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geweest, en dit gebrek aan antwoord een 
schending van artikel 97 van de Grond· 
wet betekent : 

Overwegende dat door te beslissen 
tot de regelmatigl!leid van de terhand
stelling van bet exploot van betekening 
van bet vonnis aan een persoon die. zich 
op de maatschappelijke zetel van eiseres 
bevond en die " de boodschappen voor 
eiseres in hoger beroep " (thans eiseres) 
in ontvangst nam, en door aldus te stollen 
dat die persoon een dienstbode van eiseres 
was, in de zin van artikel 68 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
het hof van beroep die wetsbepaling niet 
heeft geschonden en passend heeft geant
woord op de in het middel bedoelde con
clusie van eiseres ; 

Dat het eerste onderdeel van dit middel 
naar recht faalt en het tweede onderdeel 
feitelijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, doo1·dat het bestreden arrest 
beslist dat het op 12 juli 1963 door eiseres 
ingesteld hoger beroep te laat was inge
steld, op grond dat het beroepen vonnis 
op 27 april1963 aan eiseres was betekend, 
zonder te antwoorden op bet middel dat 
eiseres, bij haar voor het hof van beroep 
genomen conclusie, had afgeleid uit het 
feit dat het exploot van betekening nietig 
was omdat de voorschriften van arti
kel 68bis van het W etboek van burger
lijke rechtsvordering niet in acht werden 
genomen en omdat het aan een minder
jarig kind was ter hand gesteld, teTwijl 
dit gebrek aan antwoord op de conclusie 
van eiseres een schending van artikel 97 
van de Grondwet betekent : 

Overwegende, wat het eerste onderdeel 
betreft, dat zo eiseres er, bij haar con
chiSie, weliswaar op heeft gewezen dat 
het afschrift van het exploot van bete
kening door de gerechtsdeurwaarder niet 
aan Jean-Claude Fontesse was ter hand 
gesteld onder gesloten omslag, zoals arti
kel 68bis van het W etboek van burger
lijke rechtsvordering het voorschrijft, zij 
niet heeft beweerd dat het verznim van 
die formaliteit de nietigheid van bet 
m.-ploot of van het afschrift ervan tot 
gevolg had; 

Overwegende, wat het tweede onder
dee! betreft, dat door vast te stellen dat 
niet wordt aangevoerd « dat die persoon 
(Fontesse), in feite, het door hem aan
genomen exploot niet aan de geadres
seerde ervan zou hebben kunnen ter hand 
stellen "• dit wil zeggen dat genoemde 

persoon niet het nodige onderscheidings
vermogen bezat om het exploot aan de 
geadresseerde ervan af te geven, het ar
rest een passend antwoord geeft op de 
in dit onderdeel van het middel bedoelde 
conclnsie; 

Dat beide onderdelen van het middel 
feitelijke grondslag missen ; 

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

26 oktober 1967. - 1e kamer. -
VooTzitter, H. Moriame, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'slaggeve1', 
H. Busin.' - Gelijkluiclende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleite1·s, HH. Bayart en 
Fally. 

l e KAMER. - 26 oktober 1967, 

1° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
ARBEID, - ARBEIDSOVEREENKOMST. -
BEPALINGEN DIE IN ARTIKEL 8 VAN 
DE WET VAN 10 liiAART 1900 INGEVOEGD 
ZIJN DOOR ARTIKEL 4-1 VAN DE WET 
VAN 4 MAART 1954. - AANVULLENDE 
BEPALINGEN. 

2° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
ARBEID. - ARBEIDSOVEREENKOMST. -
BEPALINGEN DIE IN ARTIKEL 8 VAN 
DE WET VAN 10 MAART 1900 INGEVOEGD 
ZIJN DOOR ARTIKEL 4-l VAN DE WET 
VAN 4 MAART 1954.- 0VEREENKOMST 
:S:OUDENDE MET DIE BEPALINGEN STRIJ
DIGE BEDINGEN. - UITWERKING VAN 
DEZE BEDINGEN NIET AFHANKELIJK 
VAN EEN UITDRUKKELIJKE VERKLARING 
VAN DE PARTIJEN DAT ZIJ ALDUS AF
WIJKEN VAN DE WET OP DE ARBEIDS· 
OVEREENKOMST. 

3° CASSATIE. - 0MVANG. -BURGER
LIJKE ZAKEN. - VERWERPING DOOR 

, DE RECHTER VAN DE :S:OOFDEIS. -
lNWILLIGING VAN DE TEGENEIS ALS 
GEVOLG VAN DEZE VERWERPING. -
VoORZIENING VAN ElSER TEN PRIN
CIPALE. - VERNIETIGING VAN DE BE
SLISSING OVER DE HOOFDEIS LEIDT TOT 
DE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING 
OVER DE TEGENEIS. 

1° De bepalingen welke doo1• aJ"tikel 4-1 
van de wet van 4. mam·t 1954 ingevoegd 
z~in in a1'tikel 8 van de wet van 10 maaJ"t 
1900 op de a1·beidsove1'eenkomst zijn 
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aanvullencle bepal-ingen van cle wil van 
cle pm·tijen; cleze laatsten ktmnen oncle1• 
meer een zwaanle1·e aansp1·akelijkheicl 
van cle aTbeicleT beclingen (I). (Art. 8, 
hd 2 en 3, van de wet van 10 maart 
1900, aangevuld bij artikel 4-1 van 
de wet van 4 maart 1954.) 

2° Zo, voo1· cle niet-toepassing van cle bepa
lingen welke clooT w·#Jcel 4-1 vcm cle wet 
van 4 maa1·t 1954. ingevoegcl zijn in m·ti
kel 8 van cle wet van 10 macwt 1900 op 
de aT beiclsoveTeenkomst, de oveTeenlcomst 
van de pa1·t~jen beclingen moet bevatten 
die M'mee st1·ijclig zi.in, is het niet ve1·eist 
clat de paTtij en uitdmlclcelij k ve1·lcla1·en 
clat zij cloo1' cleze beclingen van cle wet 
op cle aTbeiclsoveTeenkomst afwijlcen (2). 

3° Inclien cle Techte1' een hoofcleis ve1·we1'Pt 
en, als gevolg van cleze ve1'We1'ping, een 
tegeneis inwilligt, leidt de veTnietiging 
op cle vooTziening van eiseT ten p1·in
cipale van cle beslissing ove1· de hoofdeis 
tot die van de beslissing ovm· de tegen
eis (3). 

(NAAJ\iLOZE VENNOOTSOHAP « AUTOS 
TAXI'S VAN BRUSSEL ,, T. SMETS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 6 jannari 1966 gewezen door 
de Werkrechtersraad van beroep te Brns
sel, kamer voor werklieden; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1319, 
1320, 1322 van het Bmgerlijk Wetboek 
en 8, inzonderheid lid I, 2 en 3, van de 
wet van 10 maart 1900 op de arbeids
overeenkomst, welk artikel 8 gewijzigd 
on aangevuld is bij artikel 4-l van de 
wet van 4 maart 1954, cloonlat, nadat 
eiseres had gevorderd dat verweerder 
ten belope van 9.330 frank gecleeltelijk 
zou bijclragen in de materiele sohade aan 
l1et voertnig door hem bestum·cl bij een 
verkeersongeval waarvoor hij aansprake
lijk was, en haar rechtsvorclering had 
gegroncl op artikel 33 van haar exploi
tatiereglement naar luid waarvan " voor 
elk aan de sohuld van de bestuurder te 

(1) en (2) Cass., 10 maart 1966 (Bull. en 
PAsrc., 1966, I, 892) en noot. 

(3) Cass., 12 november 1964 (Bttll. en PA
src., 1965, I, 258) en noot blz. 259 ; raadpl. 
cass., 2 september, 1965 (ibid., 1966, I, 1). 

wijten ongeval, alle materiele schade die 
hij aan het hem toevertrouwde vocrtuig 
zou hebben veroorzaakt volkomen te 
zijnen laste valt, behoudens akkoord met 
de direotie die een percentage kan bepa
len ,, de bestreden sententie genoe1nd 
artikel 33 weigert toe te passen en eiseres 
veroordeelt 0111 aan venveorder het be
drag van 539 frank te betalen dat zij 
op hot loon van verweerder had ingehou
den in afrokening op genoemd bedrag van 
9.330 frank, " op grand dat artikel 8 van 
de wet van 10 maart 1900 op de arbeids
overeenkomst, zoals gewijzigd bij arti
kel 4-l van de wet van 4 maart 1954, 
bepaalt dat de workman aansprakelijk 
is voor zijn bedrog en zijn zware sohuld 
en dat hij slechts aansprakelijk is voor 
liohte sohuld wanneer deze bij hem eerder 
gewoonlijk dan toevallig voorkomt ; · ... 
dat die bewoordingen uitdrukkelijk de 
lichte sohuld nitsluiten; ... dat de wil 
om van de wet af te wijken bij beide par
tijen uitdrukkelijk en zeker moet zijn; 
... dat de in voormeld artikel 33 bedoelde 
sohuld niet wordt mnschreven en clat, 
bij ontstentenis van uitdrukkelijke af
wijking van voornoemd artikel 8 van de 
wet, er client te worden aangenomen dat 
het reglem.ent voor de omsohrijving van 
de sohuld naar de wet verwijst; ... dat 
genoemd artikel 33 alleen spreekt van 
elk ongeval clat aan de schnld van de 
bestuurder is te wijten en geenszins 
elk ongeval bedoelt dat aan de zelfs lichte 
of lichtste schuld van de bestumder zou 
toe te schrijven zijn, zodat het niet mo
gelijk is nit de bewoordingen van dit 
artikel een gemeenschappelijke wil van 
de partijen af te leiden om af te wijken 
van de wet die nitdrnkkelijk de lichte 
schuld uitsluit tenzij ze eerder gewoonlijk 
dan toevallig voorkomt ; .. . dat zelfs 
indien er dienaangaande twijfel zou be
staan, die voorkomt uit de algemeenheid 
der gebruikte bewoordingen, dan nog 
client er te worden aangenmnen dat een 
uitdrukkelijke wil om van de wet af te 
wijken, welke ten cleze noodzakelijk is, 
slechts kan voortvloeien uit een klare 
en uitdrnkkelijke tekst die geen twijfel 
mogelijk maakt omtrent de uitlegging 
van de bewoordingen en van de wil om 

de wet af te wijken ; . . . dat voor
noemde tekst (dit is artikel 33) is inge
voegd in een geheel van bepalingen die 
betrekking hebben op de verzekering 
welke de vennootschap heeft afgeslot.en 
voor de ongevallen, op het aan de directie 
verleende recht om ee~1 percentage te be
palen, hetwelk de last verlicht die een 
integrale toepassing van de wet zou op-
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leveren voor de werkman, vermits de 
directie het nodig heeft geoordeeld de 
aansprakelijkheid van de werkman te 
beperken tot een percentage dat ten deze 
op 20 t. h. is vastgesteld, en ten slotte 
op de sanctie tegen de bestuurder die 
instaat voor alle gevolgen indien hij niet 
onmiddellijk aan de vennootschap elk 
ongeval meedeelt dat hij zou hebben kLm
~len veroorzaken of waarvan hij het 
slachtoffer zou geweest zijn ,, tenvijl, 
enerzijds, de bepalingen bij artikel 4-1 
van de wet van 4 maart 1954 ingevoegd 
in artikel 8 van de wet van 10 maart 1900, 
aanvullende bepalingen van de wil van 
de partijen zijn; zo, voor de niet-toe
passing van die bepalingen, de overeen
komst van de partijen bedingen moet 
bevatten die ermee strijdig zijn, het niet 
is vereist dat de partijen uitdrukkelijk 
verklaren dat zij van de wet op de ar
beidsovereenkomst afwijken, en tenv~jl, 
anderzijds, de rechter aan het exploitatie
reglement van eiseres een draagwijdte 
toekent die onverenigbaar is met de ver
meldingen van artikel 33 ervan en er 
9-e bewijskracht van miskent ; genoemd 
artikel 33, door de bijdrage van de be
stuurder voor elk ongeval te voorzien, 
onder meer de zelfs lichte schuld bedoelt 
die niet gewoonlijk voorkomt, en het, 
door het in aanmerking nemen van een 
vermindering van die bijdrage tot het 
samen met de directie te bepalen percen
tage, dat wil zeggen van een aansprake
lijkheidsbeperking, noch het bedrag noch 
zelfs de zware schuld bedoelt (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek), waaruit volgt 
dat de sententie, door aan de overeen
komst van de partijen niet de gevolgen 
toe te kennen die ze moet hebben, er 
eveneens de verbindende kracht van mis
kent (schending van de artikelen 1134, 
1135 van het Burgerlijk Wetboek en 8 
van de wet van 10 maart 1900, gewijzigd 
en aangevuld bij artikel 4-1 van de wet 
van 4 maart 1954) : 

