van eiser welke 
preoies onderstreepte dat hij in opstand 
kwam togen het verder toevertrouwen 
door Begois van de gegeven opdracht 
aan de werknemer Boen : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
voor het hof van beroep voorhield dat 
hij nooit aan zijn bedrijfsleider toelating 
had verleend om zijn opdracht aan de 
werkman zelf over te dragen ; dat hij 
wegens verwijdering in de onmogelijldteid 
was deze nalatigheid van zijn aangestelde 
te verhelpen en de nodige voorzorgs
maatregelen had genomen ; 

Overwegende dat het hof va>l beroep 
er op wijst dat " de door eiser getroffen 
maatregelen niet passend waren » en dat 
hij geen controle had uitgeoefend en aldus 
de conclusie van eiser passend beant
woordt en hun bewijskracht niet mis
kent; 

Dat hot middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

16 oktober 1967.-28 kamer.- Voo1'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggeve?', H. Louveaux.- Gelijlclnidende 
conclusie, H. Dmnon, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Speyer (van de balie te 
Antwerpen). 

2e KAMER.- 16 oktober 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND.- STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE REORTSVORDERING.- VOORZIE
NING VAN DE VERZEKERAAR, IN TUSSEN
KOMST OPGEROEPEN. - AFSTAND DOOR 
EEN ADVOOAAT BIJ RET HoF VAN CAS
BATIE. - DEORETERING. 

2° VERZEKERINGEN. - VERPLIORTE 
AANSPRAKELIJKREIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN.- VERZAKING 
DOOR DE VERZEKERDE VAN RET VOOR
DEEL VAN DE VERZEKERING OP EEN 
IN GEMEEN AKKOORD MET DE VERZE
KERAAR BEPAALDE DATUM. - DATUM 
DIE DE DAG vVAAROP DE VERZEKERAAR 
ZIJN AKKOORD REEFT GEGEVEN VOOR
AFGAAT. 0NGEVAL DAT HEEFT 
PLAATSGERAD VOOR DEZE DAG. 
ARREST WAARBIJ WORDT BESLIST DAT 
RET STOPZETTEN VAN DE UITWERKING 
VAN DE VERZEKERING TUSSEN DE PAR
TIJEN OP DEZE DATUM AAN RET SLAORT
OFFER VAN RET ONGEVAL NIET TEGEN
STELBAAR IS. - WETTELIJKE BESLIS
SINC+. 

3° VERZEKERINGEN.- VERPLIORTE 
AANSPRAKELIJKREIDSVERZEKERING IN
ZAKE MOTORRIJTUIGEN. - VERZEKE
RAAR VOOR DE STRAFREOHTER IN DE 
ZAAK OPGEROEPEN DOOR DE BENA
DEELDE PARTIJ OF DOOR DE VERZE
KERDE. - STRAFREOHTER DIE (( GEEN 
UITC::PRAAK l'IIAG DOEN OVER DE REOH
TEN WELKE DE VERZEKERAAR KAN 
DOEN GELDEN TEGEN DE VERZEKERDE 
OF DE VERZEKERINGNEll'IER ». - BE
GRIP. 

1° Het Hof dec?'etee?'t de afstand, doo?' een 
advocaat b~i het Hof van cassatie, van 
de vooTziening ingestelcl cloo?' de ve?'
zelce?'aar van de burge?'?'echtelijlce aan
spmlcelijlcheid inzalce moton·ijtnigen, in 
tttssenlcomst opge1·oepen, tegen de op 
cle TechtsvO?·de?·ing van de btt1'ge?'lijlce 
pa1·tiJ gewezen beslissing (1). (Wet van 
16 februari 1961, art. 6.) 

(1) Raadpl. noot 3 sttb cass., 9 mei 1966 
(Bttll. en PAsrc., 1966, I, 1137), alsook cass., 
23 mei 1966 (ib,id., 1966, I, 1200). 
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2° AJ·tikel1134 van het B~wge1·lijk Wetboelc 
wo1·dt niet geschonden door het aJTest 
van, een hof van bemep, dat, nate hebben 
geconstateenl, eensdeels, dat, oveTeen
lcomstig de beclingen van een ove1·een
lcomst van ve1·plichte aansp1·alcelijkheids
verzelceTing inzal~e moto1-rijt~tigen, de 
ve1·zelcenle een einde gemaakt had aan 
dit contract 01J de in gemeen aklcoonl 
met de verzelcentm· bepaalde dat~tm en, 
ctnd61·deels, dat een doo1· het contrctct 
geclekt ongevctl heeft plctatsgehad v661· de 
da.g wcwTop de ve1·zeke1·aaT zijn alckoord 
gegeven had, cloch na deze dat~tm, beslist 
dat, inclien, in de betreklc1:ngen tttssen 
de contmctm·encle. pcwtijen, de verzelceTing 
geen 1titwe1·lcing meeT had op de dag 
van het ongeval, clit stopzetten aan het 
slachtofje·r van het ongeval niet lean wo1'
den tegengesteld (1). (Burg. Wetb., 
art. 1134, en wet van I juli 1956, 
art. 6, ll en 13.) 

3° H et stmjge1·echt dat beslist dat, zelfs 
indien, wegens het aklcoonl t~tssen de 
ve1·zelcenle en de ve1·zeke1·am·, de ~tit
werking van de overeenlcomst van ve1'
plichte aanspmkelijkheidsverzekering in
zake moto1Tijt~tigen opgehmtden heeft 
tussen de pcwtijen v66r de dag waa1·op 
het door dit contrctct geclelcte ongeval 
heeft 1Jlaatsgehad, dit stopzetten aan het 
slachtofje1· vcm het ongeval niet tegen
stelbam· is, omdat de ve1·zekeraa1· zijn 
akkoonl slechts gegeven heeft nadat het 
ongevctl hctd plaatsgehad, doet nldus geen 
uitsp1·aak oveT " de 1·echten welke de ver
zekM·act1' lean doen gelden tegenove1· de 
ve1·zelcenle of de V61'Zeke1·ingneme1· n in de 
zin van cwtikel 9 van de wet van 1 juli 
1956 betrefjencle cle ve1·plichte aansp1·a
lcelijlcheiclsve1'Zelce1'ing inzalce moto1·rij
tuigen (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «URANUS l>, 

T. VAN BOVEN, PLEYSIER, NAAJYILOZE 
VENNOOTSCHAP « DE FAAM ,, NAAMLOZE 

VENNOOTSCHAP « PROVINCIALE VERZE

KERING l> EN RET GEMEENSCHAPPELIJK 
l\'I:OTORWAARBORGFONDS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 decen'lber 1966 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Raadp!. cass., 3 mei 1967 (An·. cass., 
1967, biz. 1073). 

(2) Oass., 7 maart 1962 (Bull. en PAFliC., 

1962, I, 766) en 22 mei 1967 (A1·r. cass., 1967, 
biz. 1139). 

Overwegende dat het bestreden arrest 
enkel uitspraak doet over de burgerlijke 
vorderingen ; 

Overwegende dat Mr Henri De Bruyn, 
advocaat bij het Hof, voor en namens 
eiseres afstand gedaan heeft van de voor
ziening in zover zij gericht is tegen de 
beslissing over de burgerlijke vorderingen 
van Ferdinand Van Boven en Anne Pley
sier gewezen ; 

Over het eerste middel, a.fgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134 en 
1135 van het Burgerlijk vV etboek, doonlat 
het bestreden arrest, ofschoon het vast
gestelcl had dat, tengevolge van een pre
mieverhog:ing beslist door eiseres, de ver
zekerde Van Endert, ge bruik makende 
van de hem door artikel 15 van de polis 
toegekende mogelijkheid, bij aangetekend 
schrijven van 3 maart 1965 eiseres ervan 
in kennis stelde dat hij van de voort
zetting van de polis afzag vanaf haar 
vervaldag, zijnde 9 n:taart 1965, nochtans 
geweigerd heeft uitwerk,ing te verlenen 
aan de verzaking door de verzekerde-van 
het. voordeel van de verzeker:ing vanaf 
voormelde vervaldag, en dienvolgens 
voor recht gezegd heeft dat eiseres ge
houden zal zijn beklaagde Van Endert te 
vrijwaren voor de bedragen aan de ver
weerders toegekend als schadeloosstelling 
voor het op 9 maart 1965 gebeurd(l liti
gieuze ongeval, en zulks op de gronden : 
« dat er geen termijn van tenminste drie 
maanden, te rekenen van de kennisgeving 
van de premieverhoging, de vervaldag 
voorafging ; dat bijgevolg, overeenkom
stig artikel 15 van de polis, het contract 
na de jaarlijkse vervaldag in principe 
verder gevolg had gedurende de tijd 
die vereist was om de termijn van drie 
maanden te bereiken; dat partijen bij 
de polis weliswaar in gemeen akkoord 
konden verzaken aan deze termijn, m.aar 
dat dergelijk akkoord niet tot stand was 
gek01nen op het ogenblik van het ongeval 
vermits eiseres alsdan de opzegging nog 
niet had aanvaard, hetgeen voor de gel
digheid daarvan noodzakelijk was, ver
mits zij evenals de verzekerde gerechtigd 
was de bepalingen in te roepen van arti
kel 15 van de polis, :in hun beider belang 
bedongen ,, en bovendien op de grond, 
van de eerste rechter overgenomen, " dat 
daarenboven artikelll34van het Burger
lijk W etboek bepaalt dat de overeen
kOinsten 1naar kunnen herroepen worden 
mits wederzijdse toestemming, dat, in
dien eiseres van haar contract wilde af
zien, zij duidelijk haar wederzijdse toe
stemming moest laten kennen aan de 
tegenpartij, wat op ll maart 1965 ge-
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beurdo, dat de wederzijdse toestemming 
alleen geldig is bij kennisname door beide 
partijen en dat derhalve het verzekerings
contract geldig bleef minstens tot 
ll maart I965, zodat de gevolgen van 
het ongeval van 9 maart I965 gedekt 
waren ,, terwijl de verzaking door de 
verzekerde van de waarborg van de ver
zekering vanaf 9 maart· 1965, behoorlijk 
aanvaard door eiseres, noodzakelijker
wijze uitwerking heeft gehad op. voor
noemde datum van 9 maart 1965, en, 
door de uitwerking van de verzekering 
te handhaven na doze datum, het bestre
den arrest het akkoord van de partijen 
om aan het verzeker:ingsoontract een 
einde te n'!aken op datum van 9 maart 
I965 volledig uitgehold en aldus artike
len 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet
boek geschonden heeft : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben dat de verze
kerde op 3 maart I965 aan eiseres (ver
zekeraar) meldde dat hij afzag van de 
voortzetting van de polis vanaf haar 
vervaldag, zijnde 9 maart 1965, dat be
doeld ongeval plaatsvond op 9 maart 
I965, en dat eiseres de opzeg van de ver
zekerde op II maart I965 aanvaardde, 
beslist dat die opzeg, overeenkomstig 
artikel I5 van de verzeker:ingspolis, in 
principe slechts na verloop van dTie 
maanden gevolg kon hebben en dat, in
dien de partijen in gemeen akkoord aan 
deze tennijn konden verzaken, dit ak
h;oord nochtans, op het ogenblik van het 
ongeval, nog niet tot stand was gekomen, 
vermits eiseres alsdan de opzeg van de 
verzekerde nog niet had aanvaard ; 

Overwegende dat, ir:t str:ijd met de 
aanvoering van het middel, het arrest 
aldus niet weigert uitwerking te verle
nen aan de verzaking door de verzekerde 
van het voordeel van de verzeker:i:ng 
vanaf 9 1naart I965, maar heslist dat de 
verzekeringsovereenkomst op het ogen
blik van het ongeval nog steeds van 
kracht was, en dat het later tot stand 
gekomen akkoord van de partijen be
treffende het stopzetten van de uitwer
king van de verzeker:i:ng vanaf 9 maart 
I965 aan de burgerlijke partijen niet 
mocht tegengesteld worden ; 

Overwegende dat, zodoende, het arrest 
de in het middel aangehaalde wetsbepa
lingen niet schendt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 9, § 4, van de 
wet van I juli I956 betreffende de ver-

plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorvoertuigen, doonlat het be
streden arrest, na geconstateerd te hob
ben dat de verzekerde Van Endert, ten
gevolge van de hem door eiseres bekend
gemaakte premieverhoging, bij aangete
kend schrijven van 3 maart 1965 meldde 
dat hij afzag van de voortzetting van 
de polis vanaf haar vervaldag, zijnde 
9 maart I965, ingevolge artikel I5 van 
de polis, en dat bij schrijven van II maart 
1965 eiseres aan Van Endert meedeelde 
dat zij de gegeven opzegging voor de 
vervaldag aanvaardde, nochtans beslist 
dat eiseres ertoe gehouden was de burger
lijke aansprakclijkheid van Van Endert 
voor de door het ongeval van 9 maart 
I965 veroorzaakte schade te dekken, op 
de gronden " dat er geen termijn van 
tenm:i:nste drie 1naanden, te rekenen van 
de kennisgeving van de premieverhoging, 
de vervaldag voorafging; dat bijgevolg, 
overeenkomstig artikel I5 van de polis, 
het contract na de jaarlijkse vervaldag 
in princ:ipe verder gevolg had gedurende 
de tijd die vereist was om de termijn 
van drie maanden te bereiken ; dat de 
partijen bij de polis weliswaar in gemeen 
akkoord konden verzaken aan deze ter
mijn, maar dat dergelijk akkoord niet 
tot stand was gekomen op het ogenblik 
van het ongeval vermits eiseres alsdan 
de opzegging nog niet had aanvaard, het
geen voor de geldigheid ervan noodzal~e
lijk was, vermits zij evenals de verze
kerde gerechtigd was de bepalingen in te 
roepen van artikeli5 van de polis, in h.1.m 
beider belang bedongen ,, en bovend1en 
op de grand, van de eerste rechter over
genomen, "dat daarenboven artikelll34 
van het Burgerlijk W etboek bepaalt dat 
de overeenkon'lsten maar kunnen her
roepen worden mits wederzijdse toestem
ming, dat, indien eiseres van haar con
tract wilde afzien, zij duidelijk haar 
wederzijdse toestemming moest laton 
kennen aan de tegenpartij, wat op 
11 maart 1965 gebeurde, dat de weder
zijdse toesten=ing aileen geldig is bij 
kennisname door beide partijen en dat 
derhalve het verzekeringscontract geldig 
bleef minstens tot 11 maart I965, zodat 
de gevolgen van het ongeval van 9 maart 
I965 gedekt waren ,, teTwijl de straf
rechter, bij wie een geschil aanhangig 
is waarin de verzekeraar hetzij in tussen
komst opgeroepen wordt, hetzij vrijwillig 
tussenkomt krachtens artikel 9 van de 
wet van I juli I956, zich niet mag uit
spreken over de rechten die de verzeke
raar mag laten golden tegenover de ver
zekerde of de verzekeringnemer, en het 
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bestreden arrest, door te beslissen dat 
de verzekeringsovereenkomst tussen eise
res en Van Endert op 9 maart 1965 nog 
niet was opgezegd, een voorbarige beslis
sing getroffen he eft, die· vooruitloopt op 
de rechten welke eiseres tegen haar ver
zekerde zou kunnen laten gelden, en dus 
de bevoegdheid van de strafrechter is 
te buiten gegaan : 

Overwegende dat eiseres in conclusie 
voor het hof van beroep had do en geld en 
dat de schade veroorzaakt door het onge
val niet te haren laste viel, en dit verweer 
grondde op de overweging dat de verze
keringsovereenkomst opgehouden had te 
bestaan op 9 maart 1965 te 0 uur, ten 
gevolge van de brief van 3 maart 1965 
met opzeg tegen 9 maart 1965 uitgaande 
van de verzekerde ; 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste middel blijkt dat het feit 
dergelijk geschil te beslechten door, op 
grond van de in het middel aangehaalde 
beschouwingen van het arrest, te beslissen 
dat eiseres ertoe gehouden is de burger
lijke aansprakelijkheid van haar ver
zekerde voor de door het ongeval van 
9 maart 1965 veroorzaakte schade te 
dekken, niet is : « uitspraak doen over 
de rechten die de verzekeraar kan doen 
gelden tegenover de ve~zekerde of de 
verzekeringnemer » in de zin van arti
kel 9, lid 4, van de wet van 1 juli 1956, 
en bijgevolg ook geen voorbarige beslis
sing is, die vooruitloopt op de rechten 
welke eiseres tegen haar verzekerde zou 
kunnen do en gelden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zover zij gericht 
is tegen de beslissing over de burgerlijke 
vorderingen van Ferdinand Van Boven 
en Anna Pleysier gewezen; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; veroordeelt 
eiseres in de kosten, daarin begrepen de 
kosten van de tussenkomende partij, het 
« Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds ». 

16 oktober 1967. - 2• kamer. -
Vom·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
VetslaggeveT, H. Gerniers. - Gelijklui
aencle conclusie, H. Dumon, advocaat
generaal. - PleiteT, H. De Bruyn. 

2• KA.MER.- 16 oktober 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoR:M. - STRAFZAKEN. - 0ASSATIE-

BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 

TEGEN DE BEKLAAGDE EN TEGEN DE 
VERZEKERAAR, TUSSENKO:MENDE PAR
TIJ.- MEJYIORIE.- GETYPTE J\'IEMO

RIE. - VERMELDING VAN DE BE

KLAAGDE OOK GETYPT.- VERMELDING 
VAN DE VERZEKERAAR MET DE HAND 

GESOHREVEN. - MEJYIORIE GELDT ZO
WEL TEN AANZIEN VAN DE VERZEKE

RAAR ALS VAN DE BEKLAAGDE. 

W annee1· de bu1:ge~·lij ke pa1·tij ham· cassa
tievom·ziening zowel tegen de ve1·zelceTaa1' 
van de btwgen·echtelijke aansp!·akelijk
heid inzake motO?'I'i)tuigen als tegen de 
beklaagde heeft ge1·icht, kan ttit de lot~
tete omstancligheid clat de ve1·melding van 
de naam van deze ve1·zeke1'aaT met cle 
hand is gesclweven in het opsclwift van 
de memo1·ie, die vom· het ove1·ige getypt is, 
en clat zij cloo1' de onde1·tekenaa1' e1·van 
niet t~itdndclcelijk goedgekeu1·d is, niet 
volgen clat cleze memo1·ie niet geldt ten 
aanzien zowel van deze ve!·zeke!·am· als 
van cle beklaagcle. 

(VAN DEN BORRE EN OONSORTEN, 
T .. 1\'[QOOK EN CONSORTEN.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 mei 1966 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Wat betreft de grond van niet-ont
vankelijkheid van het middel, door de 
verweerster, de cooperatieve verzeke
ringsmaatschappij « De Sociale V oor
zorg », vrijwillig tussenkornende partij, 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat de 
1nemorie tot staving van de voorziening 
niet in acht kan genomen worden ten 
aanzien van verweerster, on1dat de ver
melding van deze partij in het opschrift 
van de memorie met de hand werd aange
bracht, dat zij ingevoegd werd na het 
opstellen van de memorie zelve en niet 
goedgekeurd is door de ondertekenaar 
van de memorie : 

Overwegende dat uit de door verweer
ster ingeroepen bijzonderheden niet blijkt 
dat de memorie niet regelmatig neerge
legd werd tot staving van de tegen haar 
ingediende voorziening zoals deze memo
rie zelve het uitdrukkelijk bepaalt en dat 
zij niet zou kunnen gelden ten opzichte 
zowel van de partij waartegen de voor
ziening regelmatig gericht is als van die 
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welke als vrijwillig tussengekomen partij 
in het geding behouden is ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid niet kan aangenomen worden ; 

Om. die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het beslist, uitspraak 
doende over de burgerlijke vordering, 
dat verweerder slechts voor de helft van 
de schadelijkc gevolgen van het ongeval 
aansprakelijk is ; verwerpt de voorzier,ing 
voor het overige ; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest 1nelding zal ge
lnaakt worden op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; verwijst de 
verweerders in de kosten, behalve de 
kosten van betokening van de voorziening 
aan het openbaar ministerie, welke ten 
laste van de eisers zullen blijven; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar hot 
Hof van beroep te Gent. 

I6 oktober I967. ~ 2e kamer. ~ 
VooTzitteT, H. van Beirs, voorzitter. ~ 
Ve1·slctggeve1', H. Gorniers. ~ Gclijkhti
dencle concl~tsie, H. Dmnon, advocaat
generaal. ~ Pleitm·s, HH. Van Leynseele 
en Simont. 

2e KAJYIER. ~ 16 oktober 1967. 

I 0 GERECHTSKOSTEN. ~ STRAFZA
KEN. ~ VEROORDEELDE BEKLAAGDE, 
IN HOGER BEROEP. ~ 0PENBAAR MI
NISTERIE, IN HOGER BEROEP TEGEN 
EEN VRIJGESPROKEN l\1EDEBEKLAAGDE. 
~ BEVESTIGING DOOR DE REOHTER IN 
HOGER BEROEP. ~ VEROORDELING VAN 
DE BEKLAAGDE, ElSER IN HOGER BE
ROEP, IN ALI·E KOSTEN. ~ 0NWETTE
LIJKHEID. 

2° CASSATIE. ~ 0111VANG. - STRAF
ZAKEN. ~ VERNIETIGING VAN DE BE
SLISSING DIE DE BEKLAAGDE VEROOR
DEELT IN DE KOSTEN VAN DE STRAF
VORDERING. BURGERREOHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE P ARTIJ DIE GEEN OF 
EEN ONREGELJYIATIGE VOORZIENING 
HEEFT INGESTELD. ~ GEVOLGEN VAN 
DE VERNIETIGING TEN AANZIEN VAN 
DEZE PARTIJ. 

I 0 T'Vanneer een ve?'OO?'deelde hoge1· be1·oep 
instelt en het openbacw rniniste1·ie in 
hogeT beToep komt tegen een m·~jgespro
ken rneclebeklaagde, rnoeten, in geval 
1;an bevestiging vcm het vonnis, de kosten 

betTefjende het hager be1·oep van het 
openbaar rniniste1·ie tegen deze be

. klaagcle ten laste van de Staat bl~j
ven (I). (Wet van I j1.mi I849, art. 3.) 

2° HTanneer de beslissing, die de beklaagde 
ve1·oonleelt in de kosten vcm de stntf
vonle1·ing, ve1'nietigcl wonlt op de voo?'
ziening van deze beklaagde en de voo1· 
deze vemonleling b~wge?'?'echtelijlc aan
spTakelijlce pa1·tij geen voo1·ziening of 
een onTegelrnatige voorziening lweft inge
steld, lweft de beslissing wacwbiJ deze 
pcwtij bu1·ge1'1'echtelijlc aanspmkel~jk ve1'
lclaanlwonlt geen bestaans1·eclen rnee1· ( 2). 

(N. EN C. LOUAC+IE, T. l\WRTHIER.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te Gent 
gewezen op 2I januari I967; 

A. Over de voorziening van Nadine 
Louagie, beklaagde : 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de publieke vor
deru1g : 

Over het middel van ambtswege afge
leid uit de schending van artikel 3 van 
de wet van I jm1i I849 over de herziening 
van de tarieven van· de gerechtskosten 
in strafzaken : 

Overwegende dat verweerster door de 
politierechter vrijgesproken werd en dat 
op het hoger beroep van het openbaar 
mulisterie deze vrijspraak door het be
stroden arrest bevestigd werd; dat de 
kosten van hot hoger beroep, ten op
zichte van de definitief vrijgesproken 
beklaagde, niet ten laste van eiseres kun
nen gelegd worden ; dat het arrest, door 
eisores tot al de kosten van de strafvor
dering in hoger beroep te veroordelen, 
voormeld artikel 3 geschonden heeft ; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvor1nen wor
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

(1) Cass., 9 oktober 1967, sttp1·a, blz. 202. 
(2) Raadp1. cass., 17 april 1967 (A1·r. cass., 

1967, blz. 991) en 11 september 1967, sttp1·a, 
blz. 46. 
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II. In zover de voorzien:in.g gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vorder:ing van verweerster : . 

Overwegende dat eiseres geen middel 
inroept; 

B. Over de voorziening van Cyrille 
Louagie, burgerlijl~ aansprakelijke par
tij : 

Overwegende dat nit geen stuk waarop 
het Hof acht vermag te slaan blijkt dat 
eiser zijn voorziening heeft betekend aan 
de partij tegen wie zij gericht is ; d'at 
de voorziening derhalve niet ontvankelijk 
is; 

Maar overwegen.de dat, wegens de ver
nietiging van de veroordeling van eiseres 
in de kosten van de strafvordering, de 
beslissing welke eiser, die geen regelma
tige cassatievoorziening ingesteld heeft, 
burgerlijk aansprakelijk heeft ver
klaard wat die veroordeling betreft geen 
voorwerp 1neer heeft ; 

Om die redenen, vern.ietigt het bestre
den arrest, doch slechts in zover het 
uitspraak doet over de kosten van de 
publieke vordering ; verwerpt voor het 
overige de voorziening van Nadine 
Louagie ; verwerpt de voorziening van 
Cyrille Louagie ; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal ge
maakt worden op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt de eisers in de vier vijfden van de 
kosten; laat het overige van de kosten 
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

16 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Louveaux. - Gelijk
htidencle conclusie, H. Duman, advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 16 oktober 1967. 

VER.JARING. STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. 0VERTREDING 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT. 
- TERMIJN. 

De strafvo?·de?·ing voortsp1·~titende uit een 
OVM't?"eding van het TY egve?·kee?"B?'egle
ment ve?"jaart na ve?·loop van een jaa?' 
te 1·ekenen van de dag wam·op de ovet•-

t1·eding gepleegd is, tenzij de ve1ja1·ing 
te bekwame?" tijd gest~tit of geschm·st 
we1·d (1). (Wet van 1 augustus 1899, 
art. 7; wet van 17 april1878, gewijzigd 
bij die van 30 mei 1961, art. 22 tot 25.) 

(VANDYCK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 januari 1967 door de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen in 
hoger beroep gewezen ; 

Over het middel van ambtswege afge
leid uit de schending van artikel 7 van 
de wet van 1 augustus 1899 houdende 
herziening van de wetgeving en van de 
reglementen op de politie van het ver
voer : 

Overwegende dat eiser veroordeeld 
werd wegens inbreuk op artikel 27-1 van 
de Wegcode alsook wegens inbreuk op 
artikel 2-2 van voornoemde wet van 
1 augustus 1899 zoals deze gewijzigd 
werd door de wet van 15 april 1958, in
breuken gepleegd op 26 september 1965; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof acht vermag te slaan blijkt 
dat de laatste nuttige stuitingsakte van 
de verjaring van de publieke vordering 
plaatsgreep op 29 december 1965, waaruit 
volgt dat de strafvordering ontstaan uit 
de ten laste van eiser gelegde feiten ver
jaard was sinds 29 december 1966 bij 
ontstentenis van een schorsende mnstan
digheid; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
Tnaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing; laat de kosten ten laste van 
de Staat ; zegt dat er geen aanleiding 
bestaat tot verwijzing. 

16 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
T1 e?"slaggeve1·, H. Louveaux. - Gelijk
luidende conclttsie, H. Duman, advocaat
generaal. 

(1} Oass., 11 september 1967, sup1·a, biz. 54. 
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2e KAMER.- 16 oktober 1967. 

CASSATIE. BEVOEGDHEID. 
DIENSTPLIOHT. - MIDDEL DAT BE
WEERT DAT DE HOGE MILITIERAAD DE 
GEGEVENS VAN DE ZAAK VERKEERD IN 
FEITE HEEFT BEOORDEELD. - 0NBE
VOEGDHEID VAN RET HoF. 

Het Hof van cassatie is niet bevoegd om 
na te gaan of de hoge militiemad cle 
gegevens van de zaak goed of slecht in 
feite heeft beoonleeld (I). 

(DAERDEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, door de Hoge Militieraad op 
IS april I967 gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel I2, § I, 7°, van de geco
ordineerde dienstplichtwetten, doonlat de 
bestreden beslissing, om eisers aanvraag 
te verwerpen, aanneemt dat de vermoede
lijke inkomste11 van de moeder van de 
dienstplichtige voor het lope11d jaar het 
wettelijk maximu1n zullen overtreffen, 
terwijl de inkomsten van eisers 1noeder 
praktisch nul zijn en zich beperken tot 
de huurwaarde van een halve hectare, 
enig geexploiteerd goed, en alle inkom
sten in het bedrijf voortgebracht worden 
door- de beroepsactiviteit van eiser : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing verklaart dat eiser de inkomsten 
van het lopend jaar inroept en beweert 
dat alle inkomsten van het gezin, vanaf 
I januari I966, door hemzelf en door 
hem alleen worden voortgebracht ; dat 
ze deze bewering verwerpt door vast te 
stellen dat de vermoedelijke inkomsten 
van de moeder voor het lopend jaar het 
wettelijk maximum overtreffen en dat 
dus niet voldaan is aan de bij artikel I2, 
§I, 7°, van de dienstplichtwetten gestelde 
vereisten; 

Overwegende dat het middel, dat crop 
neerkomt staande te houden dat de hoge 
militieraad de bestanddelen van de zaak 
in feite verkeerd beoordeeld heeft, niet 
ontvankelijk is; 

01n die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

(1) Raaclpl. cass., 7 februari 1964 (Bull. en 
PASIC., _1964, I, 603); raadpl. cass., 4 oktober 
1965 (ibid., 1966, I, 169). 

I6 oktober I967. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
VeTslaggever, H. Hallemans. - Gelijk
luidende conclusie, H. Duman, advocaat
generaa.l. 

2e KAMER.- 16 oktober 1967. 

I 0 WEGVERKEER.- WEIGERINGZON
DER WETTIGE REDEN ZIOH TE ONDER
WERPEN AAN DE BLOEDPROEF, VOOR
GESOHREVEN BIJ ARTIKEL 4bis VAN 
DE WET VAN I AUGUSTUS I899, AAN
GEVULD DOOR DE WET VAN I5 APRIL 
I958. - BoETE. -MAXIMUM. 

2° DRONKENSCHAP. - WEIGERING 
ZONDER WETTIGE RED EN ZIOH TE ON
DERWERPEN AAN DE BLOEDPROEF, 
VOORGESOHREVEN BIJ ARTIKEL 4bis 
VAN DE WET VAN I AUGUSTUS I899, 
AANGEVULD DOOR DE WET VAN I5 APRIL 
I958. - BOETE. - MAXIMUM. 

I o en 2° De geldboete welke wonlt opgelegd 
aan clegene die, zonde1· wettige 1·eden, 
geweigeTd lweft zich te onde1·we1·pen aan 
de bloeclpToef in de gevallen waarin deze 
kan opgelegd wo1·den bij toepassing van 
aTtikel 4bis van cle wet van 1 ang~tstus 
1899, aangemtlcl cloo1· die van 15 ap1·il 
1958, kan bij afwezigheid van he1·haling, 
niet hoge1· zijn dan 100 frank (2). (Wet 
van I augustus I899, gewijzigd bij die 
van I5 april I958, art. 2-3 en 4bis.) 

(TROOH.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te Gent 
op 2I maart I966 gewezen; 

Over het middel van ambtswege afge
leid uit de schending van de artike
len 4bis, tweede lid, van de wet van 
I augustus 1899 houdende herziening 
van de wetgeving en van de reglementen 
op de politie van het vervoer, zoals dit 
artikel bij de gezegde wet gevoegd werd 
door artikel 4 van de wet van I5 april 
I958, 2-3 en 2-7, § 2, 2°, van dezelfde 
wet van I augustus 1899, zoals deze 
bepalingen bij deze wet werden gevoegd 
door artikel 3 van de wet van I5 april 
1958 : 

Overwegende dat eiser vervolgd was, 
onder meer, wegens (telastlegging 0) het 
overtreden van artikel 4bis, tweede lid, 

(2) Cass., 3 april 1967 (An·. cass., 1967, 
biz. 931). 
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van de wet van 1 augustus 1899, aan
gevuld door artikel 4 van de wet van 
15 april 1958, om, bij een verkeersonge
val, als vermoedelijke dader of als slacht
offer van dat ongeval, bij wie indicien 
voorhanden waren van overtreding van 
artikel 2-3, eerste lid, van de wet van 
1 augustus 1899 houdende herziening 
van de wetgeving en van de reglementen 
op de politie van het vervoer, gewijzigd 
bij de wetten van 1 augustus 1924 en 
15 april 1958, of van artikel 1 van de 
besluitwet van 14 november 1939, be
treffende de beteugeling van de dronken
schap, zonder wettige reden geweigerd 
te hebben de bloedproef te laten ver
richten door een daartoe opgevorderde 
geneesheer ; 

Dat hij, wegens deze telastlegging, 
veroordeeld werd tot een geldboete van 
200 frank, verboogd met 190 opdeciemen, 
aldus gebracht op 4.000 frank, of een 
vervangende gevangenisstraf van twee 
maanden en, daarenboven, steeds wegens 
dezelfde telastlegging, ontzet werd ver
klaard uit bet recht een motorvoertuig 
te besturen gedurende drie maanden, en 
veroordeeld werd in al de kosten ; 

Overwegende dat deze geldboete bet 
maximum van de bij de wet bepaalde 
geldboete te boven gaat ; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het veroordelingen 
uitspreekt over de telastlegging a en 
uitspraak doet over de kosten ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat melding van het thans gewezen arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser in de twee derden van de 
kosten ; laat een derde daarvan ten laste 
van de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

16 oktober 1967. - ze kamer. -
Voo?·zitte?·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Hallemans. - Gelijlc
luidende conclusie, H. Dumon, advocaat
generaal. 

ze KAMER.- 16 oktober 1967. 

YOORZIENING IN CASSATIE. 
8TRAFZAKEN. - « POURVOI SUR POUR· 
VOl NE VAUT >l. - UITZONDERING. 

B~titen het toepassingsgeval van artikel 40, 
lid 4, van de ~vet van 15 juni 1935, van 
regelmatige afstand of voorziening tegen 
een a1·rest van verwijzing naa1· het Hof 
van assisen, lean een pa1·tij geen tweede 
maal een cassatievo01·ziening instellen 
tegen eenzelfde beslissing in strafza
lcen (1). (Wetb. van strafv., art. 438.) 

(VAN DEN BRANDEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 januari 1965 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat eiser tegen het be
streden arrest reeds een cassatieberoep 
heeft ingesteld hetwelk bij arrest van 
dit hof van 17 november 1965 verworpen 
werd; 

Overwegende dat, in strafzaken, be
boudens het geval voorzien bij artikel 40 
van de wet van 15 juni 1935 op het ge
b,ruik der talen in ~rerechtszaken, het 
geval van een regelmatige afstand of 
het geval waarin een voorziening tegen 
een arrest van verwijzing naar bet hof 
van assisen nog ingesteld kan worden 
na het arrest van veroordeling, gevallen 
welke ten deze niet aanwezig zijn, een 
partij zich niet een tweede maal in cas
satie kan voorzien tegen hetzelfde arrest 
of vonnis, ingevolge artikel 438 van het 
W etboek van strafvordering ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

16 oktober 1967. - ze kamer. -
Voo?·zitte?·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, H. Naulaerts. - Gelijk
lt~idende conclusie, H. Dumon, advocaat
generaal. 

28 KAMER.- 16 oktober 1967. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS· 
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 
- 8TRAFZAKEN.- BESOHIKKING VAN 

(1) Cass., 9 oktober 1967, sttp?·a, blz. 197. 
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DE RAADRAMER WAARBIJ DE VOOR· 
LOPIGE HEOHTENIS WORDT GEHAND · 
HAAFD. - WET VAN 20 APRIL 1874, 
ARTIREL 5. - NIET ONTVANRELIJKE 
VOORZIENING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERJVIIJN. - STRAFZAREN. - VoOR· 
ZIENING INGESTELD NA HET VERSTRIJ
KEN VAN DE TERMIJN, BEPAALD BIJ 
ARTIREL 373 VAN RET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING. VooRZIENING 
NIET ONTVANKELIJR, BEHOUDENS 
OVERJVIAOHT. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE.
TERJVIIJN. STRAFZAREN. IN 
LAATSTE AANLEG c+EWEZEN BESOHIK· 
KING VAN DE RAADKAJ\'IER, W AARBIJ 
DE BERLAAGDE NAAR DE OOR;&EO
TIONELE REOHTBANK WORDT VERWE· 
ZEN. - VoORZIENING VOOR DE EIND
BESLISSING. ~ NIET-ONTVANKELIJR. 

1° Is niet ontvankelijk de cassatievoorzie
ning tegen een beschikking van cle raacl
kame?· waa?·bij de voMlopige hechtenis 
worclt gehandhaafd, bij toepassing van 
a?·tilcel 5 van de wet van 20 ap?"il 187 4, 
mt cle?·gelijlce beschiklcing niet in laatste 
aanleg is gewezen (1). (Wet van 20 april 
1874, art. 19; wet van 4 augustus 1822, 
art. 15, 1o.) 