Overwegende dat de sententie vast
stelt dat het exploitatiereglement van 
eiseres, dat de overeenkomst van de 
partijen vormt, in artikel 33 bepaalt 
dat « voor elk aan de schuld van de 
bestuurder te wijten ongeval, alle ma
teriele schade die hij aan het hem toe
vertrouwde voertuig zou hebben ver
oorzaakt volk01nen te zijnen laste valt, 
behoudens akkoord met de directie die 
een percentage kan bepalen " ; 

Overwegende dat de sententie de 
rechtsvordering van eiseres tot betaling 
van het bedrag van 9.330 frank, als 

bijdrage ten gevolge van een ongeval 
aan het aan verweerder toevertrouwd 
voertuig en waarvoor deze laatste aan
sprakelijk is, niet ontvankelijk verklaart 
op grond dat in voornoemd artikel 33 
de « schuld >> niet wordt omschreven 
en « dat bij ontstentenis van uitdrukke
lijke afwijking van de wet (artikel 8 van 
de wet op de arbeidsovereenkomst), er 
dient te worden aangenomen dat het 
reglement voor de omschrijving van de 
schuld naar de wet verwijst "; 

Overwegende dat de bepalingen bij 
artikel 4-1 van de wet van 4 maart 1954 
ingevoegd in artikel 8 van de wet van 
10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst, aanvullende bepalingen van de 
wil van de partijen zijn; 

Dat zo, voor de niet-toepassing van 
die bepalingen, de overeenkomst van de 
partijen bedingen moet bevatten die 
ermee strijdig zijn, het niet is vereist 
dat de partijen uitdrukkelijk verklaren 
dat zij van de wet op de arbeidsovereen
komst afwijken ; 

Overwegende dat de uitlegging door 
de sententie van genoemd artikel 33 ge
geven strijdig is met de algemeenheid 
van de bewoordingen van die bepaling 
die geen onderscheid maakt tussen de 
zware en de lichte schuld van de bestuur
der; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat de vernietiging 

van de beslissing gewezen op de hoofdeis 
de vernietiging medebrengt van de be
slissing waarbij de sententie de tegeneis 
door verweerders ingesteld tot terugbeta
ling van 539 frank inwilligt, nu die laatste 
beslissing stennt op het ontzeggen van de 
hoofdeis; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie, in zoverre ze eiseres haar 
rechtsvordering tot betaling van het 
bedrag van 9.330 frank ontzegt en haar 
veroordeelt tot terugbetaling van 539 fr. 
aan verweerder, als1nede in de kosten 
van beide instanties ; beveelt dat van 
dit .arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de W erkrechtersraad van beroep 
te Bergen, kamer voor werklieden. 

26 oktober 1967. - 1e kamer. -
Voo1·zitter, H. Moriame, raadsheer waar
nemend voorzitter. ' Ve1·slaggeve1·, 
H. Busin. - Gel~jkluiclende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleitet•, H. Fally. 
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I e KAMER. - 26 oktober 1967. 

BEWIJS. - BEKENTENIS. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - PARTIJ DIE TEN BE
WIJZE VAN DE GEGRONDHEID VAN HAAR 
REOHTSVORDERING, EEN BEKENTENIS 
VAN DE VERWERENDE PARTIJ INROEPT. 
- 0NSPLITSBARE SAMENGESTELDE BE
KENTENIS. - EISENDE PARTIJ NIET 
ONTVANKELIJK OM DE ONJUISTHEID 
VAN EEN ELEMENT VAN DE BEKENTENIS 

TE BEWIJZEN DOOR EEN BEWIJSMIDDEL 
DAT NIET WETTELIJK TOEGELATEN IS 
TEN BEWIJZE VAN HET JURIDISOH FEIT 

WAARVAN ZIJ DOOR DE BEKENTENIS 
HET BEWIJS WIL LEVEREN. 

De pMtij die, als bew~js van de geg?"ond
lwid van haa?" ?"echtsvo?Yie?·ing, een on
splitsbare samengestelde bekentenis van 
de Ve?'Werende pa1•tij im·oept, is niet 
ontvankelijk om de onjuistheid van een 
element van deze bekentenis te bewijzen 
door een bewijsmiddel dat niet wettelijk 
toegelaten is ten bewijze van het ju1·idisch 
feit waa1·van z~i doo1· de bekentenis het 
bewijs wil leve1·en (1). (Burg. Wetb., 
art. 1356.) 

(GRAULS,· T. VANMANSHOVEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 februari 1966 in hager be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik; 

Gelet op het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1316 en 1354 tot 1356 
van het Burgerlijk Wetboek, doorclat het 
bestreden vonnis aan eiser zijn rechts
vorderi:ng om verweerder te doen veroor
delen tot betaling van een hoofdsom van 
263.346 frank voor levering van mest 
en veevoeder, ontzegt inzonderheid op 
grand "dat, luidens artikel 1315 van 
het Burgerlijk W etboek, hij die de uit
voering van een verbintenis vordert het 
bestaan daarvan moet bewijzen; ... dat 
de oorspronkelijke eiser (thans eiser) 

(1) Cass., 17 maart 1949 (Bttll. en PAsrc., 
1949, I, 208); DE PAGE, d. II, uitg. 1967, 
nr 1029, litt. F en G; raadpl. tevens cass., 
5 oktober 1967, sup1·a, biz. 171 en de in de 
noot 1 aangehaalde verwijzingen. 

het bewijs moot leveren; ... dat in de 
huidige staat van de eis alle toelaatbaar 
bewijs ontbreekt ... n, eerste ondenleel, 
zonder de conclusie vcm eise1• te beant
woorden waarin wordt betoogd dat ver
weerder " nooit heeft betwist en evenmin 
nu betwist dat hij de gefactureerde goede
ren waarop de rechtsvordering betrekking 
heeft, ontvangen heeft; dat eiser in hager 
beroep (thans verweerder) trouwens in 
het stuk numn1er 15 van het strafdossier 
(proces-verbaal nummer 975 van 2 maart 
1964 van de gerechtelijke politie te Lnik) 
verklaarde : " ik heb nooit gezegd en ik 
" zeg ook nu niet dat de boeken van 
" Grauls vals zijn. Ik kan natuurlijk niet 
'' de erin vermelde leveringen controleren 
" omdat ikzelf er geen aantekening heb 
" van gehouden. Daar zij ongeveer 
" 260.000 frank bedragen, neem ik ze 
" aan, maar ik beweer dat ik betaald 
" heb " ; dat, aangezien de leveringen 
nooit zijn betwist, conclusienemer (thans 
eiser) het enige bewijs dat hem gevraagd 
werd, heeft geleverd en eiser in hager 
beroep (thans verweerder) thans het be
wijs moet leveren dat hij betaald heeft n, 
waaruit volgt dat de rechtbank het vorm
vereiste van artikel 97 van de Grondwet 
heeft miskend, daar zij geen passend en 
voldoende antwoord heeft gegeven op 
het middel, door eiser afgeleid uit de 
bekentenis van verweerder betreffende de 
werkelijkheid van de leveringen die eiser 
gedaan heeft en waarvan hij de betaling 
vorderde, en daar zij niets heeft gezegd 
betreffende de juridische gevolgtrekkin
gen die eiser daaraan verbond, met name 
dat hij het enige bewijs dat op hem 
rustte, had geleverd ; tweede ondenleel, 
zonder de conclttsie van eiser te beant
woo?·clen waarin ·werd betoogd dat " aan
gezien de leveringen nooit zijn betwist, 
de conclusienemer (thans eiser) het e11ige 
bewijs dat hem gevraagd werd, heeft 
geleverd en eiser in hager beroep (thans 
verweerder) thans het bewijs moet leve
ren dat hij betaald hoeft ; dat eiser in 
hager beroep, met betrekking tot de 
betalingen, de leveringon in twee cate
gorieen rangsohikt ; dat hij beweert de 
leveringen voor het pluimvee contant 
te hehben betaald ; dat hij beweert 
de leveringen van varkensvoer te hob
ben betaald door twee wis.sels van 
50.000 frank; dat uit het dossier blljkt 
dat beide beweringen van eiser in ha
ger beroep vals zijn ; dat het immers 
onmogelijk is dat deze de leveringen voor 
het pluimvee contant betaald heeft ; dat 
zulks duidelijk blijkt uit de getuigenver
horen ... " ; " dat eiser in hager beroep 
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er veel gewicht aan hecht dat in de staat 
van 136.000 frank een enkele post voor
komt die niet in een rond cijfer is uit
gedrukt, wat erop wijst dat conclusie
nemer het totaal van 136.000 frank heeft 
willen bereiken op 26 augustus 1962; dat 
de onderzoeksrechters waaraan dit vraag
stuk werd onderworpen, hebben geoor
deeld dat in het bedoelde stuk geen enkele 
vervalsin.g kon worden ontdekt ; dat het 
erin voorkomende ronde cijfer enkel te 
verklaren is door een aanrekening die 
conclusienemer (thans eiser) zeker gerecll
tigd was te doen » ; dat het niet te ver
'Yonderen is dat gedaagde in hoger beroep 
(thans verweerder) krediet heeft toege
staan voor znlk een aanzienlijk bedrag, 
daar deze beloofd had ineens te betalen in 
het begin van het jaar 1963 op well\; tijd
stip hij een rui:m deel van zijn vee moest 
verkopen ; dat nit het gehele dossier dus 
blijkt dat eiser in hoger beroep (thans vt:)r
weerder), in, strijd met zijn ge'interes
seerde beweringen, niets betaald heeft 
op de bedoelde facturen >>, waaruit volgt 
dat, in zoverre de bestreden beslissing, 
ten bewijze van de werkelijkheid van 
de aan verweerder gedane leveringen, 
impliciet geweigerd heeft acht te slaan 
op diens bekentenis, wegens de complexe 
aard ervan en wegens het beginsel van 
de onsplitsbaarheid van een bekentenis, 
zij geen antwoord heeft gegeven op het 
middel dat eiser heeft afgeleid uit de 
valsheid van het onderdeel dat het be
kende feit wijzigt, met name de valsheid 
van de door verweerder beweerde beta
ling van leveringen, alsmede op de be
paalde gegevens waaruit eiser deze vals
heid wilde afleiden en op de juridische 
gevolgtrekkingen die hij daaraan wilde 
verbinden, zodat het vonnis niet regel
matig met redenen is omkleed (schending 
van artilcel 97 van de Grondwet), en de 
rechtbank althans in het onzekere laat 
of zij aan eiser zijn rechtsvordering ont
zegt omdat eiser in rechte niet ontvanke
lijk is om de valsheid van een der onder
delen van de complexe bekentenis van 
verweercler te bewijzen clan wel omdat 
eiser weliswaar ontvankelijk is om zoda
nig bewijs te leveren, maar in gebreke 
blijft de beweerde valsheid te bewijzen, 
zodat het toezicht op de wettelijkheid van 
het beschillli:ende gedeelte van het von
nis, met betrekking tot alle in het middel 
aangeduide wetsbepal:i,ngen, onmogelijk 
blijkt : 