2° Buiten het geval voorzien bij a1·tilcel 40, 
lid 4, van de wet van 15 juni 1935, is te 
laat ingediencl en dientengevolge niet ont
vankel~jlc de voorziening wellce in st?·af
zaken tegen een definitief en op tegen
spntalc gewezen a?·?·est ingestelcl wonlt 
na het verst1·ijlcen van de bij mtikel 373 
van het vVetboelc van st1·ajvonle~·ing be
paalcle te?·m#n, behouclens bewijs van 
overmacht (2). 

3° Is niet ontvankelijk de cassatievoorzie
ning ingestelcl v66r cle einclbeslissing 
tegen een in laatste aanleg gewezen be
schikking van cle ?'aaclkamer, waw·bij 
cle belclaagde naar cle co?Tectionele ?'echt
banlc ve?"wezen wo1·dt (3). (Wetb. van 
strafv., art. 496.) 

(VAN DEN BRANDEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beschikkingen van de raadkamer van 

(1) Raadpl. cass., 18 oktober 1965 (Bull. 
en PAsro., 1966, I, 225). 

de Rechtbank van eerste aanleg te Gent 
van 13 maart, 7 april, 5 mei, 31 mei en 
28 jtmi 1967, en op de bestreden arresten 
van de kamer van inbeschuldigingst.elling 
van het Hof van beroep te Gent van 
22 maart, 19 april, 17 mei en 14 juni 1967; 

I. W at betreft de voorzieningen gericht 
tegen de beschikkingen van de raadkamer 
van 13 maart, 7 april, 5 en 31 mei 1967 : 

Overwegende dat bedoelde beschikkin
gen, welke de handhaving van de voor
lopige hechtenis bevelen, vatbaar waren 
voor hoger beroep ; 

Dat de voorzieningen derhalve niet 
ontvankelijk zijn ; 

II. \Vat betreft de voorzieningen ge
richt tegen de arresten van de kamer 
van inbeschuldigingstelling van 22 maart, 
19 april, 17 nlBi en 14 juni 1967 : 

Overwegende dat de voorzieningen in·
gesteld werden op 19 juli 1967 ; 

Overwegende dat, in strafzaken, buiten 
het geval voorziE'n bij artikel 1 van de 
wet van 8 maart 1948, de voorziening 
tegen een definitief en op tegenspraak 
gewezen arrest, ingesteld na het ver
strijken van de bij artikel 373 van het 
W etboek van strafvordering bepaalde 
termijn, tardief en deswege niet ontvan
kelijk is, tenzij de eiser van overmacht 
doet blijken ; 

Overwegende dat eiser aanvoert dat 
hij slechts op 12 juli 1967 kennis heeft 
gekregen van de documenten betreffende 
zijn uitlevering en sleehts op die dattm1 
de wettelijkheid van zijn uitlevering en 
aanhouding heeft km1nen onderzoeken ; 

Overwegende dat die mnstandigheid, 
mocht zij zelfs be-wezen zijn, geen geval 
van overmacht zou uitn1aken, waarcloor 
eiser belet werd zijn voorzieningen binnen 
de wettelijke termijn in te stellen ; 

Dat de voorzieningen derha.lve niet 
ontvankelijk zijn ; 

III. W at betreft de voorziening gericht 
tegen de beschikking van de raadkamer 
van 28 juni 1967 : 

Overwegende dat de bestreden be
schikking eiser naar de correctionele 
rechtbank verwijst wegens verschillende 
feiten welke strafbaar zijn, de ene met 
criminele straffen, waaromtrent verzach-

(2) Oass., 17 oktober 1966 (An·. cass., 1967, 
blz. 227) en 2 oktober 1967, sttpm, blz. 158. 

(3) Oass., 20 maart 1967 (Atr. cass., 1967, 
blz. 904). 
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tende omstandigheden aangenomen wor
den, de andere met correctionele straffen ; 

Overwegende dat, zo die beschikking, 
die geen uitspraak doet over een betwis
ting omtrent de bevoegdheid van de 
onderzoeksrechtsmacht, in laatste aanleg 
gewezen is, zij nochtans slechts een voor
bereidende beslissing en een beslissing 
van onderzoek is ; 

Dat derhalve, ingevolge artikel 416 
van het Wetboek van strafvordering, 
het beroep in cassatie, ingesteld v66r de 
eindbeslissi:ng, :niet ontvankelijk is ; 

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

16 oktober 1967. - 2e lmmer. -
VooTzitte1', H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1', H. Naulaerts. - Gelijk
luiclencle conclusie, H. Dmnon, advocaat
generaal. 

2e KAlVIER.- 16 oktober 1967. 

DIENSTPLICHT. - VRIJSTELLING EN 
VOORLOPIGE AFKEURING OP LICHAl\'i:E
LIJKE GROND. - VOORLOPIGE AFKEU
RING KAN NIET 1\'i:EER DAN EEN KEER 
\VORDEN UITGESPROKEN. 

De voo1·lopige aflcew·ing van een clienst
plichtige op lichamelijlce g?·oncl, lean 
niet mee?' clan een Jcee?' W01'clen ttitge
sproJcen ( 1). (Dienstplichtwetten, geco
ordineerd op 30 april 1962, art. 14, 
§ 2, lid 2.) 

(CLOOTS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing op 28 juli 1967 door de Her
keuringsraad van de provincie Antwer
pen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 14, § 2, lid 2, van de 
dienstplichtwetten, gecoi:irdineerd bij het 
koninklijk besluit van 30 april 1962, 
cloorclat eiser een tweede maal voorlopig 
afgekeurd is, tenvijl krachtens die wets-

(1) Cass., 14 juni 1965 (Bull. en PASIC., 
1965, I, 1101). 

bepaling, na een voorlopige afkeuring, 
tot vrijstelling of tot aanwijzing voor de 
dienst moet worden besloten : 

Overwegende dat eiser voorlopig afge
keurd werd op 5 mei 1965 bij beslissing 
van de Herkeuringsraad van de provincie 
A:ntwerpen en krachtens de bestreden 
beslissing op 28 juli 1967 het voorwerp 
van dezelfde maatregel opnieuw heeft 
uitgemaakt ; 

Overwegende dat bij toepassing van 
artikel 14, § 2, lid 2, van de dienstplicht
wetten gecoi:irdineerd bij het koninklijk 
besluit van 30 april 1962, na een voor
lopige aflmming, tot vrijstelling of tot 
aanwijzing voor de dienst Inoet worden 
besloten; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal gemaakt wor
den op de kant van_ de vernietigde be
slissing ; vervvijst de zaak naar de Her
keuringsraad van de provincie Brabant. 

16 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voorzitte1' en Ve1·slaggever, H. van Beirs, 
voorzitter. - Gelij lchticlencle conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAlVIER.- 17 oktober 1967. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - VERHOGING 
VAN 20 T. H. TEN AANZIEN VAN DE 
BIJ ARTIKEL 25, § 1, 10, 2°, LITTERA b, 
EN 3°, VAN DE GECOORDINEERDE WET
TEN BETREFFENDE DE INKOJ\'ISTENBE
LASTINGEN BEDOELDE INKOlVISTEN. -
VRIJSTELLING VAN DIE VERHOGING 
W ANNEER DE BEDRIJFSBELASTING WER
KELIJK AAN DE BRON GESTORT IS. -
« WERKELIJK AAN DE BRON GESTORTE 
BEDRIJFSBELASTING "· - BEGRIP. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - VERHOGING 
VAN 20 T. H. TEN AANZIEN VAN DE 
BIJ ARTIKEL 25, § 1, 1°, 2o, LITTERA b, 
EN 3o, VAN DE GECOORDINEERDE WET
TEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBE
LASTINGEN BEDOELDE INKOJ\ISTEN. -
VRIJSTELLING VAN DIE: VERHOGING 
W ANNEER DE BEDRIJFSBELASTING WER
KELIJK AAN DE BRON GESTORT IS. -
0GENBLIK W AAROP DE BELASTING
PLICHTIGE DE VRIJSTELLING BEKOMT 



-248-

EN VOORWAARDEN VAN DEZE VRIJ

STELLING. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. lNHOUDING 
AAN DE BRON. - TERMIJN VASTGE

STELD VOOR DE STORTING BIJ DE ONT
VANGER DER BELASTINGEN VAN DE 
AAN DE BRON INGEHOUDEN BEDRIJFS
BELASTING. 

1° De vrijstelling van cle verhoging van 
20 t. h. bepaald bij m·tikel 35, § 9, van 
de gecoOJ'clineercle wetten betrefjencle cle 
inkomstenbelastingen is slechts toepasse
lijk op cle beclrijfsbelasting die weTkelijlc 
aan de b1'0n gestort is, ove1·eenlcomstig 
a1·tilcel 31, § 1, littem b, en § 3, van 
clezelfde wetten, clit wil zeggen op de 
belasting die aan de Schatkist gestort 
wonlt dom· cle peTsoon aan wie de wet 
het 1·echt vedeent de inhoucling te doen 
en de ve1·plichting oplegt de belasting 
te storten overeenlcomstig de bij de lco
ninlclij lee beshtiten tot uitvoering be
paalde modaliteiten (I). 

2° De belastingplichtige belcomt de v1'ij
stelling van de vedwging van 20 t. h. 
bepaald bij aTtilcel 85, § 9, van de geco
onUneenle wetten betTefjende de inkom
stenbelastingen niet op het ogenblilc van 
cle inhouding van de belasting, cloch enlcel 
wanneer bedoelde belasting binnen de 
wettelijlce te1·mijn aan de ontvanger ge
stort woTdt (2). 

3° De te1·mijn bepaald voor de stm·ting bij 
de ontvange1· deT belastingen van de aan 
de b1·on ingehouden bed1·ijjsbelasting 
stemt ove1·een met die bepaalcl bij a1·ti
kel 59, § 1, van de gecoih·dineenle wetten, 
zoals clit gewijzigd is bij de wet van 
27 jttli 1958 (3). 

(DEVAUX, T. BELC+ISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 maart I966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 35, voornamelijk § 9, 

(1) en (2) Oass., 23 mei 1967 (A1'1'. cass., 
1967, biz. 1153). 

(3) Zie dezelfde termijn die vastgesteld 
is door de administratieve onderrichtingen 
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 

lid I en 3, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd 
bij besluit van de Regent van I5 januari 
I948, zoals het gewijzigd en aangevuld 
werd door artikel I8, voornamelijk 3°, 
van de wet van 8 maart I95I, welke 
vanaf het dienstjaar I95I de wetten en 
besluiten betreffende de inkmnstenbelas
tingen en de nationale crisisbelasting 
wijzigt, dom·dat het bestreden arrest be
slist dat de betwiste belasting terecht 
verhoogd werd met 20 t. h. overeen
komstig artikel 35, § 9, eerste lid, van 
de gecoiirdineerde wetten, en dat arti
kel 35, § 9, lid 3, van dezelfde wetten 
niet mocht toegepast worden om de reden 
dat «de op 30 nove1nber I962 aan de 
bron ingehouden belasting van llO.OOO fr. 
op het aan de betrokkene toegekende 
emolument van 350.000 frank slechts in 
de loop van februari I963 in de Schat
kist werd gestort », dit wil zeggen buiten 
de termijnen voorzien bij de artikelen 59, 
§ I, lid I, van de gecoiirdineerde wetten, 
I4 tot 2I van het koninklijk besluit van 
22 september I937, zoals later gewijzigd, 
en ur 23 van de ministeriele onderrichtin
gen yerschenen in het Belgisch Staatsblacl 
van I9 december I959, tenvijl, in de zin 
van artikel 35, § 9, van de gecoiirdineerde 
wetten, de belasting « aan de bron ge
stort is » vanaf het ogenblik dat zij wer
kelijk ingehouden werd op de sommen 
betaald aan de genieter van het inkomen, 
derwijze dat, wanneor deze afhouding 
heeft plaatsgehad, geen enkele verhoging 
mag toegepast worden ongeacht de ver
traging waarm.ede de derde sohuldenaar 
de afgehouden sonm1en aan de Schatkist 
overdraagt, waaruit volgt dat, door het 
tegenovergestelde te beslissen en door 
het eerste lid van artikel 35, § 9 van de 
gecoiirdineerde wetten toe te passen, 
terwijl het nochtans de vervulling vast
stelde van de toepassingsvoorwaarden 
van het derde lid derzelfde beschikking, 
het bestreden arrest deze beschikkingen 
geschonden heeft : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 35, § 9, van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, de 
vrijstelling van de door deze bepaling 
voorziene verhoging van 20 t. h. slechts 
toepasselijk is op de bedrijfsbelasting die 
werkelijk aan de bron gestort werd over-

19 december 1959, onder ur 23, bij toepas
sing van artikel 15 van het koninklijk be
sluit van 22 september 1937, gewijzigd bij 
de koninklijke besluiten van 20 maart 1951 
en 14 oktober 1959. 
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eenkomstig artikel 31, § 1, littera b, en 
§ 3, van dezelfde wetten; 

Overwegende dat door naar deze laatste 
wetsbepaling uitdrukkelijk te verwijzen, 
welke een onderscheid maakt tussen de 
" inhouding " van de belastil'lg en haar 
" starting ,, en door te preciseren dat de 
belasting " werkelijk gestort " dient te 
worden, voormeld artikel 35, § 9, door 
deze woorden noodzakelijk beoogt de 
werkelijke starting in de Schatkist ge
daan dom' de persoon aan wie de wet 
het recht verleent de inhouding te doen 
en de verplichting oplegt de belasting te 
storten overeenkomstig de door de 
koninklijke besluiten tot uitvoering be
paalde modaliteiten; 

Overwegende dat, bij toepassing van 
artikel 15 van het koninklijk besluit van 
22 september 1937, gewijzigd bij de ko
ninklijke besluiten van 30 maart 1951 
en 14 oktober 1959, de admn'listratieve 
onderrichtingen, gepubliceerd in het Bel
gisch Staatsblacl van 19 december 1959, 
onder nr 23, een termijn opleggen voor 
de starting bij de ontvanger der belas
tingen van de bij de bran ingehouden 
belasting; dat deze termijn overeenstemt 
met die bepaald door artikel 59, § 1, van 
de gecoordineerde wetten, zoals het ge
wijzigd werd bij de wet van 27 juli 1953; 

Dat hieruit volgt dat de bedoelde vrij
stelling aan de belastingschuldige niet 
verworven is op het ogenblik van de 
inhouding van de belasting, maar slechts 
wanneer de starting ervan bij de ontvan
ger binnen de wettelijke termijn gedaan 
wordt; 

Dat het mid del naar recht faalt; 

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

17 oktober 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, H. Wauters, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vet·slaggeve1·, 
H. Gerniers. - Gel~jkluiclencle conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite1's, HH. Bal
tus (van de balie bij het Hof van beroep 
te Brussel) en Van Leynseele. 

Op dezelfde dag is een analoog arrest 
gewezen op de voorzicning van Charles 
Van Leemput tegen een arrest van het 
Hof van beroep te Brussel van 19 januari 
1966. 

2e KAMER.- 17 oktober 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - DIRECTE BELASTIN
GEN.- ARREST DAT GEEN ANTWOORD 
VERSTREKT OP EEN VERWEER.- NIET 
MET REDENEN OMKLEED ARREST. 

Is niet Tegelmatig met Tedenen omkleecl 
het a1'1'est clat geen antwoonl ve1'st1·ekt 
op een in concl~tsie voo1·geclmgen veT
wee?'. 

(VANPEVENAEGE EN LITISCONSORTEN, 

T. BELGISCHE .STAAT, MINISTER VAN 
FIN ANCIEN.} 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 juni 1966 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste onderdeel van het 
middel, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet 25, § 1, 
1o, 27, § 1, en 56 van de· wetten betref
fende de inkomstenbelastwgen, gecoordi
neerd bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 1317 tot 1324 van het 
Burgerlijk W etboek, doo1'Clat het bestre
den arrest verklaart dat de eisers de con
troleberekening, die ervan laat blijken 
dater 476,10 meter meer zouden verkocht 
zijn dan er volgens de boekhouding ver
koopbaar zouden zijn geweest, te vergeefs 
aanvechten, en dat anderzijds de bemer
kingen van de eisers omtrent de bereke
ning die leidt tot de meerwinst steunend 
op een" plus" van 3.166,80 meter, naine
lijk doordat de facturen Pessemier twee 
keer zijn gerekend geworden in deze 
berekening, niet zouden opwegen tegen 
bovenbedoelde controleberekening, zodat 
de administratie zeer terecht een bere
kening heeft gemaakt, die vaststelt dat 
een zekere hoeveelheid weefsels meer 
werden verkocht dan aangegeven, en het 
bedrag van deze meerwinst oordeelkcmdig 
werd berekend en daaromtrent geen op
merkingen werden gemaakt, te1'w~il de 
conclusie en de nota van de eisers duide
lijk onderstreepten dat de controlebere
kening zonder belang was, vermits de 
in aanmerking genomen meerwinst hierop 
niet stelmde en het tekort door de con
troleberekenil'lg uitgewezen niet de in 
aan1nerkil'lg genomen meerwinst ver
rechtvaardigde, en bovendien in de eigen
lijke berekening van de meerwinst twec 
fouten aantoonden, namelijk een ver-
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keerd vertrekpunt als geverfde stock 
per I januari 1945 en het tweem.aal in 
aanmerking nen"Lon van de facturen Pesse
mier, en het bestreden arrest zodoende 
geen adequaat antwoord verstrekt op de 
conclusie (artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de beslissing van de 
directeur en het bestreden arrest twee 
afzonderlijke berekeningen maken, de 
eerste om de onregehnatigheid van de 
boekhoud:ing aan te tonen, de tweede 
om de door do eisers behaalde meerwinst 
te bepalen; 

Overwegende dat nit de eerste bere
kening volgt dat, indien men de gegevens 
van de boekhouding aanneemt, de eisers 
476,10 meter weefsels 1neer zouden hob
ben verkocht dan zij er in voorraad had
don, terwijl de tweede berekening, uit
gaande van zogezegde vaststaande en 
niot betwiste ele1nenten van de boek
houding, te kennen geeft dat de eisers 
in werkelijkheid 3.166,80 meter weefsels 
meer verkooht hebben dan door hen aan
gegeven word ; 

Overwegende dat de eisers in hun con
clusie voor het hof van beroep staande 
hielden clat die tweede bcrekening wille
kem'ig was, on"Ldat zij het resultaat was 
van de optelling van twee bedragen, het 
eerste van 5.416,20 meter (geverfcle 
weefsels), het tweede van 87.074,30 meter 
(afgewerkte weefsels), en een factuur 
Pessemier betreffende 3.642,90 n•eter 
hiorin twe01naal begrepen was, eenmaal 
in het cijfer van 5.416,20 n"leter, eenmaal 
in het cijfer van 87.074,30 meter, zoclat 
er 3.642,90 1neter van bedoelcle optelhng 
diendon afgetrokken te worden, wat cle 
belaste meerwinst tot niets herleidde ; 

Overwogende clat het bestreden arrest 
zioh ertoe beperkt te beslissen clat het 
tweemaal optellen van de factum' Pesse
mier geon invloed heeft gchad op do eerste 
berekening, 1naar dat de eisers zich niet 
op dit dubbel gebruik beriepen wat bo
treft die oerste berekening die trouwens 
buiten betwisting was, vermits nit een 
voorgaand arrest van hetzelfde hof van 
beroep met betrekking tot hetzelfde 
dienstjaar reeds bleek dat de boekhouding 
van de eisers niet betrouwbaar was en 
de eisers dienaangaande geen betwisting 
moer ingehraoht haddon; dat het bestre
den arrest de oonolusie van de eisers even
wei onbeantwoord laat in zover zij 
staande hield dat bedoelde factum' twee
maal opgeteld werd in de tweede bere
kening welke de belastbare grondslag 
vaststelt; 

Dat het 'onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de overige onderdelen van het 
middel, vernietigt het bestreden arrest ; 
beveelt dat van het thaus gewezeu arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordoelt 
verweerder in de kosten ; verwijst de 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

17 oktober 1967. - 2e lm.mor. -
Voo1·zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Gerniers. - Gelijkl1tidencle c01wl1tsie, 
H. Ganshof van der Meersch, eerste 
advocaat-generaal.- PleiteTs, HH. Dela
fontaine (van de balie te Kortrijk) _en 
Van Leynseele. 

2e KAMER.- 17 oktober 1967. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. VVET VAN 

15 JULI 1959 TOT TIJDELIJKE WIJZIGING 

VAN HET AANSLAGREGil\iE VAN DE 

MEERWAARDEN l\1ET HET OOG OP DE 

BEVORDERING VAN DE BELEGGINGEN. 

- VRIJSTELLING VAN EEN GEDEELTE 

VAN DE INKOMSTEN. - BIJZONDERE 

AANGIFTE. - VOORWAARDEN WAARIN 

DEZE AANGIFTE KAN WORDEN GEDAAN. 

Nu de bijzoncle1·e aangijte voo1·gesch1'e"!e1~ 
bij cwtilcel 7 van de wet van 15 J1tl~ 
1959 tot tijdelijke wijziging van het 
aanslag1·egime elM' meenvctanlen met 
het oog op de bevonle1·ing van de beleg
gingen clo01· de wetgever enlcel bedoelcl 
is om de JJ1iniste1' vctn financien in staat 
te stellen het Pa?'lement semestTieel in 
te lichten nopens de gedane ve1'1'ichtin
gen, lean de ontstentenis van actng_ifte 
niet tot gevolg hebben dat de belast~ng
plichtige, clie 1·egelmat~g in z~jn JaaT
l~jkse aangifte in de ch1·ecte belast~ngen 
v1·ijstelling ctanvmagt van het gecleelte 
vcm zijn winsten dat do01· .qe wet v_an 
15 jttli 1959 van de bednJfsbelast~ng 
m·ij gesteld is, het voonleel van deze wet 
zan ve1·liezen ( l). 

(VAN STEENKISTE, T. BELGISOHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARRES'l'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Zie Pm·l. St., Kamer, zitting 1958-1959, 
n' 6, 5, blz. 3. 
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arrest, op 21 november 1966 door het 
Hof van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 7 van de wet 
van 15 juli 1959 tot tijdelijke wijziging 
van het aanslagregime van de lneer
waarden, met het oog op de bevordering 
van de beleggingen, clooTdat het bestreden 
arrest het beroep van eiser afwijst tegen 
de beslissing van de directeur die hem 
het voordeel van bovengemelde wet wei
gerde ten opzichte van n1.eerwaarden 
gerealiseerd ter gelegenheid van de ont
ruiming door eiser van zijn handelszaak 
en de vestiging van het bedrijf in een 
ander gebouw om de reden dat hij de 
door de wet voorgeschreven bijzondere 
aangifte niet binnen de wettelijke tenn.ijn 
gedaan had, tenuijl, ee1·ste oncle1'deel, uit 
artikel 8 van de wet, dat een zesmaande
lijks verslag van de :Minister van finan
cien aan het Parlement voorschrijft op 
grond van de door artikel 7 opgelegde 
aangifte, blijkt dat die aangifte een infor
matief doel l:weft en geen rechtsverval 
aan het verzuim ervan kan verbonden 
worden ; tweede ondenleel, uit de vorrn. 
zelf van het in te vullen docun1.ent, dat 
niet genamntekend noch gedagtekend 
moet worden en niet zoals de aangifte 
in de inkon1.stenbelastingen, « deugde
lijk " moet veddaard worden, blijkt dat 
de door artikel 7 voorgesehreven aan
gifte geen bindend karakter heeft ; denle 
oncle1'Cleel, het formulier nr 276 van de 
aangifte in de directe belastingen voor 
het dienstjaar 1961 onder de vakken VII 
en VIII een rubriek vermelclt voor de 
aanduiding « te belasten verschillen ,, 
gedeelte der \Vinsten vrijgesteld van de 
bedrijfsbelasting door de wet van 15 juli 
1959 houdende fiscale ontheffingen ten 
einde aanvullende beleggingen te begcm
stigen, wat het bewijs levert dat het de 
wil van de wetgever is geweest vrij stelling 
te verlenen aan de belastingplichtigen 
die eerst bij de indiening van de aangifte 
in de directe belastingen gewag maken 
van die vrijstelling, vermits in boven
geinelde tekst geen restrictie gemaakt 
wordt : 

Overwegende dat luidens artikel 7 van 
de wet van 15 juli 1959 tot tijdelijke 
wijziging van het aanslagregime der 
meerwaarden met het oog op de bevor
dering van de beleggingen, de belasting
plichtigen die wensen te genieten van 
de bij deze wet bepaalde regeling, een 
bijzondere aangifte doen op een door 
het Bestuur van de directe belastingen 
daartoe bestemd fonnulier : a) van de 

verwezenlijkte prijs van de gerealiseerde 
activa; b) van de verwezenlijkte lneer
waarden; c) van de verrichte wederbe
leggingen volgens hem aard; dat deze 
aangiften geschieden v66r 31 juli voor 
de verrichtingen van het eerste semester 
van het lopend kalenderjaar, en v66r 
31 januari voor de verrichtingen van 
het tweede se111ester van het voorafgaand 
kalenderjaar ; dat, luidens artikel 8 van 
dezelfde wet, de Minister van financien 
semestrieel bij het Parle1nent verslag 
uitbrengt nopens de verriohtingen, voor
werp van deze wet, aan de hand van de 
bijzondere aangifte bedoeld in artikel 7 ; 

Overwegende dat uit het verband tus
sen deze twee artikelen die elkaar aan
vullen en uit de voorbereidende werken 
van de wet blijkt dat de door artikel 7 
voorgeschreven bijzondere aangifte door 
de wetgever uitsluitend bedoeld werd mn 
de Minister van financien in staat te 
stellen het Parlement on1. de zes 1naanden 
in te lichten nopens de gedaue verrich
tingen; 

Dat derhalve de ontstenteuis van bij
zondere aangifte niet tot gevolg kan 
hebben dat de belastingplichtige die 
regelmatig in zijn jaarlijkse aangifte in 
de directe belastingen vrijstelling aan
vraagt van het gedeelte van zijn winsten, 
vrijgesteld van de bedrijfsbelasting door 
de wet van 15 juli 1959, het voordeel 
van deze wet zou vel'liezen ; 

Dat het middel gegTond is ; 
Om die redenen, vernietigt het bestre

den arrest; beveelt dat n:1elding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
de Staat in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

17 oktober 1967. - 28 kamer. -
T1 oo1·zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. T1 e1·slaggevm·, 
H. vVauters. - Gel~jlclt~idende conclttsie, 
H. Ganshof van der Meersch, eerste 
advocaat-generaal. - Pleite1', H. Van 
Leynseele. 

1e KAlVlER.- 19 oktober 1967. 

HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VoNNIS OP TEGENSPRAAK. 
- TERJ\HJN VAN TWEE MAANDEN DIE 
LOOPT VANAF DE BETEKENING AAN 
PARTIJ.- TERMIJN DIE ALLEEN LOOPT 
W AT BETREFT HET HOGER BEROEP VAN 
DE PARTIJ AAN WIE DE BETEKENING 
IS GEDAAN. 
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De betelcening aan partij van een daa1· 
de J'echtbanlc van eerste aanleg ap tegen
spmalc gewezen vannis daet de te1·mijn 
van hager beraep, bepaald bij artilcel 443 
van het vVetbaek van burge1·lijlce J'echts
vanlering, alleen lapen wat betreft het 
hager be1•aep van de pa1·tij aan wie deze 
betelcening is gedaan; zij daet de te1·mijn 
van hage1' be1·aep van de partij ten ve?'
zaelce van wie zij geclaan is niet la
pen (I). 

(NAAJYILOZE VENNOOTSCHAP " POUDRERIES 
REUNIES DE BELGIQUE "• T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN LANDSVERDE
DIGING.) 

ARREST. 

HET HOP ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 november 1965 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen llOl, 1102, 
ll06, ll08, ll32, 1134, ll35, 1338, 1350, 
1351 en 1988 van het Burgerlijk Wetboek 
en 443 van het vVetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, zoals het is gewijzigd 
bij artikel 22 van het koninklijk besluit 
nr 300 van 30 maart 1936 bokrachtigd 
bij de wet van 4 mei 1936, daanlat hot 
hof van beroep, kennis ne1nende van een 
rechtsvordering tot uitvoering van een 
op 25-26 mei 1962 tussen partijen aan
gegane overeenkomst, tot vernietigin.g 
van de door verweerder in die overeon
komst op zich genomen verbintenis om 
aan eiseres zekere beclragen te betalen 
hoven de geldsommen waartoe hij was 
veroordeeld bij vonnis van 17 decem
ber 1958 van de Rechtbank van eorste 
aanleg te Turnhout, bij het bestreden 
arrest beslist dat die verbintenis voor 
verweerders slechts een begiftiging kan 
zijn en zulks op grand dat genoemd von
nis van 17 december 1958 "teen in kracht 
van gewijsde was gegaan " en dat het 
dus ging over "de verbintenis om geld
sommen to betalen die niet door een 
definitieve beslissing waren toegekend "• 
tm·tvijl het vonnis van 17 december 1958, 
dat tot dusver nooit aan eiseres is bete
kend en waarin zij v66r het aangaan van 
de betwiste overeenkomst nooit had 
berust, bij hot aangaan van de overeen
komst van 25 mei 1962 nog altijd eon 

(1) Oass., 18 november 1960 (Bull. en PA
sro., 1961, I, 299) en cle conclusie van het 
openbaar ministerie. 

beslissing was die niet definitief was ge· 
worden en waartegen door eiseres beroep 
kon worden ingesteld, en de afstand door 
eiseres van die mogelijkheid tot hoger 
beroep die hot aangaan van de overeen
komst insloot, een goode en geldige oor
zaak opleverde voor de verbintenis die 
verweerder in die overeenkomst op zich 
had genomen onder bewarende titel : 

Overwegende dat hot arrest erop wijst 
dat een vonnis van de Rechtbank van 
eerste aanleg to Turnhont, hetwelk" defi
nitief is geworden zonder dat ertegen 
enig rechtsmiddel is ingesteld "• uitspraak 
doende in herziening, op 17 deceinber 
1958 verweerder heeft veroordeeld om 
aan eiseres, ter vereffening van de schade
loosstelling van de industriiile stoornis 
veroorzaakt door de onteigeningsproce
dure van s01n1nige van haar goederen, 
een bedrag van 3.320. 769 frank en boven
dien de gerechtelijke interest vanaf de 
op 12 januari 1959 gedane betokening 
van het vonnis te botalen ; 

Dat het arrest vaststelt dat, daar eise
res de aandacht van verweerder erop 
had gevestigd dat de gerechtelijke inte
rest haar, in strijd n1.et een vasto recht
spraak, niet was toegekend vanaf de dag 
van de inn01ning, n1.aar haar aileen was 
toegewezen vanaf de betokening van 
het vonnis dat het bedrag van de ver
goeding had bepaald, verweerder op 
25 mei 1962 aan eiseres eon voorstel had 
ter kennis gebracht, dat zij dadelijk had 
aangenomen, om haar bij de hoofdsom 
die hij had vcreffend cen sa.Ido van 
500.000 frank verhoogd met de interest 
te storten; 

Overwegende dat hot arrest beslist dat, 
aangezien die verbintenis on1. geldsommen 
to betalen " die niet door eon definitievc 
beslissing" waren toegekcnd, was aan
gegaan terwijl het voormeld vonnis " in 
kracht van gewijsde was gegaan ,, ze 
voor de Staat slechts een gift kon zijn 
die hij, bij ontstentenis van een wets
bepaling of een begrotingskrediet welke 
deze begiftiging zou vastgesteld hebben, 
niet kon toestaan on dat derhalve de 
verbintenis die verweerder op zich heeft 
genomen nietig is ; 

Overwegende dat de betokening van 
een vonnis van de rechtbank van cerste 
aanleg de termijn van verzet of van 
hoger beroep, bij de artikelen 157, 443 
en 455 van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering bepaald, slechts d.oet 
lopen wat hot verzet of het hager beroep 
bet;reft van de partij aan wie de betoke
ning is gedaan en niet van de pftrtij ten 
verzoeke van wie ze werd gedaan ; 
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Dat hieruit volgt dat het arrest, door 
de vaststelling alleen dat geen enkel 
beroep was ingesteld tegen het op I 7 de
cember I958 gewezen vonnis dat op 
I2 januari I959 door eiseres aan ver
weerder was betekend, niet zonder meer 
wettelijk heeft kunnen beslissen dat 
hieruit volgde dat dit vonnis, op het 
ogenblik waarop verweerder de verbin
tenis aanging welke het voorwerp was 
van het door hem op 25 mei I962 ter 
kennis van de eiseres gebracht voorstel, 
in kracht van gewijsde was gegaan; 

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

I9 oktober 1967. - 18 kamer. -
Voo1·zitteT, H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1·slaggeve1', Baron Richard. - Gelijk
luiclencle conchtsie, H. Charles, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Van Heeke. 

1 e KAMER. - 19 oktober 1967. 

Io RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - VoNNIS. 

GEZAG VAN HET REOHTERLIJK GE

WIJSDE.- GEEN ONDERSOHEID TUSSEN 

DE BETWISTINGEN DIE DE OPENBARE 

ORDE RAKEN EN DIE WAARIN ZULKS 

NIET HET GEVAL IS. 

2o SCHULDVERNIEUWING. - AR
REsT DAT VASTSTELT DAT EEN NIEUWE 

OORZAAK OF EEN NIEUW VOORWERP 

IN DE PLAATS vVERD GESTELD VAN DE 

OORSPRONKELIJKE OORZAAK OF HET 

OORSPRONKELIJK VOORWERP VAN DE 

OVEREENKOJVIST, EN DAARUIT AFLEID1~ 

DAT ER SOHULDVERNIEUWING IS. -

WETTELIJKHEID. 

I o Vonnissen hebben in buTge1·lijke zaken 
in cle 1'egel het gezag vcm het 1'echte1'
lijk gew~iscle zoncle1· oncle?'scheicl tussen 
het geval waaTin het beslechte geschil 
cle openbaTe o1·cle 1·aalct en clat wam·in 
z~tllcs niet het geval is (I). 

2o De 1·echte1' die vaststelt dat het in cle ge
meenschappelijke bedoeling van de pa1'
tijen heeft gelegen een nieuwe ooTzaak 
of een nie~tw voo1'We1'P in_ cle plaats te 
stellen van de o01'SP1'onkelijlce ooTzaak of 
het 001'Sp1·onkelijk voo1'We1'p van de ove1·-

(1) Cass., 1 december 1961 (Bttll. en PASIC., 

1962, I, 413). 
(2) Raadpl. cass., 14 november 19<10 (Bttll. 

eenkomst, leiclt daa1·uit wettelijk af dat 
e1· schulclv131·nieuwing tot stand gelcomen 
is (2). 

(VERZEKERINGSJVIAATSOHAPPIJ « LE PATRI· 

1\'IOINE », T. NAAJ\'ILOZE VENNOOTSOHAP 

« LE LION BELGE ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest op 4 december I964 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1134, 
1271, 1273, I3I5, 1319, 1320, I322, 1351, 
I382, I383 van het Bmgerlijk Wetboek, 
9, lid 2, 19, lid 2, 3 (gewijzigd bij de wet 
van ll juni I964), 4 en 5 (gewijzigd bij 
de wet van IO juli 1951), 8, 9 (toegevoegd 
bij de wet van 16 maart 1954), en van 
artikel 21 van de gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen 
(koninklijk besluit van 28 september 
I93I), I, lid I, van de besluitwet van 
13 december I945 betreffende de ver
goeding der schade voortspruitende uit 
ongevallen die zich op de weg naar of 
van het werk voordoen, 22 van de wet 
van ll juli 1874 op de verzekeringen en 
97 van de Grondwet, cloonlat het bestre
den arrest, bij bevestiging van het be
roepen vonnis van 24 oktober I963, eise
res, verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van Louis Charlot, ver
oordeelt om aan verweerster, verzekeraar
arbeidsongevallen die in de rechten van 
de getroffene Monique J enis getreden is, 
het bedrag van 123.321 frank, dat het 
bedrag van « haar schade » vcrtegenwoor
digt, te betalen, te weten haar wettelijke 
uitkeringen en het kapitaal tot vestiging 
van de wettelijke rente, die ten voordele 
van de getroffene gestort en herberekend 
zijn met inachtnen'ling van de invalidi
teitspercentages door de deskundige dok
ter-desklmdige Teucq aangenomen, en het 
derhalve afwijzend beschikt op het door 
eiseres bij conclusie gedane aanbod van 
betaling van I7. 723 frank dat het saldo 
vertegenwoordigt van de vergoeding die 
volgens het gemeen recht aan de getrof
fene toekon"tt na afrekening van een voor
schot van 8.303 frank en zulks op grand: 
1° " dat vanzelfsprekend de schade van 
de verzekeraar-arbeidsongevallen nood
zakelijk alle bedragen omvat die door 

en PASIC,, 1940, I, 292); 16 september 1948 
(·ibid., 1948, I, 491), redenen, en 27 november 
1958 ('ibid., 1959, I, 316). 
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hem in verband met het ongeval uitge
keerd zijn " en " dat de bedragen door 
(eiseres) verschuldigd aan de verzekeraar
arbeidsongevallen moeten worden vast
gesteld, onverschillig of ze al dan niet 
hoger zijn dan de vergoedingen die de 
dader zelf van het ongeval volgens het 
gmneen recht zou hebben n1.oeten beta
len ,, 2° dat bij de vaststelling van de 
door eiseres te vergoeden schade, zoals 
deze door haarzelf was opgevat in haar 
brief van 29 mei 1956, volgens wclke 
" zij op het verslag van de dokter-des
kundige wachtte en de verzekeraar
arbeidsongevallen slechts op deze basis 
zou vcrgoeden ,, uitsluitend rekening 
n1.oet worden gehouden n1.et een n1.axi
mum, vertegenwoordigd door de invalidi
teitspercentages die de dokter-deslnmdige 
Teucq hecft aangenomen, en dat het 
bedrag van 123.321 frank overoenstemt 
1net de besluiten van het verslag van 
doze cleskundige ; 3° dat de toekenning 
van dit bedrag "een juiste tcnuitvoer
lcgging is va,n het beschikkende godeelte 
van hot vonnis van 7 april 1962 " waarin 
voor rocht wordt gezegd dat eiseres in1.pli
ciet ervHn heeft afgezien de strafrechte
lijke verjaring in te roepen en zich heeft 
verb on den on1. aan verweerster het bedrag 
to betalen van lmar schade zoals die 
n1.oest worden vastgesteld door deskun
dige, en 4°" dat (eiseres) niet kan staande 
houden dat de politierechtbank op 
6 maart 1957, op overlegging van hot 
deslnmdig verslag van Dr Teucq, heeft 
gewezen dat Monique J enis geen werke
lijke materiele schade zou hobben onder
gaan, dat dit vonnis in werkelijkheid zegt 
dat er geen werkelijke schade geweest is, 
dat die zienswijze verband kan houden 
met hot feit dat de betrokkene voort loon 
getrokken heeft zoals v66r hot ongeval, 
dat de toekenning van eon rui1ne ver
goeding wegens morele schade, 50.000 fr., 
niet uitsluit dat haar lichamelijke gaaf
heid is aangetast, zoals bewczen wordt 
geacht in hot deskundig verslag Teucq, 
maar eon toepassing van de rechtspraak 
is wanneer de getroffene hetzelfde bedrag 
verdient dank zij een verhoogde krachts
inspanning ,, terwijl, ee1·ste onclenleel, 
eisores die gehouden is tot uitvoering van 
de verbintenissen van eon derde die 
aansprakelijk is voor een ongeval aan 
Monique J enis overkomen op de weg naar 
of van hot work, de verzekeraar-arbeids
ongevallen " zijn schacle " slechts n1.oest 
vergoeden binnen de perken van de delic
tuele aansprakelijkheid van deze derde 
voor de materiele schade van de getrof
fene volgens het gemeen recht (artikell3, 
lid 3, van de wetten betreffende de ver-

gooding van arbeidsongevallen); hot 
recht van verweerster on1. tegen eiseres 
eon rechtsvorclering in te stollen tot ver
goeding van "·haar schade ,, zelfs indien 
het erkend was in eon betalingsverbinte
nis, slechts kan ontstaan uit hot feit dat 
de verzekeraar-arbeidsongevallen in de 
plaats van de getroffene tegen de aan
sprakelijke derde gestcld is (artikel 19, 
lid 8, van de genoen1.de wetten) en der
halve hetzelfde voorwerp en dezelfde 
beperking heeft, zoniet zou het tot eon 
verboden cumulatie leiden (artikel 19, 
lid 4, van de voornoemde wetten) ; de 
reden van het arrest, volgens welke ten 
gevolge van hot bedoelde ongeval ver
weerster rechten heeft en eiseres verbin
tenissen heoft die moeten worden be
paald zonder acht te slaan op hot bedrag 
van de vergoeding die de clader van de 
schade aan de getroffene zou hebben 
moeten uitkeren volgens het gmneen 
recht, wolke schado noodzakelijk alle 
uitkeringen van de verzekeraar-arbeids
ongevallen omvat, schending inhoudt van 
de in hot middel aangeduide leden van 
artikel 19 van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de vergoeding van de schad.e 
voortspruitende uit de arbeidsongevallen, 
van de artikelen 9 en 21 van dezelfde 
wetten en van artikel 1 van de besluitwet 
van 13 december 1945 betreffende de 
vergoeding van de schade voortsprui
tencle uit de ongovallen op de weg naar 
en van hot werk, van artikel 22 van 
de wet op de verzekeringen van ll jnni 
1874 on van de artikelen 6, 1382, 1383 
van het Burgerlijk vVetboek; tweecle 
onclercleel, hot akkoord, zoals vastgesteld 
in de briefwisseling, inzonderheid in 
de brief van 29 mei 1956 die overgeno
Inen is in de redenen van het arrest en 
in de akten van de rechtspleging, enkel 
bestaat in de overeenkomst om zich te 
houden aan hot geneeskundig verslag van 
Dr Toucq en derhalve de besluiten ervan 
niet te betwisten, maar hot niet, zonder 
schonding van de grenzen van de delic
tuele aansprakelijkheid (artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) en 
van de regel van openbare orde betref
fende de niet-cmnulatie van vergoedingen 
(artikel19, lid 3, 4 en 8, en artikel21 van 
de wetten betreffende de vergoeding van 
arbeidsongevallen), een verbintenis van 
eiseres bevat of kon bevatten om de in 
de plaats gestelde verzekeraar-arbeids
ongevallen te vergoeden, zonder acht 
te slaan op 'de materiele schade die de 
getroffeno volgens hot gemeen recht heeft 
geleden ten gevolge van de door doze 
deskundige vast te stollen invaliditeit ; 
het arrest dat aan voornoemd akkoord 
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deze laatste betekenis geeft, de verbin
dende kracht ervan heeft geschonden 
(schending van de artikelen 1134 en, 
voor zoveel als nodig, 1271 en 1273 van 
het Bm'gerlijk Wetboek), de bewijskracht 
van de briefwisseling, inzonderheid van 
de brief van 29 mei 1956 vvaarin het ak
koord wordt vastgesteld, van de akten 
van de rechtspleging en van de beroepen 
vonnissen die deze briefwisseling over
nemen en er voor verweerster het recht 
uit afieiden om " haar schade " te doen 
vergoeden (schending van de artike
len 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek), alsook de artikelen 6, 1382, 
1383 van het Burgerlijk ·wetboek en de 
in het middel aangeduide bepalingen van 
de wetten betreffende vergoeding van de 
arbeidsongevallen en van de ongevallen 
op de weg naar en van het werk; deTde 
ondenleel, de toekenning van het bedrag, 
door eiseres gevorderd wegens haar wette
lijke uitkeringen en het rentevertegen
woordigend kapitaal, zonder acht te slaan 
op de omvang van de volgens het gmneen 
recht berekende 1nateriele schade van 
de getroffene niet kan worden geacht 
" een juiste tenuitvoerlegging te zijn van 
het beschikkende gedeelte van het vonnis 
van 17 april 1962 "• tenzij aan dit be
schikkende gedeelte de betekenis wordt 
gehecht dat de verbintenis van eiseres 
aangegaan was zonder acht te slaan op 
deze grens, wat strijdig is met het gezag 
van het rechterlijk gewijsde dat aan deze 
beslissing verbonden is (schending van 
artikel1351 van het Burgerlijk Wetboek) 
en met de bewijskracht ervan (schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk \iVetboek); vie1'Cle onde1'
deel, het vonnis van 6 maart 1957 op 
over legging van het verslag van Dr Teucq 
weliswaar zegt " dat de burgerlijke partij 
(Monique Jenis) tot nag toe geen enkele 
werkelijke schade heeft geleden en dat 
haar toestand voor verdere verbetering 
" vatbaar is "• doch haar niettmnin zon
der voorbehoud en op definitieve wijze 
voor haar materiele schade een vergoe
ding toekent die onderscheiden is van 
deze voor haar morele schade ; de door 
de deskundige vastgestelde aantasting 
van haar lichamelijke gaafheid dus niet 
in aanmerking genomen is door de rechter 
als de mogelijke oorzaak van een bijko
mende materiele schade die volgens het 
gemeen recht l~an worden vergoed en de 
betekenis die het arrest aan het ge
noemde vonnis hecht, derhalve het eraan 
verbonden gezag van 'het rechterlijk ge
wijsde schendt (schending van arti
kel 1351 van het Burgerlijk Wetboek), 

alsook de bewijskracht van deze beslis
sing (schending van de artikelen 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk W etboek) ; 
in elk geval het niet ten genoegen van 
recht in het arrest vastgesteld is dat de 
afwezigheid van werkelijke schade door 
het voornoemde vonnis bevestigd is gelet 
op het loon dat de getroffene voort ver
diende (schending van artikel 97 van 
de Grand wet) en, in de onderstelling dat 
de aa11tasting van de lichamelijke gaaf
heid door de rechter in aanmerking is 
genomen als een onderscheiden materiele 
schade die volgens het gemeen recht moet 
worden vergoed, het arrest tach niet 
vaststelt dat, in strijd met wat eiseres 
beweerde, de getroffene geen volgens het 
gemeen recht onvergoede materiele 
schade had geleden hoven het aangeboden 
bedrag van 17.723 frank, verweerster het 
bewijs heeft geleverd van het bestaan 
van zodanige schade die uit de door 
Dr Tencq vastgestelde invaliditeit voort
vloeit tot een bedrag van 123.321 frank 
(schending van de artikelen 1315, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) 
en het arrest niet 1net een voldoende 
zekerheid zegt dat het bewezen acht dat 
deze invaliditeit voor Monique J enis val
gens het gemeen recht een materiele 
schade tot dit bedrag heeft rneegebracht 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Bm'gerlijk \iV etboek en van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het in kracht van 
gewij'sde gegaan vonnis van 7 april 1962 
enerzijds beslist dat de door eiseres aan
gegane betalingsverbintenis « een werke
lijke schuldvernieuwing " is en anderzijds 
dat krachtens deze vernieuwing eiseres 
zich verbonden heeft mn aan verweerster 
" het bedrag van haar schade, zoals ze 
door deskw1.digen rnoet worden vastge
steld, te betalen " ; 

Overwegende dat het bestaan van een 
schuldvernieuwing noodzakelijk de veran
dering insluit van een of n1.eer van de 
bestanddelen der vernieuwde verbinte
nis : de schuldeiser, de schuldenaar, de 
oorzaak of het voorwerp ; 

Dat in het onderhavige geval de schuld
vernieuwing niet sloeg op de eerste drie 
bestanddelen en dus enkel op het voor
werp van de schuld kan worden toege-
past; . 

Dat zulks werkelijk beslist wordt door 
het vonnis dat duidelijk zegt dat eiseres 
zich verbonden had om aan verweerster 
het bedrag van haar schade te betalen 
zoals die moest worden vastgesteld door 
deskw1.digen, welk voorwerp verschilt 
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van de verplichtingen die op haar ruston 
krachteus de wet; 

Dat, zelfs indien de door eiseres aan
gegane verbintenis de bij de wet vast
gestelde regels van openbare orde over
schreed, deze omstandigheid geen invloed 
zou klmnen hebben op de beslissing van 
het arrest; 

Dat de wet immers, met betrekking 
tot het gezag van het rechterlijk gewijsde, 
geen onderscheid maakt tussen de ge
schillen die de openbare orde raken en 
die waarin zulks niet het geval is ; 

Dat uit deze overwegingen volgt dat 
het rniddel niet kan worden aangenmnen ; 

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

19 oktober 1967. - 1e kamer. 
Voo1·zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1·slaggever, H. Valentin. - Gelijkhti
dende conclu<Jie, H. Charles, advocaat
generaal. Pleiters, HH. Dassesse en 
Fally. 

1e KAMER.- 19 oktober 1967. 

ZAAKWAARNElVIING.- BEGRIP. 

Het wettelijk begrip van zaakwaa1·neming 
wonlt niet miskencl do01· de 1'echte1· clie 
in feite constatee1·t clat een makelaa1· in 
verzeke1·ingen, gelast met het innen van 
een verzekeringsp1·emie, de kwitantie, 
wellce de VM'Zekentcw hem overhandigd 
had met het oog op de inn·ing, aan de 
ve1·zeke1'aar niet bim~en de bedongen 
termijn te1·uggestu~wd !weft, hoewel deze 
prernie hem niet betaald we1·d, en dat, 
ingevolge de vedwttdingen tussen par
tijen, het bed1·ag van deze p1'Mnie onhM·
roepelijlc en clefinitief doo1· de verzeke1·aar 
op het debet van zijn agent1·eken-ing ge
bracht we1·d, en daa1'ttit atJeidt dat deze 
rnakelaa1· zelf vrijwillig de p1·ernie be
taald !weft, op naam en voor 1·ekening 
van de onde1·tekenam· van de polis, en 
dat die betaling tegelijk d1·ingend, nood
zakel~jlc en veTplichtend was (1). 

(1) Raadpi. cass., 5 januari 1967 (Arr. 
cass., 1967, biz. 535); 8 november 1956 (A1'1'. 
Vm·b1·., 1957, biz. 150) en de noot 4; 8 juni 
1893 (Bttll. en PAsrc., 1893, I, 252); cass. 
fr., 28 oktober 1942 (Dall. Rec. crit. jw·is
]J1'Udence, 1943, biz. 29 en de noot, getekencl 
P. L. P.); zie tevens DE PAGE, d. II, uitg. 
1964, nrs 1069 tot 1076 in fine, en inzonder
heid de onder n" 1074, litt. B, 2°, vermelde 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « WESTERLING 
INSURANCE COMPANY ll, T. BARBAZON 

EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 april 1966 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste rniddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 1370 
tot 1375 van het Burgerlijk Wetboek, 
27, 30, 41 van de wet van ll jlmi 1874 
op de verzekeringen en 97 van de Grand
wet, doonlat het bestreden arrest de 
premie van hot bedoelde veizekerings
contract, die door de weduwe van de 
ondertekenaar slechts de dag na zijn over
lijden werd gestort, niettemin beschouwt 
alsof zij v66r het overlijden werd betaald; 
volgens de bepalende gronden van deze 
beslissing makelaar Leruth op 17 juli 
1962 van eiseres eon premiekwitantie 
heoft ontvangen met de opdracht deze 
aan de verzekerde Barbazon te bezor
gen; de premie, krachtens de betrek
kingen van de 1nakelaar n1.et eiseres, 
was beschouwd definitief en onherroepe
lijk aan laatstgenoemde betaald te zijn, 
een maand na het zenden aan de ·agent 
van zijn rekeninguittreksel, daar hij de 
kwitantie niet terug naar de maatschap
pij had gezonden ; de aldus omschreven 
rol van de agent die is van een zaak
waarneiner jegens de verzekerde, daar 
een dergelijke beta.ling tegelijkertijd drin
gend (rekening houdend met het voor
werp van hot verzekeringscontract), 
noodzakelijk en verbindend is (wegens 
de betrekkingen zowel van de verzekerde 
Barbazon met de makelaar Leruth als 
van deze laatste met eiseres), tm·w~jl, 
eeTste ondenleel, een dergelijke verwijzing 
naar de betrekkingon tussen de makelaar 
Leruth en de verzekerde Barbazon hot 
bestaan van eon althans stilzwijgende 
lastgeving tor sprake brengt en anderzijds 
de feitenrechter zijn beslissing verant
woordt op grand van een zaakwaarne
ming, zodat de bestreden beslissing is 
aa.ngetast door een dubbelzinnigheid die 

verwijzingen; PLANIOL en RIPERT, 2e uitg., 
d. VII, n" 726, en Dall. Rep. pmt., v 0 Gestion 
cl'af!ai1·es, blz. 877 en voig.; raadpl. MAURICE 
PICARD "La gestion d'affaires dans Ia juris
prudence contemporaine ))' Rev. t?·im. cle d·roit 
civil, 1921, blz. 419 en volg., en J. LiliiPENS 
en R. KRUITHOF, " Examen de jtnisprudence : 
Les obligations>>, Rev. crit. j1t1'isp1'. belge, 1964, 
blz. 517 tot 519. 
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gelijkstaat met een ontbreken van moti
vering (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); tweede ondeTdeel, de inmen
ging in eens anders zaken slechts de ge
volgen van een oneigenlijk contract doet 
ontstaan, wanneer ze door noodzaak en 
hoogdringendheid wordt gerechtvaar
digd ; ten deze, de door de feitenrechter in 
aanmerking genomen feiten de ontken
ning van die laatste voorwaarden inhou
den; immers de genoemde betrekkingen 
tussen de ondertekenaar yan de polis en 
de makelaar aantonen dat het voor deze 
laatste mogelijk zou geweest zijn met 
hem voorafgaandelijk over de betaling 
van de premie te spreken ; evenzo de vast
stelling dat tussen eiseres en de makelaar 
de premie slechts een maand na het zen
den van het rekeninguittreksel als be
taald was beschouwd, de hoogdringend
heid van het optreden van een derde in de 
zaken van de ondertekenaar tegenspreekt, 
en het arrest dus de vereisten voor het be
staan van de zaakwaarneming (schending 
van de artikelen 1370 tot 1375 van het 
Burgerlijk Wetboek) en, dientengevolge, 
de verbindende kracht van het verzeke
ringscontract miskent dat de gevolgen 
van dit contract afhankelijk maakte van 
de betaling van de eerste premie door de 
ondertekenaar (schending van de artike
len 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 
27, 3°, en 41 van de wet van ll j<-mi 
1874) : 

Overwegende dat zowel door verwij
zing naar de uiteenzetting van de feiten, 
die, naar het verklaart, door het beroe
pen vonnis juist werd gedaan, als door 
te steunen op eigen gronden, het arrest 
vaststelt dat eiseres op 17 juli 1962 aan 
haar makelaar een premiekwitantie heeft 
afgegeven betreffende een verzekerings
contract dat op dezelfde dag door diens 
bemiddeling door de rechtsvoorganger 
van de verweerders werd onderschreven ; 
dat dit contract onder meer in geval van 
overlijden van de ondertekenaar door 
een ongeval de betaling bedingt van een 
kapitaal van een miljoen frank aan zijn 
erfgenamen, en dat de verplichtingen van 
eiseres een aanvang namen op 17 juli 
1962, onder meer onder de voorwaarde 
dat de eerste premie betaald is ; 

Dat de makelaar de premiekwitantie 
van eiseres heeft ontvangen met de op
dracht deze aan de rechtsvoorganger van 
de verweerders over te maken en dat deze 
premie krachtens de overeenkomsten die 
de betrekking tussen de makelaar en 
eiseres regelen, Wf}S beschouwd definitief 
en onherroepelijk aan eiseres betaald te 

CASSATIE, 1968. - 9 

zijn een maand na het zenden aan de 
makelaar van zijn rekeningsuittreksel 
houdende debet van het bedrag van de 
genoemde premie indien hij niet voordien 
de betreffende kwitantie terug naar eise
res had gezonden in geval van niet-beta
ling aan de makelaar door de verzekerde ; 

Dat de makelaar bij het overlijden 
van de ondertekenaar van de polis de 
premiekwitantie betreffende het bedoeld 
contract nog niet naar eiseres had terug
gezonden hoewel deze premie hem niet 
werd betaald binnen de termijn van een 
maand na het zenden van zijn agent
rekening ; dat de makelaar van eiseres 
ook in dienst was van de ondertekenaar 
als boekhouder bij wie hij ook andere 
polissen had geplaatst ; 

Overwegende dat uit de aard van de 
betrekkingen, zowel van de onderteke
naar met de makelaar als van deze laatste 
met eiseres en die bleken nit het proces 
van ondertekening van het bedoelde 
contract, uit de omstandigheden dat de 
makelaar eiseres de kwitantie van de 
premie niet had teruggezonden, hoewel 
deze premie hem niet werd betaald binnen 
de termijn van een maand na het zenden 
door eiseres van zijn agentrekening, en 
dat aldus het bedrag ervan op definitieve 
en onherroepelijke wijze in het debet 
van die rekenin.g werd gebracht, uit het 
feit eindelijk dat het contract als voor
werp had aan de wettelijke erfgenamen 
van de ondertekenaar de betaling van 
een miljoen frank te verzekeren in geval 
van overlijden door een ongeval, het 
arrest wettelijk heeft kunnen afteiden dat 
de makelaar, vrijwillig in naam en voor 
rekening van de ondertekenaar de ver
schuldigde premie zelf heeft betaald ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat « een dergelijke betaling tegelijkertijd 
dringend, rekening houdend met het voor
werp van het bedoelde verzekeringscon
tract, noodzakelijk en verbindend was 
wegens de verhoudingen zowel van Jo
seph Barbazon, ondertekenaar, met Le" 
ruth, makelaar, als van deze laatste met 
de in hoger beroep gedaagde vennoot
schap (thans eiseres), zoals blijkt uit het 
proces zelf van ondertekening van het 
contract en uit zijn uitvoering ,, zodat het 
vaststelt dat de tussenkomst van de ma
kelaar in de betaling van de prein.ie ge
rechtvaardigd was door de noodzakelijk
heid te vermijden dat de ondertekenaar, 
zijn werkgever en zijn klant, het voordeel 
zou verliezen van de verzekering die hij 
had gesloten, premiebetaling waarvan 

. afhankelijk was gemaakt de betaling 
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van een belangrijk kapitaal aan zijn wet
telijke erfgenamen in geval van zijn over
lijden door een ongeval, welke verzeke
ring een ernstig risico dekte dat zich in 
de nabije toekomst kon verwezenlijken ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus wettelijk en zonder dubbelz:llmig
heid heeft beslist dat de makelaar als 
zaakwaarnmner van de ondertekenaar 
had gehandeld; 

Dat het rniddel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelcn 1319 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, clooJ·dat, hoewel eiseres 
had betwist dat het overlijden van de 
ondertekenaar, Joseph Barbazon, aan 
een ongeval te wijten was, in de zin 
van het verzekeringscontract, en de 
gronden had onderzocht op welke het 
beroepen vonnis de onderstelling van 
een natuu:rlijke dood had uitgesloten, het 
bestreden arrest zich ertoe beperkt te 
bevestigen dat de feiten van de zaak 
(omstandigheden en ernst van het onge
val, geneeslnmdige vaststellingen tenge
volge van het ongeval op het slachtoffe:r 
gedaan) voldoende gewichtige, bepaalde 
en 1net elkaar overeenstem1nende ve:r
moedens zijn van het feit dat Joseph 
Barbazon is overleden ingevolge omstan
digheden onafhankelijk van zijn wil, 
tenvijl deze bewoo:rdingen de draagwijdte 
van 'het door eiseres ingeroepen middel 
verdraaien, hetwelk niet verwees naar 
de onderstelling van zelfmoord maar wei 
naar verschillende oorzaken van natuu:r
lijke dood die door de verzekeringspolis 
niet als ongevallen worden beschouwd, 
en het arrest aldus de bewijskracht van 
de conclusie miskent (schending van de 
artikelen 1319 tot 1322 van het Burger
lijk Wetboek) en, in ieder geval, deze 
enkele gronden geen passend antwoord 
uitmaken op de middelen die eiseres in
riep ter bestrijding van de door de eerste 
rechter gewezen beslissing omtrent de 
oorzaak van het overlijden (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiseres in haar con
clusie voor het hof van beroep heeft do en 
gelden dat de eerste rechter ten onrechte 
haar verweer had verwo:rpen waarbij zij 
stelde dat het niet bewezen was dat de 
rechtsvoorganger van de verweerders 
niet overleden was aan de gevolgen 
van het ongeval, noch dat dit ongeval 
het :rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg 
van een gebrekkige gezondheidstoestand 
zou geweest zijn ; 

Overwegende dat door te steunen op 
de feiten van de zaak («de omstandig
heden en de ernst van het ongeval, de 
geneeskundige vaststellingen op het 
slachtoffer gedaan na het ongeval »), om 
te beslissen dat de :rechtsvoo:rganger van 
de verweerders is ove:rleden onder om
standigheden onafhankelijk van zijn wil, 
het arrest, dat verwijst naar de uiteen
zetting der feiten die door de eerste rech
ter werd gedaan, zich de mening van de 
geneesheer eigen maakt volgens welke 
het overlijden te wijten was « hetzij aan 
een hersenschudding hetzij aan het in
drukken van de borstkas », en aldus op 
impliciete maar zeke:re wijze vaststelt dat 
de rechtsvoorganger van de vervveerders 
door het feit van het ongeval overleden 
is; 

Dat het arrest erop wijst dat '' om die 
voldoende gewichtige, bepaalde en met 
elkaar overeenstemmende vermoedens 
te niet te doen ge1ntimeerde (thans eise
res) een nauwkeurig bewijs van andere 
feiten moest bijbrengen en zich niet 
1nocht tevredenstellen, zoals het thans het 
geval is, met loutere veronderstellingen », 
zodat het vaststelt dat het niet bewezen 
is dat het overlijden van het slachtoffer 
het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg 
van een gebrekkige gezondheidstoestand 
zou geweest zijn ; 

Dat het arrest, derhalve, zonder de 
bewijskracht van de conclusie van eiseres 
te miskennen, het door het middel be
doelde verweer op passende wijze heeft 
beantwoord ; 

Dat het middel feitelijk;e grondslag 
mist; 

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

19 oktober 1967. - Je kamer. -
VooJ·zitteJ', H. Bayot, eerste voorzitter.
Verslaggeve1·, Baron Richard. - Gelijk
hticlencle conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Philips en 
Ansiaux. 

1e KAMER.- 20 oktober 1967. 

CASSATIEMIDDELEN. BURGER· 
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ 
AAN DE RECHTER WORDT VERWETEN 
EEN DUBBELZINNIGE BESLISSING TE 
HEBBEN GEWEZEN OF HET BESCHIK· 
KEND GEDEELTE VAN ZIJN BESLISSING 
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TE HEBBEN GEGROND OP REDENEN 

DIE ERMEDE IN STRIJD ZIJN. - BE
SLISSING DIE GEEN DUBBELZINNIGHEID 
NOOH TEGENSTRIJDIGHEID BEVAT. -
MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 

MIST. 

Mist feitelijke g1•ondslag het middel dat de 
1·echter ve1·w~jt een dubbelzinnige beslis
sing te hebben gewezen of het beschik
kend gedeelte van z~jn beslissing te heb
ben geg1•ond op 1·edenen die ermede in 
st1·ijd zijn, wanneer de beslissing geen 
tegensf1•ijdigheid bevat. 

(DELANNOY-ROBIN, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 januari 1966 door het Hof 
van heroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, en, voor zoveel als nodig, 20, 37, 
inzonderheid 2°, 40 en 137 van het Wet
hoek der successierechten, 2044 tot 2058 
en 2219 tot 2227 van het Burgerlijk Wet
hoek, doordat het hestreden arrest, hij 
hevestiging van het heroepen vonnis, de 
eisers afwijst van hun verzet tegen het 
dwangschrift uitgaande van verweerder 
en strekkende tot hetaling van de succes
sierechten op de nalatenschap van Jan 
Delannoy, daarin hegrepen het geheel 
van de goederen die zij, door overeen
komst van 21 augustus 1959, uit die 
welke hij wijlen Charlotte Van Hoey wer
den aangetroffen hadden verkregen, op 
grond namelijk; van de overweging « dat 
niet uit het oog mag worden verloren dat 
de opgeloste hetwisting en dienvolgens de 
deze hetwisting heslechtende dading ( dit 
is de overeenkomstvan 21 augustus 1959) 
niet het geheel hetreffen. van de na het 
overlijden van Charlotte Van Hoey ge
vonden goederen, maar slechts een min
der dan de helft van gezegde goederen 
belopend gedeelte >>, waaruit wordt afge
leid « dat aldus, aileen wat hetreft het 
nog nader te bepalen mindere gedeelte, 
aan de vereisten van artikel 37, 2°, van 
het Wetboek der successierechten is vol
daan >>, terwijl het tegenstrijdig, minstens 
dubbelzinnig is te beslissen, enerzijds, 

in het beschikkende gedeelte, door beves
tiging van het beroepen vonnis, dat het 
verzet in zijn geheel ongegrond is, hetgeen 
inhoudt dat de vordering van verweerder 
tot inning van de successierechten op de 
nalatenschap van Jan Delannoy, daarin 
begrepen het geheel van de ingevolge 
overeenkomst van 21 augustus 1959 ver
kregen goederen, in haar geheel niet 
verjaard is, artikel 37, 2°, van het Wet
hoek der sl).ccessierechten van toepassing 
zijnde, en, anderzijds, in de motivering, 
dat hetzelfde artikel 37, 2°, niet op het 
geheel van de door gezegde overeenkomst 
van 21 augustus 1959 verkregen goederen 
toepasselijk is, omdat deze overeenkoinst, 
door het arrest dading genoemd, slechts 
een deel betrof van de aldus verkregen 
goederen, tegenstrijdigheid, minstens 
dubbelzinnigheid, die met het ontbreken 
van motieven gelijkstaat, waaruit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet volgt : 

Overwegende dat het IIliddel het arrest 
verwijt een tegenstrijdigheid in te houden 
tussen de motivering en het beschik
kende gedeelte ; 

Overwegende dat de eisers staande 
hielden dat de vordering van verweerder 
verjaard en het dwangschrift dienvolgens 
nietig was, omdat artikel 37, 2°, van het 
Wetboek der successierechten, waarop 
verweerder de verplichting van eiseres 
steunde om een nieuwe aangifte in te 
leveren en meteen zijn recht om, bij ont
stentenis daarvan, van ambtswege de 
invordering te vervolgen, ten deze niet 
toepasselijk was ; 

Overwegende dat zij te dien einde aan
voerden dat de overeenkomst van 21 au
gustus 1959 geen dading was, om de reden 
dat de eisers dienen te worden geacht 
het juridisch bezit van htm rechtsvoor
ganger op de kwestieuze goederen steeds 
te hehben voortgezet, zodat de actieve 
samenstelling van de nalatenschap van 
hun rechtsvoorganger ingevolge die over
eenkomst niet werd vermeerderd ; 

Overwegende dat het arrest deze stel
ling verwerpt op grond van een analyse 
van voormelde overeenkomst waaruit het 
afleidt dat de medecontractanten wel de
gelijk door wederzijdse toegevingen een 
hetwisting hebben willen beslechten, zo. 
dat zij door voormelde overeenkomst 
een dading hebben getroffen; 

Overwegende dat het ~rrest, bij deze 
analyse, weliswaar beschouwt dat de 
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dading slechts het mindere gedeelte (1) 
aangaat van de goederen die na het over
lijden van Charlotte Van Hoey werden 
gevonden, en dat dienvolgens de actieve 
samenstelling van de nalatenschap Delan
noy slechts met dit ntin.dere gedeelte van 
die goederen werd vermeerderd, zodat 
" aileen wat betreft het nog nader te be
palen 1nindere gedeelte van die goederen, 
aan de vereisten van artikel 37, 2°, van 
het Wetboek der successierechten is vol
daan "; 

Overwegende dat het arrest echter 
tevens beschouwt dat, vermits voormeld 
artikel 37, 2°, toepassing vond, << op eise
res de verplichting rustte tijdig een aan
vullende aangifte in te leveren ; dat zij 
deze verplichting heeft verzuimd ; dat 
het bestuur dienvolgens terecht en v66r 
de verjaring, bij dwangschrift rechten, 
interesten en boete heeft gevorderd; dat 
het aan het bestuur toekwam de " om
slag " der belastingen naar eigen beoor
deling te beramen, onverminderd de mo
gelijkheid voor de belastingplichtigen de 
verbetering van gezegde "omslag >> na 
te streven en wel door eerst een nieuwe 
regelmatige aangifte in te leveren >> (2); 

Overwegende dat geen tegenstrijdig
heid noch dubbelzinnigheid voorhanden 
is tussen het geheel van die motivering, 
enerzijds, en het beschikkende gedeelte 
van het arrest anderzijds, hetwelk, bij 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
het verzet van de eisers tegen het dwang
schrift voor het geheel afwijst, hetgeen 
inhoudt dat vermits voormeld artikel 37, 
2°, toepasselijk was, de vordering van 
verweerder tot inning van de successie
rechten op de nalatenschap van Jan 
Delannoy, daarinbegrepen het geheel van 

{1) Die beperkte draagwijdte van de dading 
werd door de voorziening niet betwist zodat 
het Hof de wettelijkheid van deze overweging 
van het arrest niet behoefde te onderzoeken. 

{2) Artikel 37, 2°, van het Wetboek der 
successierechten van 31 maart 1936 stelt dat 
een nieuwe aangifte moet worden ingeleverd 
"wanneer, na het openvallen van de nalaten
schap, de actieve samenstelling ervan ver
meerderd wordt hetzij door het intreden van 
een voorwaarde of van . elk ander voorval, 
hetzij door de oplossing van het geschil ... "· 

Artikel 4 van het koninklijk besluit nr 12 
van 18 april 1967 heeft in deze tekst tussen 
de woorden " of van elk ander voorval " en 
de woorden " hetzij door de oplossing van 
een geschil "• de zin ingelast " hetzij door de 
erkenning van het eigendomsrecht van de 
overledene op door een derde bezeten goede-

de ingevolge voormelde overeenkomst 
verkregen goederen, in haar geheel niet 
was verjaard; 

Overwegende dat het middel voor het 
overige niet bepaalt waarin de schending 
van de in het middel aangeduide artike
len van het Wetboek der successierechten 
zou bestaan ; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

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

20 oktober 1967. - 1e kamer. -
Vom·zitter, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. de Vreese. - Gelijkl1tirlende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleite1·s, HH. Van Ryn en 
Van Leynseele. 

16 KAMER.- 20 Oktober 1967. 

1° ARBEIDSONGEVAL.- KEUZE VAN 
DOKTER, APOTHEKER EN VERPLEGINGS
DIENST. - GEVALLEN WAARIN DE 
GETROFFENE DEZE KEUZE NIET HEEFT. 

20 BEWIJS.- BURC+ERLIJKE ZAKEN.
PARTIJ DIE BIJ CONCLUSIE BETOOGT 
DAT DE RECHTER EEN DOOR DE TEC+EN · 
PARTIJ OVERC+ELEC+D WERKHUISREC+LE· 
JYIENT NIET IN AANJYIERKINC+ JYIAG NE · 
JYIEN, OJYIDAT HET NIET VOORAF AAN 
DE CONCLUSIENEJYIENDE PARTIJ WERD 

ren "· Deze invoeging beoogt evenwel niet 
de uitbreiding van de draagwijdte van de 
vroegere tekst. In het verslag aan de Koning, 
dat het koninklijk besluit nr 12 van 18 april 
1967 voorafgaat Ieest men onder meer het vol
gende : "De nieuwe opstelling van artikel 37, 
2°, beoogt anderdeels duidelijk te bepalen 
dat er verplichting bestaat een bijvoeglijke 
aangifte in te leveren en de successierechten 
te betalen voor elke vermeerdering, na het 
overlijden, van de 3-ctieve samenstelling van 
de nalatenschap van welke aard ook, zelfs 
door de eenvoudige erkenning door een derde, 
buiten elk geschil om, van het eigendomsrecht 
van de overledene op de door deze derde bij 
het openvallen van de nalatenschap als eige
naar bezeten goederen " {V erslag aan de Ko
ning, Belgisoh Staatsblad, 20 april 1967, 
biz. 4220), 
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lVIEDEGEDEELD.- RECRTER DIE DEZE 
CONCLUSIE VERWERPT OM DE REDEN 
IlAT DE CONCLUSIENEMENDE PARTIJ 
VAN DE TEKST VAN RET REGLEMENT 
VOOR RET SLUITEN VAN DE DEBATTEN 
KENNIS REEFT GEKREGEN. - RECRTER 
DIE DE WETTELIJKE REGELS BETREF
FENDE DE BEWIJSLAST NIET MISKENT. 

1o Het slachtofjeT van een a1·beiasongeval, 
vooTzien in de wetten geco8Tainee1·d bij 
het koninlclijlc besluit van 28 septernbe1• 
1931, heeft niet de keuze van dokte1·, van 
apothelce1· en van veTplegingsaienst in
dien het bedTijjshoofrl of de ve1·zekemm· 
uitsluitend te zijnen laste een dienst van 
medische, jaTmaceutische en veTplegings
zoTgen heejt ingesteld en aaa1·van mel
<ling heeft gernaakt in het toe?·lchuisTegle
rnent (1) of clezelve in een bijzondeT be
ding van de a1·beiclsoveTeenkornst is vom·
zien (2). (Gecoi:irdineerde wetten van 
28 september 1931, art. 3, lid 2; wet 
van 17 juli 1957, art. l.) 

2o Inclien een paTtij bij conclttsie betoogcl 
heeft clat e'l' geen 1·elcening cliencle te tooT
den gehouden met een we?·khuis?·eglernent 
omclat de telcst van dit ?'eglement dam· 
de tegenpm·t~i niet voo1·aj aan de con
clusienemende paTtij we1·d medegecleeld, 
rnislcemt de beslissing waarbij deze con
clusie ve?'tvm·pen wm·dt op g1·ond clat 
de conclusienernencle partij van bedoelcle 
telcst voo1· het sluiten van de clebatten 
lcennis heeft gek?·egen, geenszins de ?"e
gels betTefjendede beJVijslast. (Wetb. van 
burg. rechtsv., art. 188.) 