Ov~rwegende dat, na te hebben vast
gesteld dat het hier ten aanzien van ver
weerder om een burgerlijk geschil ging 
en na de verklaring van verweerder te 

hebben vermeld die erin bestond de 
schuld te loochenen, met name dat ver
weerder « erkent dat hij leveringen heeft 
ontvangen, maar beweert dat hij de prijs 
betaald heeft >>, het vonnis er, enerzijds 
op wijst clat eiser geen enkel geschrift 
overlegt waaruit zijn schuldvordering van 
meer dan 3.000 frank blijkt en dat hij 
niet bewijst dat het hem niet mogelijk is 
geweest zich daarvan een schriftelijk be
wijs te verschaffen., en anderzijcls dat hij 
geen enkel begin van bewijs voorbrengt 
dat aan de definitie van artikel 1347 van 
het Burgerlijk Wetboek beantwoordt; 

Dat het daaruit wettelijk; afleidt dat 
;het bewijs door getuigen niet kan worden 
toegelaten en dientengevolge dat de eis 
van alle toelaatbaar bewijs ontbloot is ; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
passend en ondubbelzinnig antwoordt op 
de juridische gevolgtrekkingen die eiser 
aan de complexe bekentenis van ver
weerder wilde verbinden en met zekerheid 
beslist dat eiser in gebreke blijft door 
regelmatige bewijsmiddelen te doen blij
ken van de onjuistheid van het tweede 
gedeelte van de verklaring van verweer
der; 

Dat derhalve het vonnis geen antwoord 
diende te verstrekken op de conclusie 
van eiser die gegrond was op de door 
de eerste rechter ten onrechte bevolen 
getu1genverhoren ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

26 oktober 1967. - 18 kamer. -
Voo1·zitte1·, H. Moriame, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleite1·s, HH. Simont en 
VanRyn. 

1 e KAMER. - 27 oktober 1967. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERING. - AAN
SLAGEN DIE TEN KOHIERE DIENEN TE 

WORDEN GEBRAOHT « OP NAAM VAN DE 
BETROKKEN SOHATPLIOHTIGEN >> • 

. KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 SEPTEM
BER 1937, ARTIKEL 38. - DOEL VAN 
DIT VORMVOORSOHRIFT. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERVOLGINGEN, TENUITVOERLEGGING, 
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VOORREOHT VAN DE SOHATKIST. -
VERVOLGINGEN EN INVORDERING. -
AANSLAG WAARTEGEN GEEN REOLAMA
TIE IS INGEDIEND. - RECHT VAN DE 
BELASTINGSOHULDIGE TEGEN WIE DEZE 
VERVOLGINGEN WORDEN INGESTELD OM 
DE REGELMATIGHEID ERVAN TE BE

TWISTEN, OM DE REDEN DAT DE AAN
SLAG NIET TE ZIJNEN NAME TEN KO
HIERE WERD GEBRAOHT. 

3D INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERVOLGINGEN, TENUITVOERLEGGING, 

VOORREOHT VAN DE SOHATKIST. -
VERVOLGINGEN EN INVORDERING. -
AANSLAG WAARTEGEN EEN REOLAMATIE 
IS INGEDIEND. - BELASTINGSOHULDIGE 
DIE IN ZIJN REOLAMATIE DE ONREGEL

MATIGHEID VAN DE INSOHRIJVING VAN 
ZIJN AANSLAG OP RET KOHlER NIET 

HEEFT DOEN GELDEN WEGENS DE ON
VOLLEDIGE OF ONJUISTE VERMELDING 
VAN ZIJN NAAJ\1. - BELASTINGSOHUL
DIGE DIE ZIOH OP DEZE ONREGELMA
TIGHEID NIET MEER KAN BEROEPEN.-

0PDRAOHT VAN DE REOHTBANK WELKE 
OVER DE REGELMATIGHEID VAN DE 

VERVOLGING TOT INVORDERING UIT
SPRAAK DOET. 

1 D A1·tikel 38 van het koninklijk besluit 
van 22 september 1937 bepaalt clat " cle 
aanslagen op naam van de betrokken 
schatplichtigen ten kohie1·e worden ge
br·acht ", oncler meer met het doel om cle 
betrokken belastingsch~tlclige, aan wie 
een ~tittreksel ~tit cleze kohier·en is geTicht, 
in staat te stellen cle 1·eclamatie in te 
clienen voo1·zien bij a1·tikel 61, § 3, van 
cle gecoorclineenle wetten bet1·e ffencle de 
inkomstenbelastin gen. 

2D De belastingsch~tlclige, tegen w1:e ver
volgingen tot 1:nvonler·ing wo1·clen inge
stelcl, heeft het 1·echt inclien hij niet te 
voren een r·eclamatie lweft ingecliend te
gen de aanslag welke ctan cleze ver·vol
gingen ten gr·ondslag ligt, de regelmatig
heicl ervan te betwisten op g?'Oncl clat 
cleze acmslag niet, zoals cle wet het voor
sclu·ijjt, op zijn naam op het kohier· is 
gebmcht. 

3D De belastingsch?tlclige clie tegen de aan
slag een r•eclamatie heeft ingecliencl en 
die, in die reclamatie of in de loop van 
de daar·opvolgende p1'ocecl?t?'e, cle onre
gelmatigheicl van cle insclw#ving op 
het kohier wegens cle onvolleclige of on
juiste vermelcling van zijn naam niet 
heeft doen gelclen, kan zich naderhancl 
niet meer op die onr·egelmatigheicl be-
1'0epen; de r·echtbank die van cle ver
volging tot invorcler·ing kennis neemt 

heeft in dit geval als enige opclmcht, 
wannee1· deze onregelmatigheid wor·clt 
inge1·oepen, te beslissen of degene tegen 
wie de vervolgingen ger·icht zijn clezelfcle 
pe1·soon is als die welke cle 1·eclamatie 
heeft ingediend. 

(SEIDEL EN SEIFFERT VANDER JVIERWEDE, 
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN 
FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 maart 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over beide middelen, het eer·ste af
geleid uit de schending van de artike
len 6, 1317, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 557, 559, 563 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, 1 en 4 van het decreet van 6 fruc
tidor jaar II (25 augustus 1794) betref
fende de namen en voornam.en, 6 van de 
wet van 15 mei 1846 op 's Rijks compta
biliteit, 2 van de wet van 7 februari 1949 
houdende de Rijksmiddelenbegroting 
voor het dienstjaar 1949, 19 van de wet 
van 16 oktober 1945 tot invoering van 
een extrabelasting op de in oorlogstijd 
behaalde exceptionele inkomsten, winsten 
en baten, 50, 51, 60 van de bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948 geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, 37, 38, 41, 42, § ·2, 53, 
55, 56, 59, 75 van het koninklijk besluit 
van 22 september 1937, tot uitvoering 
van de voormelde gecoordineerde wetten 
(de bedoelde artikelen 56 en 59 gewijzigd 
bij het koninklijk besluit van 4 november 
1957 (artikelen 2 en 4), 97, llO en 111 
van de Grondwet, door·dat, na in beginsel 
vooropgezet te hebben "dat een wette
lijk uitgevaardigd dwangbevel als titel 
kan dienen om arrestbeslag te leggen " 
en dat << het dwangbevel weliswaar moet 
stetmen op een rol die aan alle voorwaar
den van wettelijkheid beantwoordt ,, en 
na in feite vastgesteld te hebben, dat 
" ter zake vaststaat dat de oorspronke
lijke rol uitvoerbaar verklaard werd op 
28 oktober 1949 en opgesteld werd op 
naam van Willy van der Merwede ... 
voor een bedrag aan extrabelasting be
lopende 5.496.310 frank " en dat de 
familienaam van de belastingschuldige 
niet was " van der Merwede >>, maar 
<< Seiffert van der Merwede >>, het bestre
den arrest, bij bevestiging van de beslis
sing van de eerste rechter, deugdelijk en 
geldig verklaart ten opzichte van de 
eisers, erfgenamen van Willy J. Seiffert 
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van der Merwede, het arrestbeslag door 
verweerder in de handen van de naamloze 
vennootschap « vVelsh Anthracite Com
pany " gelegd tot het bekomen van beta
ling van bovengenoemde smn, op de 
gronden dat uit bepaalde feitelijke om
standigheden, welke het vermeldt, « blijkt 
dat wijlen Willy J. Seiffert van der Mer
wede zich volledig en uit eigen beweging 
ge'identificeerd heeft met Willy J. van 
der Merwede "• . . . « dat de ingeroepen 
titel aan alle voorwaarden van wettelijk
heid beantwoordt "• « ••• dat ... de aanslag 
definitief gevestigd bleef " ; « . • . dat er 
hoogstens kan gezegd worden dat de 
naam van de belanghebbende en niet die 
van een andere, op wiens naam de belas
ting wettelijk ingekohierd werd, op on
nauwkeurige wijze werd vermeld, zonder 
dat er enige twijfel kan bestaan over de 
identiteit van de belastingplichtige ; dat 
de vermelding van de naam enkel tot doel 
heeft de belastingplichtige te identifice
ren; dat de vastheid van de naam hier
door niet ter sprake komt ; dat er geen 
regel van open bare orde hierdoor geschon
den werd; dat derhalve en terzake de be
gane materiele vergissing in het schrijven 
van een gedeelte van de naam van de de 
mtjus niet de nietigheid van de titel tot 
gevolg kan hebben ,, te1·wijl, ee1·ste onder
cleel, de vergissing, die de eisers in hem 
conclusie hebben aangeklaagd en die het 
kohier en de vervolging substantieel nie
tig maakt, vergissing waarvan de consta
teringen van het arrest het bewijs leveren, 
niet bestaat in het schrijven van een 
gedeelte van de naam van hun rechts
voorganger, maar in de volledige weg
lating van een gedeelte van die naam, 
« de begane materiele vergissing " aldus, 
in strijd met zijn eigen vaststellingen, 
door het arrest wordt aangetoond (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet), 
en met miskenning van de bewijskracht 
van het kohier, dienstjaar 1949, betref
fende de extrabelasting, nummer 10064 E, 
op 28 oktober 1949 uitvoerbaar verklaard 
te Antwerpen (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Bmgerlijk 
Wetboek), de grond, volgens welke de 
vergissing in het schrijven van een ge
deelte van de naam de nietigheid van de 
titel niet tot gevolg kan hebben, geen 
passend antwoord is op het middel van 
de eisers, hetwelk op een andere vergis
sing ste1.mde (schending van artikel 97 
van de Grondwet); tweecle onde1·deel, het 
ten kohiere brengen niets afdoet aan het 
bestaan van de belasting, maar wel aan 
haar opeisbaarheid; de grond, dat « de 
aanslag definitief gevestigd bleef " niet 

passend antwoordt op het middel door 
de eisers afgeleid uit de nietigheid van 
het uitvoerbaar kohier als instrument 
van de vervolgingen (schend:i:ng van arti
kel 97 van de Grondwet) ; denle oncle1·deel, 
het kohier de authentieke akte is waar
door het bestuur der belast:i:ngen zich 
tegen de belastingschuldige een titel 
schept; de uitvoerbaarverklaring een be
vel is om het vastgestelde bedrag te beta
len onder dwang ; de vervolgingen, onder 
meer bij arrestbeslag ten laste van de 
erfgenamen van de belastingschuldige, 
alleen uit kracht van een wettelijke titel 
kunnen uitgeoefend worden ; de wet, die 
de openbare orde raakt, de aanduiding 
van de naan1 in het kohier vereist ; de 
naam, volgens de openbare orde, het 
merk van het individu in de gemeenschap 
is; bet kohier door zichzelve bewijs van 
zijn inhoud oplevert tot inschrijving van 
valshmd ; de door het arrest vastgestelde 
vergissing door gedeeltelijke weglating 
van de familienaam van de belasting
schuldige bijgevolg niet kon worden be
schouwd als een materiele vergissing, 
zonder dat er enige twijfel kon besta,an 
omtrent de identiteit van de belasting
schuldige wegens de omstandigheden, 
onder meer het beroep tegen de aanslag, 
waarin wijlen Willy Seiffert van der Mer
wede zich ge'identificeerd had met Willy 
van der Merwede; het kohier dat deze 
vergissing inhield kon worden beschouwd 
als een geldige titel die aan alle vereisten 
van wettelijkheid voldeed en het arrest
beslag, uit kracht van die titel gelegd, 
niet kon worden geldig verklaard ten 
opzichte van de eisers, erfgenamen van 
Willy Seiffert van der Merwede, zonder 
schending door het arrest van de artike
len 6, 1317, 1319, 1320 van het Bmgerlijk 
Wetboek, 557, 559, 563 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 1, 4 van 
het decreet van 6 fructidor jaar II, 6 
van de wet van 15 mei 1846, 2 van de 
wet van 7 februari 1949 houdende de 
Rijksmiddelenbegroting, 19 van de wet 
van 16 oktober 1945, 50, 51, 60, 1°, van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen (besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948), 37, 38, 41, 42, § 2, 53, 55, 
56, 59, 75 van het koninldijk besluit van 
22 september 1937, llO en Ill van de 
Grondwet, alle in het middel aangeduid 
en die vorenaangehaalde regelen invoe
ren ; vie1·de onde1·deel, althans de recht
zetting door de rechter van een materiele 
vergissing in een authentieke alcte vergt 
dat hij de elementen van zijn rechtzetting 
ontleent aan de vermeldingen welke de 
akte bevat of aan de akten welke daar-



-308-

aan zijn verbonden; het arrest, door in 
de extrinsieke omstandigheden, die het 
opsomt, het middel te vinden tot geldig
verklaring van het kohier dat in de aan
duiding van de naam van de belasting
schuldige een materiele vergissing in
hield, en door dat kohier als een geldige 
titel voor de vervolgingen door verweer
der ten laste van de eisers te erkennen, 
de artikelen 1317, 1319, 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek, 557, 559, 563 van 
het Wetboek van Jyurgerlijke rechtsvorde
ring, 38, 41 van het koninklijk besluit 
van 22 september 1937 en 97 van de 
Grondwet geschonden heeft ; het tweede, 
afgeleid uit de schending van artikel 97 
van de Grondwet, doonlat het bestreden 
arrest, bij bevestiging van het vonnis 
van de eerste rechter, het arrestbeslag 
regelmatig naar de vorin en geldig ver
klaart, in weerwil van de vergissing in 
de aanduiding van de naam van de belas
tingschuldige, welke voorkomt in het 
kohier uit kracht waarvan de vervol
gingen werden uitgeoefend, zulks zonder 
hoe dan ook te antwoorden op de con
clusie van de eisers voor het hof van 
beroep die, als verweer tegen de verde
ring van verweerder, opwierpen dat het 
aanslagkohier een authentieke en uit
voerbare titel is die het bestuur der belas
tingen bindt en die door de an1.btenaren 
van dit bestuur niet mag worden gewij
zigd of rechtgezet, met dit gevolg dat, 
nu het bestuur het buitengcwone voor
recht geniet voor zichzelf deze titel te 
scheppen om de belasting in te vorderen, 
elke vergissing die het begaat in het op
maken van de bedoelde titel de nietigheid 
daarvan met zich moet brengen, inzon
derheid ingeval de vergissing betrekking 
heeft op een wezenlijk bestanddeel, zoals 
de naam van de belastingschuldige, en 
het arrest, daar het op dit middel van 
de conclusie van de eisers niet antwoordt, 
niet naar de eis van de wet met redenen 
omkleed is : 

Wat het derde onderdeel van het eerste 
middel betreft : 

Overwegende dat het arrest, enerzijds, 
erop wijst dat de aanslag, gevestigd op 
naam van Willy van der Merwede, 
Mechelsesteenweg 228, te Edegem, die 
onder nr 10.064 E gebracht werd op het 
op 28 oktober 1949 uitvoerbaar verklaard 
kohier, en die als grondslag heeft gediend 
voor het tegen de eisers als erfgenamen 
van genoemde belastingschuldige uitge
vaardigd dwangschrift, alsmede voor het 
beslag onder derden gelegd bij de ven
nootschap « Welsh Anthracite Com-

pany "• de:finitief geworden is, daar die 
belastingschuldige tegen de bedoelde aan
slag een reclamatie ingediend had, ge
volgd door een beroep tegen de beslissing 
van de directeur, en hij naderhand tegen 
het arrest van het hof van beroep een 
voorziening in cassatie ingesteld had, die 
verworpen werd ; 

Dat anderzijds, onderzoekende of de 
aanslag die aldus op het kohier werd 
gebracht en tegen de belastingschuldige 
Willy van der Merwede een de:finitief 
gevestigde titel uitmaakt, geldt voor 
Willy Seiffert van der Merwede, woon
achtig te Edegem, Mechelsesteenweg 228, 
rechtsvoorganger van de ciseres, het 
arrest wijst op een aantal feitelijke om
standigheden waaruit het afieidt dat 
Willy van der Merwede dezelfde persoon 
is als Willy Seiffert van der Merwede en 
in dit opzicht in het bijzonder de omstan
digheid beklemtoont dat de belasting
schuldige onder de naam Willy van der 
Merwede bij de directeur een reclamatie 
had ingediend en vervolgens de procedure 
voor het hof van beroep en voor het 
hof van cassatie had voortgezet ; 

Dat het arrest mitsdien het dispositief, 
hetwelk het bij de vennootschap « Welsh 
Anthracite Company " gelegde beslag 
onder derden regelmatig naar de vorm 
en geldig verklaart, wettelijk gerecht
vaardigd heeft ; 

Overwegende immers dat artikel 38 
van het koninklijk besluit van 22 sep
tember 1937, hetwelk bepaalt: «De aan
slagen worden op naam van de betrokken 
schatplichtigen ten kohiere gebracht », 
onder meer tot doel heeft de betrokken 
belastingschuldige in staat te stellen de 
reclamatie in te dienen waarin is voorzien 
door artikel61, § 3, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen; 
, Dat, voorzeker, ingeval geen reclamatie 

werd ingediend, de persoon tegen wie 
vervolgingen tot invordering zouden 
plaatshebben gerechtigd zou zijn om in 
de loop van die vervolgingen de regel
matigheid ervan te betwisten, door te 
stellen dat de aanslag welke daaraan ten 
grondslag ligt niet, zoals de wet voor
schrijft, op zijn naam op het kohier werd 
gebracht; 

Overwegende echter dat, wanneer de 
belastingschuldige tegen de aanslag een 
reclamatie heeft ingediend en hij in die 
reclamatie en desgevallend zelfs in de 
loop van de daaropvolgende procedure 
de onregelmatigheid van de inschrijving 
op het kohier niet heeft doen gelden we
gens de onvolledige of onjuiste vermel-
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ding van zijn naam, hij zich naderhand 
niet meer op die onregelmatigheid kan 
beroepen, daar het indienen van de recla
matie het bewijs ervan vormt . dat de 
vermeldingen, zoals zij in het kohier wer
den aangebracht, het hem mogelijk heb
ben gemaakt de reclamatie in tc dienen 
en dat zij dus hebben voldaan aan het 
door de wet beoogde doel; 

Dat in zulk geval de rechtbanken waar
bij, zoals ten deze, in de loop van een 
procedure betreffende de invordering van 
de belasting, wordt aanhangig gemaakt 
een betwisting omtrent de naam van de 
belastingsclmldige, zoals hij in het kohier 
werd vermeld, als enige opdracht hebben 
te beslissen of degene tegen wie deze pro
cedure is ingesteld dezelfde persoon is als 
die welke de reclamatie heeft ingediend ; 

W at betreft het eerste en het vierde 
onderdeel van het eerste middel en wat 
betreft het tweede middel : 

Overwegende dat het in het eerste en 
vierde onderdeel van het eerste middel 
aangevoerde verwijt, volgens hetwelk het 
arrest heeft aangenomen dat in het ko
hier slechts een lonter materiele vergis
sing schuilde, tegen een ten overvloede 
gegeven beschouwing gericht is en bijge
volg de opgeworpen grieven, betreffende 
tegenstrijdigheid in de vaststellingen van 
het arrest en schending van de bewijs
kracht van het kohier, niet ontvankelijk 
zijn bij gebrek aan belang; 

Overwegende voorts dat, nu het hof 
van beroep, zoals blijkt uit het antwoord 
op het derde onderdeel van het eerste 
middel, zijn dispositief gerechtvaardigd 
heeft, het niet meer hoefde te ant·woorden 
op de conclusie waarvan sprake in fine 
van het bedoeld eerste onderdeel 'en in 
het tweede middel ; 

W at betreft het tweede onderdeel van 
het eerste middel : 

Overwegende dat het arrest de con
clusie passend heeft beantwoord door 
vast te stellen, enerzijds, dat de aanslag, 
zoals hij op het kohier was gebracht, 
definitief geworden was, en, anderzijds 
dat deze aanslag, om de redenen welke 
het aanduidt, wei degelijk op Willy 
Seiffert van der Merwede betrekking had, 
zodat het beslag onder derden, gelegd 
bij voornoemde vennootschap, regelma
tig was; 

Overwegende dat geen van beide mid
delen kan aangenomen worden ; 

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

27 oktober 1967. - 1e kamer. -
Voo?·zitte?·, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggeve1·, 
H. Neven. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
te?'S, HH. De Bruyn, Dassesse en Van 
Leynseele. 

2° KAl\iER. - 30 oktober 1967. 