(CURATOLO, T. GEMEENSCRAPPELIJKE VER
ZEKERINGSKAS TEGEN ARBEIDSONGE
VALLEN IN DE LIMBURGSE KOLENl\UJ

NEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Over het punt dat in geval van betwis
ting omtrent het bestaan van dergelijke ver
melding in het werkhuisreglement ofwel van 
de geldigheid van dit reglement, het bewijs 
van het bestaan van de vermelding of van 
de geldigheid van dit reglement op het be
drijfshoofd of op de verzekeraar rust, raad
plege men cass., 18 september 1958 (Bull. en 
PAsrc., 1959, I, 58); zie tevens cass., 4 april 
1957 (ibid., 1957, I, 952). 

Artikel 32 van de wet van 8 april 1965 tot 

vonnis, op 18 juni 1962 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Hasselt (3) ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1315 van het Bm·
gerlijk Wetboek, 1 en 3, leden 1, 2 en 3, 
van de wetten betreffende de vergoeding 
der schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen, gecoi:irdineerd bij koninklijk 
besluit van 28 september 1931, en, voor 
zoveel als nodig, van gemeld artikel 3, 
zoals het is aangevuld en gewijzigd bij 
de artik;elen 1 en 2 van de wet van 17 juli 
1957, 1, 7, 8, 10 en 11 van de wet van 
15 juni 1896 nopens het werkplaatsregle
ment, gemeld artikel 10 zoals het is ge
wijzigd bij artikel 29 van de wet van 
14 juni 1921, en 97 van de Grondwet, 
doo1·clat het bestreden vom.tis de beroepen 
beslissingen bevestigt, in zover zij als 
niet gegrond hebben afgewezen de rechts
vordering van eiser tot terugbetaling, 
door verweerster, van de medische, chi
rurgische, farmaceutische en ziekenhuis
kosten in verband met een heelkm.tdig 
ingrijpen dat hij op 16 juli 1957 tenge
volge van een ongeval heeft moeten on
dergaan en dit op de gronden, eensdeels 
" dat de niet-toekenning van de genees
ktmdige kosten het gevolg is van de be
palingen van artikel 3, lid 2, van de wet 
op de arbeidsongevallen en het feit dat 
de werkgever ten deze op eigen kosteu 
een medische, farmaceutische en hospita
lisatiedienst heeft ingesteld en hiervan 
heeft melding gemaakt in het werkhuiH
reglement; ... dat na over legging van een 
uittreksel uit het werkhuisreglement, 
appellant (thans eiser) dit feit niet meer 
kan betwisten ; dat hij er zich nochtans 
over beklaagt dat dit uittreksel niet werd 
medegedeeld ; ... dat, enerzijds, de partij 
Curatolo kennis kreeg van bet werkhuis
reglement voordat de debatten werden 
gesloten en dat, anderzijds, kan veronder
steld worden dat appellant het werkhuis-

instelling van de arbeidsreglementen, die inge
voerd is na de beslissing bestreden door de 
voorziening waarover het onderhavige arrest 
uitspraak doet, heeft zonder terugwerkende 
kracht de wet van 15 juni 1896 nopens het 
werkplaatsreglement opgeheven. De toepas
sing van de bepalingen van de wet van 8 april 
1965 zou overigens geen andere oplossing aan 
het door de voorziening opgeworpen punt 
hebben gegeven. 

(2) Cass., 18 september 1958, aangehaald 
in de vorenstaande noot. 

(3) De voorziening werd pas op 23 novem
ber 1966 ingesteld. 
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reglement kende )), en anderdeels « dat 
het ook niet bewezen is dat de diensten 
van de werkgever zouden geweigerd heb
ben alle zorgen te verstrekken welke 
:ingevolge het ongeval nodig waren ))' teT
wijl, ee1·ste ondenleel, opdat er rede~ weze 
tot toepassing van voormeld artikel 3, 
lid 2, van de voormelde geccordineerde 
wetten, het vereist is, niet aileen dat het 
ondernemingshoofd of zijn verzekeraar op 
eigen kosten een. me~ische, farm~ceu
tische en verplegmgsd1enst heeft mge
steld maar ook dat van de instelling van 
geno~mde diensten me_lding is gemaakt 
in een bijzondere bepahng van het w~~k
huisreglement of van de tussen par~IJen 
gesloten arbeidsovere:nkmnst~ en, mge
val, zoals ten deze, 8lser stelhg het ver
vuld zijn van de laatstgeno~mde voor
waarde betwist, onder bewermg dat het 
niet bewezen is dat van de bedoelde 
medische en verplegingsdienst regelmatig 
melding werd gemaakt in een wettelijk 
werkhuisreglement of in de tussen par
tijen gesloten overeenkomst, de recht
bank niet, zonder schending van de wette
lijke orde voor de bewijslevering en van 
de voorwaarden waarvan de wet de 
verbindende kracht van het werkhuis
reglement afhankelijk stelt, als bewezen 
kan aannemen het bestaan van een be
paling van het werkhuisreglement die aan 
de vrije keuze, door de getro~ene,. van 
de geneesheer of van de verplegmgs~wnst 
afbreuk doet, met de gevolgen d1e het 
vonnis daaruit afleidt ten aanzien van 
de niet-terugbetaling van de door eiser 
gemaakte medische en verplegingskosten, 
om de enkele redenen dat de tekst van 
het werkhuisreglement in de loop van 
het geding, en namelij~ v66r de. _sluiting 
van de debatten, aan e1ser zou ZIJn « me
degedeeld " en dat vermoed moet wor~en 
dat eiser dat reglement kende (schendmg 
van alle in het middel aangeduide wets
bepalingen) ; tweecle_ ondeTdeel, d~ enkele 
vaststelling, dat met bewezen IS ~' dat 
de diensten van de werkgever gewe1gerd 
hebben alle zorgen te verstrekken welke 
ingevolge het ongeval nodig waren ))' 
niet k;an worden beschouwd als een 
passend antwoord op de c<?~clusie waar
bij eiser, om te doen bhJl~en. van de 
door hem aangevoerde we1germg van 
zorgen, zich beriep op ee!l geheel van 
welbepaalde en omstand1g opgegev.en 
feiten en onder 1neer op de omstandig
heid dat verweerster zelf, in een schrijven 
van 29 september 1958, bevestigd had 
dat bij en vanaf het eerste :mderzoek 
haar eigen geneesheren « gewe1gerd had
den concluant voor zijn rug in behan-

deling te nemen ... )) (schending van arti-
kel 97 van de Grondwet) : ' 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, luidens artikel 3, 
lid 2 van de wetten betreffende de ver
goeding der schade vo~rtspruiten~~ nit 
arbeidsongevallen, gecoordmeerd biJ ko
ninklijk besluit van 28 september 1931, 
de getroffene niet de kens van do~ter, 
van apotheker en van verplegmgsd1enst 
heeft indien het bedrijfshoofd of de ver
zekeraar uitsluitend te zijnen laste een 
dienst van medische, farmaceutische en 
verplegingszorgen heeft ingest~ld en daa:~
van heeft melding gemaakt m een biJ
zonder beding van het werkhuisreglement 
of dezelve door een bijzouder beding van 
de arbeidsovereenkomst heeft voorz1en; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat het bedrijfshoofd op eigen kosten een 
medische, farmaceutische en verplegings
dienst heeft ingesteld en hiervan melding 
heeft gemaakt in het werkhuisreglement; 

Dat noch nit enige vaststelling van 
het vonnis noch uit enig aan het Hof 
regelmatig overgelegd stuk blijkt dat e_en 
betwisting is opgerezen nopens de geldig
heid van voormeld reglement ; 

Overwegende voorzeker dat het vonnis 
er ook op wijst dat eiser kennis kreeg 
van dit werkhuisreglement voordat de 
debatten door de rechtbank werden ge
sloten en dat kan verondersteld worden 
dat eiser gezegd reglement kende, zulks 
aileen om de conclusie van eiser te beant
woorden, waarin hij erop wees dat dit 
reglement « ter zake nooit werd mede
gedeeld (1) en er in de debatten geen 
rekening mede kon gehouden wor~8l~ )) ; 

Waaruit volgt dat de rechter een JUiste 
toepassing gemaakt heeft van gezegd 
artikel 3, lid 2, en de bewijslast niet op 
eiser heeft do en rusten ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
ook beweerde dat hij regelmatig op_. de 
geneeskl.mdige dienst van het bedriJfS
hoofd beroep had gedaan doch dat deze 
dienst geweigerd had de nodige verzor
ging te verstrekken ~amelijl~. in verba:nd 
met zijn rug ; dat hiJ, om z1ln 1?_ewermg 
te bewijzen, steunde op feitehJke ele
menten; 

Overwegende dat het vonnis deze con
clusie passend beantwoordt door vast 

(1) Artikel 188 van het Wetboek van bur
gerlijke re0htsvordering. 
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te stellen dat het niet bewezen is dat 
de dienst van het bedrijfshoofd zou ge
weigerd hebben alle zorgen te verstrekken 
« welke ingevolge het ongeval nodig wa
ren }) ; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

01n die redenen, verwerpt de voorzie
ning en, gelet op het enig artikel van de 
wet van 20 maart 1948, veroordeelt ver
weerster in de kosten. 

20 oktober 1967. - 16 kamer. -
Voo1·zitte1', H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggeve?', 
H. Delahaye.- Gelijkluidende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleite1·, H. Fanres. 

18 KA.MER.- 20 oktober 1967. 

HUUR VAN WERK. - HuuR VAN 
ARBEID. - ARBEIDSOVEREENKOMST. -
0VEREENKOMST VAN ONBEPAALDE TIJD. 
- RECHT VAN IEDER DER PARTIJEN 
RET TE DOEN EINDIGEN MITS INACHT· 
NEliHNG VAN EEN OPZEGGINGSTERMIJN. 
- MONDELING GEGEVEN OPZEGGING. -
NrETIGHEID. 

Indien iecleT cle1· pa1·tijen veTbonclen doo1' 
een aTbeidsovm·eenkomst voo1· onbepaalde 
tijcl, die onclerwo1·pen is aan de bepa
lingen van cle wet van 10 maaTt 1900, 
het Techt !weft de ovm·eenkomst te cloen 
eincligen mits inachtneming van een 
opzeggingstermijn, moet cle betekening 
van deze opzegging, al gaat ze uit van 
de we1·knemm· of van cle we1'kgevm·, op 
stmtfe van nietigheicl geschieden cloo1' 
ove1·handiging aan de ancle1·e pa1'tij van 
een gesch1·ift ofwel bij een te1' post aan
getekencle b1·ief ofwel b~i een deu1·waa1'
de1'sexploot ; een monclelinge betekening 
is cle1'7~alve zondm· uitwe1'king (1). (Wet 
van 10 mei 1900, art. 19, § 1; wet van 
10 december 1962, art. 3.) 

(1) Raadpl. het versiag van de Comrnissie 
voor de arbeid, het ambt en de sociaie voor· 
zorg van de Senaat (Pa1·lem. St., Senaat, 
zitting 1961-1962, nr 426, biz. 11) aisook ·de 
;memorie van toelichting van het wetsont
werp dat nadien wet is geworden op 10 de· 

(VAN REMOORTERE, T. DE BIE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 6 april 1966 in laatste aanleg 
gewezen door de W erkrechtersraad te 
AJ.1.twerpen, kamer voor werldieden; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3 van de wet van 
10 december 1962, houdende wijziging 
van artikel 19, § 1, van de wet van 
10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst, en 97 van de Grondwet, doonlat 
de bestreden sententie eiser zijn vorde
ring tegen verweerder tot het bekomen 
van een opzeggingsvergoeding wegens 
het opgeven van het werk zonder geldige 
opzegging ontzegt om de reden "dat 
eiser niet betwist dat verweerder op 
23 oktober 1964 zijn werk mondeling 
heeft opgezegd ; dat znlks tronwens blijkt 
nit de individnele rekening op naam van 
verweerder en uit de brief van 21 decem
ber 1964 van de boekhonder van eiser, 
evenals nit een brief van 31 okto ber 1964 
van deze laatste "• te1·wijl, ee1·ste onde1'
cleel, artikel 3 van de wet van 10 decem
ber 1962, dat artikel 19, § 1, van de wet 
van 10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst wijzigt, nitdrnkkelijk bepaalt dat 
de opzegging, door een van de contrac
terende partijen aan de andere, het voor
werp moet zijn van een geschrift, hetwelk 
zonder twijfel het ontvangen van de op
zegging door de partij aan wie het gericht 
is moet bewijzen; tweede onde?·cleel, de 
bestreden sententie geen gepast antwoord 
geeft op de conclnsie van eiser waarin 
hij betoogde dat een mondeling gegeven 
opzegging van alle waarde ontbloot is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) : 

Overwegende dat nit de sententie blijkt 
dat verweerder in dienst van eiser gear
beid heeft van 24 april tot en met 23 ok
tober 1964; dat hij op laatstgenoemde 
datum zijn werk mondeling heeft opge
zegd en het niet meer hervat heeft ; 

Overwegende dat, lnidens artikel 19, 
§ 1, van de wet van 10 maart 1900, zoals 
vervangen bij artikel 3 van de wet van 

cember 1962 (Pa1·l. St., Kamer, zitting 1961· 
1962, nr 369-1, biz. 3). Omtrent het ogenblik 
waarop de betekening bij aangetekende brief 
ais gedaan wordt beschouwd raadpl. cass., 
5 maart 1965 (Bull. en PASIQ., 1965, I, 679). 
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10 december 1962, ieder der partijen, 
met inachtnemi,ng van een opzeggings
termijn, het recht heeft de voor een 
onbepaalde tijd gesloten arbeidsbvereen
komst te doen eindigen door opzegging 
aan de andere en de opzegging, op straffe 
van nietigheid, geschiedt hetz1j door over
halldiging aan de andere partij van een 
geschrift, met aanduiding van het begin 
en de duur van de opzeggingstermijn, 
hetzij bij een ter post aangetekend schiij
ven, hetzij bij een exploot van een ge
rechtsdeurwaarder ; 

Overwegende, dienvolgens, dat de 
rechter niet wettelijk kon beslissen dat 
de op 23 oktober 1964 gedane mondelinge' 
opzegging geldig was noch, derhalve, dat 
verweerder geen valle zes maanden in 
dienst van eiser was op het ogenblik 
waarop de arbeidsovereenkomst een einde 
heeft genomen ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie; 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 W erkrechtersraad te Mechelen, 
kamer voor werklieden. 

20 oktober 1967. - 1e kamer. -
V oorzitte1', H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. Delahaye.- Gelijklttidende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleite1·, H. Van Ryn. 

2e KA.MER.- 23 oktober 1967. 

HERZIENING. - Nmuw FEIT. 
HERZIENING GEVRAAGD IN NAAJ'\i VAN 
DE MINISTER VAN JUSTITIE. - VER· 
WIJZING VOOR ONDERZOEK NAAR EEN 
HOF VAN BEROEP. - VoORWAARDEN. 

]{ennis nemende van een aanv1·aag tot 
herziening, ingediend in naam van de 
Minister van j~tstitie door een vo1·de1·ing 
van de procurett1'-gene1·aal, waa1·bij aan
gevoe?·d wordt dat de onschuld van de 
veroordeelde sch~jnt te volgen uit feiten 
die zich voo1·gedaan hebben secle1·t de 
ve1·oordeling, gaat het Hof van cassatie 
op de aanvraag in en ve1·wijst ze voo1· 
onderzoek naar een hof van beroep (1). 
(Wetb. van strafv., art. 443, lid 1, so, 
444 en 445, lid 3.) 

(MINISTER VAN JUSTITIE, 
INZAKE KERASSIOTIS.) 

ARREST. 

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

<< Aan de tweede kamer van hct Hof 
van cassatie, 

'' De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van justitie hem. bij 
schrijven van 28 juni 1967, Bestuur der 
Wetgeving, eerste afdeling, n 1' 186.643/ 
AP, uitdrukkelijk bevel heeft gegeven 
bij het Hof de op artikel 443, lid 1, so, 
van het W etboek van strafvordering ge
stetmde aanvraag tot herziening aan
hangig te maken op grand van de vol
gende feiten : 

'' In de nacht van 24 op 25 september 
1965 heeft de rijkswacht te Spa drie 
wildstropers die zich van een wagen be
dienden te La Reid betrapt ; 

" Terwijl de rijkswachters de bestuur
der van de wagen, Marcel Delsemme, 
identificeerden sloegen de andere twee 
stropers op de vlucht; 

"Tijdens het onderzoek, waartoe daar
na werd overgegaan, verklaarden de 
rijkswachters in Georgios Kerassiotis en 
Marcel Goblet de twee mannml te her
kennen die Delsenmle vergezelden ; 

'' Delsemme, Kerassiotis en Goblet 
werden veroordeeld bij een arrest van 
het Hof van beroep te Luik van 24 fe
bruari 1966, dat in kracht van gewijsde 
is gegaan; 

'' Georges Kerassiotis, handelaar, op 
20 juni 1935 te Karitza (Griekenland) 
geboren, wonende te Sart-lez-Spa, Tiege, 
nr 60, werd veroordeeld : 1° tot een enkele 
gevanf!enisstraf van acht dagen en geld
boete van 100 frank, met 190 deciemen 
verhoogd, en tot vervangende gevangenis
straf van een maand om « op enigerlei 
"wijze op hazenjacht te zijn gegaan bui
'' ten de bepaalde tijden "• welk feit in 
bende en bij nacht is gepleegd, en om 
« gedurende de tijd dat de jacht niet is 
'' toegelaten, en te rekenen van de derde 
'' dag na de sluiting van de jacht, fazan-

(1) Cass., 24 juni 1963 (Bull. en PAsiC., 
1963, I, 1116). 



-265-

" ten, patrijzen, kwartels, hazelhoenders, 
» kwartelkoningen, korhoenders, kieviten, 
» watersnippen, wilde eei~den, bakjes, ha
" zen, reeen, edelherten of damherten te 
» hebben te koop gesteld, verkocht, ge
'' kocht, vervoerd of gevent » ; 2° tot 
geldboete van 100 frank met 190 de
ciemen verhoogd, en tot vervangende 
gevangenisstraf van een maand << om 
'' tussen zonsondergang en zonsopgang te 
'' hebben gejaagd »; 3° tot gevangenis
straf van vijftien dagen en geldboete van 
200 frank, met 190 deciemen verhoogd, 
alsook tot vervangende gevangenisstraf 
van een maand om << netten, strikken, 
» .stroppen, lokaas of enig ander verboden 
'' tuig te hebben gebruikt, vervoerd, on
» der zich gehouden, namelijk door middel 
'' van een motorrijtuig met verblindende 
>> lichten ''• welke feiten in bende en bij 
nacht gepleegd zijn; al deze feiten Wer
den, volgens het arrest, in de nacht van 
24 op 25 september 1965 te La Reid 
gepleegd ; het arrest veroordeeld Keras
siotis nog in vier vijfden van de kosten 
van de strafvordering ; 

» Kerassiotis had de feiten steeds ge-
1oochend; 

» Op 4 maart 1966 werd ter kennis 
gebracht van de rijkswacht dat een van 
de twee op de vlucht geslagen stropers 
in werkelijkheid Jose Jeanne Jules Le
maitre was, een leerjongen, op 24 no
vember 1947 te Sart-lez-Spa geboren en 
aldaar wonende, Tiege, nr 50. Hij erkende 
de feiten en verklaarde dat zijn maldmrs 
Marcel Delsemme en Marcel Goblet wa
Ten; 

» Bij vonnis van de Correctionele 
Rschtbank te Verviers van 28 juli 1966, 
dat in kracht van gewijsde is gegaan, 
werd Jose Lemaitre veroordeeld, met 
uitstel, tot vier geldboeten van 26 frank, 
:met 190 deciemen verhoogd, en tot vier 
vcrvangende gevangenisstraffen van acht 
dagen, om in de nacht van 24 tot 25 sep
tember 1965 teLa Reid : 1° << te hebben 
"gejaagd zonder een jachtverlof te lum
>> nen overleggen ''• welk feit in bende en 
bij nacht is gepleegd; 2° « op enigerlei 
'' wijze op hazenjacht te zijn gegaan, bni
'' ten de tijden bij ministerieel besluit van 
» 13 juli 1965 bepaald », welk feit in 
bende en bij nacht is gepleegd; 3° << tussen 
» zonsondergang en zonsopgang te hebben 
"gejaagd »; 4° << netten, stroppen, lokaas 
» te hebben gebruikt, vervoerd, onder 
;, zich gehouden, evenals enig ander tuig 
'' geschikt om konijnen en het in artikel1 0 
>> van de wet van 28 februari 1882 ver
'' melde wild onder meer hazen .te vangen 

» of te doden of om het vangen of doden 
» van dit wild te vergemakkelijken, na
» melijk door middel van een motorrijtuig 
»en met verblindende lichten », welke 
feiten in bende en bij nacht gepleegd zijn ; 

»De verklaringen van Lemaitre en 
zijn veroordeling zijn een feit dat zich 
sedert de tegen Kerassiotis uitgesproken 
veroordelingen heeft voorgedaan, en 
waaruit het bewijs schijnt te volgen dat 
laatstgenoemde niet schulclig is aan de 
feiten die tegen hem bewezen zijn ver
klaard, zodat een aanvraag tot herzie
ning van deze veroordelingen op groncl 
van artikel 443, lid 1, 3°, van het Wet
hoek van strafvordering mag worden 
ingesteld; 

» Om deze redenen, gelet op de artike
len 443, 444 en 445 van het W etboek 
van strafvordering, vordert de onderge
tekende procureur-generaal dat het Hof 
gelieve de aanvraag tot herziening te 
ontvangen, te bevelen dat ze zal worden 
onderzocht door een hof van beroep dat 
het daarmee belast ten einde na te gaan 
of het tot staving van de aanvraag aan
gevoerd feit beslissend genoeg schijnt 
om de zaak te herzien. 

» Brussel, 30 juni 1967. 

» Voor de procureur-generaal, 

" De advocaat-generaal, 
" (get.) Depelchin »; 

Gelet op de artikelen 443, 444 en 445, 
lid 3, van het W etboek van strafvorde
ring, zoals gewijzigd bij de wet van 
18 juni 1894, met aanneming van de 
gronden van deze vordering, ontvangt 
de aanvraag tot herziening; beveelt dat 
het Hof van beroep te Brussel die aan
vraag zal onderzoeken ten einde na te 
gaan of het tot staving van de aanvraag 
aangevoerd feit beslissend genoeg schijnt 
om de zaak te herzien ; houdt de kosten 
aan. 

23 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voorzitte~·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve~·slaggeVM', 
H. Busin. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 oktober 1967. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAXEN. -
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STRAFVORDERING. - TEGENSTRIJDIGE 
REDENEN. - NIET MET REDENEN OM
KLEDE BESLISSING. 

2° VEROORDELING MET UITSTEL 
EN OPSCHORTING VAN DE VER
OORDELING. - UITSTEL VAN DE 
UITVOERING VAN DE STRAF.- MAAT
REGEL DIE ENKEL BIJ EEN MET REDE
NEN OMKLEDE BESLISSING KAN BEVO
LEN WORDEN. - MET REDENEN OM
KLEDE BESLISSING. - BEGRIP. 

3° KINDERBIJSLAGEN. - LooNAR
BEIDERs. - 0VERTREDING VAN A:RTI
KEL 1S6 VAN DE GECOORDINEERDE 
'VETTEN VAN 19 DECEl\fBER 1939. -
TOEPASSELIJKE STRAFFEN. 

4° STRAF.- OVERTREDING VAN ARTI
KEL 1S6 VAN DE GECOORDINEERDE 
WETTEN BETREFFENDE DE KINDER
TOESLAGEN VOOR DE LOONARBEIDERS. 
- BESLISSING WAARBIJ EEN STRAF 
WORDT UITGESPROKEN VAN 1\'IEER DAN 
EEN MAAND GEV ANGENISSTRAF EN EEN 
GELDBOETE VAN 1\UNDER DAN 200 FR. 
- ONWETTELIJKREID. 

so CASSATIE. - OMVANG. - STRAF

ZAKEN. - STRAFVORDERING. - BE
SLISSING VAN EEN CORRECTIONELE 
OF POLITIERECRTBANK. - VERNIETI
GING \VEGENS DE ONWETTELIJKREID 
VAN DE UITGESPROKEN STRAF.- VER
NIETIGING DIE LEIDT TOT DE YERNIETI
GING VAN DE BESLISSING OVER DE 
SCRULDIGVERKLA:RING. 

6° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. 
- EENDAADSE SAMENLOOP. -BESLIS
SING WAARBIJ YASTGESTELD WORDT 
DAT DE ONDERSCREIDEN BEWEZEN 
GEACRTE MISDRIJVEN VAN EENZELFDE 
MISDADIG OPZET BLIJK GEVEN. -BE
SLISSING DIE NIETTEMIN VERSCREIDENE 
STRAFFEN UITSPREEKT. - 0NWETTE
LIJKHEID. 

7° STRAF. - BESLISSING DIE TWEE 
ONDERSCREIDEN STRAFFEN VOOR EEN 
ENKEL MISDRIJF UITSPREEKT. - 0N
WETTELIJKREID, 

(1) Cass., 6 maart 1899 (Bttll, en PAsiC., 
1899, I, 141); NYPELS en SERVAIS, Code penal 
intm·p1·ete, uitg. 1888, d. I, biz. 453, nr 7 ; 
CONSTANT, T1·aite elenwntaire de d1•oit penal, 
uitg. 1965, d. II, nr 996 ; raadpl. cass., 30 sep
tember 1957 (Bull. en PAsiC., 1958, I, 70), 

(2) Hoofdstuk VII en artikei 85 van het 
Strafwetboek zijn toepasselijk inzake kinder
bijsiagen, De verzachtende omstandigheden 

8° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- STRAFVORDERING.- VOOR
ZIENING VAN RET OPENBAAR MINIS
TERIE. - MID DEL GERICRT TEGEN RET 
DISPOSITIEF VAN EEN BESLISSING DAT 
EEN MISDRIJF VERJAARD YERKLAART. 
- REDENEN Y AN DE BESLISSING WEL
KE DE BEKLAAGDE VOOR DEZE TELAST
LEGGING ONSCRULDIG VERKLAREN. 
NIET ONTYANKELIJK MIDDEL. 

1° Is door tegenstrijcligheicl get1'0 tfen en 
clerhalve niet Tegelmatig met 1·eclenen om
kleecl het a1·rest clat, om bepaalcle be
klaagden te veroonlelen wegens geco1Tec
tionaliseenle misdaden, vaststelt dat ee'n 
gelclsom, cleel van een grater becl1·ag, be
taalcl we1·cl toen cle verja1·ingste1·mijn nog 
niet ve1·st1·eken was en dc~t, om een a11ele1'(} 
beklaagcle 1vegens een wanbeclrijf V1'~j 
te sprelcen, vaststelt clat cleze som betcwlcl 
wenl op een late1·e dat,um, die binnen 
cle ve1jaringste1·mijn valt. 

2 ° V olcloet aan cle wettelij ke ve1'1Jlichting 
om het ve1·lenen van het nitstel van de 
nitvoering van een straf met Tedenen te 
omkleden, de beslissing waaTbij vastge
stelcl wonlt clat de veroonleelcle de V001'
waanlen vervtdt wellce veTeist zijn om 
het uitstel te genieten, en bovenclien erop 
1v~j st clat e1· g1'Dncl is om te hopen clat 
hij zich zal bete1·en (1). (Wet van 29 juni 
1964, art. 8, § l.) 

3° en 4° Is onwettelijlc een st1·af van cl1·ie 
maanclen gevangenis en 50 frank geld
boete, uitgesp1·oken wegens ove1·trecling 
van artikel 15 6 van de gecoi.h·clineeTde 
wetten van 19 december 1939 bet1·efjende 
cle kincle1·bijslagen voor cle loona1·beiders, 
m~ bij cleze bepaling als st1·afjen wonlen 
gestelcl een gelclboete van 200 tot 400 fr. 
en gevangenisstraf va,n acht dagen tot 
een maancl of een van cleze stratfen al
leen (2). 

so In co1·rectionele en in politiezaken leidt 
de vernietiging van een beslissing van 
veroo1·cleling wegens cle onwettelijlcheicl 
van cle nitgesp1·oken straf tot ve1·nietiging 
van de beslissing van schulcligveTkla-
1'ing (3). (Wetb. van strafv., art. 427.) 

zijn echter niet toepasselijk ingevai van her
haling (gecoordineerde wetten van 19 decem
ber 1939, art. 162). 

(3) Cass., 7 januari 1952 (Bull. en PARIC., 
1952, I, 232) ; raadpl. cass., 20 september 
1965 (ibid., 1966, I, 88); 3 april 1967 (Arr. 
cass., 1967, biz. 931); raadpl. in assisenzaken ~ 
cass., 17 oktober 1966 (ibid., 1967, biz. 228). 
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6° Is onwettelijk de beslissing die verschei
dene st1·afjen ~titspreekt wegens samen
lopende misd1·ijven, wannee1· zij vaststelt 
dat deze misdrijven van eenzelfde schul
dig opzet blijk geven (1). (Strafwetb., 
art. 65.) 

7° Is onwettelijk de beslissing die voor 
eenzelfde misdr~if twee onderscheiden 
stmtfen uitspreekt (2). 

8° Is niet ontvankel,ijk wegens het ontbre
ken van belang het middel, waa1·bij het 
openbaar ministerie als grief aanvoe1·t 
tegen de beslissing, dat zij een miscl1·ijj 
ve1·jaanl ve1•klaa1·t, wannee1· de 1·echte1· in 
de redenen van z·ijn beslissing eTop wijst 
dat de beklaagde zich a an dit misd1·ij f 
niet schuldig heeft gemaakt (3). 

(LOUPPE EN PROOUREUR-GENERAAL TE 
LUIK, T. LOUPPE, ROQUET EN LITIS
OONSORTEN.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 december 1966 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, rechtdoende 
in eerste en laatste aanleg ; 

I. Op de cassatievoorziening van het 
openbaar ministerie : 

Over het eerste middel, in zover het 
gericht wordt ·tegen de eerste (Poncelet), 
tweede (Louppe) en derde (Roquet) 
verweerders, en afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doonlat, in de bewoordingen zelf van 
het arrest : 1° met betrekking tot de 
telastleggingen I, A en B, II, A en B, 
aangaande de verberging van een bedrag 
van 42.000 frank dat aan Louppe als 
ereloon werd gestort, de verjaring pas 
op ... ingaat en in elk geval vanaf de 
laatste betaling door Roquet aan Louppe 
voor diens ereloon, welke betaling volgens 
Roquet zelf ten bedrage van 12.000 frank 
einde juli begin augustus 1962 is gedaan; 
2° met betrekldng tot de telastleggingen 
V, A, Ben a, a, en VI, de erin bedoelde 
feiten in 1960 of 1961 v66r 25 maart 1961 
hebben plaatsgehad, te1·wijl de laatste 
betaling van 12.000 frank door Roquet 

(1) Oass., 25 november 1963 (Bttll. en PA
src., 1964, I, 318); raadpl. cass., 19 oktober 
1964 (ibid., 1965, I, 183). 

(2) Raadpl. cass., 17 oktober 1966 (An·. 
cass., 1967, biz. 230). 

aan Louppe de laatste betaling is van 
een bedrag van 42.000 frank dat tegelijk 
het voorwerp is van de in de telastleg
gingen onder 1° omschreven valsheid en 
van de onder 2° ten laste van Poncelet, 
Louppe en Roquet omschreven feiten 
van knevelarij en omkoping, en het 
arrest dus op tegenstrijdige gronden rust 
wanneer het enerzijds verklaart dat de 
laatste betaling van de 42.000 frank, dit 
is 12.000 frank, einde juli of begin au
gustus 1962 gedaan is en anderzijds de 
feiten van knevelarij en omkoping, waar
mee namelijk de overhandiging van een 
bedrag van 12.000 frank in 1960 of 1961 
bedoeld is, zich v66r 25 maart 1961 heb
ben voorgedaan : 

Overwegende dat het middel kritiek 
oefent op het arrest in zover het, wat 
de eerste drie verweerders aangaat, de 
onder V, A, B en a, en VI te hm1nen 
laste gelegde feiten van lmevelarij en 
omkoping verjaard verklaart, inzonder
heid de feiten omschreven onder a van 
de voormelde telastleggingen V omdat 
«de tweede (Louppe) ... in 1962 en 1963 
... van de derde (Roquet) en van de eerste 
(Poncelet) verschillende geldsommen ont
vangen heeft tot een totaal bedrag van 
42.000 frank"; 

Overwegende dat het arrest ter recht
vaardiging van die beslissing vaststelt 
dat die feiten «in 1960 of in 1961, v66r 
25 maart 1961 hebben plaatsgehad" en 
'' dat het ogenblildcelijke misdrijven 
zijn >>; 

Overwegende daarentegen dat, om te 
beslissen dat de feiten van valsheid 
en gebruik van valse stukken, die om
schreven zijn in de telastlegging I tegen 
eerste verweerder, II tegen de tweede, 
III tegen de eerste, de tweede en de 
derde, niet verjaard zijn, het hof van 
beroep als laatste feiten van gebruik van 
de van valsheid betichte stukken « betref
fende het verbergen in de inschrijving 
van Roquet van de 42.000 frank ereloon 
die aan Louppe gestort zijn, ... >> vermeldt 
« de laatste betaling die aan Roquet is 
gedaan van het saldo van het bedrag van 
zijn inschrijving, dit is op 2 februari 
1963, en in elk geval, de laatste betaling 
van Roquet aan Louppe voor diens ere
loon, welke betaling volgens Roquet zelf 
ten bedrage van 12.000 frank einde juli 
of begin augustus 1962 is gedaan >>; 

(3) Verg. cass., 22 juli 1960 (Bull. en PASIO., 
1960, I, 1260) en de in de noot 5 aangehaalde 
arresten. 
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Overwegende dat aldus blijkt dat dit 
laatste bedrag, waarvan het arrest aan
neemt dat het aan de tweede verweerder 
ten vroegste einde juli 1962 is betaald, 
een .van de « verschillende geldsommen 
tot een totaal bedrag van 42.000 frank'' 
is die de tweede verweerder van de derde 
heeft ontvangen, dus een van de in de 
telastleggingen V en VI omschreven feiten 
van knevelarij en omkoping, waarvan het 
arrest trouwens vaststelt dat ze zich v66r 
25 maart 1961 hebben voorgedaan en 
derhalve verjaard zijn; 

Overwegende dat het in het middel 
voorgedragen verwijt van tegenstrijdig
heid bijgevolg gegrond is, maar dat het 
slechts de vernietiging II:teebrengt van de 
op de strafvordering gewezen beslissing, 
die, wat de eerste drie verweerders be
treft, uitspraak doet op de telastleggin
gen V en VI, terwijl de beslissing waarbij 
de strafvordering niet verjaard wordt 
verklaard ten aanzien van de telastleg
gingen I, II en III, wettelijk gerechtvaar
digd blijft in zover ze, zonder in dat op
zicht bestreden te worden, gegrond is 
op het gebruik van valse stuk.k.en dat op 
2 februari 1963 is gepleegd; 

Over het tweede middel, in zover het 
gericht wordt tegen alle beklaagden 
(thans verweerders), behalve de eerste 
(Poncelet), en afgeleid nit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet en 
8 van de wet van 29 juli 1964, cloonlat 
het arrest hun uitstel verleent zonder 
dat deze beslissing metredenen omkleed is 
naar vereiste van de Grondwet en van 
artikel 8 van de wet van 29 juli 1964 
betreffende de opschorting, het uitstel 
en de probatie 

Overwegende dat het arrest zich niet 
beperkt tot de vaststelling dat de be
klaagden aan de voorwaarden voldoen 
die bij de wet opgelegd zijn om uitstel 
te genieten; dat het ook zegt " dat er 
grond is om te hopen dat ze zich zullen 
beteren "; 

Dat deze gronden het verleende uitstel 
van de uitvoering van de straffen wette
lijk rechtvaardigen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, in zover· het 
gericht wordt tegen de negende (Troquet) 
en de achtste verweerder (Lardinois), en 
afgeleid uit de schending van de artike
len 97 van de Grondwet en 156 van het 
koninklijk; besluit van 19 december 1939, 
doorclat het arrest hen tot onwettelijke 
straffen veroordeelt wegens de in arti-

kel 156 van het koninklijk besluit van 
19 december 1939 omschreven misdrij
ven : 

Overwegende dat het arrest venveer
der Lardinois als dader en verweerder 
Troquet als mededader veroordeelt we
gens de telastleggmgen IV, A en B, 
op grond van overtreding van artikel 155 
van de bij koninldijk besluit van 19 de
cember 1939 gecoi:irdineerde wetten be
treffende de kinderbijslagen voor loon
arbeiders, ieder tot gevangenisstraf van 
drie maanden en geldboete van 50 frank, 
terwijl in die bepaling als straffen worden 
gesteld geldboete van 200 tot 400 frank 
en gevangenisstraf van acht dagen tot 
een maand of een van die straffen aileen ; 

Overwegende dat de uitgesproken 
straffen onwettig zijn, zodat bet middel 
gegrond is en de daaruit volgende ver
nietiging de vernietiging meebrengt van 
de beslissing over de schuld van de ver
weerders wegens bedoelde telastleggin
gen; 

Over het vierde middel, in zover het 
gericht wordt tegen de derde (Roquet) 
en de negende (Troquet) verweerder, 
en afgeleid uit de schending van arti
kel 97 van de Grondwet, cloonlat het 
arrest hen tot verschillende straffen ver
oordeelt, tenvijl het vaststelt dat de ver
scheidene misdrijven die tegen hen be
wezen zijn geacht, van eenzelfde schuldig 
opzet blijk geven : 

Overwegende dat het arrest, na alle 
telastleggingen tegen al de beklaagden 
te hebben onderzocht, zonder dubbel
zinnigheid, op een algemene wijze en 
zonder voorbehoud beslist " dat de ver
scheidene bewezen geachte misdrijven 
blijk geven van eenzelfde schuldig opzet 
zodat er slechts een enkele straf moet 
worden uitgesproken " ; 

Dat trouwens blijkt dat het hof van 
beroep, overeenkomstig deze motivering, 
de verweerders Louppe, Constant Le
clere,. Marcel Leclere, Henri Leclere, 
Maurice Leclere en Lardinois, tegen wie 
het hof verscheidene telastleggingen be
wezen verklaart, tot een enkele straf ver
oordeelt; 

Dat het hof van beroep daarentegen, 
in strijd met deze motivering, enerzijds 
verweerder Roquet wegens de telast
leggingen III, A en B, en V, A en 0, 
d, tot twee onderscheiden straffen ver
oordeelt en anderzijds verweerder Tro
quet wegens de telastleggingen IV, A 
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en B, V, A, c, en V, A en 0, d, tot drie 
onderscheiden straffen veroordeelt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het vijfde middel, in zover het 
gericht wordt tegen verweerder Louppe, 
en afgeleid uit de schending van arti
kel 97 van de Grondwet, doo1·dat het 
arrest een feit dat niet ten laste van die 
verweerder is gelegd verjaard verklaart : 

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

Over het zesde middel, in zover het 
gericht wordt tegen verweerder Troquet, 
doo1·dat, eerste ondeTdeel, het arrest een 
telastlegging die niet ten laste van deze 
verweerder is gelegd, niet bewezen ver
klaart ; tweede onde1·deel, het arrest met 
schending van de artikelen 65, 196, 245 
en 246 van het Strafwetboek deze ver
weerder tweemaal wegens dezelfde telast
legging veroordeelt : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

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

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest verweerder 
enerzijds wegens de gevoegde telastleg
gi:ngen IV, A en B, en V, A, c, tot gevan
genisstraf van zes maanden en geldboete 
van 200 frank veroordeelt en anderzijds 
wegens dezelfde, vo.ormelde en reeds 
gestrafte, telastleggingen IV, A en B, 
tot gevangenisstraf van drie maanden en 
geldboete van 50 frank ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het zevende middel, in zover het 
gericht wordt tegen verweerder Troquet, 
en hie1•uit afgeleid dat het arrest de feiten 
die bet voorwerp uitmak;en van de telast
legging verjaard verklaart, te1·wijl het in 
zijn motivering verklaart dat deze ver
weerder niet schuldig is aan die telast
legging : 

Overwegende dat het middel niet
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang; 

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 ; 

II. Op de cassatievoorziening door 
Louppe, beklaagde, gericht tegen het 
openbaar ministerie : 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing geen onwettelijkheid bevat 
waarop kan worden gewezen op eisers 
voorziening ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het rechtdoet : 1° met 
betrekking tot de beklaagden Poncelet, 
Louppe en Roquet, op de telastleggin
gen V en VI, 2° met betrekking tot de 
beklaagden Troquet en Lardinois, op 
de telastleggingen IV, A en B, 3° met 
betrekking tot de beklaagde Roquet, op 
de telastleggingen III, A en B, en IV, 
A en 0, d, 4° met betrekl;::ing tot de be
klaagde Troquet, op de telastleggin· 
gen IV, A en B, V, A, c, en V, A, den 0, 
d, en in zover het arrest over de kosten 
van de strafvordering beslist ; verwerpt 
de voorziening van het openbaar mi
nisterie voor het overige ; verwerpt de 
voorzien:i:ng van Louppe ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt Loup
pe in de kosten van zijn voorziening; 
laat de helft van de kosten der voorzie
ning van het openbaar ministerie ten 
laste van de Staat ; veroordeelt Poncelet, 
Louppe en Roquet tot betaling van de 
andere helft van die kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel, rechtdoende in eerste 
en laatste aanleg. 

23 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', 
H. Perrichon.- Gelijkluidende conclttsie, 
H. Colard, advocaat-generaa.l. 

28 KAMER.- 23 oktober 1967. 

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ONOP
ZETTELIJK DODEN. - VASTSTEL· 
LING VAN EEN FOUT VAN DE BE· 
RLAAGDE, DIE IN OORZARELIJR VER· 
BAND .STAAT MET DE LICHAMELIJRE 
LETSELEN. V ASTSTELLING TOT 
REOHTVAARDIGING VAN DE STRAFREOH· 
TELIJRE VEROORDELING. - EVEN· 
TUELE FOUT VAN HET SLAOHTOF:B'ER. 
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-ZaNDER UITWERKING OP DE WETTE
LI.TKHEID VAN DE STRAJl'RECHTELI.TKE 
VEROORDELING. 

Is wettelijlc geJ·echtvaa1'!1igd de stmfJ•echte
lijlce ve1·oordeling wegens het onopzette
lijlc toebrengen van verwondingen, ge
gJ•oncl op de vaststelling dat cle belclaagcle 
een font heeft begaan die in oorzalcelijk 
verbancl staat met cle lichamelijlce letse
len, ongeacht een event1tele jo1•t van het 
slachto fje1' ( 1). 

(TRUILLET, T. LANDSBOND VAN FEDERA
TIES VAN BEROEPSMUTUALITEITEN VAN 
BELGIE EN PERICK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden 
arrest, op 19 januari 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

I. Op de voorziening van eiser als be
klaagde : 

a) in zover ze gericht wordt tegen de 
besliss:ing over de strafvordering die te
gen hem is ingesteld : 

Overwegende dat eiser in het hierna
volgende middel geen kritiek oefent op 
de beslissing in zover ze hem een fout ten 
laste legt die in oorzakelijk verband staat 
met de hern. toegeschreven onopzettelijke 
verwondingen ; 

Dat de desbetreffende vaststeilingen 
van het arrest voldoende zijn om de be
slissing op de strafvordering wettelijk 
te rechtvaardigen ; 

Dat immers voor de tegen eiser uit
gesproken veroordeling niet vereist is dat 
hij aileen aansprakelijk is, zodat ze niet 
door onwettelijkheid zou aangetast zijn 
wegens de fouten, door eiser aan de ver
weerder Perick verweten, zelfs zo die 
bewezen waren ; 

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 ze gericht wordt tegen de 
beslissing over de burgerlijke rechtsvor-

(1) Cass., 9 mei 1966 (B1tll. en PAsrc., 1966, 
I, 1136); 22 mei 1967 (A1·r. cass., 1967, 
biz. 1146), 

deringen die door de verweerders tegen 
eiser zijn ingesteld : 

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
afstand te doen van zijn voorziening ; 

II. Op de voorzien:ing van eiser als 
burgerlijke partij : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 48-3, 5° en 6°, van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954, houdende alge
meen reglement op de politic van het 
wegverkeer, zoals gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit van 30 april 1963, arti
kel 20, clooTclat, na te hebben vastgesteld 
dat eiser een fout had begaan door ver
weerder niet op tijd te bemerken en door 
te snel te rijden, gelet op de afstand 
waarover hij de weg kon overzien, het 
bestreden arrest beslrst dat de eerste 
rechter terecht eiser geheel aansprakelijk 
heeft gesteld voor het ongeval, verweer
der van vervolging heeft ontslagen en 
eiser zijn rechtsvordering tegen verweer
der heeft ontzegd, op grond aileen « dat 
de getroffene voetganger de rijbaan, ver
deeld in rijstroken, heeft overgestoken, is 
blijven staan op de plaats waar twee van 
die rijstroken samenkomen en de rechter
rijstrook waarop de wagens in de richting 
van Fleron rijden, niet heeft betreden ; 
dat zulks nog de veiligste wijze is om een 
belangrijke verkeersader over te steken 
die door hetzij doorgetrokken hetzij niet 
doorgetrokken strepen in meerdere rij
stroken verdeeld is ; dat die wijze van 
oversteken door de noodzaak geboden 
is >>, terwijl eiser in zij~l regelmatig neer
gelegde conclusie onder meer deed gel
den : l 0 dat verweerder een fout begaan 
heeft door de rijbaan te betreden zon
der zich te hebben vergewist dat hij 
het kon doen zonder gevaar en zonder 
het verkeer te hinderen (wegverkeers
besluit, art. 48-3-5°) ; dat verweerder 
bovendien zelf erkent de wagen op geen 
enkel ogenblik te hebben bemerkt, zelfs 
toen hij hem zeer dicht genaderd was, 
hetgeen wel bewijst dat hij naar niets 
heeft gekeken en geen acht heeft geslagen 
op het verkeer, 2o dat verweerder ander
zijds erkent dat hij de rijbaan schuins 
heeft overgestoken ; zodat de in arti
kel 48-3, 6o, van het wegverkeersbesluit 
omschreven fout eveneens bewezen is ; 
dat eiser daaruit afleidde dat verweerder 
althans gedeeltelijk aansprakelijk was 
voor de schadelijke gevolgen van het 
ongeval, en aldus de burgerlijke rechts
vordering rechtvaardigde die hij tegen 
verweerder had ingesteld ; dat het arrest 
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niets geantwoord heeft op de door eiser 
aangevoerde middelen en dus niet naar 
het vereiste van artikel 97 van de Grand
wet met redenen omkleed is : 

Overwegende dat het arrest, om eiser 
alleen aansprakelijk te verklaren voor 
het ongeval, zich niet beperkt tot de in 
het middel overgen01nen vaststellingen, 
maar er ook op wijst " dat eiser Truillet 
zijn rijstrook waarop hij onbelemmerd 
kon doorrijden, verlaten heeft en onge
lukkig naar links is uitgeweken ofschoon 
niets hem daartoe verplichtte " ; dat 
uit deze vaststelling, gevoegd bij die 
welke in het middel overgenomen is, 
duidelijk blijkt dat de rechter, de feiten 
soeverein beoordelend, overwogen heeft 
dat het eventueel foutieve gedrag van 
verweerder in geen oorzakelijk verband 
stond met het ongeval ; 

Overwegende dat derhalve eisers con
clusie, in zover ze verscheidene fouten 
tegen verweerder aanvoerde, niet langer 
ter zake diende en dat de rechter ze niet 
uitvoeriger moest beantwoorden; 

Dat het middel niet lmn worden aan
genomen; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zover ze door eiser 
gericht wordt tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvorderingen die door 
de verweerders tegen hem zijn ingesteld ; 
verwerpt de voorziening voor het overige, 
en veroordeelt eiser i:n de kosten. 

23 oktober 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Trousse. - Gelijlchtidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleiters, 
HR. Struye en De Bruyn. 

2e KAMER.- 23 oktober 1967. 

1° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- VERZWARING DOOR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK VAN DE DOOR 
DE POLITIERECHTBANK UITGESPROKEN 
STRAF. - EENPARIGHEID NIET VER
EIST. 

(1) Cass., 9 mei 1966 (Bt!ll. en PAsrc., 1966, 
I, 1145); raadpl. cass., 22 mei 1967 (.A?'?', oass., 
1967, blz. 1128). 

2° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BE
WIJSMIDDEL OPLEGT. - SOEVEREINE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH
TER. 

3° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN. 
- STRAFZAKEN. - W AARDE IN FEITE 
VAN DE OPEENVOLGENDE VERKLARIN
GEN VAN EEN GETUIGE DIE BUITEN 
EDE IS GEHOORD TIJDENS RET VOOR
ONDERZOEK EN ONDER EDE OP DE 
TERECHTZITTING. RECHTER DIE 
MEER GELOOF HECHT AAN DE EERSTE 
DAN AAN DE TWEEDE VERKLARING. -
WETTELIJKHEID. 

4° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- STRAFZAKEN. - BEWIJSKRAOHT VAN 
DE AKTEN. - MIDDEI, WAARBIJ AAN
GEVOERD WORDT DAT DE BESTREDEN 
BESLISSING DE BEWIJSKRAOHT MIS
KENT VAN EEN PROOES-VERBAAL VAN 
DE TERECHTZITTING, WAARIN DE VER
KLARING VAN EEN GETUIGE OPGETE
KEND IS. - RECHTER DIE DEZE VER
KLARING ALS NIET BEWIJSKRAOHTIG 
VERWERPT ZONDER EEN lVIET DE TER
MEN ERVAN ONVERENIGBARE UITLEG
GING TE GEVEN.- GEEN lVIISKENNING 
VAN DE BEWIJflKRACHT VAN RET PRO
CES-VERBAAL. 

5° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. MIDDEL WAARBIJ 
AANGEVOERD WORDT DAT DE REOHTER 
DE GEGEVENS VAN DE ZAAK OF VAN 
RET DOSSIER VERKEERD BEOORDEELD 
:S:EEFT. - HoF NIET BEVOEGD OM 
KENNIS ERVAN TE NElVIEN. 

1 o Om de doo1· de politie1·echtbanlc uitge
sprolcen st1·aj te ver·zwaren client de cor·-
1'ectionele 1'echtbarilc, 1'echtdoende in ha
ger beroep, niet met eenparigheid van 
stemmen uitspmalc te do en ( 1). (Wet 
van 18 juni 1869, art. 140; wet van 
4 september 1891, art. 2.) 

2° In st1•afzalcen, wannee1· de wet geen 
bijzonde1· bewijsmiddel oplegt, beoorcleelt 
de feitemechte1' soeve1·ein de bewijslcmcht 
van de hem ove1·gelegcle feitelijlce gege
vens (2). 

3o In stmfzalcen lean de rechter wettelijlc 
beslissen clat cle verlcla1·ing van een 
getuige, die tijdens het voo1•ondM·zoelc 
buiten ede is gehoord, geloofwaardiger 

(2) Cass., 10 april 1967 (Arr. cass., 1967, 
blz. 959). 
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is dan die welke doo'l' de getttige nadien 
is afgelegd op de te1'echtzitting, zelfs al 
was het ondm· ede ( 1). 

4° De bewijslc1·acht van een p1•oces-veTbaal 
van de terechtzitting, waarin de vm·lcla-
1'ing van een getuige is opgetelcend, wordt 
niet mislcend cloo1' de beslissing die deze 
ve1'lcla1'ing als niet bewijslcmchtig ver
werpt zonde1' een uitlegging e1·van te 
geven wellce met de te1·men m·van onver
enigbaar is (2). 

5° Het Hof is niet bevoegd om na te gaan 
of de rechteT de hem ove1·gelegde gegevens 
van de zaalc of van het dossie1' juist of 
ve1'7ceercl in feite heeft beoo?'deelcl (3). 
(Grondwet, art. 95.) 

(VAN BENEDEN, T. DUBOIS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 januari 1967 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 140 van de wet van 18 juni 
1869 op de rechterlijke organisatie, 174 
en 17 6 van het W etboek van strafvorde
ring, en van de rechten van de verdedi
ging, cloonlat het bestreden vonnis, waar
bij de beklaagde veroordeeld is, niet met 
eenparigheid van stemmen is gewezen en 
zulks in elk geval niet in zijn tekst is 
vermeld : 

Overwegende dat artikel 2 van de wet 
van 4 september 1891, luidens hetwelk 
het hof van beroep slechts met eenparig
heid van stemmen de straffen kan ver
zwaren die door de rechtbank van eerste 
aanleg tegen de beldaagde zijn uitge
sproke~l, niet van toepassing is wanneer 
de correctionele rechtbank rechtdoet in 
hoger beroep ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk vVetboek, 154 en 155 van 
het Wetboek van strafvordering, van 

(1) Cass., 20 juni 1966 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 1341) ; raadpl. cass., 23 januari 1967, 
twee arresten (A1'1'. oass., 1967, blz. 624); 
6 maart en 12 juni 1967 (ibid., 1967, blz. 841 
en 1243). 

de rechten der verdediging en van de 
bewijskracht der akten, cloo1·clat het be
streden vonnis, om de veroordeling van 
de beklaagde te gronden, tussen twee 
verklaringen van de politieagent Don
champs diens eenvoudig verslag als be
wijs kiest en niet het getuigenis onder 
ede ter terechtzitting, te1'wijl de eerste 
rechter, door hem tot dit getuigenis toe 
te laten, aangenomen had dat de pro
cessen-verbaal van de agent geen vol
doende bewijs waren : 

Overwegende dat in strafzaken, buiten 
het- hier niet aanwezige- geval waarin 
de wet een bijzonder bewijsmiddel op
legt, de rechter de gegevens waarop hij 
zijn overtuiging grondt, op soevereine 
wijze in feite beoordeelt; 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
« dat het getuigenis van de agent Don
champs, ter terechtzitting van 28 oktober 
1966 afgelegd, dit is bijna een jaar na 
het ongeval, volkomen in strijd is met 
zijn omstandige verklaring van 2 januari 
1966, zodat de rechtbank oordeelt het 
getuigenis niet in aanmerking te kunnen 
nemen "; 

Dat, gelet op deze gronden, de rechter 
wettelijk kon beslissen dat aan de eerste 
verklaring van de verbalisant nleer ge
loof moest worden gehecht dan aan die 
welke later, en zelfs onder ede, werd 
afgelegd; dat hij, door deze laatste af 
te wijzen, de bewoordingen ervan niet 
heeft kunnen schenden ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, van de rechten van de verdediging 
en van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk W etboek, cloo1'dat het 
bestreden vmmis, om de veroordeling van 
de bek;laagde te gronden, de situatieschets 
van het ongeval nr 351 die door de politic
agent Douchamps ter plaatse werd op
gemaakt en door de partijen gezamenlijk 
werd ondertekend, niet heeft in aanmer
king genomen, terwijl die schets aan
duidde dat de wagen van de burgerlijke 
partij op 2,10 meter van de rechterrand 
van de rijbaan stond, op beide rijstroken 
tegelijk, waaruit op tegenspraak een fou
tief maneuver bij het veranderen van 

(2) Cass., 8 maart 1965 (Bull. en PAsiC., 
1965, I, 699) ; raadpl. cass., 20 februari 1967 
(Arr. oass., 1967, blz. 769). 

(3) Cass., 23 januari 1967 (Arr. oass., 1967, 
blz. 624); 16 oktober 1967, sup1·a, blz. 230. 
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file bleek waarvoor verweerder aanspra
kelijk was : 

Overwegende dat de feitenrechter de 
bewijskracht van de hem overgelegde 
gegevens op soevereine wijze beoordeelt, 
zodat het Hof niet bevoegd is om na te 
gaan' of hij terecht sommige onder die 
gegevens vermocht in acht te nemen en 
andere te verwerpen ; 

Dat het middel niet gegrond is ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van de rechten van de ver
dediging, do01·dat het bestreden vonnis 
eiser veroordeeld heeft zonder diens ver
dediging te beantwoorden, volgens welke 
uit de 1net elkaar overeenstemmende 
gegevens van het dossier bleek dat op 
zijn minst het ongeval veroorzaakt had 
kunnen zijn door een foutief maneuver 
van de verweerder Dubois, te1'wijl alle 
gehoorde getuigen deze stelling beves
tigden : 

Overwegende dat eiser, tot staving 
van zijn stelling volgens welke het onge
val te wijten was aan een plotse en haakse 
verandering van file door verweerder, 
zich onder meer beriep op het getuigenis, 

, ter terechtzitting van 28 oktober 1966, 
van de verbalisant Douchamps die zijn 
verklaring van 2 januari 1966 gewijzigd 
had, waarin hij beweerde dat, in strijd 
1net wat eiser beweert, deze laatste in 
zijn eerste verklaring op het ogenblik 
van het ongeval een dergelijk maneuver 
niet had vermeld ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
deze conclusie op passende wijze beant
woordt door erop te wijzen dat << het ge
tuigenis van de agent Douchamps, ter 
terechtzitting van 28 oktober 1966 afge
legd, dit is bijna een jaar na het ongeval, 
yolkomen in strijd is met zijn omstandige 
verklaring van 2 januari 1966, zodat de 
rechtbank oordeelt het getuigenis niet 
in aanmerking te kunnen nemen » ; 

Dat het vonnis erop wijst dat « de 
plaats waar het voertuig van de burger
lijke partij beschadigd is, diens lezing 
van de feiten komt staven » en zodoe11de 
de reden opgeeft waarom het meent het 
getuigenis van Lejour niet in aanmerking 
te kunnen nemen, aangezien dit getuige
nis tegengesproken wordt door de loca
lisatie van de schade aan verweerders 
wagen; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat wat de beslissing 
over de strafvordering betreft, de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 

voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die rede11en, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

23 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1' en Ve1'slaggeve1', H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijlcluidende conclusie, H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleite1', H. Baudouin 
Le Clercq (van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

2e KAMER.- 23 oktober 1967. 

1° DAGVAARDING.- STRAFZAKEN.
DAGVAARDING OM OP EEN BEPAALDE 
DATUlVI VOOR DE POLITIEREOHTBANK 
TE VERSOHIJNEN.- GEEN AANDUIDJNG 
VAN DE KAJ>'i:ER VAN DEZE REOHTBANK. 
- GEVOLG VAN DE DAGVAARDING. 

2° DAGV AARDING.- STRAFZAKEN.
DAGVAARDING OM OP EEN BEPAALDE 
DATUM VOOR DE POLITIEREOHTBANK 
TE VERSOH;IJNEN. - GEEN AANDUJDJNG 
VAN DE KAMER VAN DE POLJTJEREOHT
BANK, WAARBJJ DE ZAAK AANHANGIG 
IS. - 0NREGELMATIGHEID DIE AAN DE 
BEKLAAGDE GEEN SCHADE HEEFT BE
ROKKEND. - NrETIGHEID DIE NIET 
KAN AANGENOMEN WORDEN. 

3° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN,- VERZET.- BESLISSING WAAR
BIJ DE KOSTEN ERVAN TEN LASTE VAN 
ElSER OP VERZET GELEGD WORDEN.
BESLISSING DAT HET VERSTEK AAN DE 
ElSER OP VERZET TE WIJTEN IS, -
WETTELIJKHEID. 

4° GRONDWET. - GELIJKHEID VAN 
DE BELGEN VOOR DE WET. - VEROOR
DELENDE BESLISSING GEGROND OP EEN 
FEITELIJKE OMSTANDIGHEID AFGELEID 
UIT HET BEROEP DAT DE BEKLAAGDE 
UITOEFENT EN DIE DOOR HEM WORDT 
GERELEVEERD, - GEEN SOHENDING 
VAN HET GRONDvVETTELIJK BEGINSEL. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - CoNOLUSIE VAN 
DE BEKLAAGDE VOOR DE REOHTER IN 
HOGER BEROEP.- RECHTER IN HOGER 
BEROEP DIE MET EIGEN REDENEN EN 
BIJ VERWIJZING NAAR DE REDENEN 
VAN DE EERSTE RECHTER ANTWOORDT. 
--'-- p ASSENDE EN ONDUBBELZINNIGE 
ANTWOORDEN. - REGELMATIG GEl\'1:0-
TIVEERDE BESLISSING. 
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6° INTERNATIONALE VERDRAGEN. 
- VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE 

RECHTEN VAN DE lliENS EN DE FUND A· 
MENTELE VRIJHEDEN. - RECHT VAN 
ELKE PERSOON OP EEN RECHTVAARDIGE 
BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK DOOR EEN 
ONPARTIJDIGE RECHTBANK. - Bos
WETBOEK. - 0MSTANDIGHEID DAT DIT 
WETBOEK BEPAALT DAT EEN DEEL VAN 

DE BIJ RET BOSWETBOEK GESTELDE 
GELDBOETEN VERDEELD WORDT TUS
SEN DE BEAMBTEN VAN RET BOSBE· 
HEER EN DE BOSWACHTERS, DIE HUN 
DIENST BEHOORLIJK HEBBEN VERVULD. 

- 0MSTANDIGHEID DIE NIET VAN DIE 
AARD IS DAT ZIJ AFBREUK DOET AAN 

RET RECHTVAARDIG EN ONPARTIJDIG 
KARAKTER VAN EEN VEROORDELING 
TOT EEN GELDBOETE, GEGROND OP EEN 
REGELMATIG DOOR EEN BOSWACHTER 
OPGEMAAKT PROCES-VERBAAL. 

1° De dagvaa1'!1ing gegeven om op een be
paalde datttm te ver·sehijnen voo1• de 
politiereehtbank die bestaat 1bit ve?·sehei
dene kwme1·s, hoewel zij de kame1· niet 
aanduirlt die van de zanlc lcennis gaat 
nemen, maalct deze zaalc bij de politie-
1'eehtbank aanhangig ( l) ; cle ctancltbicling 
van de lcame1· is geen essentieel element 
van de dagvaanling (2). 

2° De nietigheid die zou hmnen volgen 
1tit het feit, dctt een dagvaanling om te 
ve1·sehijnen voo1· een politie1·eehtbanlc 
met ve1·seheidene kame1·s niet aanduidt 
wellce kame1· van de zaalc moet lcennis ne
men, lean enlcel wm·den aangenornen als 
wo1·dt ger·eehtvaanligd clat de onregelrna
tigheid die volgt uit het ontbrelcen van 
deze ve1·rnelding de 1·eehten van de verde
dig7:ng heeft gesehonden (3). (Wetb. van 
burg. rechtsv., art. 173; Wetb. van 
strafv., art. 146.) 

3° De reehte1• die, 7'eehtdoende op een verzet, 
bij een soevereine beoo1•deling van de 
ornstandigheden die eigen z~jn aan het 
niet-ve1·sehijnen van cle belclaagde, be
slist dat het verstelc aan hem te wijten is, 
1·eehtvaardigt wettelij 7c de vM·oonleling 
van de belclaagde in de lcosten van het 
ve1·zet (4). (Grondwet, art. 95; Wetb. 
van strafv., art. 151 en 187.) 

4° De 1·eehter die een ver·oordeling grondt 
op een feitelijlce omstancligheid afge-

(1) Raadpl. cass., 26 september 1949 (Bull. 
en PAsiO., 1950, I, 29), 

(2) en (3) Raadpl. cass., 6 december 1965 
(Bull. en PASIC., 1966, I, 445) en noot; verg. 
cass., 5 februari 1966 (ibid., 1966; I, 728). 

leid uit het doo1' de belclaagde uitgeoe
fende beroep die door laatstg£noemcle 
in eonelttsie gerelevee1·d is, sehendt het 
grondwettelijlc beginsel niet waa1'in de 
gelijlcheid van de Belgen voor de wet 
wonlt gehuldigd (5). (Grondwet, art. 6.) 

5o Is 1·egelmatig met 1·edenen omkleed cle 
beslissing van de 1·eehte1' in hoger be1·oep 
die doo1' eigen Tedenen en bij ve1·w~jzing 
naa1• de niet stTijdige 1·edenen van de 
ee1·ste reehter· passend en onclubbelzinnig 
antwoonlt op de voo1· hem cloo1· cle be
lclaagcle genomen eonclusie (6). (Grand
wet, art. 97.) 

6o Uit de enige ornstancligheid, dat m·ti
kel 23 van het Boswetboelc bepaalt dat 
een deel van cle opbrengst van de gelcl
boeten wegens bosmisclrijven jaadijlcs 
als ve1·goecling venleelcl wonlt ondm· de 
beambten van het bosbeheer en de bos
wcwhte1'8, die hun dienst behoodijlc heb
ben vermtlcl, lean niet worden afgeleicl 
dat ellce ver·oonleling tot een geldboete 
wegens bosmisd1·ijven die cloo1• een 7'eeht
banlc geg1·oncl wonlt op een 7'egelnuttig 
clam· een boswaehte1· opgemaakt ]Jroces
verbaal nooclzakelijlc een sehending zott 
z~jn van de waa1·borgen vctstgelegcl in het 
Venlrag tot besehe1·ming van cle reehten 
van de mens en de j1mclamentele v1'ijhe
den, en onder meer van die k1·achtens 
wellce ellce pe1·soon 1·eeht heeft op een 
?'echtvaanlige behancleling vctn zijn zaalc 
cloo1' een onafhanlcelijke en onpartijclige 
rechtbanlc. (Wet van 13 mei 1955 tot 
goedkeuring van het Verdrag van de 
rechten van de 1nens en de ftmdamen
tele vrijheden, getekend te Rome op 
4 november 1950 ; art. 6 van bedoeld 
verdrag.) 

(WEBER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
VO!mis, op 25 februari 1967 in hager be
roep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 

(4) Verg. cass., 3 juni 1954 (Bull. en PASIC., 
1954, I, 844) ; raadpl. cass., 13 november 1961 
(ibid., 1962, I, 308). 

(5) Raadpl. cass., 3 mei 1965 (Bttll. en 
PAsiC., 1965, I, 924). 

(6) Oass., 26 september 1966 (Arr. cass., 
1967, blz. 104). 
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de schending van de artikelen 6 en 97 
van de Grondwet, cloo7·dat het beroepen 
vonnis er onder meer op wijst dat eiser 
zijn verzet hierop gegrond heeft dat de 
dagvaarding, die hem voor 20 oktober 
1966 werd betekend, hem verzocht voor 
de Politierechtbank van het kanton Brus
sel, op het J ustitiepaleis, te verschijnen, 
zonder nader te bepalen voor welke van 
de aldaar zitting houdende drie kamers 
van deze rechtbank hij gedagvaard werd 
om te verschijnen; dat hij beweert dat 
dit gebrek aan nauwkeurigheid zijn niet
verschijnen rechtvaardigt en dat eiser, 
die zegt " dat hij een geregeld bezoeker 
van het gerechtsgebouw is ,, zeer weinig 
tijd zou hebben verloren met het vinden 
van de rechtszaal, zodat de kosten van 
het verzet terecht ten laste van eiser 
zijn gelaten, teTwijl eiser in zijn conclusie 
voor de rechter in hager beroep, waarin 
de gronden van zijn akte van verzet van 
2 december 1966 en die van zijn voor de 
eerste rechter genomen conclusie in hem 
geheel zijn overgenomen, beweerde dat 
een dagvaarding om voor de Politie
rechtbank van het kaJlton Brussel te 
verschijnen zo vaag is dat een beklaagde, 
zelfs al is hij een geregeld bezoeker van 
het Justitiepaleis, onmogelijk kan uit
maken voor welke rechtbank hij gedag
vaard is om te verschijnen, daar de 
Politierechtbank te Brussel, plaatselijk 
bevoegd over het kanton Brussel, uit 
vijf kamers bestaat waarvan drie tegelijk 
zitting houden in drie verschillende loka
len op twee verdiepingen van het J ustitie
paleis te Brussel ; met bedoelde dagvaar
ding die dag en uur precies aangaf, eiser 
onmogelijk tegelijkertijd in drie ver
schillende lokalen kon verschijnen of zich 
aldaar doen vertegenwoordigen ; dienten
gevolge zijn niet-verschijnen door de 
onduidelijke redactie van het exploot van 
rechtsingang was gerechtvaardigd ; het 
verstek hem niet kon worden toegeschre
ven en de kosten van de aanvankelijke 
bij verstek gevolgde procedure bijgevolg 
ten onrechte ten laste van eiser waren 
gebracht door de eerste rechters, recht
doende op het verzet, evenals door de 
rechter in hager beroep ; de motivering 
van het bestreden vonnis het grondwette
lijk beginsel van de gelijkheid der Belgen 
voor de wet schendt, doordat met deze 
motivering aan de regels van het straf
proces een min of meer beperkende of 
uitbreidende uitlegging wordt gegeven 
naargelang ze op rechtsonderhorigen toe
gepast worden die in verschillende mate 
vertrouwd zijn met de lokalen waar recht 
gesproken wordt ; de motivering van de 

rechter in hager beroep eiser verwijt 
niet in persoon of bij een of meer voor het 
proces gemachtigden de inleiding van zijn 
zaak in de drie lokalen van de Politie
rechtbank te Brussel gelijktijdig te heb
ben geverifieerd, zodat aldus in rechte 
impliciet beslist wordt dat een enkele 
dagvaarding om op een bepaalde dag en 
uur voor een rechtbank te verschijnen 
voor een rechtsOJlderhorige een verplich
ting tot gelijktijdige aanwezigheid in 
drie verschillende rechtszalen ii1sluit ; de 
rechter in hager beroep impliciet beslist 
dat die verplichting welke de regels van 
het strafproces te buiten gaat nochtans 
slechts voor de geregelde bezoekers van 
het gerechtsgebouw geldt ; deze onwette
lijk en met de hoofdbeginselen van het 
strafrecht strijdige motivering gelijkstaat 
met ontstentenis van de bij artikel 97 
der Grondwet voorgeschreven redenge
ving : 

Overwegende dat een verstekvonnis 
van 20 oktober 1966 eiser veroordeeld 
heeft op de hem gegeven dagvaarding 
om die dag voor de Politierechtbank te 
Brussel die uit verscheidene kamers be
staat, te verschijnen, zonder aan te geven 
welke kamer van de zaak moest kennis 
nemen; 

Overwegende dat de zaak bij die recht
bank aldus op geldige wijze aanhangig 
is gemaakt; dat het aanduiden van de 
kamer immers geen hoofdbestanddeel van 
de dagvaarding is en dat de nietigheid 
ervan slechts zou kcmnen worden aan
genomen indien eiser aantoonde dat de 
uit het ontbreken van die aanduiding 
volgende onregelmatigheid afbreuk had 
gedaan aan de rechten van de verdedi
ging; 

Overwegende dat, blijkens het exploot 
van verzet en de conclusies door eiser 
genomen zowel voor de politierechtbank 
waarbij dit verzet aangebracht was, als 
voor de correctionele rechtbank, recht
doende in hager beroep, eiser zodanige 
nietigheid niet heeft ingeroepen; dat hij 
die onregehnatigheid slechts heeft aan
gevoerd om te beweren dat zijn niet-ver
schijnen voor de politierechter hem niet 
kon worden aangerekend en dat de kosten 
van zijn verzet dus ten laste van de Staat 
moesten blijven; dat het daarentegen 
zijn uitdrukkelijk voornemen was op zijn 
verzet te verschijnen om zijn verdediging 
ten grande te doen gelden ; 

Overwegende dat het verzet van eiser 
ontvangen is en dat deze zich werkelijk 
en zonder voorbehoud ten grande heeft 
verdedigd; 
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Overwegende dat, na een juiste orn
schrijving te hebben gegeven van het tot 
de kosten van het verzet beperkte onder
werp van de verdediging, door eiser afge-
1eid uit het ontbreken van de aanduiding 
van de m.et de kennisnerning der zaak 
bc1aste karner van de po1itierechtbank, 
het bestreden vonnis erop wijst dat voor 
eiser in hoger beroep (thans eiser), die 
naar zijn zeggen " een gerege1d bezoeker 
van het gerechtsgebouw is, een verificatie 
zeer weinig tijd zou hebben in bes1ag 
genon1.en, zodat de kosten van het verzet 
terecht te zijnen 1aste zijn ge1aten " ; 

Overwegende dat het vonnis aldus, 
door een soevereine beoordeling van de 
ornstandigheden van eisers verstek voor 
de politierechter, wettelijk heeft kunnen 
bes1issen dat dit verstek aan eiser te wij
ten was en dus de in het middel verrne1de 
bepalingen van de Grondwet niet heeft 
geschonden ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genom.en; 

Over het tweede middel, afge1eid nit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet en van de wet van 13 mei 1955 hou
dende goedkeuring van hct Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamente1e vrijheden, inzonder
heid van de artikelen 5, 6 en 7 ervan, 
doonlat het bestreden vonnis vermeldt 
dat door eiser het beroepen vonnis ver
weten wordt te beweren dat hij noch 
de feiten noch de procedure betwist, of
schoon hij in zijn conclusie voor de eerste 
rechter erkend had dat de Vossendreef 
waar hij te paard doorreed, voorzien was 
van een bord cc private weg, niet voor 
ruiters " en, zoals de beroepen beslissing 
er terecht op wijst, de overwegingen 
van appellant vreemd zijn aan het voor
werp zelf van het geding, te weten het 
misdrijf te paard gereden te hebben bui
ten de gewone wegen, tenvijl, ee1·ste oncle?'
deel, deze motivering op een onvolle
dige en niet-passende wijze, dus met 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, antwoordt op eisers stelling voor 
de eerste rechter, bij wie zijn verzet aan
hangig was, alsook voor de rechter in 
hoger beroep, en volgens well;;:e de Vossen
dreef op het grondgebied van het aan 
de Staat toebehorende Zonienbos ligt, 
en dit bos, dat deel uitmaakt van het 
privaat domein van de Staat, sedert on
heuglijke tijden door de Staat ter be
schikking van het publiek is gesteld en 
het opschrift cc private weg >> het publiek 
in verwarring kan brengen omtrent het 
openbaar of privaat karakter van sorn
rnige wegen; tweede onde1'deel, eiser even-

eens stelde, zonder dat de eerste noch 
de tweede rechter op dit rniddel ant
woordden, dat artikel 23 van het Bos
wetboek van 19 december 1854 de onpar
tijdigheid van de boswachters verdacht 
maakt, daar dezen een rechtstreeks be
lang hebben bij het vaststellen van zoge
uaamde wetsovertredingen door onschul
dige wandelaars ; de feitenrechter het 
proces-verbaal van 30 augustus 1966, 
ondertekend door Frans Vandecraen, 
niet uit het debat heeft geweerd en aldus 
afbreulc heeft gedaan aan de onpartijdig
heid en rechtvaardigheid van het geding, 
zoals de wet van 13 mei 1955 het wil, 
door ten laste van eiser, als enig bewijs 
van het misdrijf, te laten gelden een 
proces-verbaal dat eenzijdig is opgemaakt 
door een ambtenaar die bij eisers veroor
deling een rechtstreeks en geldelijk belang 
heeft : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser, die vervolgd 
is om met overtreding van artikel 166 
van het Boswetboek buiten de gewone 
wegen in het aan de Staat toebehorend 
Zoniiinbos, te paard te hebben gereden, 
in zijn conc1usie beweerde niet buiteu 
een gewone baan of weg te hebben gere
den; 

Dat hij, tot staving van dit verweer, 
tege1ijk aanvoerde dat de plaats van de 
feiten in het Zonienbos, privaat dornein 
van de Staat, ligt; dat het gedeelte van 
de dreef dat hij opreed, van een bord 
voorzien was cc private weg, uiet voor 
ruiters >> ; dat het Zonienbos sedert on
heuglijke tijden door de Staat ter be
schikking van het publiek is gesteld en 
het opschrift cc private weg >> het publiek 
in verwarring kan brengen omtrent het 
openbaar of privaat karakter van sorn
mige wegen; 

Overwegende dat, wanueer het vonnis 
er op wijst dat eiser erkend heeft dat de 
VossendJ:eef, waar hij te paard doorreed, 
voorzien was van een bord cc private 
weg, niet voor ruiters "• het imp1iciet 
vaststelt dat de aangevoerde rnogelijk
heid van vergissing voor het publiek in 
elk geva1 uitges1oten was voor eiser die 
een ruiter was, en aldus passend ant
woordt op de verdediging, door 1aatst
genoemde afge1eid uit het feit dat het bos, 
privaat domein van de Staat, ter be
schikking van het cc publiek >> is gesteld 
en het opschrift cc private weg >> derhalve 
voor het publiek een dubbelzinnig karak
ter vertoont ; 

Dat dit onderdeel van het rnidde1 niet 
kan worden aangenornen ; 
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vVat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser, in zijn verzoek 
om het proces-verbaal van 30 augustus 
1966 uit het debat te weren, bij conclusie 
aanvoerde « dat artikel 23 van het Bos
wetboek van 19 december 1854 de onpar
tijdigheid van de boswachters verdacht 
maakt, daar dezen een rechtstreeks gel
delijk belang hebben bij het vaststellen 
van zogenaamde wetsovertredingen door 
onschuldige wandelaars '' ; 

Overwegende dat niet blijkt dat eiser 
overeenkomstig artikel 138 van de wet 
van 19 december 1854 de vermeldingen 
van het proces-verbaal betreffende de 
vaststellingen die de boswachter te zijnen 
laste heeft gedaan, van valsheid heeft 
beticht, nocli dat hij voor de feiten
rechter zelfs beweerd heeft dat die vast
stellingen feitelijk onjuist waren en dat 
hij persoonlijk het slachtoffer was ge
weest van een onwettig optreden van de 
verbaliserende boswachter; 

Overwegende enerzijds dat het bestre
den vonnis erop wijst dat eisers over
wegingen « vreemd zijn aan het voorwerp 
zelf van het geding, te weten het misdrijf 
te paard gereden te hebben buiten de 
gewone wegen "• en zodoende passend 
antwoordt op de in het middel aange-. 
voerde conclusie ; 

Overwegende anderzijds dat nit de 
enige omstandigheid dat artikel 23 van 
het Boswetboek bepaalt dat de opbrengst 
van de geldboeten wegens bosmisdrijven, 
na aftrek van de aldaar vermelde kosten 
van vervolging en invordering, jaar
lijks als vergoeding wordt verdeeld on
der de· beambten en boswachters die 
htm dienst behoorlijk hebben gedaan, niet 
kan worden afgeleid dat elke veroordeli.ng 
tot geldboete wegens bosmisdrijf, door 
een rechtbank op een regelmatig proces
verbaal van een boswachter gegrond, 
noodzakelijk de waarborgen miskent die 
bij de in het middel vermelde artikelen 
van het Verdrag tot bescl].erming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden voorzien zijn, inzonderheid de 
vrijheden bepaald bij artikel 6, luidens 
hetwelk elke persoon recht heeft op een 
rechtvaardige behandeling van zijn zaak 
door een onafhankelijke en onpartijdige 
rechtbank; 

Dat in dat opzich!; het middel naar 
recht faalt ; 

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

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

23 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Trousse. - Gelijkluiclende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KA.MER.- 23 oktober 1967. 

1° ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL 
DAT UITSLUITEND AAN EEN DERDE TE 
WIJTEN IS. - VERBOD DE SCHADEVER
GOEDING EN DE FORFAITAIRE VERGOE
DINGEN TE CUJ\'IULEREN. - DRAAG
WIJDTE VAN DIT VERBOD. 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - VooRZIENING VAN DE VER
ZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE, TUSSEN
KOJ\'IENDE PARTIJ. ----" VoORZIENING 
GERICHT TEGEN DE BURGERLIJKE PAR
TIJEN ALLEEN. - BETEKENING VAN 
DE VOORZIENING AAN HET OPENBAAR 
l\'IINISTERIE EN AAN DE BEKLAAGDE. 
- KoSTEN VAN DEZE BETEKENING 
DIENEN TEN LASTE VAN DE TUSSEN
KOJ\'IENDE PARTIJ TE WORDEN GELATEN, 
ZELFS INDIEN DE VOORZIENING INGE
WILLIGD WORDT. 

1o Artikel 19, lid 4, van de gecoih·dineenle 
wetten op de vergoecling van de schaae 
vooTtsp1·uitencle uit cle a1·beiclsongevallen, 
nam· luicl waaTvan de schadeve?·goe
cling niet samengevoegcl woTclt met de 
fo?·faitaiTe veTgoeclingen, ve1·bieclt vooT 
clezelfde schacle of vooT een gecleelte e1·van 
schacleve?·goecling volgens het gemene 
1·echt samen toe te kennen met de bij 
becloelcle wetten vooTgescMeven fo?·fai. 
tai1·e veTgoedingen (1); uit de samen
voeging van de ondM·scheiclen bepalingen 
van hetzelfde aTtikel volgt clat ingeval 
een ongeval uitsluitend aan een rlMcle 
te wijten is, het slachtofjeT of zijn 1'echt
hebbenden nooit meeT clan het hoogste 
van de twee bed1·agen kunnen ve1·k1·ij gen 
die hun hetzij in cle wettelijlce 1·egeling 
van rle fo?·faitaiTe schaclevergoecling het
zij in de gemeenTechtelijlce Tegeling ter 

(1) Cass., 22 januari 1960 (Bull. en PAsiC., 
1960, I, 580) en 6 februari 1967 (An·. cass., 
1967, blz. 704). 
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ve1·goecling van clezelfcle schacle kunnen 
worden toegekend (1). 

2° vVanneer cle verzeke1·aa1' van de be
lclaagcle, tussenkonwncle partij, ve1·klaa1·d 
heeft een voorziening in te stellen tegen 
de beslissing over de ?'echtsvm·cleringen 
van de burge1·lijke pm·tijen, en niet
temin zijn voorziening !weft betekend 
aan het openbaa1• ministe~·ie en cle be
klaagcle, partijen tegen wie de voor
ziening niet ge~·icht was, moeten de leas
ten van cleze betelceningen te zijnen laste 
wm·den gelaten, zelfs zo de voorziening 
ingewilligcl wm·dt (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « VERZEKE
RINGSKAS VAN DE FEDERALE BELGISOHE 

0 0 OPERATIE VE VENNOOTSOHAP », 
T. MINNE, DE EOHTGENOTEN JAOQUE
J\iART-LATINIS, NAAMLOZE VERZEKE
RINGSl\iAATSOHAPPIJ \VINTERTHUR EN 
GEl\iEENTE LODELINSART.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 maart 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat eiseres verklaard 
heeft zich in cassatie te voorzion tegen 
alle bepalingen van het arrest; dat dit 
arrest uitspraak doet op het oorspronke
lijk hager beroep van eiseres, vrijwillig 
tussengekomen partij als verzekeraarster 
van de burgerlijke aansprakelijkheid van 
de beklaagde, en op de incidentele beroe
pen van de burgerlijke partijen Augustin 
Minne en de echtgenoten J acquemart
Latinis, respeotievelijk handelende als 
voogd en pleegvoogden van de minder
jarige kinderen van het slaohtoffer; 

I. In zover de voorziening gerioht wordt 
tegen de beslissing op de rechtsvorderin
gen van de burgerlijke partijen die inoi
denteel beroep hebben ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de sohen
ding van de artikelen 1, 4, 19, inzonder
heid lid 4, van de bij koninklijk besluit 
van 28 september 1931 geooiirdineerde 
wetten op de vergoeding van de sohade 
voortspruitende uit de arbeidsongevallen, 

(1) Raadpl. cass., 6 februari 1967, in de 
vorige noot aangehaald, en Rep. p1·at. dr. 
belge, Complement, yo Accidents du t1·avail, 
nrs 769 en volg., bijzonder nr• 774 en 782. 

zoals gewijzigd bij de besluitwet van 
9 juni 1945 en bij de wetten van 10 juli 
1951, 16 maart 1954 en ll juni 1964, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, doorclat het be
streden arrest, na te hebben verklaard 
dat de dood van de vader, wijlen Jean 
Baptiste Deleon, hoewel van zijn ouder
lijke macht ontzet, voor zijn minderja
rige kinderen een sohade heeft meege
bracht, te wijten aan het verlies van hun 
reoht op een finanoiele hulp ten laste van 
hun ouders, deze schade naar billijkheid 
op een globaal bedrag van 280.000 frank 
schat en, na te hebben vastgesteld ener
zijds dat de verzekeringsmaatschappij 
Winterthur, met toepassing van de wet
ten op de vergoeding van de sohade 
uit arbeidsongevallen, aan voormelde 
minderjarige kinderen wegens de dood 
van hun vader vergoedingen tot een 
totaal bedrag van 340.000 frank gestort 
heeft en anderzijds dat, hoewel de ge
me enreoh t elij ke vergoeding van 
280.000 frank bijgevolg geheel aan de 
vemwotsohap Winterthur moest worden 
toegekend, deze laatste zich ertoe be
perkt de bevestiging te vragen van het 
beroepen vonnis waarbij haar een ver
goeding van 180.000 frank was toege
kend, zodat zij geacht wordt afstand te 
doen van het verschil (280.000 frank -
180.000 frank) dit is 100.000 frank, be
slist dat dit bedrag van 100.000 frank 
aan de minderjarige kinderen toekomt, 
dientengevolge eiseres veroordeelt om 
aan de burgerlijke partijen een totaal 
bedrag van 100.000 frank te betalen en 
voor het overige de tegen haar door de 
eerste rechter uitgesproken veroordelin
gen tot betaling van 180.000 frank scha
devergoeding aan de burgerlijke partij 
Winterthur, bevestigt, terwijl, door te 
beslissen dat het bedrag van 100.000 fr. 
waarvan de verzekeraar voor arbeids
ongevallen afstand had gedaan, aan de 
kinderen van het slachtoffer toekomt, het 
bestreden arrest het beginsel miskend 
heeft volgens hetwelk de schadevergoe
ding niet samengevoegd wordt met de 
vergoeding toegekend bij de gecoordi
neerde wetten op de vergoeding van de 
schade uit arbeidsongevallen : 

Overwegende dat het middel het arrest 
slechts bestrijdt in zover het eiseres ver
oordeelt om aan de burgerlijke partijen 

(2) Raadpl. cass., 11 mei 1964 (Bull. en 
PAsrc., 1964, I, 962) en 6 februari 1967 (A1·1·. 
cass., 1967, blz. 702); 11 september 1967, 
supra, blz. 43. 
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Augustin Minne, enerzijds, de echtgeno
ten ,J acquemart-Latinis anderzijds een 
bedrag van 100.000 frank te betalen, dat 
onder de vier levende kinderen gelijkelijk 
moet worden verdeeld ; 

Overwegende · dat uit het arrest blijkt 
dat, ter verantwoording van deze aan
vullende schadeloosstelling als vergoeding 
van de materiele schade die de kinderen 
geleden hebben tijdens de periode tussen 
de dag van het dodelijk ongeval van 
hun vader en de achttiende verjaardag 
van elk hunner, het arrest hierop stetmt: 
I 0 dat het ongeval heeft plaatsgehad 
op de weg van of naar het werk en de 
verzekeraar voor arbeidsongevallen van 
de werkgever van het slachtoffer, de 
burgerlijke partij, de maatschappij Win
terthur, dan ook overeenkomstig de wet 
het bedrag van 340.209 frank heeft be
taald als forfaitaire vergoeding van de 
bedoelde materiele schade en dat die 
burgerlijke partij aldus in de rechten van 
de kinderen treedt " ten belope van de 
door haar uitbetaalde bedragen, maar 
zonder meer te kunnen l<rijgen dan de 
vergoedingen die door de aanrichter van 
de scl:lade verschuldigd is en die berekend 
wordt op grond van de bepalingen van 
het gemeen recht » ; 2° dat de volgens 
het gemeen recht vastgestelde vergoeding 
dezelfde schade gedurende dezelfde pe
riode dekt en 280.000 frank bedraagt; 
dat aldus deze vergoeding, waarvan het 
bedrag lager is dan de wettelijke uitke
ringen van de verzekeraar voor arbeids
ongevallen, geheel aan deze laatste zou 
moeten worden toegekend, maar dat " de 
eerste rechter aan de verzekeraar arbeids
ongevallen slechts 180.000 frank heeft 
toegekend en deze zich ertoe beperkt 
heeft bevestiging te vragen van die toe
kenning, waaruit volgt dat i;n hoger be
roep " Winterthur » moet worden geacht 
af te zien van het verschil waarop ze had 
kmmen aanspraak maken >> ; 3° dat dit 
verschil van 100.000 frank aan de be
doelde minderjarigen toekomt ; 

Overwegende dat dientengevolge het 
arrest eiseres veroordeelt om dit bedrag 
aan de voormelde burgerlijke partijen, 
handelende qualitate qua, te betalen ; 

Overwegende dat luidens artikel 19, 
lid 4, van de gecoordineerde wetten be
treffende de vergoeding van de schade 
uit arbeidsongevallen de schadevergoe
ding niet samengevoegd wordt met de bij 
deze wet toegekende vergoedingen ; 

Overwegende dat het verbod om ge
meenrechtelijke schadevergoeding en de 
bij de voornoemde wet voorgeschreven 
forfaitaire vergoeding samen te voegen 

geldt zodra die schadevergoeding dezelfde 
schade betreft als die welke door de for
faitaire schadevergoeding moet worden 
gedekt ; dat uit de samenvoeging van de 
verscheidene bepalingen van bedoeld ar
tikell9 volgt dat wanneer voor het onge
val uitsluitend die derde aansprakelijk 
is, het slachtoffer of zijn rechthebbenden 
nooit meer dan het hoogste van de twee 
bedragen kmmen verkrijgen die hun, het
zij in de wettelijke regeling van de for
faitaire schadevergoeding hetzij in de 
gemeenrechtelijke regeling, ter vergoe
ding van dezelfde schade kunnen worden 
toegekend; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvorderingen van de naamloze 
vennootschap Winterthur en de gemeente 
Lodelinsart : 

Overwegende dat eiseres geen middel 
aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch slechts in zover het eise
res veroordeelt tot betaling van 
75.000 frank aan de burgerlijke partij 
Minne, qualitate q1ta, en 25.000 frank aan 
de burgerlijke partijen, de echtgenoten 
J acquemart-Latinis, qualitate qua, en het 
beslist over de kosten van de burgerlijke 
rechtsvorderingen in hoger beroep ; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; beveelt 
dat de kosten van de betokening van 
de voorziening aan het openbaar ministe
rie en aan de beklaagde, tegen welke 
partijen de voorziening niet is gericht, 
ten laste van eiseres zullen blijven; ver
oordeelt eiseres in de kosteri van haar 
voorziening tegen de vennootschap Win
terthur en tegen het gemeentebestuur 
van Lodelinsart, veroordeelt haar in drie 
vierden van de overige kosten en veroor
deelt de voormelde burgerlijke partijen, 
qualitate qua, in het overige vierde; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

23 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1", 
H. Perrichon. - Gelijkluidende concl1tsie, 
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleiter, 
H; Ansiaux. 
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26 KA.JVIER.- 23 oktober 1967. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING.
HOGER BEROEP. - BEKLAAGDE DIE 
ENKEL HET LAATSTE WOORD HEEFT ALS 
HIJ HET VRAAGT. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - STRAF
VORDERING. - HOGER BEROEP. -
MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE 
BEKLAAGDE, NA HET PLEIDOOI VAN 
ZIJN RAADSMAN, NIET UITGENODIGD 
WERD « ZIJN VERDEDIGING AAN TE 
VULLEN "· - GEEN SOHENDING VAN DE 
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. -MID
DEL W AARBIJ EEN GEBREK AAN ANT
WOORD OP EEN OP VERMOEDENS GE· 
GROND VERWEER WORDT AANGEVOERD. 
- BESLISSING DIE DE RED EN AAN
GEEFT W AAROM DEZE VERMOEDENS HET 
TEN LASTE VAN DE BEKLAAGDE GE
LEGDE JVIISDRIJF NIET UITSLUITEN. -
MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERJVIIJN.- STRAFZAKEN.- BURGER
LIJKE REOHTSVORDERING. - ARREST 
DAT NIET BESLIST OVER EEN BEVOEGD
HEIDSGESOHIL EN ZIOH ERTOE BEPERKT 
EEN VOORLOPIGE VERGOEDING TOE TE 
KENNEN EN EEN DESKUNDIGENONDER· 
ZOEK TE BEVELEN. - VOORZIENING 
VOOR DE EINDBESLISSING. - NIET· 
ONTV ANKELIJKHEID. 

1° V oo1• de 1·echter in hager beroep moet 
de beklaagde enkel het laatste woord 
hebben, zo hij het vraagt. (Impliciete 
oplossing) (1). (Wetb. van strafv., 
art. 210.) 

2° De 1·echten van de verdediging worden 
niet geschonden door de rechter in hager 
beroep die aan de beklaagde, na het 
pleidooi van diens 1·aaasman, niet ge
vraagd heeft of hij << zijn verdediging 
wou aanvullen >> (2). 

3° Mist feitelijke grondslag het middel 
waarbij een gebrek aan antwoord op 

(1) Cass., 10 en 31 oktober 1966 (Arr. cass., 
1967, blz. 194 en 306). 

(2) Raadpl. cass., 22 januari 1962 (Bull. 

een op vermoedens gegrond V61"Wee1· aan
gevoerd wordt, wannee1· de beslissing de 
1·eden aangeeft waarom deze vermoedens 
het ten laste van de beklaagde gelegcle 
misdrijf niet uitshdten. 

4° Is niet ontvankelijk de voorziening inge
steld v66r de eindbeslissing tegen de 
beslissing die op de burgerlijke rechts
vorde1·ing geen uitspraak doet over een 
bevoegdheidsgeschil en zich ertoe bepe1·kt 
een p1·ovisionele VM'goeaing toe te kennen 
en een deskundigenonderzoek te beve
len (3). (Wetb. van strafv., art. 416.) 

(MOSBEUX, T. HANSEZ, BEEOKMANS EN 
NAAMLOZE VENNOOTSOHAP <<LA OON
OORDE DE PARIS>>; NANSEZ, T. BEECK
MANS EN MOSBEUX.) 

ARRES'T'. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 maart 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

I. Op de cassatievoorziening van Mos
beux: 

a) als beklaagde : 

I 0 In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de straf
vordering die tegen eiser is ingesteld : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten van de ver
dediging, dom·dat eiser na. het pleidooi 
van zijn raadsman niet verzocbt werd 
zijn verdediging aan te vullen : 

Overwegende dat geen enkele wets
bepaling het hof van beroep verplicht 
aan de beklaagde te vragen of hij zijn 
verdediging wil aanvullen, nadat zijn 
middelen door zijn raadsman zijn uiteen
gezet; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
het gemis van een passend antwoord op 
eisers conclusie, waa:r:bij deze voor het 
hof van beroep beweerd heeft dat de 
medebeklaagde Hansez geheel aansprake
lijk was voor het ongeval, uitsluitend op 
grond van een geheel van bepaalde en 

en P.asrc., 1962, I, 603); 5 december 1966 
(A1·1·. cass., 1967, blz. 439). 

(3) Cass., 18 september 1967, supra, blz. 87. 
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met elkaar overeenstemmende omstan
digheden, en zulks onafhankelijk van de 
fouten waarop de gerechtelijke deskun
dige gewezen heeft, en het arrest dit 
middel niet beantwoordt, oordelende dat 
eiser de aansprakelijkheid van de mede
beklaagde op het verslag van de gerech
telijke deskundige grondt, om daarna 
de doeltreffendheid van dit verslag, wat 
hem betreft, te ontkennen : 

Overwegende dat het arrest als ant
woord op eisers uiteenzetting stelt dat 
« de beklaagde Mosbeux hoofdzakelijk 
wil bewijzen dat Hansez de bocht gemist 
heeft en de middenlijn van de weg heeft 
overschreden " ; dat, om tot dit besluit 
te komen, het noodzakelijk de gevolg
trekkingen van de desktmdige moet aan
nemen hoewel het die betwist, wat hem 
betreft, met name door aan te voeren 
dat de plaats van de wagens bij benade
ring is aangeduid ; dat voor Mosbeux 
weliswaar « uit een geheel van bepaalde 
en met elkaar overeenstemmende ver
moedens volgt " dat Hansez de midden
lijn overschreden heeft, maar dat, door 
het enkele feit dat het ongeval zich om
trent het midden van de rijbaan heeft 
voorgedaan, even duidelijk bewezen is 
dat Mosbeux noch uiterst rechts noch 
zelfs rechts op de rijbaan reed; dat, on
clanks de onregelmatige en foutieve plaats 
van Hansez, hij nochtans een aanrijding 
had kunnen vermijden, daar zijn rijstrook 
ter plaatse van het ongeval vier meter 
breed is ; dat zonder de fout van Mosbeux 
er dus geen ongeval en geen schade zou 
zijn geweest ; 

Dat het arrest zodoende acht heeft 
gesh:tgen op het door eiser aangevoerde 
« geheel van bepaalde en met elkaar over
eenstemmende vermoedens " en de reden 
opgeeft waarom het acht dat deze de 
gevolgtrekkingen van de gerechtelijke 
deskundige niet uitsluiten en niet als 
bewijs kunnen gelden van de uitsluitende 
fout van de medebeklaagde Hansez, 
maar eiser voor een deel aansprakelijk 
laten voor het ongeval ; 

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; 

2° In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering die tegen eiser is 
ingesteld door de verweerster, de maat-
schappij « La Concorde de Paris >> : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

3° In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvorderingen die tegen eiser 
zijn ingesteld door de verweerders Hansez 
en Beeckmans : 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt aan de verweerders een provi
sionele vergoeding toe te kennen en voor 
het overige het beroepen vonnis beves
tigt in zover het geneeskundige onder
zoeken beveelt ; 

Dat die beslissing geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het Wet
bock van strafvordering en dat ze even
min uitspraak doet over een bevoegd
heidsgeschil ; 

Dat de voorziening ,,oorbarig is en 
derhalve niet-ontvankelijk ; 

b) als burgerlijke partij : 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt aan eiser een provisionele ver
goeding toe te kennen en voor het overige 
een deshmdig onderzoek beveelt ; 

Dat deze beslissing geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het Wet
bock van strafvordering, en evenmin 
uitspraak doet over een bevoegdheids
geschil; 

Dat de voorziening voorbarig is en 
derhalve niet-ontvankelijk; 

II. Op de cassatievoorziening van Han
sez : 

l 0 In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de straf
vordering 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 ; 

2° In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op:de burgerlijke 
rechtsvorderingen die tegen eiser zijn 
ingesteld door de verweerders Mosbeux 
en Beeckmans en tegen de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering van eiser 
tegen de verweerder Mosbeux : 

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
afstand te doen van zijn voorziening; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening van eiser Hansez 
in zover ze gericht wordt tegen de be
slissing op de burgerlijke rechtsvorde
ringen die tegen hem en door hem zijn 
ingesteld ; verwerpt de voorziening van 
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eiser Hansez voor het overige ; verwerpt 
de voorziening van eiser Mosbeux; ver
oordeelt elke eiser in de kosten van zijn 
voorziening, en eiser Hansez in de kosten 
van de afstand. 

23 oktober 1967. - 2 8 kamer. -
Voo1·zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nmnend voorzitter. V e1•slaggever, 
H. Trousse. - Gelijlcluidencle eonelusie, 
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleiter, 
H. Philips. 

28 KAMER.- 23 oktober 1967. 

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ONOP
ZETTELIJK DODEN. - GEBREK 
AAN VOORUITZICHT OF VOORZORG. -
BEGRIP. 

E1· is gebrelc aan vooruitzieht of vooizo1·g 
in de zin van artikel 418 van het Stmf
wetboek en clientengevolge bestaat e1· 
een fout, wanneer degene clie onopzet
telijlc cloodt of onopzettelijlc een letsel 
toeb1•engt nagelaten heeft een mogelijlc
heid, cUe hij moest vooTzien, in aanmer
lcing te nemen (1); inzalce ve1·kee1•songe
vallen bepe1·lct zieh het gebTek aan voor
·uitzieht of voo1·zorg niet tot de niet
inaehtneming van de voo1•seh1-iften van 
het veTlceeTs1·eglement (2). 

(DELCAJ\IIBE, T. DE ECHTGENOTEN 
CASTIAUX EN BALSAUX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 maart 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 418 en 419 van 
het Strafwetboek, 17 en 21 van het weg
verkeersbesluit en 97 van de Grondwet, 
doo1·dat, ee1·ste onde1•deel, het bestreden 
arrest vastgesteld heeft dat eiser een 
fout heeft begaan die het in de artike
len 418 en 419 van het Strafwetboek 
vermelde gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg oplevert, daar hij geen blijk 

(1) Cass., 31 oktober 1966 (An·. cass., 1967, 
biz. 299). 

(2) Cass., 1 oktober 1962 (Bull. en PAsrc., 
1963, I, 136); raadpl. cass., 14 juni 1965 (ibid., 
1965, I, 1103). 

heeft gegeven van de bijzondere voor
zichtigheid, vereist door de aanwezigheid 
van een jonge :fietser, en 1net nmne heeft 
nagelaten te vertragen en zelfs desnoods 
te stoppen alvorens het slachtoffer in 
te halen, en het aldus aan eiser ver
plichtingen heeft opgelegd die in het 
wegverkeersbesluit, en inzonderheid in 
arti:kel 21, niet vermeld zijn en die elk 
verkeer zouden onmogelijk maken; tweede 
ondenleel, het arrest niet geantwoord 
heeft op eisers conclusie waarin werd ge
steld dat het slachtoffer niet op een on
gewone wijze reed en het ongeval uit
sluitend te wijten is aan diens onvoor
zienbaar maneuver, uitgevoerd met 
schending van artikel 17 van het weg
verkeersbesluit, zodat eiser van elke aan · 
sprakelijkheid ontheven was ; de1·de onde1'· 
deel, uit de vaststellingen van het arrest 
niet kan worden afgeleid dat eiser een 
handeling heeft verricht die een normaal 
mens in dezelfde omstandigheden niet 
zou hebben gepleegd, wat nochtans het 
criterimn is van de fout die de toepassing 
van artikel 418 van het Strafwetboek 
rechtvaardigt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser vervolgd werd 
wegens onopzettelijk doden door gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg ; 

Overwegende dat het arrest, om die 
telastlegging bewezen te verklaren, erop 
wijst dat eiser het achtjarige slachtoffer 
wilde rnhalen, << dat met een zigzag- of 
althans slingerende beweging reed, recht
staande op de trappers van zijn :fiets ... , 
dat de aanwezigheid van een kind dat 
op 1 meter of 1,50 meter van het rechter
trottoir reed, rechtstaande op de trappers 
van zijn :fiets, beklaagde moest aanzetten 
tot bijzondore voorzichtigheid zowel v66r 
het inhalen als tijdens dit maneuver ; dat 
beklaagde had moeten vertragen en met 
zodanige snelheid rijden dat hij kon reke
ning houden met elke onbedachtzame 
reactie of gedraging die een weggebruiker 
normaal kon verwachten van een kind 
van die leeftijd " ; 

Overwegende dat, gelet op de voor
melde omstandigheden, de rechter ver
mocht te beslissen dat eiser niet voor
zichtig genoeg is geweest daar hij tussen 
het slachtoffer en zijn eigen voertuig 
slechts een meter afstand liet en zijn snel
heid niet verminderde om op tijd te kun
nen stoppen indien de jonge :fietser een 
onbedachtzaam maneuver uitvoerde dat 
wegens zijn jeugdige leeftijd, zijn onvaste 
houding op de :fiets en zijn ongewone 
manier van rijden kon worden voorzien; 
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Dat het in artikel 418 van het Straf
wetboek vermelde gebrek aan voorzorg, 
dat tegen eiser bewezen is geacht, zich 
niet beperkt tot het niet in acht nemen 
van de voorschriften van het wegver
keersbesluit en dat de door uitzonderlijke 
omstandigheden vereiste bijzondere 
en tijdelijke voorzichtigheidsmaatregelen 
het normale voertuigenverkeer niet nood
zakelijk hinderen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest op eisers 
conclusie passend antwoordt met de bo
venvermelde gronden die het door het 
slachtoffer gevolgde ongewone traject 
vaststellen en de redenen opgeven waar
om diens onbedachtzaam maneuver kon 
worden voorzien ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, gelet op de bijzon
dere 'in het arrest vermelde omstandig
heden, de rechter vermocht te oordelen 
dat een normaal mens die in dezelfde 
omstandigheden als eiser verkeerde, zich 
niet zoals deze zou hebben gedragE'm, 
zodat het arrest die gedraging wettelijk 
als foutief mocht beschouwen ; 

Dat geen onderdeel van het middel 
kan worden aangenomen ; 

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

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

23 oktober 1967. - 2e kamer. 
Voorzittet· en Vet·slaggeve1·, H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, H. Colard, advo
caat-generaal. - Pleite1·, H. Jacques De 
Pelsmaeker. 

2e KAMER. - 23 oktober 1967. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - VEROORDELENDE 
BESLISSING DIE RET MISDRIJF IN DE 
TERMEN VAN DE WET KWALIFICEERT. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL WAARIN FElTEN EN 
RECHT VERMENGD ZIJN, - 0NONTV AN
KELIJKHEID, 

1° Hij geb1·eke van conclusie, omkleedt 
de feitem·echte1' regelmatig met 1·edenen 
de schuldigverklaring van de beklaagde, 
door het in de te1·men van de wet gekwa
lificee?·de misd1·ijf bewezen te ve1·kla-
1'en. (Grondwet, art. 97.) 

2° V etmengt feiten en 1·echt en is dien
tengevolge niet ontvankelijk het middel 
dat het Hof e1·toe zou vet·plichten feite
lijke elementen te onde1·zoelcen ( 1). 
(Grondwet, art. 95.) 

(WOUTERS, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP C< ELCO ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 maart 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Brussel; 

I. Op de voorziening van Wouters : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, inzonderheid 2-2 
en 2-7, van de wet van 1 augustus 1899 
houdende herziening van de wetgeving 
en de reglementen op de politie over het 
wegverkeer, zoals gewijzigd en aangevuld 
bij de wet van 15 april 1958, 4 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 hou
dende algemeen reglement op de politie 
over het wegverkeer, 154, 155, 156, 189 
van het Wetboek van strafvordering, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, doo1·dat 
het bestreden vonnis het ten laste van 
eiser gelegde vluchtmisdrijf tegen hem 
bewezen verklaart en hem uit dien hoofde 
tot geldboete van 100 frank veroordeelt 
alsook tot verval van het recht tot het 
besturen van alle voertuigen van de 
categorieen A tot F op de openbare weg, 
zonder vi'ijstelling van onderzoek, op 
grond dat· deze telastlegging bewezen is 
gebleven, te1·wijl het vluchtmisdrijf onder
stelt dat een voertuigbestuurder die weet 
dat hij zopas de oorzaak van of de aan-

- GEEN CONCLUSIE. - REGELMATIG (1) Cass., 10 april 1967 (A1'1', cass., 1967, 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. blz. 962), 
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leiding tot een ongeval is geweest, op de 
vlucht slaat on1. zich aan de dienstige 
vaststellingen te onttrekken, welke om
standigheden in het onderhavig geval 
niet bewezen zijn door de stukken van 
het strafdossier, daar uit het proces
verbaal van 16 februari 1966 blijkt dat 
het onderzoek van eisers wagen geen 
aanwijzing kon geven nopens de omstan
digheden van het ongeval en uit het pro
ces-verbaal van II juli 1966 dat eiser op 
die datum het slachtoffer van het hem ten 
laste gelegde ongeval geheel had doen 
vergoeden (schending van alle in het 
middel vermelde bepalingen), en te1•wijl 
artikel 4 van het wegverkeersbesluit aail 
de bestuurder, betrokken in een ongeval 
dat lichamelijk letsel teweeggebracht 
heeft, de mogelijkheid geeft op wettelijke 
wijze het ongeval uiterlijk binnen vier
entwintig uur op het politic- of rijks
wachtbureau van zijn woonplaats aan 
te geven, zodat, a j01'tiori, dezelfde moge
lijkheid moet worden gegund aan de be
stuurder die betrokken is in een ongeval 
dat, zoals hier, slechts materiele schade 
heeft teweeggebracht ; als men aan die 
bepaling niet elke betekenis wil ontne
men, het vluchtmisdrijf voor de dader 
van een ongeval pas kan bestaan na het 
verstrijken van de termijn van 24 uur 
die de wet hem geeft om het ongeval aan 
te geven op het politic- of rijkswacht
bureau van zijn woonplaats ; eiser in het 
onderhavige geval ondervraagd is en het 
voertuig dat hij op het ogenblik van het 
ongeval bestuurde, door de politic onder
zocht is minder dan 24 uur na het onge
val, zodat geenszins bewezen is dat eiser 
zich aan de verplichtingen van de be
stuurder van een in een ongeval betrok
ken voertuig heeft onttroh;ken of willen 
onttrekken (schending eveneens van alle 
in het middel vermelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
conclusie, het vonnis het ten laste van 
eiser gelegde vluchtmisdrijf regelmatig 
en wettelijk bewezen heeft verklaard 
door de bestanddelen van het misdrijf 
in de bewoordingen van de wet vast te 
stellen; 

Dat de door eiser aangevoerde grieven 
niet voor de feitenrechter werden opge
worpen en pas na het nagaan van feite
lijke gegevens zouden klmnen worden 
onderzocht ; 

(1) Oass., 16 oktober 1967, supra, biz. 245; 
raadpi. cass., 5 september, 31 oktober en 

Dat in het middel recht en feiten ver
mengd zijn en niet ontvankelijk is ; 

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

II. Op de cassatievoorziening van de 
naamloze vennootschap " Elco >> : 

Overwegende dat uit de processtukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat de voorziening van eiseres, 
burgerrechtelijk a an sprakelijke partij, 
betekend is aan de partij tegen wie ze 
gericht wordt ; 

Dat ze derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

23 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1•slaggever, 
H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1', 
H. Leon Carlier (van de balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

2e KAMER.- 23 oktober 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERJ\UJN. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING INGESTELD NA RET VERSTRIJ
KEN VAN DE BIJ ARTIKEL 373 VAN RET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING GE
STELDE TERMIJN. - VOORZIENING NIET 
ONTV ANKELIJK TENZIJ ER OVERMACRT 

IS. 

Buiten het geval bedoeld bij artikel 40, 
laatste lid, van de wet van 15 Juni 1935 
is te laat ingedienil en dientengevolge 
niet ontvankelijk ile voo1·ziening, welke 
in strafzaken tegen een definitief en op 
tegenspraalc gewezen a1Test ingediend is 
na het Ve?'st1·ijlcen van de bij a1'tilcel 373 
van het W etboelc van strajvo1·dering ge
stelde te1•mi_jn, tenzij er een bewijs van 
overmacht is (I). 

28 november 1966 (Arr. cass., 1967, biz. 11, 301 
en 414) en 11 september 1967, supm, biz. 41. 
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(ElVER, T. lliARONG EN SCHMIT.) 

ARREST. 

· RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 maart 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

Overwegende dat uit de regelmatig aan 
het Hof overgelegde stu.kken blijkt dat 
het bestreden arrest op 23 maart 1967 
op tegenspraak is gewezen ; dat eiser zijn 
voorziening pas op 12 april 1967 heeft 
ingesteld, dit is buiten de bij artikel 373 
van het W etboek van strafvordering be
paalde termijn; 

Overwegende dat een· voorziening die 
buiten de wettelijke termijn is ingesteld, 
slechts ontvankelijk is indien eiser be
wijst dat er overmacht is ; 

Overwegende dat eiser, om die over
macht te bewijzen, aanvoert dat hij op 
een dwaalspoor is gebracht door een me
dedeling van 5 april 1967 die aan zijn 
raadsman werd gestuurd door de gri:ffie 
van het hof van beroep te Luik en 
23 april 1967 als datum van het arrest 
vermeldde, zodat verondersteld kon wor
den dat het arrest nog niet was gewezen, 
ofschoon het sedert 13 dagen was uit
gesproken en de termijn reeds verstreken 
was; 

Overwegende, enerzijds, dat nit de 
vermeldingen van het proces-verbaal van 
de terechtzitting van het hof van beroep 
van .2 maart 1967 blijkt dat de zaak op 
die datum, in tegenwoordigheid van eisers 
raadsman, houder van de stukken, in 
beraad is gehouden en tot 23 maart 1967 
is verdaagd voor uitspraak van het ar
rest ; dat dit arrest op de vastgestelde 
datum is gewezen ; 

Overwegende dat, anderzijds, blijkens 
de regelmatig bij eisers memorie gevoegde 
stukken de mededeling van 5 april 1967, 
waarop hij zich beroept,· een antwoord 
is op een brief van zijn raadsman van 
9 maart 1967, waarbij deze de hoofd
griffier van het hof van beroep om « een 
afschrift » verzocht « van het arrest dat 
op 4 april aanstaande zal wcrden gewe
zen >> ; dat met die mededeling slechts 
wordt beoogd een bedrag van 30 frank 
te doen storten << voor afschrift van het 
arrest van 23 april 1967, Biver tegen 
Marong >>; 

Overwegende dat uit deze gegevens 
niet alleen volgt dat beide materiele ver-

gissingen in de aangifte van de data, 
begaan, de eerste door eisers raadsman, 
de tweede door de gri:ffie, niets te maken 
hebben met het onderwerp van de ge
wisselde brieven, maar ook dat de Inede
deling van de gri:ffie, die trouwens ge
stuurd werd na het verstrijken van de 
termijn van voorziening, niet tot doel 
had eisers raadsman kennis te geven van 
de datum van de uitspraak van het ar
rest: 

Overwegende dat de door eiser aan
gevoerde omstandigheid derhalve geen 
geval van overmacht is dat hem belet 
heeft zijn voorziening op tijd in te stel
len; 

Dat dientengevolge de voorziening niet 
ontvankelijk is ; 

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

23 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Trousse. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleite1·, 
H. Michaelis (van de balie te Aarlen). 

2e KA.lliER. - 23 oktober 1967. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN DE 
REOHTER IN HOGER BEROEP.- BEVES
TIGING VAN RET BEROEPEN VONNIS OP 
RET ZIOHT VAN EEN ZOGENAAlliD AF· 
SOHRIFT ERVAN DAT DOOR DE GRIFFIER 
NIET ONDERTEKEND IS. - BESLISSING 
DIE RET TOEZIOHT VAN RET HoF NIET 
lliOGELIJK lliAAKT. 

, J.Vlaalct het toezicht van het Hof niet moge
lijlc en schendt dientengevolge artilcel 97 
van de G1•ondwet, de beslissing van de 
1'echte1· in hoge1· be1·oep die in stmfzaken 
het beroepen vonnis bevestigt op het 
zicht van een zogenaamd afschrift ervan 
dat niet getekend is door de gri{fie1· van 
het 1·echtscollege dat bedoeld vonnis ge
wezen heeft (1). 

(1) Oass., 22 juli 1955 (Bttll. en PAsiC., 
1955, I, 1262). Raadpl. cass., 19 mei 1958 
(ibid., 1958, I, 1035), en noot 1 onder cass., 
26 juni 1951 (ibid., 1951, I, 739), 
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(LEOOQ, T. STEFFENS.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 maart 1967 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te V erviers ; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 174, 207 van het Wetboek 
van strafvordering en 143 van het Wet
boek van burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
uitspraak doet op overlegging van een 
zogenaamd afschrift, dat niet getekendis, 
van het beroepen vonnis ; dat het enkel 
naar dit vonnis verwijst in verband met 
de schuldigverklaring en de toepasselijke 
wetsbepalingen ; 

Overwegende dat de griffier van de 
politierechtbank het zogenaamd afschrift 
van het bestreden vonnis niet eensluidend 
heeft verklaard met de minuut ervan 
zodat het Hof in de omnogelijkheid ver
keert zijn toezicht over de wettelijkheid 
van de bestreden beslissing nit te oefe
nen; 

Overwegende dat de vernietigi:ng van 
de beslissing op de strafvordering de ver
nietiging meebrengt van de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering, die het 
gevolg is van de eerste en waartegen eiser 
regelmatig een voorziening heeft inge
steld; 

Om die redenen, en zonder dat het in 
eisers memorie voorgedragen middel dient 
te worden onderzocht daar de ammeming 
ervan tot geen ruimere vernietiging zou 
kunnen leiden, vernietigt het bestreden 
vonnis ; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Recht bank 
te Luik, rechtdoende in hager beroep. 

23 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Trousse. - Gelijkluiclenrle conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 oktober 1967. 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. 0VERTREDING 

VAN HET VERKEERSREGLEMENT. 
VERJ ARING.STERMIJN. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. 
STRAFZAKEN.- VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING, 
OMDAT DEZE VORDERING VERJAARD IS. 
-KOSTEN VAN DEZE VORDERING DIE 
TEN LASTE VAN DE STAAT MOETEN 
BLIJVEN. - VERNIETIGING ZONDER 
VERWIJZING. 

1° De st?·afvo?'ae?·ing volgenrle uit een ove1·
t1·eding vim het ve1·kem·sreglement is ve?'
jaard na ve?·loop va1f een jaa?' te 1'elcenen 
van de dag waarop de ove1't1·eding ge
pleegd is, tenzij e1· te bekwame1· tijd stui
ting of schorsing van de ve1·jaring is. 
(Wet van 1 augustus 1899, art. 7; wet 
van . 17 april 1878, gewijzigd bij die 
van 30 mei 1961, art. 22 tot 25.) 

2° VVannee1· de beslissing op de stmjvorde
ring ve1·nietigd wordt, omdat deze vo1·
de1·ing ve1jaa1'd is, geschiedt de ve1·nieti
ging zonder verwijzing, wannee1· de leas
ten van bedoelde vonler·ing ten laste van 
de Staat moeten blijven (1). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. LAMBERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 april 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Luik; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7 van de wet van 
1 augustus 1899, 21 tot 23, 25 van de 
wet van 17 april 1878, do01·dat het be
streden vonnis, bij bevestiging van het 
vonnis op 25 februari 1966 gewezen door 
de Politierechtbank te Seraing, ver
weerder wegens overtredingen van de 
politie over het wegverkeer veroordeelt, 
terwijl meer dan een jaar verlopen is 
sedert de laatste daad die te bekwamer 
tijd, met name op 26 maart 1966, de ver
jaring van de strafvordering had gestuit : 

Overwegende dat nit de processtukken 
blijkt dat de ten laste van verweerder 
gelegde overtredingen van het wegver
keersbesluit op 18 mei 1965 zijn gepleegd; 

Overwegende dat de strafvordering, 
volgend nit zulke misdrijven, verjaart 

(1) Oass., 16 oktober 1967, sttpm, blz. 243. 
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door verloop van een jaar, te rekenen 
van de dag waarop die misdrijven zijn 
gepleegd, behoudens stuiti:ng of schorsi:ng 
van de verjaring te bekwamer tijd; 

Overwegende dat de verjari:ng van de 
strafvordering niet is geschorst en voor 
de laatste keer te bekwamer tijd op 
26 maart 1966 is gestuit, op welke datum 
de zaak voor de correctionele rechtbank 
is gekomen, die ze tot de terechtzitti:ng 
van 11 juni 1966 heeft verdaagd; 

Dat de strafvorderi:ng aldus verjaard 
was op 22 april 1967 toen het bestreden 
vonnis gewezen werd ; 

Overwegende dat in dat geval de kosten 
van de strafvorderi:ng ten laste moeten 
blijven van de Staat, die ze voorgeschoten 
heeft; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover dit het beroepen 
vonnis bevestigt en verweerder op de 
tegen hem ingestelde strafvordering tot 
een geldboete van 20 frank en vervan
gende gevangenisstraf veroordeelt en 
hem in de kosten j egens de Staat ver
wijst; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat 
de kosten ten laste van de Staat ; zegt 
dat er geen grand is tot verwijzing. 

23 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Trousse. - Gelijklttidende conclusie, 
H. Colard, advocaat-gen.eraal. 

2e KAMER. - 23 oktober 1967. 

1° VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE 
VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTE· 
LIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MO · 
TORRIJTUIGEN.- 0VEREENKOMST TOT 
DEKKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE EIGENAAR VOOR DE SCHADE 
VEROORZAAKT DOOR EEN IN DE POLIS 
AANGEDUID VOERTUIG. - 0MSTANDIG· 
REID DIE NIET NOODZAKELIJK UITSLUIT 
llAT DE OVEREENKOMST DE AANSPRA· 
KELIJKHEID VAN BEDOELDE EIGENAAR 
VOOR DE DOOR EEN VERVANGINGSVOER· 

(1) Raadpl. cass., 8 oktober 1962 (Bull. en 
TASIC., 1963, I, 164); 13 september en 18 ok· 
i>ober 1965 (ibid., 1966, I, 61 en 214); 10 ok
:tober 1966 (A1·r. cass., 1967, biz. 179). 

TUIG VEROORZAAKTE SCHADE KAN DEK· 
KEN. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF· 
ZAKEN. - ARREST WAARBIJ DE BE· 
KLAAGDE BIJ VERSTEK WORDT VER· 
OORDEELD, WEGENS NIET·VERZEKERING 
VAN ZIJN BURGERRECHTELIJKE AAN· 
SPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUI· 
GEN, EN WAARBIJ DE VERZEKERAAR 
VAN DE BEKLAAGDE BUITEN DE ZAAK 
WORDT GESTELD, BIJ EEN OP TEGEN · 
SPRAAK JEGENS DE BURGERLIJKE PAR· 
TIJ GEWEZEN BESLISSING. - REGEL· 
MATIGE VOORZIENING VAN DE BURGER· 
LIJKE PARTIJ.- ARREST, GEWEZEN OP 
RET VERZET VAN DE BEKLAAGDE TEGEN 
RET BIJ VERSTEK GEWEZEN ARREST, 
DAT DE BIJ VERSTEK GEWEZEN BESLIS· 
SING BEVESTIGT.- VoORZIENING VAN 
DE BEKLAAGDE TEGEN DIT TWEEDE AR· 
REST. - VERNIETIGING VAN DE BE· 
SLISSING WELKE DE BEKLAAGDE VER· 
OORDEELT.- VERNIETIGING WELKE DE 
VERNIETIGING MEDEBRENGT VAN DE 
BESLISSING WAARBIJ DE VERZEKERAAR 
VAN DE BEKLAAGDE BUITEN DE ZAAK 
GESTELD WORDT. 

1° H et feit dat een ve1·zelceringsovereenkomst 
gesloten is tot dekking van de burge?'· 
rechtelijke aanspmkelijlcheid van de 
eigenaa1· van een motor1·ijtttig, dat in 
de polis is aangeduid, wegens de schade 
die het verom·zaalct lweft, sluit niet nood
zalcelijk uit dat de. ove?·eenlcomst de bu?'· 
ge?'?'echteliJ'ke aanspmlcelijlcheid van de 
eigenam· lean delclcen VOO?' de doo?' 
een vervangingsvoertttig ve?'OO?'Zaalcte 
schade (1). 

2° TV annee1· een belclaagde een voorziening 
ingesteld lweft tegen een an·est, gewezen 
op zijn ve1·zet tegen een ve?·stelca?'?'est, 
dat hem ve1·oonleelt wegens niet-ve?'· 
zelce?·ing van zifn bu?'ge?'?'echteliJ'ke aan
sp?'akelijlcheid, als eigenaa1· van een 
moto?Tijtuig, b1·engt de vemietiging van 
deze beslissing cle ve1·nietiging mecle 
van het beschilclcend gedeelte van het 
arrest dat bij ve1·stelc is gewezen jegens 
de belclaagde, doch op tegensp1•aak jegens 
de btwge1·lijlce pa1·tij en de verzelcemm·, 
beschiklcend gedeelte dat cle verzeke1·aa1' 
buiten de zaalc stelt wegens de veroor
cleling van de belclaadge en waa1·tegen 
de bu1·gerlijke pa1·tij een ?'egelmatige 
voorziening ingesteld heeft (2). 

(2) Verg. cass., 18 april 1966 (Bull. en PA· 
src., 1966, I, 1049), 
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(BALKAN, T. MAATSOHAPPIJ ((DE BEL I 
GISOHE VERDEDIGING "; NAAMLOZ~ 
VENNOOTSOHAP « L'ASSURANOE LIE
GEOISE ,, T. MAATSOHAPPIJ <<DE BEL
GISOHE VERDEDIGING ,,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, gewezen door het Hof van be
roep te Luik, het eerste de 20e januari 
1967 op tegimspraak ten opzichte van 
de eiseres. en de verweerster, het tweede 
de ll e 1ne1 1967 op verzet van eiser tegen 
het eerste arrest ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
samenhangend zijn; 

I. Op de voorziening door de eiser 
Balkan gericht tegen het arrest van 
ll mei 1967 : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending va'n artikel 97 van de Grond
wet en uit de bepalingen van de artike
len 9, 24, 25 en 33 van de modelovereen
komst voor verplichte aansprakelijkheids
verzekerit~g inzake motorrijtuigen, door
dat, om. e1ser wegens overtreding van de 
artikelen 2 en 18, § 1, van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen te veroordelen en de verwerende 
vennootschap buiten het geding te stel
len, het bestreden arrest, zich ertoe be
perkt enerzijds vast te stellen dat de 
verzekeringsovereenkomst die eiser met 
verweerster gesloten heeft, het risico 
dekte voor een Pontiac-wagen en niet 
voor de Opel-Olympia-wagen waarmee 
het ongeval veroorzaakt werd, en te 
beslissen dat, aangezien de Opel-Olym
pia-wagen aan eiser en niet aan een derde 
toebehoort, hij niet kon worden gelijk
gesteld met een van de voertuigen die 
door de artikelen 4-1-a en b van de model
polis worden gedekt, zoncle1· te antwoonlen 
op de conclusie van eiser die deed gel
den d~t de Opel-Olympia geen tweede 
voertmg was, maar een voertuig dat hij 
gekocht had om de ongebruikte en on
bruikbare Pontiac-wagen te vervangen 
en dat het vf)rvangen van een ongebruikt 
en onbru~k)Jaar voe~tuig een wijziging 
van het riSlCO was d1e door de verschil
lende in het middel vermelde bepalingen 
van de modelovereenkomst toegelaten 
wordt, te meer daar in het onderhavige 
geval de Opel een kleinere cilinderinhoud 
heeft dan de Pontiac en het toegepaste 
tarief voor de eerste lager ligt dan voor 

de tweede, zodat er geen verzwaring van 
het risico was : 

Overwegende dat artikel 2 van de wet 
van 1 juli 1956 vereist dat elk op de 
openbare weg rijdend voertuig door een 
aansprakelijkheidsverzekering wordt ge
dekt welke aan de bepalingen van de 
genoemde wet beantwoordt ; 

Overwegende dat het feit dat de ver
zekeringsovereenkomst gesloten is om de 
aansprakelijkheid van de eigenaar van 
een in de polis aangeduid motorrijtuig 
voor de door dit voertuig veroorzaakte 
schade te dekken niet noodzakelijk uit
s~~lit ~at de overeenkomst de aansprake
hJkheld voor de door een ander voertuig 
veroorzaakte schade kan dekken ; dat 
immers, blijkens de in het middel ver
melde bepalingen van de modelovereen
komst en met name lid 1 en lid 3 van 
artikel 33, de verzekeraar beloofd heeft 
de waarborg van de overeenkomst in 
bepaalde omstandigheden en onder be
paalde voorwaarden te handhaven voor 
het voertuig dat het oorspronkelijk ver
zekerde voertuig vervangt ; 

Dat indien de wagen waarmee het 
ongeval is veroorzaakt, aan de voorwaar
den van bedoelde bepalingen _ van de 
~odelovereenkomst voldoet, hij gedekt 
1s door een aansprakelijkhoidsverzeke
rin~, zodat enerzijds de overtreding van 
a~t1kel18, § 1, van de wet van 1 juli 1956 
met kan worden geacht bewezen te zijn 
en anderzijds de verzekeraar niet buiten 
het geding kan worden gesteld ; 

Overwegende dat uit deze overwegin
gen volgt dat het arrest zich ertoe beperkt 
heeft vast te stellen dat het voertuig 
waarmee het ongeval is veroorzaakt, niet 
het in de overeenkomst aangeduide voer
tuig was - wat niet betwist werd - en 
dat dit voertuig niet kon ondergebracht 
worden bij die welke bij artikel 4-1-a 
en b van de polis gedekt worden - wat 
niet beweerd werd -, zonder te onder
zoeken of dit voertuig beschouwd kon 
worden als het voertuig ter vervanging 
van het aangeduide voertuig, dat zoge
naamd ongebruikt en onbruikbaar was, 
en of het al dan niet voldeed aan de 
voorwaarden ter }1andhaving van de 
waarborg van de verzekeringsovereen
komst die oorspronkelijk voor laatst
vermeld voertuig gesloten werd, zodat 
het arrest niet geantwoord heeft op eisers 
omstandig verweer en het Hof in de on
mogelijkheid heeft gesteld zijn toezicht 
op de wettelijkheid van de beslissing uit 
te oefenen; 

Dat het middel gegrond is ; 
II. Op de voorziening, door eiseres, 
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« L'Assurance Liegeois6 ))' gericht tegen 
het arrest van 20 januari 1967 : 

Overwegende dat eiseres, burgerlijke 
partij, geen middel doet gelden; maar dat 
de vernietiging van de beslissing over 
de strafvordering de vernietiging mee
brengt van de beslissing over de burger
lijke rechtsvordering die door eiseres 
is ingesteld tegen verweerster als verze
keraar van de beklaagde ; 

Dat deze laatste beslissing, die ver
weerster buiten het geding stelt en waar
tegen eiseres zich regelmatig in cassatie 
heeft voorzien, inderdaad het gevolg is 
van de beslissing waa,rbij de beklaagde 
veroordeel(j wordt wegens niet-verzeke
r:i:ng; 

Overwegende dat de voorziening niet 
tegen het openbaar ministerie wordt 
gericht, zodat de kosten van de beteke
ning der voorziening aan laatstgenoemde 
ten laste van eiseres, b1trgerlijke partij, 
moeten blijven ; 

Om die redenen, zonder dat er grand 
bestaat om het eerste middel tot staving 
van de voorziening van de eiser Balkan 
te onderzoeken, voegt de voorzieningen; 
vernietigt de arresten van II mei 1967 
en 20 januari 1967, doch dit laatste 
slechts in zover het de maatschappij 
<< De Belgische V erdediging )) buiten het 
geding stelt; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing en van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; legt 
de kosten van de voorzien:i:ngen ten laste 
van verweerster, behalve de kosten van 
de betekening aan het openbaar minis
terie van de voorziening van eiseres welke 
ten laste van deze laatste blijven; ver
wijst de zaken- de zaak « L'Assurance 
Liegeoise )) tegen « De Belgische Verde
diging )) in de hager bepaalde mate 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

23 oktober 1967. - 28 kamer. 
Voo1'zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1•, 
H. Trousse. - Gelijkluiclencle conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 23 oktober 1967. 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - STRAFVOR
DERING. - BEKLAAGDE DIE DE REOH
TER IN HOGER BEROEP VERWIJT HEM 

CASSA'l'IE, 1968. - 10 

TE HEBBEN VEROORDERLD, HOEWEL 
GEEN ONDERZOEKSREOHTER VERZOOHT 
WERD EEN ONDERZOEK IN TE STELLEN, 
ZODAT DE BEKLAAGDE NIET DE GELE
GENHEID HEEFT GEHAD TE VRAGEN 
DAT BEPAALDE ONDERZOEKSMAATRE
GELEN ZOUDEN UITGEVOERD WORDEN 
W AARUIT ZIJN ONSOHULD HAD KUNNEN 
BLIJKEN. - BEKLAAGDE DIE TIJDENS 
DE BEHANDELING VOOR DE FEITEN
REOHTERS DE AANVULLENDE ONDER
Z:OEKSl\fAATREGELEN HEEFT KUNNEN 
AANVRAGEN DIE HIJ VOOR ZIJN VER
DEDIGING NUTTIG AOHTTE. - GEEN 
SOHENDING VAN DE REOHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ WORDT 
AANGEVOERD DAT RET REOHTSOOLLEGE 
OP VERWIJZING IN HOGER BEROEP 
REOHTDOENDE DE NIETIGHEID VAN RET 
BEROEPEN VONNIS, DAT DE VERNIETI
GING VAN DE BESLISSING VAN DE 
REOHTER IN HOGER BEROEP l\iEDEGE
BRAOHT HEEFT, NIET HE EFT HERSTELD, 
- REOHTSOOLLEGE OP VERWIJZING 
DAT RET BEROEPEN VONNIS VERNIE
TIGD HEEFT EN BIJ EEN NIEUWE BE
SOHIKKING UITSPRAAK GEDAAL'< HEEFT. 
- MIDDEL DAT FEITELIJKE GROND
SLAG MIST. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - BEKLAAGDE DIE 
EEN AANVULLENDE ONDERZOEKSMAAT
REGEL HEEFT GEVRAAGD.- REOHTER 
DIE DE GEGEVENS VAN DE ZAAK WAAR
OP ZIJN OVERTUIGING IN VERBAND MET 
DE SCHULD VAN BEKLAAGDE IS GE
GROND PREOISEERT. IMPLIOIETE 
V ASTSTELLING VAN DE NUTTELOOSHEID 
VAN DE ONDERZOEKSMAATREGEL. -
VERWERPING ERVAN REGELMATIG MET 
REDENEN OMKLEED. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORJ\L- STRAFZAKEN.- NEERLEG
GING VAN MEJVIORIES.- MEJ\'IORIE VAN 
ElSER TER GRIFFIE NEERGELEGD NA 
RET VERS'l'RIJKEN VAN DE BIJ ARTI
KEL 53, LID l, VAN RET BESLUIT VAN 
15 MAART 1815 GESTELDE TERMIJN. -
NIET ONTVANKELIJKE MEMORIE. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN.- VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN RET ARREST VAN 
VEROORDELING EN TEGEN EEN ARREST 
WAARBIJ EEN VERZOEK OM VOORLOPIGE 
INVRIJREIDSTELLING WORDT VERWOR
PEN. - VoORZIENING TEGEN RET 
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TWEEDE ARREST ZONDER BELANG GE
WORDEN. 

1o De. ?'echten van de ve?·dediging wo1·den 
niet geschonden doo1· het feit dat geen 
onde?·zoeksrechter VM'Zocht wenl een on
derzoek te doen en dat dientengevolge de 
klaagde niet de gelegenheicl !weft gehad 
te vTagen clat cleze magistmat bepaalcle 
onclerzoeksmaat?·egelen zou ve?'vttllen die 
zijn onschuld konclen bewijzen, wannee?' 
beklaagde zowel tij dens het voor bereiclencl 
oncle1·zoek als voo1• cle feitenrechte?'S de 
aanvullencle onclerzoeksmaat?·egelen heeft 
lcttnnen aanvragen, die hij voor zijn ve?'
clecliging nuttig achtte (I). 

2o Mist feitelijke g1·ondslag het rniclclel 
waa1·bij wordt aangevoe?'d dat het 1'echts
college op ve1·wijzing, 1'echtdoencle in ho
ge1' beroep, cle nietigheid niet heeft he?'
steld van het be1•oepen vonnis, dat de 
ve1•nietiging van de beslissing van cle 
rechtM' in hoge1· beroep heeft medege
bt·acht, wannee1· het 1·echtscollege op ve1'
w~jzing het be1·oepen vonnis !weft ve1'
nietigd en bij een nieuwe beschikking 
uitspmalc heeft gedaan. 

3° TY annee1· de beklaagde een aanvullencle 
ondet·zoeksmaatt·egel vntagt, omkleedt de 
feitenrechte1' de venverping ervari r·egel
matig met t•eclenen door de gegevens van 
de zaak, waW'O]J z~in ove1·t~tiging ten aan
zien van de sclmld van beklaagde is ge
g1·ond, te precise1·en en door ald~ts impli
ciet vast te stellen dat de gevmagde maat-
1'egel onnodig of niet teT zake dienencl 
is (2). 

4o Is niet ontvanlcelijlc de memo1·ie tot 
staving van een vooTziening in straf
zalcen neergelegcl te1· gTiffie van het Hof, 
na het VM'strij ken van de b~i a1·tilcel 53, 
lid 1, van het beslttit van 15 maa1·t 181b 
gestelcle te1·mijn (3). 

5° T'Vannee1· cle beklaagcle een voorziening 
ingesteld heeft tegen het ve1'001'clelencl 
ar1·est en tegen een ar1·est waaTb~j in 
dezelfde zaalc zijn veTzoek om voo1'lo]Jige 
inm·ijheiclstelling wonlt venvorpen, !weft 
cle voorziening tegen clit laatste a1·1·est 
alle belang vet·lo1·en, inclien de voo1·zie
ning tegen het a1·rest van ve1·oonleling 
Ve1'W01'pen WOTclt ( 4). 

(1) Verg. cass., 17 november 1965 (Bttll. 
en PASIC., 1966, I, 363). 

(2) Cass., 6 februari 1967 (A1'1', cass., 1967, 
biz. 701). 

(SOROREELS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 13 juli 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, rechtdoende 
als hof waarnaar de zaak verwezen is, 
en op 25 augustus en 21 september 1967 
gewezen door de kamer van inbeschuldi
gingstelling ; 

Gelet op het arrest op 24 mei 1967 
gewezen door het Hof ( 5) ; 

I. Op de voorziening gericht tegen het 
arrest van 13 juli 1967 : 

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
zijn voorziening te beperken tot de ver
oordeling die bij het bestreden arrest 
is uitgesproken wegens diefstal van 
29.000 frank ten nadele van Julia Adolf 
(feit B van de telastlegging) ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten der verde
diging, cloonlat, daar de voorlopige hech
tenis niet bevolen en de zaak niet aan 
een onderzoeksrechter werd toever
trouwd, eiser de gelegenheid niet heeft 
gehad, zekere verrichtingen aan te vra
gen, die zijn onschuld moesten bewijzen : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat eiser tijdens het voorbereidend onder
zoek zowel als tijdens de behandeling 
voor de feitenrechters de aanvullende 
onderzoeksmaatregelen heeft kunnen aan
vragen die hij voor zijn verdedigiog nut
tig achtte; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede n:1iddel, afgeleid uit 
de schending van do art:ikolen 155, 189 
en 211 van het vVetboek van strafvorde
ring, doonlctt het hof waarnaar de zaak 
is verwezen door zijn beslissing de nietig
heid niet heeft hersteld die de verwijzing 
van het op 4 maart 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen arrest 
gerechtvaardigd heeft : 

Overwegende dat uit hot bestreden 
arrest blijkt dat het hofwaarnaar de zaak 

(3) Cass., 29 mei 1967 (An·. cass., 1967, 
biz. 1187). 

(4) Cass., 30 juni 1964 (Bttll. en PAsrc., 
1964, I, 1165); 12 april 1965 (ibid., 1965, 
I, 857). 

(5) Arr. cass., 1967, biz. 1162. 
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is verwezen, door een nieuwe beschik
king }leeft uitspraak gedaan, na het be
roepen vonnis van 19 december 1966 
van de Correctionele Rechtbank te 
Charleroi te hebben teniet gedaan omdat 
het gegrond was op getuigenissen die in 
de vorm onregelmatig waren, welke nie
tigheid het vernietigde arrest van het 
Hof van beroep te Brussel had overge
nomen; dat het bestreden arrest aldus 
de vastgestelde nietigheid hersteld heeft ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, clom·clat het bestreden arrest 
de aangevoerde verweermiddelen niet be
antwoordt en zijn beschikkend gedeelte 
niet rechtvaardigt : 

Overwegende dat eiser in zijn men:wrie 
ingediend bij het hof waarnaar de zaak 
is verwezen zich ertoe beperkte sommige 
aanvullende onderzoeksmaatregelen aan 
te vragen; 

Overwegende dat de feitenrechter op 
soevereine wijze in feite oordeelt of er 
aanleiding bestaat om de door beklaagde 
aangevraagde aanvullende onderzoeks
maatregelen te bevelen, gelet op de aan
gevoerde bewijsgronden; 

Overwegende dat, door te beslissen dat, 
blijkens de gegevens van het dossier en 
de behandeling ter terechtzitting, het aan 
eiser ten laste gelegde feit B, dat in de 
bewoordingen van de wet is omschreven, 
bewezen is, het hof waarnaar de zaak is 
verwezen, niet aileen het verzoek on1 aan
vullende onderzoeksrnaatregelen op in!
pliciete doch zekere wijze als onnodig of 
niet ter zake dienend verwerpt, maar ook 
zijn beschikkend gedeelte regelmatig 
motiveert; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende dat het Hof geen acht 
kan slaan op de memorie die eiser ter 
griffie van het Hof heeft neergelegd op 
18 oktober 1967, na het verstrijken 
van de termijn, bepaald bij artikel 53, 
lid 2, van het besluit van 15 maart 1815, 
in zover de bedo('Jlde memoria betrekking 
heeft op het arrest van 13 juli 1967; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvor1nen worden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

II. Op de voorzieningen gericht tegen 
de arresten van 25 augustus 1967 en 
21 september 1967 waarbij worden ver-

worpen de aanvragen tot voorlopige 
invrijheidstelling, door eiser ingesteld 
overeenkomstig artikel 7, slot van lid 1, 
van de wet van 20 april1874 betreffende 
de voorlopige hechtenis : 

Overwegende dat die voorzieningen ge
richt worden tegen beslissingen waarbij 
bevolen wordt de onmiddellijke aanhou
ding van eiser te handhaven niettegen
staande zijn beroep in cassatie tegen de 
veroordelende beslissing ; 

Overwegende dat door de verwerping 
van dit beroep de veroordelende beslis
sing kracht van gewijsde verkrijgt; 

Dat de voorzieningen tegen het bevel 
van onmiddellijke aanhouding derhalve 
alle belang verliezen; 

Om deze redenen, en zonder acht te 
slaan op de memorie, die ter griffie ,van 
het Hof op 18 oktober 1967 is neergelegd, 
na het verstrijken van de termijn be
paald bij artikel 53, lid 2, van het besluit 
van 15 maart 1815, verwerpt de voor
zieningen ; veroordeelt eiser in de kosten. 

23 oktober 1967.- 2e kamer.- Vom·
zitte1' en T1 e1'slaggeve1·, H. LouvemLx, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcltticlende conclt~sie, H. Colard, advo
caat-generaal. 

2" KAMER.- 23 oktober 1967. 

1° VERZET. - STRAFZAKEN. - VER

STEKVONNIS WAARTEGEN DOOR RET 

OPENBAAR :MINISTERIE GEEN HOGER 

BEROEP WORDT INGESTELD. ~- BESLIS

SING DIE UITSPRAAK DOET OVER RET 

DOOR RET OPENBAAR J\HNISTERIE TEGEN 

RET VONNIS OP VERZET INGESTELDE 

HOGER BEROEP. - VERZWARING VAN 

DE BIJ VERSTEK UITC+ESPROKEN STRAF. 

- 0NWETTELIJKHEID. 

20 CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS

TER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.

BESLISSINC+ VAN DE RECHTER IN HOGER 

BEROEP DIE, OP HET HOGER BEROEP 

VAN RET OPENBAAR lVIINISTERIE TEGEN 

RET OP VERZET VAN BEKLAAC+DE GE

WEZEN VONNIS, DE STRAF UITGESPRO

KEN DOOR RET VERSTEKVONNIS VER

ZWAART, HOEWEL HIERTEGEN DOOR RET 

OPENBAAR J\HNISTERIE GEEN HOGER 
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BEROEP WAS INGESTELD. - VERNIE
TIGING. 

1 o W annee1· tegen een verstekvannis daa1· 
het apenbaar ministe~·ie geen hagm· be
raep wardt ingesteld, lean de rechter in 
hage1· beraep, uitspmak daende op het 
door het openbaa1· ministe1·ie ingesteld 
hager beroep tegen het op het verzet van 
belclaagde gewezen vonnis, de bij het 
verstelcvannis uitgesp1·aken straf niet ver
zwaren (1). (Wetb. van strafv., art. 187, 
188 en 202; wet van 1 mei 1849, art. 7 
en 203.) 

2° Op de vaarziening van de pracureu,?'
genemal ap het bevel van de Ministe?' 
van justitie vemietigt het Haf de beslis
sing van de 1·echter in hager beraep, 
waarbij ap het hage1· be1·aep van het 
apenbaa1· ministerie tegen het ap het 
verzet van beklaagde gewezen vannis de 
daa1• het ve1·stelcvannis ~titgesp1•alcen straf 
verzwaard wa1·dt, haewel het apenbaar 
ministe~·ie hie~·tegen geen hager beraep 
had ingesteld. 

(GRAND MAIRE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de hierna vol
gende vorderix1g van de procureux-gene
raal bij het Hof van cassatie : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie, 

'' De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van justitie hem bij 
schrijven van 9 augustus 1967, Bestuur 
der Wetgeving, nr 130.836/100/AP/Div., 
uitdrukkelijk bevel heeft gegeven bij het 
Hof overeenkomstig artikel 441 van het 
Wetboek van strafvordering aangifte te 
doen van het arrest van 29 juni 1966 
van het Hof van beroep te Brussel, dat 
in kracht van gewijsde is gegaan in zover 
het betreft Gisele Jeanne Constance 
Grandmaire, echtgenote van Georges 
Louis Bazan, op 4 juli 1939 te Sint
Agatha-Berchem geboren, en haar tot 
geldboete van 200 frank of vervangende 
gevangenisstraf van twee maanden we
gens overtreding van artikel 387 van het 
Strafwetboek veroordeelt ; 

" De voornoemde persoon werd wegens 

(1) Oass., 20 februari 1967 (A1'1', cass., 1967, 
blz. 783). 

dit misdrijf op 28 januari 1966 bij verstek 
tot een boete van 26 frank of een vervan
gende gevangenisstraf van 8 dagen ver
oordeeld ; die beslissing is slechts door het 
verzet van de beklaagde bes,treden. Bij 
het op verzet gewezen vonnis van 
31 maart 1966 is Grandmaire tot dezelfde 
straf veroordeeld. Het openbaar minis
terie en de beklaagde zijn tegen dit laatste 
vonnis in hoger beroep gekomen ; 

" W anneer tegen een verstekvonnis 
geen hoger beroep is ingesteld door het 
openbaar ministerie, kan de rechter in 
hoger beroep, uitspraak doende op het 
hoger beroep dat door het open baar 
ministerie en door de beklaagde ingesteld 
is tegen het vonnis gewezen op het verzet 
van laatstgenoemde, de bij het verstek
vonnis uitgesproken straf niet verzwaren. 

" Door aan beklaagde een zwaardere 
straf op te leggen dan die welke op 
28 januari 1966 bij het verstekvonnis 
was uitgesproken heeft het bestreden 
arrest de toestand van de beklaagde 
verergerd en de artikelen 187, 188, 202 
(wet van 1 mei 1849, art. 7) en 203 van 
het W etboek van strafvordering geschon
den. 

" Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
Hof gelieve het aangegeven vonnis, in 
zover het Gisele Jeanne Constance Grand
maire strafrechtelijk veroordeelt, te ver
nietigen ; te bevelen dat van zijn arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing 
en de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van beroep te Luik te verwijzen. 

"Brussel, 17 augustus 1967. 
"Voor de procureur-generaal, 

" De advocaat-generaal, 
" (get.) Colard >); 

Gelet op artikel 441 van het W etboek 
van strafvordering, 1net aanneming van 
de gronden van deze vordering, vernie
tigt het bedoelde arrest van 29 juni 1966 
van het Hof van beroep te Brussel in 
zover het Gisele Grandmaire tot geld
boete van 200 frank of vervangende ge
vangenisstraf van twee maanden veroor
deelt ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

23 oktober 1967. - 2e kamer. -
Vaarzitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
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Baron Richard. - Gelijkluidende con
clusie, H. Oolard, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 23 oktober 1967. 

1° VOORLOPIGE HEOHTENIS. 
HANDHAVING VAN DE HEOHTENIS NA 

HET VERSTRIJKEN VAN EEN MAAND. 

- GEEN OONOLUSIE. - VASTSTELLING 
DAT DE HANDHAVING VAN DE HEOHTE

NIS DOOR HET OPENBAAR BELANG VER· 

EIST WORDT. - VOLDOENDE REDEN. 