CASSATIE. --BEVEL VAN DE MINISTER 
VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.- VoN
NIS DAT EEN REEDS VROEGER, \VEGENS 
HETZELFDE FElT VEROORDEELDE BE
KLAAGDE VEROORDEELT.- VERNIETI
GING. 

Op de vom·ziening van de pTocuTeU?'-gene
?"aal, ingestelcl op bevel van de 1]1[ iniste?' 
van justitie, vemietigt het Hof het von
nis, waarbij de co?'?'ectionele 1·echtbank 
een belclaagde ve?'OO?'deelt wegens een 
feit, waarvoo?' deze ?'eeds veTOO?'deeld 
werd dooT een m·oegere, in b·acht van 
gewijsde gegane beslissing ( 1). (W etb. 
van strafv., art. 441.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN CASSATIE, INZAKE OZ.) 

ARREST. 

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

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

" De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer te vertogen dat, bij 
schrijven van 28 juni 1967, Bestuur der 
Wetgeving, nr 130.836/93/AP/Div., de 
Minister van justitie hem uitdrukkelijk 
gelast heeft, overeenkomstig artikel 441 
van het Wetboek van strafvordering, aan 
het Hof het vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt van 4 april 1966 
aan te geven, waarbij Mehmet Oz, mijn
werker, geboren te Denizli (Turkije) op 
10 juli 1939, veroordeeld werd tot een 
geldboete van 100 frank wegens onop
zettelijke verwondingen en inbreuk op 

(1) Cass., 25 september 1967 (A1'1'. cass., 
1967, biz. 130). 
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de vV egcode, gepleegd te Tessenderlo op 
28 augustus 1965. 

" Deze veroordeling, welke kracht van 
gewijsde verworven heeft, werd uitge
sproken tervvijl voormelde Oz, bij vonnis 
van dezelfde rechtbank van 2 n>aart 1966, 
dat insgelijks kracht van gewijsde ver
worven heeft, reeds voor dezelfde mis
drijven veroordeeld was geweest. 

" De publieke vordering was vervallen 
door het op 2 maart 1966 gewezen vonnis, 
zocla.t het vonnis van 4 aprill966, strijdig 
:net de regel non bis in idem, onwettelijk 
IS. 

" Om die redenen, vordert de onder
getekende procur.eur-generaal dat het aan 
het Hof n>oge behagen het aangegeven 
vonnis te niet te doen, te bevelen dat 
melding van zijn arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde be
slissing en te verklaren dat er geen reden 
is tot verwij zing. 

"Brussel, 30 juni 1967. 
>> N amens de procureur-generaal, 

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

Gelet op artikel 441 van het W etboek 
van strafvordering, de gronden van bo
venstaande vordering overnemende, ver
nietigt voormeld vonnis op 4 april 1966 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Hasselt; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; zegt dat 
er geen reden is tot verwijzing. 

30 oktober 1967. - 2 8 kamer. 
Voo1·zitte1" en Ve?"slaggevM·, H. Rutsaert, 
raadsheer waarn8lnend voorzitter. 
Gelijkl1ticlende conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 30 oktober 1967, 

DIENSTPLICHT.- UITSTEL EN VRIJ
STELLING VAN DIENST OP MORELE 
GROND.- BUITENGEWOON UITSTEL.
VooRWAARDEN. 

Een aanv1"aag om buitengewoon uitstel, 
geg1·ond op a?"tikel 11, § 1, van de gecoor
ilineenle dienstplichtwetten van 30 ap1"il 
1962, kan enkel wonlen ingewilligd als 
de dienstplichtige na het VM'st1·ijken van 

de te1·mijn, gesteld voo1· de indiening van 
de aanv?"agen om 1titstel ten gevolge van 
het overlijden van een gezinslicl of van 
een e1·mee gelijk te stellen feit, de bij 
a?"tikel 10, § 1, 1° of 2°, gestelde voo1'
wactnlen ve1·vult ( l). 

(DEHAIRS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 9 mei 1967 gewezen door 
de Hoge Militieraad ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van artikel 11, § 1, van de gecoordi
neerde dienstplichtwetten, doonlat de 
hoge militieraad de aanvraag van eiser 
om een buitengewoon uitstel te bekomen 
niet heeft ingewilligd, terwijl de vader 
van eiser aan krankzinnigheid lijdt en 
eiser de enige kostwinner is van zijn 
ouders : 

Overwegende dat, luidens bovenver
melde wetsbepaling, de ingeschrevene die 
na het verstrijken van de termijn gesteld 
voor de indiening van de aanvragen om 
uitstel, maar v66r de beeindiging van 
zijn werkelijke diensttermijn, ingevolge 
het overlijden van een gezinslid, de in 
§ 1, 1o of 2°, van artikel 10 bepaalde 
voorwaarden vervult, recht heeft op een 
buitengewoon uitstel ; 

Dat, luidens artikel 17, § 2, met de 
overledene gezinsleden worden gelijkge
steld zij die onder meer ingevolge krank
zinnigheid als verloren voor de familie 
dienen te worden beschouwd ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing vaststelt dat zich, sinds de termijn 
gesteld voor de indiening van de normale 
aanvragen, geen overlijden of ermee ge
lijk te stellen feit heeft voorgedaan, waar
door eiser kostwinner is geworden ; 

Dat de hoge militieraad, door nit die 
beschouwing af te leiden dat niet voldaan 
is aan de vereisten van artikel 11 van 
de dienstplichtwetten, van deze bepaling 
een juiste toepassing heeft gedaan ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie, 
ning. 

30 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitter en Ve1·slaggeve1·, H. Rutsaert, 

(1) Cass., 23 april en 14 mei 1956 (Bull. 
en PAsiC., 1956, I, 880 en 977); raadpl. cass., 
3 oktober 1966 (Arr. cass., 1967, blz. 145). 
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raadsheer waamemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. 

2° KAMER.- 30 oktober 1967. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. -
VEROORDELENDE BESLISSING. - VER
WEER VAN DE BEKLAAGDE NIET OP 
PASSENDE WIJZE BEANTWOORD. 
NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLIS
SING. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERINGEN. - VEROORDELENDE BE
SLISSINGEN. - EINDBESLISSING OP EEN 
REOHTSVORDERING EN GEEN EINDBE
SLISSING OP DE ANDERE. - DoOR DE
ZELFDE ONWETTELIJKHEID AANGE
TASTE BESLISSINGEN. - VoORZIENING 
IN OASSATIE VAN DE BEK;LAAGDE ONT
VANKELIJK TEGEN DE EERSTE BESLIS
SING. - 0ASSATIE LEIDT TOT DIE VAN 
DE TWEEDE BESLISSING, ZELFS ZO DE 
BEKLAAGDE VAN ZIJN VOORZIENING 
TEGEN DEZE LAATSTE BESLISSING AF
STAND HEEFT GEDAAN. 

1° Is niet met redenen omkleed de beslis
sing, die de beklaagde op de bttrgerlijlce 
rechtsvordering veroo1•deelt, zonder een 
door hem regelmatig voorged1·agen ver
wee1' pas send te beantwoonlen ( 1). 
(Grondwet, art. 97.) 

2° lVannee1· de rechter, die van ve1·schillende 
btwgerl~jke 1·echtsvorderingen lcennis 
neemt, doo1· dezelfde onwettelijkheid aan
getaste beslissingen !weft gewezen, en de 
ene een eindbeslissing is en de andere 
niet, leidt de cassatievo01·ziening van de 
beklaagde tegen de em·ste beslissing tot 
de vernietiging van de tweede (2), zelfs 
zo de belclaagde van z~jn voo1·ziening 
tegen cleze laatste beslissing afstand !weft 
gedaan (3). 

(1) Cass., 21 maart 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 928); raadpl. cass., 1 maart 1965 
(ibid., 1965, I, 661). 

(2) Cass., 27 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1373) ; 18 september 1967, s~tpm, 

blz. 85 ; verg. cass., 5 september 1966 (An·. 
cass., 1967, biz. 11). 

(MARKEY, T. DEFEOHEREUX 
EN JACOBS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 november 1966 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen, over 
de burgerlijke vorderingen van verweer
ders, uitspraak doende als rechtscollege 
na verwijzing; 

Gelet op het arrest door het Hof op 
17 januari 1966 gewezen (4); 

Overwegende dat eiser afstand gedaan 
heeft van de voorziening die hij tegen 
het bestreden arrest ingesteld had, in 
zover die beslissing uitspraak doet over 
de door Defechereux als hoofd van de 
huwelijksgemeenschap met Yvonne Ja
cobs ingestelde burgerlijke vordering, en 
over de door deze laatste ingestelde bur
gerlijke vordering ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en, voor zoveel als nodig, 418 en 
420 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
bestreden arrest, om te verklaren dat 
eiser voor het litigieuze ongeval verant
woordelijk is en hem te veroordelen tot 
vergoeding van de daaruit voortgevloeide 
schade, erop wijst " dat de sporen van 
de aanrijding op de wagen van de bur
gerlijke partij Defechereux achtergelaten 
uitwijzen dat deze wagen onmogelijk 
schuins de wagen van haar tegenligger 
kan hebben geraakt en aldus op deze 
laatste zou ingereden zijn ; dat inderdaad 
op het linker uiteinde van de voorschok
breker van de wagen van Defechereux 
een spoor is waar te nemen van wrijving 
van band over een breedte van 1 a 2 cen
timeter ... ; dat indien de wagen van 
Defechereux, schuins rijdend, de linker 
voorband van de wagen van Markey 
met de uiterste linkerkant van zijn voor
schokbreker had geraakt, deze laatste 
noodzakelijkerwijze verder in aanraking 
ware gekomen en beschadigd ware ge
worden door het koetswerk van de wagen 
van Markey, wat niet het geval is ge
weest ; dat hieruit voortvloeit dat niet de 
wagen van Defechereux die van Markey 
heeft aangereden, maar het tegenoverge
stelde zich heeft voorgedaan ,, -te1·wijl de 
rechter aldus het besluit dat hij uit zijn 

(3) Cass., 25 september 1967, supra, 
blz. 114. Raadpl. cass., 6 september 1965 (Bull. 
en PASIO., 1966, I, 17). 

(4) Bull, en PAsrc., 1966, I, 629. 
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vaststellingen afleidt niet rechtvaardigt, 
nu hij niet releveert dat het voertuig van 
Markey in schuine richting zou hebben 
gereden ex1 dat de voorschokbreker ervan 
door het koetswerk van de wageu van 
Defechereux zou zijn beschadigd, en hij 
trouwens op dit punt de conclusie onbe
antwoord laat waardoor eiser deed gelden 
dat de schokbrekers van zijn voertuig 
niet beschadigd waren, waaruit volgt dat 
het arrest niet regelmatig, noch, in elk 
geval, naar de eis van de wet met redenen 
omkleed is : 

Overwegende dat eiser voor de feiten
rechter deed gelden dat hij steeds op de 
rechter baanstrook gebleven was, en dat 
de aanrijding zich op die strook voorge
daan had omdat verweerder zijn inhaal
maneuver te ruim had uitgevoerd, ter
wijl verweerder voorhield dat hij, bij de 
inhaling van de carnian, steeds op de 
middenbaanstrook gereden had, waar 
hij aangereden werd door het voertuig 
van eiser die de rechterstrook verlaten 
had; dat eiser, tot staving van zijn stel
ling, aanvoerde dat de schokbreker van 
verweerder een bandindruk vertoonde en 
dat de linker slijkweerder van deze wagen 
langs voor werd ingedrukt, terwijl de 
schokbreker van zijn eigen voertuig niet 
beschadigd werd ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat eiser verantwoordelijk is voor 
de gevolgen van het ongeval hoofdzake
lijk omdat zijn voertuig schuins reed 
en aldus de wagen van verweerder heeft 
aangereden ; dat het zulks afleidt uit 
de omstandigheid dat het voertuig van 
verweerder onmogelijk schuins kon rij
den op het ogenblik van de amll'ijding, 
omdat " indien de wagen van Defeche
reux, schuins rijdend, de linker voorband 
van de wagen Jl,'larkey met de uiterste 
linkerkant van zijn voorschokbrek;er had 
geraakt, deze laatste noodzakelijk verder 
in aanraking ware gekmnen met en be
schadigd ware geworden door het lwets
werk van de wagen van Markey, wat 
niet het geval is geweest " ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
zich niet ertoe 1nocht beperken te over
wegen dat het voertuig van oiser schuins 
reed OIIJ. de enkele reden dat de schok
breker van het voertuig van verweerder 
niet beschadigd werd, zonder vast te 
stellen dat, in strijd met de aanvoering 
van eiser, de schokbreker van het voer
tuig van deze laatste beschadigd was 
gewvrden; 

Overwegende dat hot arrest aldus arti
kel 97 van de Grondwet schendt, zodat 
het middel gegrond IS ; 

Overwegende dat de vernietiging van 
de definitieve beslissing over de vordering 
van verweerder handelende in eigen naam 
de vernietiging medebrengt vmi de niet 
definitieve beslissingen over de vordering 
van dezelfde verweerder handelende als 
hoofd van de huwelijksgemeenschap, als
mede over de vordering van verweerster 
Jacobs, vermits die beslissingen door de
zelfde onwettelijkheid aangetast zijn ; 

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

30 oktober I967. - 2 8 kamer. -
Vomzittet, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Gerniers. - Gelijlcluiclencle conclttsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleitets, HH. Fally en Faures. 

2e KAMER. - 30 oktober 1967. 

DRONKENSCHAP. - HER HALING. 
0VERTREDING VAN ARTIKEL I, § I, 
VAN DE BESLUITWET VAN I4 NOVEMBER 
I939. - VROEGERE VEROORDELING 
WE GENS OVERTREDING VAN ARTIKEL 2-4 
OF VAN ARTIKEL 2-5, 2°, VAN DE WET 
VAN I AUGUSTUS I899, GEWIJZIGD BIJ 
DE WET VAN I5 AUGUSTUS I958. -
VEROORDELING DIE TOT GRONDSLAG 
KAN DIENEN VAN DE H,ERHALING OF 
VAN DE TWEEDE HERHALING VOOR DE 
TWEEDE OVERTREDING. 

Een ve1'001'cleling wegens een ove1't1·ecling 
van a1'tilcel 2-4 of vctn cwtilcel 2-5, 2°, 
van cle wet van 1 cmgustus 1899, gewij
zigcl bij de wet van 15 ap1·il1958, we gens 
het sttt~·en van een voe1·tttig op een open
ba?'e plaats in staat van cl1'onlcenschap 
lccm tot g1·onclslag clienen van de hm·ha
ling of vctn de tweecle he1·haling bedoelcl 
in a1'tilcel 1, § 1, van de besluitwet van 
14- novembe1· 1939 bet1'efjencle de beteuge
ling van de cl1'0nlcenschap, wannee1' cle 
bij cleze laatste bepal-ingen voo1'geschre
ven voo1·waa1·clen ve1·enigcl zijn (I). 

(1) Raadpl. cass., 1 juni 1959 (Bttll. en 
PASIO., 1959, I, 1000) en 30 april 1962 (ibid., 
1962, I, 952). 
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(VAN DEN BROELE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 januari 1967 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat eiser tot verscheidene 
straffen veroordeeld werd wegens opzet
telijke slagen of verwondingen, bedrei
gingen door gebaren of zinnebeelden en 
inbreuken op artikel 1 van de besluitwet 
van 14 november 1939 in. staat van 
tweede herhaling, veroordeeld zijnde bij 
in kracht van gewijsde gegaan vonnis 
van 18 november 1965 wegens het sturen 
van een voertuig op een openbare plaats 
in staat van dronkenschap en in de staat 
van herhaling voorzien bij artikel 2-5, 
2°, van de wet van 1 augustus 1899 ge
wijzigd bij de wet van 15 april 1958, het 
nieuwe feit gepleegd zijnde binnen het 
jaar na deze veroordeling, en onder nteer 
tot twee straffen van 15 dagen gevangenis 
en 50 frank boete wegens deze laatste 
inbreuken; 

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. 

30 oktober 1967. - 2e kamer. 
VooTzitteT, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slag geve1·, 
H. Gerniers. - Gelijlcluiclende concl~tsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAl\ffiR.- 30 oktober 1967. 

1o CASSATIEMIDDELEN. - TucHT· 
zAKEN. - NoTARI~AT. - VooRziE· 
NING TEGEN EEN BESLISSING DIE EEN 
TUCHTSTRAF UITSPREEKT. - STRAF· 
MAAT VASTGESTELD MET INACHTNE· 
MING VAN RET BESTAAN VAN TWEE 

TEKORTKOMINGEN. MIDDELEN 
WAARBIJ DE TWEE TEKORTKOMINGEN 
BETWIST WORDEN. - MIDDELEN DIE 
DOOR RET HoF DIENEN TE WORDEN 
ONDERZOCRT. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - TucHT· 
zAKEN. - NoTARIAAT. - MIDDEL 
WAARBIJ EEN GEBREK AAN ANTWOORD 

OP REGELMATIG AANGEVOERDE VER· 

WEERMIDDELEN WORDT AANGEHAALD' 
- p ASSEND ANTWOORD. - MID DEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° vVannee1· in een cassatievoo1·ziening 
tegen een tucht1·echtelijlce beslissing, die 
aan een nota1•is een sanctie oplegt rnet 
inachtnerning, voo1· cle bepaling e1·van, 
van het bestaan van twee telcoTtlcorningen, 
twee rnicldelen wonlen vooTgesteld, waa?'· 
van het ene cle ee1•ste telco?·tlcorning en 
het andeTe cle tweecle teko1·tlcorning be
twist, onde1·zoelct het Hof beide rnicldelen 
als een van beicle niet wonlt ingewil
ligcl (1). (Impliciete oplossing.) 

2° Mist feitelijlce g1·ondslag het miclclel, 
waaTbij een geb1·elc aan antwoonl op 
1·egelmatig aangevoe1•cle ve1'wee1·miclclelen 
wo1'clt aangehaalcl, wannee1· deze ve1·wer·en 
in cle best1·eden beslissing passend we?'· 
clen beantwoonl. 

(M ... , T. PROCUREUR·GENERAAL 
BIJ RET ROF VAN BEROEP TE GENT.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 januari 1967 door het Hof 
van beroep te ·Gent gewezen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de enkele aan eiser opgelegde tuchtstraf 
rechtvaardigt en bepaalt in verband met 
het bestaan van de twee te zijnen laste 
in acht genomen feiten ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
GroJJ.dwet, cloonlat het bestreden arrest 
tegen eiser een tuchtsanctie heeft uitge
sproken wegens zijn gedragingen naar 
aanleiding van het overlijden van God
fried V andenbussche, en deze beslissing 
heeft laten steunen op de beschouwing 
dat eiser zich daags na het overlijden 
van Godfried · V andenbussche ten sterf
huize begeven heeft samen met zijn klerk, 
verm.oedelijk op zoek naar een testament, 
en, zonder opdracht van wie ook, de 
docume.nten zich bevindende in een stalen 
koffertje, dat hem op zijn verzoek ver
toond werd, bemachtigde en samen met 
andere docwnenten naar zijn studie over
bracht, dat, toen later aan het licht kwam 
dat Godfried V andenbussche een olo · 

(1) Raadpl. cass., 10 februari en 25 mei 
1964 (Bull. en PAsrc., 1964, I, 615 en 1005) 
en noot 1, biz. 616, onder het eerste arrest; 
29 maart 1965 (ibid., 1965, I, 796). 
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grafisch testament gemaakt had, eiser, 
na een kopij van dit testament ter studie 
van een andere notaris neergelegd te 
hebben bekomen, zich in verbinding 
stelde met de wettelijke erfgenamen, hen 
voorhield dat het testament ongeldig was 
en dat er tot de vereffening en deling der 
nalatenschap diende te worden overge
gaan, dat hij hen tevens vroeg hem hier
nlede te belasten en er zelfs aan toe
voegde dat zij geen onkosten zouden te 
dragen hebben, dat hot eigenmachtig 
optreden van eiser om zich meester te 
1naken van docun:wnten waarvan de in
houd thans niet nwer met juistheid ach
terhaald kon worden van die aard is dat 
het vertrouwen in een openbaar ambte
naar aan het wankelen kan worden ge
bracht, en dat de wijze, waarop eiser de 
vordering aan bepaalde erfgenamen sug
gereerde, door eigen belang ingegeven 
werd en eveneens laakbaar voorkwam, 
tenvijl deze beschouwingen geen passend 
antwoord uitmaken op de middelen 
waardoor eiser in zijn conclusie v66r het 
hof van bcroep liet gelden I 0 dat eiser 
zich naar het sterfhuis had begeven, niet 
0111 doc1.unenten te zoekcn maar om het 
lijk van een client, ver familielid en 
vriend, te groeten, dat in de gegeven 
omstandigheden het volkomcn normaal 
was dat eiser naar de papieren van de 
overledene vroeg, dat alle stukken hem 
vrijwillig overhandigd werden door de 
echtgenoten Lefevere - Vandenbussche, 
dat uit de houding van de echtgenoten 
Lefevere-Vandenbussche eiser volkomen 
terecht een impliciet mandaat mocht 
afieiden, dat gezegde echtgenoten slechts 
nadien, na het vernemen van nieuwe 
gegevens, betreurden de stukken aan 
eiser to hebben afgegeven en 2° dat, ge
zien de betrekkingen van eiser met de 
erfgenamen, het feit te vragen of hij de 
nalatenschap mocht regelen niet gelijk 
te stellen is met een zich opdringen of 
een vcrzoeken naar eon opdracht, dat het 
op verzoek van een der erfgenam.en en 
met akkoord van de anderen was dat eiser 
zijn mening gaf betreffende de geldigheid 
van het testament van wijlen Godfried 
Vandenbnssche, dat hot niet alleen het 
recht maar de plicht is van de notaris, 
als raadgever van de partijen, deze in 
te lichten over de 11:wgelijke nietigheid 
van een testament, en dat wanneer een 
notaris dergelijke plicht tegenover zijn 
clienten vervult, hij onvermijdelijk te
vens de bekommernis heeft die clienten 
te behouden, doch dat dergelijke bekom
mernis normaal is en geen fout kan uit
maken: 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de onder I 0 van het middel aangehaalde 
beschouwingen beantwoordt door er op 
te wijzen dat eiser "zonder opdracht 
noch van de echtgenoten Lefevere-Van
denbussche bij wie Godfried Vanden
bussche inwoonde noch van Leo Vanden
bussche, noch van wie ook, de domunen
ten zich bevindende in een stalen kof
fertje dat hem op zijn verzoek vertoond 
werd, bemachtigde, alsmede b1.mdels in
houdende uittreksels van bankrekeJlin
gen, depositoboekjes, postcheckrekening 
... en naar zijn studie overbracht » ; 