2° VOORLOPIGE HEOHTENIS. 
WET VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 5.
HANDHAVING VAN DE HEOHTENIS WE

GENS DE VEREISTEN VAN HET OPEN· 
BAAR BELANG. - VEREISTEN DIE SOE· 

VEREIN IN FEITE DOOR DE ONDERZOEKS

GEREOHTEN BEOORDEELD WORDEN. 

1° B~i gebreke van een conchtsie, zijn de 
beslissingen van de ondeTzoeksge?·echten, 
die de handhaving van de vooTlopige 
hechtenis bevelen na het ve1·st1'ij ken van 
een maand, voldoende met Tedenen om
kleed doo1· de vaststelling dat die hand
having door het algemeen belang ve1·eist 
wo1·dt (1). (Wet van 20 april 1874, 
art. 5.) 

2° y 001' de toepassing van artilcel 5 van 
de wet van 20 ap1·il 187 4 bet1·e tfende 
de voo1·lopige hechtenis heeft de wetgeve1· 
het aan de onde?·zoeksge?·echten oveTge
laten de ve1·eisten van het openbaaT be
lang naaT hun , geweten en met VOO?'· 
zichtigheid in feite te beoonlelen (2). 

(DUJARDIN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 september 1967 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel, ka
mer van inbeschuldigingstelling ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1 van de·wet van 

(1) Oass., 7 januari, 18 februari en 27 mei 
1935 (Bull. en PAsiC., 1935, I, 100, 161 en 
259); 8 mei 1950 (ibid., .1950, I, 628); 2o juli · 
1951 (ibid., 1951, I, 799) en 30 mei 1960 (ibid., 
1960, I, 1109). 

20 april 1874 betreffende de voorlopige 
hechtenis en 97 van de Grondwet, do01·dat 
het bestreden arrest, dat de voorlopige 
hechtenis van eiser handhaaft, niet vast
stelt dat de aan eiser ten laste gelegde 
feiten een correctionele gevangenisstraf 
kunnen meebrengen noch dat ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden die de 
open bare veiligheid raken, deze hechtenis 
rechtvaardigen, terwijl een vonnis met 
redenen moet omkleed zijn : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het hoger beroep van eiser tegen de be
scilikking van de raadkamer die over
eenkomstig artikel 5 van de wet van 
20 april 1874 eisers hechtenis heeft ge
handhaafd, ongegrond verklaart : 

Overwegende dat de raadkamer en de 
kamer van inbeschuldigingstelling, recht
doende op grond van voormeld artikel 5, 
slechts moeten onderzoeken of de hech
tenis moet worden gehandhaafd in het 
openbaar belang ; dat het aan de onder
zoeksgerechten overgelaten wordt de 
vereisten van het openbaar belang naar 
hun geweten en met voorzichtigheid te 
beoordelen ; 

Overwegende derhalve dat hethof van 
beroep, bij ontstentenis van een conclusie 
van eiser, zijn beslissing regelmatig heeft 
gemotiveerd door vast te stellen dat de 
hechtenis van de verdachte in het open
baar belang moest worden gehandhaafd ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

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

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

23 oktober 1967.- 2e kamer.- Voo?'· 
zitte?', en Ve1·slaggeve1·, H. Louveaux, 
raadsheer waarnm:nend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, H. Oolard, advo
caat-generaal. 

2° KAMER. - 24 oktober 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
GROND VAN NIET·ONTV ANKELIJKHEID, 

(2) Oass., 3 november 1941 (Bull. en PASIC., 
1941, I, 413) ; raadpl. cass., 5 januari 1953 
(ibid., 1953, I, 305). 
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- DIRECTE BELASTINGEN. - 0ASSA
TIEVERZOEKSCRRIFT BETEKEND AAN 
EEN BURGERLIJKE VENNOOTSCRAP IN 
DE VORM VAN EEN NAAMLOZE VENNOOT
SCRAP, IN VEREFFENING, NIET AAN DE 
MAATSCRAPPELIJKE ZETEL, DOOR AAN 
DE PERSOON EN AAN DE WOONPLAATS 
VAN EEN VAN DE VEREFFENAARS ER
VAN. - 0NREGELMATIGREID DIE DE 
VERWERENDE VENNOOTSCRAP NIET GE
SCRAAD REEFT. - 0NTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL AFGELEID 
UIT DE J\USKENNING VAN DE BEWIJS
KRACRT VAN EEN AKTE.- BESLISSING 
DIE AAN DEZE AKTE EEN MET DE TER-
1\fEN ERVAN VERENIGBARE UITLEGGING 
GEEFT, WELKE DOOR DE ElSER IN ZIJN 
CONCLUSIE WERD AANGENOMEN. 
MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
JVIIST. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING, INROUDING 
AAN DE BRON.- INKOJ\fSTEN BEDOELD 
IN ARTIKEL 25, § 1, 2°, VAN DE GECO
ORDINEERDE WETTEN. - INROUDING 
MOET WORDEN GEDAAN BIJ DE BETA
LING, ONDER RET STELSEL VAN ARTI
KEL 31, § 1, b, VAN DE GECOORDI
NEERDE WETTEN, VOOR DE WI,JZIGING 
ERVAN BIJ ARTIKEL 14, 1°, VAN DE 
WET VAN 13 JULI 1959. - BETALING. 
- BEGRIP. 

1° De on1'egelmatigheicl clie zan voo1·tvloeien 
ttit cle omstancligheicl clat het cassatie
verzoekschi'ift inzake cli1·er:te belastingen 
is betekencl aan een bu1'ge1•lijke vennoot
schap in cle vo1•m van een naamloze ven
nootschap, in veTefjening, niet aan cle 
maatschappel~jlce zetel doch aan cle per
soon en aan cle woonplaats van een van 
de veTe/Jenaa1'S e'rvan b1'engt enkel clan 
cle nietigheicl van de voo1·ziening mecle 
ctls het blijkt clat cleze o1wegelmatigheicl 
cle belangen van cle veTWeTencle vennoot
schap heeft geschaacl (1). (Wetb. van 
burg. rechtsv., art. 69 en 173; kon. 
besl. nr 300 van 30 rnaart 1936, art. 3 
en 10; Wetb. van de inkomstenbelas
tingen, art. 289.) 

2° JJ!l ist feitelij ke gronclslag het miclclel 
clctt is afgeleicl ttit cle miskenning van 

(1) Raaclpl. cass., 21 juni 1949 (Bttll. en 
PAsrc., 1949, I, 461) en 19 maart 1959 (iNcl., 
1959, I, 733). Verg. in burgerlijke zaken, 
cass., 26 september 1958 (ibid., 1959, I, 98) 
en 5 mei 1066 (ibicl., 1966, I, 1132). 

cle bewijsk1·acht van een akte, wanneer 
de feitenrechter van deze akte een met 
cle termen ervan verenigbm·e uitlegging 
geeft, welke door eiser zelf in conclttsie 
went aangenomen (2). (Burg. Wetb., 
art. 1319 tot 1322.) 

3 ° Oncle1· het stelsel van m·tikel 31, § 1, b, 
van cle gecoo1·clineenle wetten bet1·e fjencle 
cle inkomstenbelastingen, v661· cle tm:jzi
ging ervan 'bij aTtikel14, 1°, van cle wet 
van 13 jttli 1959, was cle schulclenam· van 
cle inkomsten becloelcl in artikel 25, § 1, 
2°, van cleze toetten enkel de aan de b1·on 
in te houden becl1·ij fsbelasting schulclig 
op het ogenblik van cle betaling, al was 
het door inschrijving, met het akkoord 
van cle gerechtigcle, op het c1•eclit van de 
1·ekening van deze laatste (3). 

(BELGISCRE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCRAP 
« SOCIETE Il\fMOBILIERE DE WILRIJCK
AERTSELAER >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 nov8lnber 1964 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid door verweerster tegen de voorzie
ning opgeworpen en afgeleid nit de schen
ding van artikel 14, lid 1, van de wet 
van 6 septernber 1895, zoals het is ver
vangen bij de wet van 23 juli 1953, cloo1'
dat de voorziening niet aan de maat
schappelijke zetel van de verwerende 
vennootschap, gelegen te Elsene, aan 
de Edinbm'gstraat 26, n:.taar aan de 
woonplaats van een van de vereffenaars 
van de vennootschap, graaf de Meeus, 
is betekend, die op de Tervurenlaan 259 
te Sint-Pieters-vVoluwe woont : 

Overwegende dat verweerster, burger
lijke vennootschap opgericht in de vorm 
van een naa1nloze vennootschap, in liqui
datie, zich ertoe bcperkt de onregelmatig
heicl in te roepen die, volgens !mar, hieruit 
zou voortvloeien clat de betokening van 
het ca-ssatieverzoekschTift niet aan de 
n1.aatschappelijke zetel, die zij, volgens 
haar bewering, heeft behouclen, n1.aar aan 

(2) Verg. cass., 6 oktobor 1066 (Arr. cass., 
1967, blz, 157). 

(3) Raaclpl. oass., 0 juni 1959 (Bull. en 
PASIC., 1959, I, 1033). 
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de persoon of aan de woonplaats van een 
van haar vereffenaars zon gedaan zijn ; 

Overwegende dat een dergelijke onre
gelmatigheid, in de onderstelling dat ze 
bewezen is, slechts de nietigheid van de 
voorziening zou meebrengen indien was 
aangetoond dat ze de belangen van ver
weerster schaadt, wat deze laatste, die 
op regelmatige wijze op de griffie van 
het Hof een memorie van antwoord heeft 
ingediend, niet aanvoert ; 

Dat het middel van niet-ontvankelijk
heid dus niet kan worden aaJlgenmnen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319 tot 
1322 van het Bmgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, doo1·dat, eeTste ondm·
deel, het hof van beroep verklaart dat 
het vaststaat dat de belaste bedragen 
(1.960.865 frank - 596.468 frank = 
1.364.397 frank) en die alle aan beheer
ders van de vennootschap toekwmnen, 
in de balans onder de rubriek " schulden 
zonder waarborg " zijn opgenmnen, teT
wijl uit het stuk BI/19 volgt dat alleen 
een .bedrag van 564.397,85 frank in de 
post " schulden zonder waarborg '' voor
komt, daar het saldo van 1.396.468 frank 
gevormd is door tantiemes toegekend 
volgens balans op 31 maart 1958 en in 
de rubriek « Beheerders en commissa
rissen '' (stuk BI/21) is ondergebracht; 
tweede ondenleel, het hof van beroep be
sl~st dat de Belgische Staat het bewijs 
met levert dat de bezoldigingen in specien 
zijn betaald of overgedragen zijn op per
soo~llijke rekeningen van de rechtheb
benden en dat, ten deze, de boeking door 
de vennootschap zelfs niet als toekenning 
gold, te1·w~jl het hof van beroep niet kan 
uitspraak doen zoals het heeft gedaan 
zonder de antwoorden van de vennoot
schap op de vragenlijst van de admi
nistratie te n1.iskennen (stukken BI/19, 
BI/20 en BI/21) : 

Overwegende dat het middcl niet pre
ciseert in welk opzicht het bestreden 
arrest artikel 97 van de Grondwet zou 
hebben geschonden ; 

Wat het tweede OJ1.derdeel betreft 

Overwegende dat het arrest zijn be
slissing steunt op de grond dat " de Staat 
het bewijs niet levert dat de bezoldigin
gen in specien werden betaald of op per
soonlijke rekeningen werden overgedra
gen "; 

Overwegende dat zo verweerster in de 
antwoorden op de vragen om inlichtingen 

van de administratie weliswaar erkende 
dat de bezoldigingen waarop de betwiste 
aanslagen zijn gevestigd aan haar be
heerders waren toegekend en het bedrag 
opgaf dat aan 1eder van hen verschuldigd 
bleef, zij geenszins heeft verklaard dat 
zij die bedragen op het credit van de 
persoonlijke rekeningen van de recht
hebbende heeft ingeschreven; 

Dat eiser zelf in zijn conclusie voor het 
hof van beroep toegaf dat de rekeningen 
van de rechthebbenden niet waren gecre
diteerd in de boeken van verweerster ; 

Dat het hof van beroep, door te beslis
sen dat er geen overbooking op persoon
lijke rekeningen was geweest dus van de 
in het middel bedoelde stukken dezelfde 
uitlegging heeft gegeven als eiser en de 
bewijskracht van die akten niet heeft 
miskend; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat zo een gedeelte van 
de bezoldigingen, die aan de beheerders 
~oegekend en niet betaald zijn, aileen 
m de onder de rubriek " schulden zonder 
waarborg >> voorkwam en het overige 
onder de rubriek " beheerders en cmn
missarissen >> vermeld was met de g1obale 
verdehng tussen "betaalde >> en "niet 
betaalde tantiemes ,, zoals, volgens eiser 
de in het middel bedoelde stukken B 1/l!j 
en 21 ze opgeven, daaruit nog niet zou 
volgen dat de persoonlijke rekening van 
ell~e rechthebbende, met zijn toestem
mmg, zou gecrediteerd zijn 1net het be
drag dat hern verschuldigd was, hetgeen 
als betalmg zou hebben gegolden; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del .een ten overvloede gegeven over
wegmg van het arrest bekritiseert en 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 31, § 1, 
b, 32, § 3, van de wetten betreffende de 
inkomste~1.belastingen, gecoordineerd bij 
het beslmt van de Regent van 15 januari 
1948, en 1 van het koninklijk besluit 
van 20 maart 1951 tot uitvoerino· van 
de artikelen 31, § 3, 35, § 5, en 39,"'lid 2, 
van de wetten en besluiten betreffende 
de inkomstenbelastingen, clom·clat het 
bestreden arrest, nate hebben vastgesteld 
dat het koninklijk besluit van 20 maart 
1951, door de toekenning van de inkom
sten met de betaling ervan gelijk te stol
len, aan d~ wet iets heeft toegevoegd, 
daar de art1kelen 31 en 32 van de gecoor-
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dineerde belastingwetten aan de Koning 
slechts bevoegdheid verlenen om de 
inhonding aan de bron nit te breiden 
tot de betaalde inkomsten andere dan 
de bezoldigingen, verklaart dat voor
noemd besluit van 20 maart. I95I ten 
deze niet van toepassing is, tenvijl de 
inschrijving van de betwiste bedragen 
op bet credit van een rekening van de 
rechthebbenden overdracht van eigen
dom teweegbrengt en als betaling geldt, 
wat het koninklijk beslnit van 20 maart 
I95I op de aldns gecrediteerde bedragen 
toepasselijk maakt : 

Overwegende dat nit voormeld ant
woord op het tweede middel volgt dat 
voor het hof van beroep niet bewezen 
werd dat bedoelde bedragen op l1et credit 
van de rekening van ieder van de recht
hebbenden ingeschreven werden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

On1 die redenen, verwerpt de voorzie
~1ing; veroordeelt eiser in de kosten. 

24 oktober 1967. ~ 2e kamer. ~ 
Voo?·zitte?', H. van Beirs, voorzitter. ~ 
Ve1·slaggeve1', H. Tronsse. ~ Gel~jkltti
dende conclnsie, H. Delange, advocaat
generaal. ~ Pleiters, HH. Van Leynseele 
en Loge (laatstvermelde van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel). 

,2e KAMER.~ 24 oktober 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. PERSONEN
VENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AAN

SPRAKELIJKHEID DIE HAAR HANDELS

ZAAK IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
INBRENGT. ~ VENNOOTSOHAP DIE DES

N1ETTEMIN HAAR WINSTGEVENDE AOTI
VITEIT HEEFT VOORTGEZET TOT AAN 

HAAR ONTBINDING. ~ VENNOOT EN 

ENIG ZAAKVOERDER DIE ALLE NODIGE 
DADEN VAN BEHEER HEEFT VERRIOHT. 

- HOEDANIGHEID VAN WERKEND VEN

NOOT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. 

- GEHELE OF GEDEELTELIJKE VERDE

LING VAN HET MAATSOHAPPELIJK KAPI
TAAL VAN EEN PERSONENVENNOOT

SOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK

HEID. ~ GEI·DSOJ'IIMEN VERLEEND OF 

TOEGEKEND AAN EEN WERKEND VEN

NOOT. ~ SOMMEN DIE WETTELIJK IN 

DE BEDRIJFSBELASTING BELASTBAAR 
ZIJN, ~ SOMMEN DIE OOK AAN DE 

AANVULLENDE PERSONELE BELASTING 

ONDERWORPEN ZIJN. 

I 0 De omstandigheicl clat een personen
vennootschap met beperkte aansp?·ake
lijlcheid die, na inbreng van haM han
delszaalc in een naamloze vennootschap, 
tot ctan haar ontbinding enkel nag een 
bepe1·lcte winstgevende activiteit heeft 
ve1'1'icht, slttit niet ttit clat haaT vennoot 
en enig zaakvoerde1·, de enige natntw
lij lee pe1·soon die voo1· haar de nodige 
daclen van behee1· ve1Ticht, de hoedanig
heicl van weTkencl vennoot heeft behon
den (I). (Gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 
art. 25, § I, 1°, 27 en 35, § 4.) 

2° De sommen clie ten gevolge van een ge
hele of gedeeltelijlce venleling van het 
maatschappelijlc vermogen van een pe?'
sonenvennootschap met bepe1·kte aan
sp?·alcelijkheicl wonlen veTleend of toege'
lcencl aan een we1·kencl vennoot zij'n, in 
de mate bepactlcl bij aTtilcel 15, § 2, 2°, 
van de gecoonlineenle wetten bet?·e.fjende 
de inkomstenbelastingen, onde?·woTpen 
aan cle beckijjsbelasting ctlsoolc aan de 
acmvnllende pe1·sonele belasting (2). (Ge
coordineerde wetten betreffende de 
inkom.stenbelastingen, art. 15, § 2, 25, 
§ 1, I 0 , 27, §I, 35, § 4, en 42.) 

(BUYSSE, T. BELCHSOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOiiim.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, I5, inzonderheid § 2, 25, 
inzonderheid § 1, I 0 , 35, inzonderheid 
§ 4, 42, inzonderheid § I, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van I5 januari 1948, doonlat, hoewel eiser 
had betoogd dat, niettegenstaancle de 

(1) Cass., 13 juni 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
blz. 1266). 

(2) Cass., 11 april en 2 mei 1967 (A1·r. 
cass., 1967, blz. 976 en 1064). 
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verldaring vervat in de door hem inge
diende aangifte, hij vanaf 30 jnni 1960 
had opgehouden werkende vermoot te 
zijn van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid « Etablisse
ments Andre Buysse » en dat, derhalve, 
het batig vereffeningssaldo dat hem op 
6 juli 1960 was toegekend bij de ontbin
ding en de liquidatie van die vennoot
schap, geen bedrijfsinkomen was, het 
arrest die stelling verwerpt en de betwiste 
aanslag in de bedrijfsbelasting en in de 
aanvullende personele belasting wette
lijk verklaart op grond dat « verzoeker 
(thans eiser) de enige zaakvoerder was 
van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid Etablissements 
Andre Buysse gedurende de jaren die 
aan de ontbinding ervan zijn voorafge
gaan; dat hij er zich actief en permanent 
mee bezig heeft gehouden ; dat hij heeft 
gezorgd voor de verrichtingen van over
dracht van de voorraad koopwaren en 
van het materieel, alsmede voor de op
zegging van het personeel, allemaal voor
bereidende verrichtingen van de ontbin
ding van de vennootschap ... ; dat ver
zoeker op 29 mei 1961 heeft verklaard 
dat hij op 6 juli 1960 zijn activiteit als 
beherende vennoot van de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid had stopgezet ... ; dat het feit aileen 
dat geen enkele verrichting met betrek
king tot de exploitatie van het bedrijf 
is 1 gedaan gedurende een kort tijdsver
loop v66r de werkelijke ontbinding van 
de vennootschap, dit is tussen 1 juli en 
6 juli 1960, ten gevolge van de vrijwillige 
onthouding van zijn zaakvoerder, hem 
de hoedanigheid van werkende vennoot 
van de vennootschap niet kan ontne
men » en zulks, hoewel het arrest boven
dien vaststelt « dat de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid op 
30 juni aan de naamloze vennootschap 
« Vista », waarvan verzoeker afgevaar
digd beheerder was, de auto en de voor
raad koopwaren, en op 1 juli 1960 het 
kantoormaterieel bestaande nit goederen 
en meubels die aan de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
toebehoren, heeft verkocht » en « dat 
verzoeker op 30 juni al het personeel 
van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijld1eid had opgezegd 
en dat hij zich jegens de naamloze ven
nootschap « Vista >> had verbonden om 
geheel zijn activiteit uitsluitend aan lmar, 
als afgevaardigd beheerder van die ven
nootschap, te wijden en zulks, vanaf 
1 juli 1960 », teTwijl, zo eiser tussen 
1 juli en 6 juli 1960 geen verrichtingen 

meer had gedaan met betrekking tot de 
exploitatie van het bedrijf van de ven
nootschap en deze laatste, sinds 30 juni 
1960, geen materieel, noch goederen, 
noch personeel meer had, hieruit volgt 
dat eiser op 6 juli 1960 geen. werkende 
vennoot 1neer was van de vennootschap 
en dat, derhalve, het hem op die datmn 
toegekende batig vereffeningssaldo niet 
aan de bedrijfsbelasting kon worden 
onderworpen : 

Overwegende dat uit het geheel van 
de in het middel aangehaalde vaststel
lingen van het arrest en uit het door het 
arrest vermeld feit dat op 6 juli 1960 
bij notariele akte is vastgesteld dat de 
personenve,nnootschap met beperkte aan
sprakelijkheid " Etablissements Andre 
Buysse >> had opgehouden te bestaan, ten 
gevolge van het samenbrengen van alle 
aandelen in handen van eiser, zonder dat 
het blijkt dat doze toestand eerder ver
wezenlijkt was, volgt dat eiser van 30 juni 
tot 6 juli 1960 als beherende vennoot 
heeft gezorgd voor de uitvoering van 
beslissingen die moesten leiden tot de 
ontbinding van genoemde vennootschap, 
na overdracht van het materieel en van 
de voorraad van de naamloze vennoot
schap Vista, waarvan eiser afgevaardigd 
beheerder was ; 

Overwegende dat het arrest wettelijk 
heeft beslist op grond van die vaststel
lingen, en hoe gering de bedrijfsactiviteit 
van de « Etablissements Andre Buysse >> 

van 30 juni tot 6 juli 1960 ook was, dat 
eiser tot doze laatste datmn er werkende 
vennoot van was gebleven ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 15, inzonderheid § 2, 25, 
inzonderheid § 1, 27, inzonderheid § 1, 
35, inzondorheid § 4, 37 en 42 van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoiirdineerd bij het besluit van 
de Regent van 15 februari 1948, do01·dat 
het arrest beslist dat het batig vereffe
ningssaldo welk aan eiser is toegekend 
ten gevolge van de liquidatie zonder ver
deling van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid « Etablisse
ments Andre Buysse >> een aan de aan
vullende personele belasting onderworpen 
inkomen is, op grond dat « luachtens arti
kel 42 van de gecoiirdineerde wetten, aan 
de aanvullende personele belasting onder
worpen zijn, alle bedrijfsinkomsten ter 
uitsluiting van zekere categorieen die het 
uitdrukkelijk vermeldt en die in het on-

'I ,\ 
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derhavige geval niet geld en ... , dat de 
tekst van dit artikel algemeen is; dat 
het zowel bedoelt elke opbrengst van de 
arbeid (artikel 25), de vermogensver
meerderingen voortvloeien<l nit Ineer
waarden (artikel 27, § 1), de eventnele 
batige vereffeningssaldo 's toegekend aan 
de werkende vennoten (artikel 35, § 4) 
als de belastbare materie die voortvloeit 
nit de toepassing van artikel 15, § 2, van 
de gecoiirdineerde wetten wanneer ze, 
zoals ten deze, aan de bedrijfsbelasting 
onderworpen is wegens de hoedanigheid 
van werkende vennoot van haar recht
hebbende en daardoor een bedrijfsinko
men wordt zoals bedoeld in artikel 35, 
§ 4, van de gecoiirdineerde wetten "• te1'
wijl hot batig vereffeningssaldo dat voort
vloeit nit de verdeling of nit de toeken
ning zonder verdeling van het maat
schappelijk vermogen, aangezien het 
slechts belastbaar is krachtens artikel 15, 
§ 2, van de gecoiirdineerde wetten, slechts 
aan de mobilii'mbelasting of aan de be
drijfsbelasting is onderworpen en, aange
zien het geen werkelijk inkomen nit 
roerende goederen of geen werkelijk be
drijfsinkomen is, niet belastbaar is in 
de aanvullende personele belasting : 

Overwegende dat, zo het batig ver
effeningssaldo door een fictie van de wet 
als een inkomen nit roerende kapitalen 
beschonwd wordt, wanneer het wordt 
toegekend aan de stille vennoot van een 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid en onderworpen aan de 
mobilienbelasting lcrachtens artikel 15, 
§ 2, van de gecoiirdineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, ;p_iet 
belastbaar is in de aanvnllende personele 
belasting, daar artikel 41 van genoemde 
wetten slechts de in artikel 14 bedoelde 
inkomsten uit roerende kapitalen aan dit 
artikel onderwerpt, de gelijkstelling, daar
entegen, door artikel 35, § 4, van het 
batig vereffeningssaldo Tnet bedrijfsin
komsten wanneer het wordt toegekend 
aan een werkende vennoot, in die onder
stelling tot gevolg heeft dat het aan de 
aanvullende personele belasting wordt 
onderworpen krachtens artikel 42, § 1, 
naar luid waarvan aile bedrijfsinkomsten, 
in principe, aan deze belasting zijn onder
worpen; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

(1) Cass., 8 maart 1926 (Bull. en PAsrc., 
1926, I, 279) ; raadp . cass., 17 oktober 1939, 
twee arresten (Bull. en PAsrc., 1939, I, 424 

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

24 oktober 1967. - 2e kamer. 
Voorzitte1·, H. van Beil·s, voorzitter. 
Ve1·slaggever, H. Legros. - Gelijklui
dende concl~<sie, H. Delange, advocaat
generaal. - PleitM·s, HH. Wilmart, Bal
tus en Fally (de eerste twee van de balie 
bij het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 24 oktober 1967. 

1 o GEMEENTELIJKE EN PROVJN
CIALE BELASTINGEN. - DIRECTE 

GEMEENTELIJKE BELASTING OP RET 
AANTAL IN EEN NIJVERREIDSEXPLOI
TATIE TE WERK GESTELDE WERKLIEDEN 

EN BEDIENDEN. - MET RET PATENT 
OVEREENKOMENDE BELASTING. 

2° GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN.- DIRECTE 
GEJYIEENTELIJKE BELASTING OP DE 
DRIJFKRACRT VAN DE IN EEN NIJVER
REIDSEXPLOITATIE GEBRUIKTE J\10TO
REN. - MET RET PATENT OVEREEN

KOMENDE BELASTING. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. - BE
SLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE 
VAN EEN PROVINCIERAAD WAARBIJ 
UITSPRAAK GEDAAN vVORDT OVER DE 
RECLAMATIE VAN EEN NAAMLOZE VEN
NOOTSCRAP OF VAN EEN VENNOCT
SCRAP BIJ WIJZE VAN GELDSCRIETING 
OP AANDELEN TEGEN EEN AANSLAG 
IN DE JYIET RET PATENT OVEREENKO
MENDE DIRECTE GEMEENTELIJKE BE
LASTING. - BESLISSING NIET IN LAAT
STE AANLEG GEWEZEN. - NIET ONT
V ANKELIJKE VOORZIENING. 

1 o Is een met het patent ove1·eenlcomende 
belasting de di1·ecte gemeentel~jke belas
ting geheven wegens het aantal in een 
nijverheiclsexploitatie te we1·k gestelde 
we1·klieden en bedienden (1). 

2o Is een met het patent overeenkomende 
belasting de directe gemeentelijlce belas-

en 425); .8 april 1940 (ibid., 1940, I, 108); 
4 augustus 1946 (ibid., 1946, I, 57); 20 fe
bruari 1958 (ibid., 1958, I, 675). 
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ting geheven naaT gelang van de cl1·ijf
kmcht van cle in een nijve1·heidsexploi
tatie gebTuilcte mot01·en ( 1). 

3° Is niet ontvanlcel~jlc cle vooTziening 
ingesteld tegen het beslttit van cle be
stendige cleputatie van een p1'ovincie
Taacl, waaTbij uitspmalc geclaan wonlt 
oveT cle 1·eclamatie van een naamloze 
vennootschap of van een vennootschap 
bij wijze van gelclschieting op aanclelen 
tegen een aanslag in een met het patent 
oveTeenlcornencle cliTecte gemeentelijlce be
lasting, mt clit beslttit geen in laatste 
aanleg gewezen beslissing is (2). (Wet 
van 4 augustus 1832, art. 15; wet van 
25 maart 1876, art. 19; wet van 22 ja
nuari 1849, art. 4, gewijzigd bij arti
kel 2 van de wet van 18 maart 1874; 
wet van 22 juni 1865, art. 2; wet van 
22 juni 1877, art. 1, 8 en 14.) 

( GEJ\'IEENTE MONTIGNIES-SUR-SAJ\'IBRE, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « L'AIR 
LIQUIDE ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 12 november 1965 door de 
Bestendige Deputatie van de Provincie
raad van Henegouwen gewezen ; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid ambtshalve opgeworpen tegen de 
voorziening en hieruit afgeleid dat het 
besluit geen in laatste aanleg gewezen 
beslissing is : 

Overwegende dat de beide reglementen 
van de gemeente Montignies-sur-Sambre, 
waarvan de toepassing aanleiding heeft 
gegeven tot de reclamatie van verweer
ster, ten laste van de nijverheidsbedrijven 
een jaarlijkse directe belasting heffen, het 
ene, in evenredigheid met het te werk 
gestelde personeel, het andere, naar ver
houding van de aangewende drijfkracht; 

Overwegende dat die gemeentebelas
tingen gevorderd zijn van verweerster 
over het dienstjaar 1964 wegens, ener
zijds, het aantal te werk gestelde werk
lieden en bedienden, anderzijds, het aan
tal en de kracht van de motoren door 
haar gebruikt voor haar activiteit op het 
grondgebied van Montignies-sur-Sambre ; 

(1) Raadpl. cass., 17 maart 1959 (Bull. 
en PASIC., 1959, I, 727). 

(2) Oass., 24 januari 1967 (Ar1·, cass., 1967, 
blz. 632). 

Dat aldus die directe belastingen ver
weerster treffen wegens de uitoefening 
van haar nijverheid, handel of bedrijf 
afgezien van de behaalde winst, en met 
het patent overeenkomen ; 

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

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

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

24 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitteT, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Moriame. - Gelijlclui
clencle conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. 

1 e KAMER. - 26 oktober 1967. 

1° BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BETEKE
NING VAN EEN VONNIS. -BETEKENING 
AAN DE WOONPLAATS. - TERHAND
STELLING VAN HET AFSCHRIFT VAN HET 
EXPLOOT AAN EEN DIENSTBODE VAN 
DE PERSOON WAAROP DE BETEKENING 
BETREKKING HEEFT.- WETBOEK VAN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING, AR· 
TIKEL 68.- BETEKENIS VAN DE TERM 
DIENSTBODE. 

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BETEKE
NING VAN EEN VONNIS. -BETEKENING 
AAN DE WOONPLAATS. - TERHAND
STELLING VAN HET AFSCHRIFT VAN HET 
EXPLOOT AAN EEN VERWANTE OF AAN 
EEN DIENSTBODE VAN DE PERSOON 
WAAROP DE BETEKENING BETREKKING 
HEEFT.- VERWANTE OF DIENSTBODE 
DIE MINDERJARIG IS. - 0MSTANDIG
HEID DIE DE BETEKENING NIET ONRE· 
GELMATIG MAAKT. - UITZONDERING. 

1° In artilcel 68 van het JiVetboelc van bU1'
geTlijlce TechtsvoTcle.1•ing worclt met cle 
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term « dienstbode " onder· meer bedoeld 
de per·soon die door de geadr·esseenle van 
het exploot belast is met het doen van 
boodschappen ( 1). 

2° De omstandigheid dat de ve1·wante of 
de dienstbocle in de zin van artilcel 68 
van het TYetboelc van bur·ger·lijlce r·echts
vonlering aan wie de ger·echtsdetwwaar·
cler· het afschr'ift van de betelcening van 
een vonnis !weft ter· hand gesteld (2), 
nag niet meenler:jar·ig is, maalct de bete
lcm~ing niet on1'egelmatig ( 3), tenzij cleze 
ve1'wante of dienstbocle niet het noclige 
oncle1·scheiclingsve1'11W(fen hctcl om becloelcl 
afsclwift aan de gead1'esseenle te1' hand 
te stellen ( 4). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BOIS ET 

llfATERIAUX DE THUIN "• T. NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « TUILERIES ET BRI

QUETERIES D'HENNUYERES ET DE WAN· 
LIN >l.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 maart 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 68 en 70 van het Wetboek 
van bnrgerlijke rechtsvordering, do01·dat, 
nate hebben vastgesteld dat het beroepen 
vonnis op 27 april 1963 bij exploot van 
gerechtsdeurwaarder ten verzoeke van 
verweerster aan eiseres was betekend, 
dat het boger beroep op 12 juli 1963 was 
betekend, dit is meer dan twee maanden 
na genoemde betekening, dat verweerster, 
dientengevolge, concludeerde tot de niet
ontvankelijkheid van het hoger beroep, 
en dat eiseres in antwoord op dit middel 
betoogde dat het exploot van betekening 
van 27 april 1963 nietig was, daar de 

(1) Raadpl. cass., 7 december 1882 (Bull. 
en PAsiO., 1883, I, 9); Repertoir·e pratiqtte dtt 
droit belge, V0 Exploits, nrs 445, 451 en 452. 

Over het punt dat de vermeiding in het 
expioot van de verwantschap of van de dienst
betrekkingcn tussen de persoon aan wie de 
betokening nwet worden gedaan en de persoon 
aan wie het afschrift van het expioot ter hand 
gesteid wordt niet vereist is op straffe van 
nietigheid, raadpl. cass., 31 oktober 1957 
(A1'1'. Verbr., 1958, biz. 113). 

(2) Over het punt dat de formaliteiten be
treffende de betokening van een expioot van 
dagvaarding in principe oak toepasselijk zijn 

voorschriften van de artikelen 68 en 70 
van het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering niet in acht genomen waren en 
de betekening niet aan de in het exploot 
vern:telde persoon Inocht ter hand gesteld 
worden, vermits deze laatste nooit in 
dienst van eiseres is geweest, het bestre
den arrest beslist dat het hoger beroep 
van eiseres niet tijdig was ingesteld en, 
bijgevolg, niet ontvankelijk was op grand 
dat het betwiste exploot aan de maat
schappelijke zetel van eiseres was bete
kend, dat het was ter hand gesteld aan 
een persoon die had verklaard dat hij 
de boodschappen van eiseres in ontvangst 
nam., en dat er niet was aangevoerd dat 
die persoon, in feite, het door hem aan
genmnen exploot niet aan de geadres
seerde ervan zou hebben kt.mne:n ter hand 
stellen, tenviJ'l, opdat een exploot kan 
worden beschouwd als zijnde ter hand 
gesteld aan een die:nstbode van de ge
adresseerde, overeenkomstig de voor
schriften van de artikelen 68 en 70 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering, het vereist is dat er tussen de 
geadresseerde van het exploot en diegene 
aan wie het exploot ter hand gesteld is 
werkelijk zodanige betrekkingen bestaan 
dat redelijk client te worden veronder
steld dat het exploot aan de geadresseerde 
is overhandigd, en het niet volstaat dat 
diegene aan wie het exploot ter hand ge
steld is, heeft verklaard dat hij de bood
schappen van de geadresseerde in ont
vangst neemt, en zich in de Inogelijkheid 
bevindt om het door hen1. aangenomen 
exploot te overhandigen ; hieruit volgt 
dat de overwegingen van het arrest gee:n 
passe:nd antwoord bevatten op het mid
del dat eiseres, bij haar conclusie, had 
afgeleid uit het feit dat het bedoeld ex
ploot was ter hand gesteld aan een per
soon die niet was aangesteld om die 
betekening in ontvangst te nemen, daar 
die persoon nooit in dienst van eiseres was 

ais het gaat om de betokening van een vonnis, 
raadpi. cass., 4 juni 1964 (Bttll. en PASIC., 
1954, I, 1054.) 

(3) en (4) CARRE en CHAUVEAU, Lois de 
la pr·ocedtt1'e civile, d. I, vraagpunt 359 ; 
FET'l'WEIS, Elements de competence et de pr·o
cedtwe civile, biz. 414 en 415 ; GARSONNET 
en C:EzAR-BRu, d. II, biz. 197, noot 126-1; 
GLASSON, TISSIER en MOREL, d. II, nr 427. 

Vanaf de inwerkingtreding van artikei 35 
van het Gerechtelijk Wetboek mag een-deur
waardersexpioot niet geidig worden ter hand 
gesteid aan een minderjarige die geen valle 
zestien j aar oud is. 