Dat het aldus de thesis van eiser ver
werpt volgens welke deze uit de houding 
van de echtgenoten Lefevere-Vanden
bussche een impliciet mandaat mocht 
afieiden; 

Overwegende dat het hof van beroep 
de onder 2° in het middel aangehaalde 
beschouwingen volgens welke de houding 
van eiser tegenover de erfgenamen als 
normaal moest aangezien worden ver
werpt en beantwoordt door soeverein 
te oordelen " d.at de wijze waarop de 
notaris M... de vordering aan bepaalde 
erfgenamen gesuggereerd heeft, door ei
gen belang ingegeven werd en eveneens 
laakbaar voorkmnt >>, aldus bedoelende 
dat het niet ging om het normaal door 
een notaris nagestreefd eigen belang ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweed.e middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, cloo?"dat het bestreden arrest beslist 
heeft dat, in de omstandigheden der zaak, 
het verlijden van het testament van 
Richard Delos op 29 april 1965 cen zware 
professionele fout uitmaakte en een 
disciplinaire sanctie rechtvaardigde, om 
de reden dat, op het ogenblik dat de 
erfiater zijn testament gedicteord zou 
hebben, hij niet gezond van geest was, 
dat eiser desaangaande geen de minste 
twijfel kon hebben, dat zulks bleek uit 
de verklaringen van de kloosterzuster 
die de zieke verzorgde, van de overste 
van het gesticht, van de behandelende 
geneesbeer en van de aalmoezenier, dat 
ciser zelftoegegeven had dat hij geaarzeld 
had omdat hij zag dat Delos niet volledig 
bewust scheen, dat hij zich in die om
standigheden van het verlijden van het 
testament, en dan nog in aanwezigheid 
van de legataris, had moeten onthouden 
en dat in werkelijkheid het testament 
aan de testator gesuggereerd werd, tM'
wijl deze beschouwingen geen afdoend 
antwoord uitmaken op de middelen 
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waardoor eiser, in zijn conclusie voor het 
hof van beroep, liet gelden I 0 dat, waar 
er twijfel bestaat betreffende de geestes
gezondheid van de testator, de notaris 
niet mag weigeren het testament te ver
lijden daar hij zich aldus als definitieve 
rechter zou aanstellen van de geestes
gezondheid van de testator en 2° dat de 
verklaringen van de hoger opgesomde 
personen niet in aanmerking konden ge
nomen worden daar het ging om per
sonen die de testator niet hadden « waar
genomen " op het ogenblik zelf van het 
verlijden van het testament, ogenblik 
waarop de testator een bij zondere krachts
inspanning doet om zijn wil uit te druk
ken : 

Overwegende dat het onder I 0 van het 
1niddel aangehaald verweer van de onder
stelling uitgaat dat er bij de notaris 
twijfel zou bestaan betreffende de geestes
gezondheid van de testator ; dat het 
arrest deze onderstelling verwerpt door 
erop te wijzen " dat het vaststaat dat 
Richard Delos op het ogenblik dat hij 
op 29 april I965, enkele uren v66r zijn 
dood, een testament zou gedicteerd heb
ben, niet gezond was van geest " en " dat 
de notaris M ... desaangaande geen de 
minste twijfel kon hebben " ; 

Overwegende, wat het onder 2° van 
het middel aangehaald verweer betreft, 
dat het hof van beroep soeverein oordeelt 
dat de v.erklaringen van de kloosterzuster 
die Delos verzorgde, van de overste van 
het gesticht waar hij verbleef, van de 
behandelende geneesheer en van de aal
moezenier van voormeld gesticht het 
bewijs leveren dat Delos, « op het ogen
blik dat hij een testament zou gedicteerd 
hebben », niet gezond van geest was ; 
dat het aldus insgelijks de door eiser 
gedane onderstelling verwerpt volgens 
welke, op het ogenblik van het verlijden 
van het testament, Delos, ingevolge een 
bijzondere krachtsinspanning, over zijn 
geestesvermogens zou beschikt hebben; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

30 oktober I967. - 2 8 kamer. 
Voo1'zitte7', H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve~·slaggeve?', 
H. Wauters. - Gel~jklzticlende concl1tsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleite?', H. Bayart. 

28 KAMER. - 30 Oktober 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 

STRAFZAKEN. BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - VoORZIENING 
VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRA
KELIJKE PARTIJ TEGEN DE BURGER
LIJKE PARTIJEN. - GEEN VEROOR
DELING VAN DE EISERES JEGENS DE 
BURGERLIJKE PARTIJEN. - CASSATIE
BEROEP DOELLOOS. 

Heeft geen bestaanm·eden mee?' cle voo?·zie
ning iitgestelcl cloo1· de bu1'ge1'1'echtelijk 
aanspmkelijke ]Ja?'tij tegen cle bzt?'ge?'
lijke pa1·tijen, wannee1' cle beslissing 
geen ve1'001'cleling te haTen laste en ten 
voonlele van cleze pa1·tij en uitsp1·eelct (I). 

(W. EN A. FLEBUS, 
T. F., R. EN G. PASSCHIER.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 februari I967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de burgerlijke partijen : 

A. Wat betreft de voorziening van 
eerste eiser, beklaagde : 

Overwegende dat eiser geen middel 
inroept; 

B. W at betreft de voorziening van 
tweede eiser, burgerlijk aansprakelijke 
partij : 

Overwegende dat, nu het arrest geen 
veroordeling uitspreekt ten laste van 
eiser ten voordele van de verweerders 
en zich ertoe beperkt vast te stellen dat 
in hoger beroep geen eis gesteld werd 
tegen eiser, de voorziening, bij gebrek 
aan voorwerp, niet ontvankelijk is; 

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

~,, \ ~ .1 

1:30 okfober I967. - 28 kamer. -
Voo1·zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar-

(1) Raadpl. cass., 28 mei 1962 (B1tll. en 
PAsiC., 1962, I, 1091); 26 september Hl66 
(A1'1'. cass., 1967, blz. 112) en de in noot 3 
aangehaalcle arresten. 
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nemend voorzitter. V erslaggever, 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KA.MER.- 30 oktober 1967. 

lD CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ EEN GE
BREK AAN ANTWOORD OP SOMMIGE 
ELEM;ENTEN VAN DE CONCLUSIE WORDT 
AANGEVOERD. - GEEN NAUWKEURIG
HEID.- NJET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2D BEVVIJS. - BEWIJS DOOR GETUIGEN. 
- STRAFZAKEN. - DRAAGWIJDTE EN 
JUISTHEID VAN DE GETUIGENISSEN, -
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH
TER. 

3D VONNISSEN EN ARRESTEN. -
00RRECTIONELE- EN POLITIEZAKEN.
GETUIG-EN. - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER. 

lD Is niet ontvankelijk, het micldel waa1•bij 
een geb1·ek aan antwoonl op een conclusie 
wonlt aangevoerd, zoncle1· de onbeant
woo1·de elementen van cleze conclusie 
nauwkeu1·ig te bepalen (1). 

2D De feitem·echte1' beoonleelt soeve1·ein de 
clmagw~jdte en de jttistheicl van de ver
kla1·ingen vcm de getttigen, inclien hij 
lmn geen ancleTe ve~·klaringen toesch1-ij ft 
clan die welke zij afgelegd hebben (2). 

3D De C01'1'ectionele en politierechtbanken 
beoo1·clelen soeverein de nooclzakelij kheicl 
en de gepastheicl een getuige te h01·en of 
een 1·eeds in eerste aanleg gehoonle ge
tuige opnietttv te horen (3). 

(DEPUYDT, T. MERLEVEDE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 maart 1967 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

(1) Cass., 18 september Hl67, sttp1•a, biz. 77. 
(2) Cass., 7 november 1966 en 5 juni 1967 

(A1·r. cass., 1967, biz. 322 en 1213). 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schend:ing van de rechten van de 
verdediging, doordat het bestreden arrest 
geen rekening houdt met zekere funda
mentele elementen van de conclusie van 
eiser en nalaat andere elementen ervan 
te beantwoorden, en do01·dat het hof van 
beroep beslist dat het overbodig is ge
tuige Valere Dachy opnieuw te onder
horen, terwijl hij voor de correctionele 
rechtbank verklaarde dat hij persoonlijk 
met eiser onderhandelde buiten alle tus
senkomst van dez'es broeder of van ver
weerder, en te1·wijl door deze verklaring 
te verwerpen en te weigeren ze te onder
zoeken in het kader van de door eiser 
voorgebrachte verdediging, het hof van 
beroep de rechten van de verdediging 
geschonden heeft : 

Overwegende dat eiser noch in het 
middel noch in de uiteenzetting ervan 
verduidelijkt met welke elementen van 
de conclusie geen rekening werd gehouden 
of welke elementen niet beantwoord wer
den; 

Overwegende dat de door de conclusie 
besproken feitelijke elementen en ver
klaringen van de getuigen en van de 
partijen door het arrest onderzocht wer
den ; dat het middel, in zijn uiteenzetting, 
erop neerkomt de beoordeling door de 
rechter van de draagwijdte van deze ele
menten en verklaringen te lrritiseren zon
der het arrest be verwijten van bepaalde 
alden of verklaringen een interpretatie 
gegeven te hebben welke met de termen 
ervan onverenigbaar is; 

Overwegende dat het hof van beroep 
soeverein oordeelt over de noodzakelijk
heid en de gepastheid een in eerste aan
leg onderhoorde getuige opnieuw te ho
ren ; dat het tevens de draagwijdte van 
een reeds afgelegde verklaring soeverein 
beoordeelt ; 

Dat geen onderdeel van het middel 
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; 

(3) Cass., 13 juni 1966 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 1312); raadpl. cass., 20 juni 1966 
(ibid., 1966, I, 1346). 
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B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering : 

Overwegende dat eiser geen ander 
middel inroept ; 

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

30 oktober 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Wauters. - Gelijklnidende conclt<sie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 30 oktober 1967. 

10 WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT, ARTIKELEN 16-2, a, EN 
25-3. - VoERTUIG RIJDENDE oP EEN 
OPENBARE WEG VOORZIEN VAN EEN 
TEKEN Nr 1a, DAT LINKS AFSLAAT OP 
EEN RUIM KRUISPUNT EN ZIOH REEDS 
IN RET VERKEER OP DE ALDUS OPGE
REDEN WEG HEEFT GEVOEGD. - AN
DER VOERTUIG DAT UIT TEGENOVERGE
STELDE RIOHTING AANKOlVIT OP DE 
AANVANKELIJK DOOR RET EERSTE 
VOERTUIG GEVOLGDE WEG VOORZIEN 
VAN HETZELFDE VERKEERSTEKEN. -
TOEPASSING VAN DE REGELS BETREF
FENDE DE VOORRANG EN NIET VAN DE 
REGELS BETREFFENDE DE RIOHTINGS
VERANDERING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING DOOR 
DE BENADEELDE PARTIJ.- DAGVAAR
DING MET OPGA VE VAN EEN MID DEL 
TOT STAVIl"'G VAN DE EIS. - MIDDEL 
DAT VOOR DE REOHTER IN HOGER BE
ROEP NIET HERNOMEN IS.- REOHTER 
IN HOGER BEROEP NIET ERTOE GEHOU
DEN RET IN DE DAGV AARDING OPGEGE
VEN MIDDEL NADER TE BEANTWOOR
DEN. 

1° vVannee~· een voertt<ig dat rijdt op een 
openba1·e weg voorzien van een teken 
nr 1a, links afslaat op een r·nim k1·uis
punt en zich 1·eeds in het ve1·kee1· op de 
aldus opgereden weg heeft gevoegd, en 

(1) Cass., 16 april 1962 (Bull. en PAsrc,, 
1962, I, 925) en noot 2. 

een ander voe1·tuig aankomt uit tegen
ove1·gestelde richting op de aanvanlcelijk 
door het eerste voe1·tt<ig gevolgde weg, 
vooTzien van hetzelfde telcen, dienen de 
1·egels bet1·efjende de voo1'?'ang en niet die 
betTefjende de 1'ichtingsve1·ande1·ing te 
woTden toegepast (1). (Verkeersregle
ment, art. 16-2, d, en 25-3.) 

2° W anneeT in de do01· de benadeelde pat·tij 
gegeven 1'echtst1•eelcse dagvaaTding een 
middel is opgegeven tot staV?:ng van 
de eis, is de 1·echte1' in hoge1· be1·oep niet 
ertoe gehonden dit middel te beantwoor
den zo deze partij het niet voo1· hem he1'
nomen heejt, al was het met ve1·wijzing 
naaT de dagvaanling (2). (Grondwet, 
art. 97.) 

(G. EN A. VAN HECKE, T. DELAFONTAINE 
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP (( PA
TROONKAS ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 maart 1967 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Leuven; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen over de strafvorde
ring ten laste van eerste eiser en over de 
door tweede eiser ingestelde hurgerlijke 
vordering : 

Over het n1.iddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 16, inzonderheid 
16-2, a, 17, 25, inzonderheid 25-3, en 
27-1 van het koninldijk besluit van 
8 april 1954, houdende algemeen regle
ment op de politic van het wegverkeer, 
gewijzigd door het koninklijk beslnit 
van 30 april 1963, 1382 en 13S3 van het 
Burgerlijk W etboek, en 97 van de Grand
wet, doonlat het bestreden vonnis eiser 
Guido Van Heeke veroordeelt wegens 
inbreuk op artikel 16-2, a, van het alge
meen reglement op de politie van het 
wegverkeer, verweerder Lafontaine vrij
spreekt van de telastleggingen van in
brenk op de artikelen 17, 25 en 27-1 van 
hetzelfde reglement, de eisers solidair 
veroordeelt tot betaling van verscheidene 
vergoedingen aan de verweerders en de 
rechtbank onbevoegd verklaart om ken
nis te nemen van de burgerlijke vordering 

(2) Cass., 1 juli 1957 (Bull. en PAsro., 1957, 
I, 1297) en noot 3; 6 september 1965 (ibid., 
1966, I, 24) en de noot. 
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van eiser Albertus Van Heeke tegen ver
weerder Lafontaine, om de redenen dat 
eiser Guido Van Heeke, die niet de eerste 
de hoofdweg opreed, geen voldoende 
aandaeht gaf aan het verkeer op de 
prioritaire weg en zodoende ook de wagen 
van Lafontaine niet zag op het ogenblik 
dat diens voertuig v66r hem doorreed op 
de prioritaire weg, tenvijl het vonnis aan
neemt dat het litigieuze ongeval plaats
gegrepen heeft op een kruispunt tussen 
twee weggebruikers, die in tegengestelde 
riehting een semmdaire weg volgden en 
waarvan de ene, Guido Van Heeke, de 
prioritaire weg wilde dwarsen, wat im
plieeert dat hij zijn weg in reehte lijn 
wilde voortzetten, en de andere, Lafon
taine, de prioritaire weg wilde oprijden, 
wat hij niet kon doen dan n1.et verande
ring van riehting, zodat om de verant
woordelijkheid van de onder deze om
standigheden gebeurde botsing te bepa
len, toegepast dienden te worden de 
regelen betreffende de verandering van 
riehting, kraehtens welke Lafontaine ver
plieht was Guido Van Heeke te laten 
voorgaan, en niet de regelen betreffende 
de verkeersvoorrang (sehending van alle 
in het middel aangeduide wetsbepalin
gen); te1·w~jl, in elk geval, de gronden 
van het bestreden vonnis niet volstaan 
tot het reehtvaardigen van de vrijspraak 
van verweerder Lafontaine van de door 
eiser Albertus Van Heeke tegen hem inge
braehte telastlegging van inbreuk op 
artikel 27-1 van het algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer, noeh 
bijgevolg van de afwijzing van de burger
lijke vordering van voormelde eiser, 
noeh van de veroordeling van de eisers 
om de schadelijke gevolgen van het liti
gieuze ongeval integraal te vergoeden 
(schending, inzonderheid, van de arti
kelen 27-1 van het koninklijk besluit 
van 8 april 1954, gewijzigd door het ko
ninklijk besluit van 30 april 1963, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetback en 
97 van de Grondwet) : 

W at hot eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat, zo het bestreden 
vonnis vaststelt dat beide beklaagden 
aanvankelijk als tegemoE)tkornende be
stuurders op een sectmdaire weg reden 
en dat, gekmnen aan de baan Brussel
Tervuren, eerste eiser die baan wilde 
dwarsen terwijl vorweerder ze w1lde vol
gon, het nochtans eraan toevoegt dat 
venveerder reeds tien meter op bedoelde 
baan " in het verkeer ·was ingeschakeld » 
toen eerste eiser zioh nog aehter de gele 
lijn bevond die de hoofdbaan van de se-

cundaire baan scheidt, en dat eerste eiser, 
na stilgestaan te hebben, terug heeft 
aangezet toen de wagen van verweerder 
" v66r hem doorreed » op de voorrangs
weg; 

Overwegende dat het vonnis alzo dui
delijk te kennen geeft dat, op het ogen
blik van de aanrijding, verweerder zijn 
richtingsverandering geeindigd had en 
als een weggebruiker van de voorrangs
weg diende beschouwd te worden ; 

Dat het derhalve wettelijk kon beslis
sen, zonder een van de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen te schenden, 
dat eerste eiser, die gereden kwam uit 
een weg voorzien van een teken num
mer 1a, verweerder diende te laten voor
gaan; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zo de eisers, in hun 
reehtstreekse dagvaarding, terloops ge
waagden van een inbreuk op artikel 27-1 
van de Wegcode aan de zijde van ver
weerder, zij nochtans in dezelfde dag
vaarding de rechtbank enkel verzochten 
toepassing van de strafwet te maken op 
verweerder wegens inbreuk op de arti
kelen 17 en 25 van de Wegcode, en in 
lnm eonclusie in hager beroep nog enkel 
gewaagden van een inbreuk op arti
kel 25-3 van die code ; 

Dat de rechter zich derhalve ertoe kon 
beperken, wat betreft de beweerde in
brenk op artikel 27-1 van de Wegcode, 
vast te stellen dat dit feit niet bewezen 
was; 

Overwegende dat geen onderdeel van 
het middel kan aangenmnen worden ; 

En overwegende, wat de beslissing 
over de strafvordering ten laste van eerste 
eiser betreft, dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgesohreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
teo·en de beslissingen over de tegen de 
ei;ers ingestelde burgerlijke vorderingen : 

Overwegende dat de eisers geen bij
zonder 1niddol aanvoeren ; 

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

30 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1', H. Rutsaert, raadsheer waar
nen"lend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. N aulaerts. - Gelijkl1oiclencle conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaaL -
Pleite1', H. De Bruyn. 
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26 KAMER. - 30 oktober 1967. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE REOHTS· 
VORDERING.- NEERLEGGING VAN EEN 
STUK DOOR EEN PARTIJ, NA HET SLUI
TEN VAN DE DEBATTEN. - REOHTER 
DIE NOOH DE VERWERPING VAN DIT 
STUK NOOH DE HEROPENING VAN DE 
DEBATTEN BEVEELT. - SOHENDING 
VAN DE REGEL DAT DE DEBATTEN 
lVIONDELING EN OP TEGENSPRAAK DIE
NEN TE GESOHIEDEN. 

De 1·echte1· clie t~jclens cle bemaclslc£ging 
cloo1· een pm·t·ij van een stuk kennis 
kTij gt, schenclt cle Tegel volgens welke 
cle clebatten moncleling en op tegensp1·aak 
clienen te geschieclen, inclien hij noch 
de veT1VeTping van clit stuk als m·eemd 
aan het debat noch de he1·opening van 
het clebat beveelt (1). (Wetb. van strafv., 
art. 190 en 211.) 

(OP DE WEERDT EN PERSONENVENNOOT
SOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK

HEID « 'J'RANSPORT VAN I,AER "• T. DI
RIEKX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arre:,L, op 27 februari 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat het arrest enkel uit
spraak doet over de burgerlijke vordering 
van Jules Diriekx (verkeerdelijk genaamd 
in het arrest Jules Dierckx en in de voor
ziening Jules Dirckx) tegen Frans Op 
de W eerdt en de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid « Trans
port Van Laer " ; 

I. W at betreft de voorziening van 
Frans Op de vVeerdt en de vennootschap 
« Transport Van Laer " :' 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van straf
vordering, 190 en 211 van het Wetboek 
van strafvordering, doorclat het bestreden 
arrest niet beveelt dat de brief, die door 

(1) Cass., 25 januari 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 507), 3 januari en 13 juni 1966 (ibid., 
1966, I, 579 en 1312). Raadpl. cass., 13 feb
ruari 1967 (A?'?', cass., 1967, blz. 744). In het 
onderhavig geval riepen de eisers de schending 

de raadsman van verweerder na sluiting 
der debatten aan het hof van beroep 
werd gericht, verworpen wordt als- zijnde 
vreemd aan de debatt.en en evenmin de 
heropening der debatten beveelt, tenoijl, 
krachtens artikel 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van strafvorde
ring, de bepalingen van dit wetboek toe
passelijk zijn op de burgerlijke vorde
ringen voor de strafrechtbanken ingeleid, 
en de artikelen 190 en 211 van het Wet
hoek van strafvordering vereisen dat het 
onderzoek, op straffe van nietigheid, 
openbaar zal zijn en dat alle stukken aan 
partijen zullen vertoond worden : 

Overwegende dat er tussen de stukken 
van het dossier een schrijven van de 
raads1nan van verweerder voorkmnt, 
gedateerd 25 januari 1967 en gericht aan 
de voorzitter van het hof van beroep, 
waarbij een aanduiding wordt verstrekt 
aangaande het juiste beroep door ver
weerder uitgeoefend op bet ogenblik van 
het ongeval ; dat op voormelde datum 
de zaak in beraad was, zoals blijkt ~1it 
het proces-verbaal van de terechtzitting 
van 23 januari 1967 waarbij het hof van 
beroep de zaak in beraad hield en op een 
latere datum uitstelde voor uitspraak 
van het arrest ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door uitspraak te doen op 27 februari 
1967, zonder dat uit de stukken van de 
procedure of uit de vermeldingen van 
het arrest blijkt dat het dit stuk uit het 
debat heeft verwijderd of de debatten 
heeft heropend, het 1nondeling en tegen
sprekelijk karakter van de debatten 
heeft lTliskend zoals de eisers het aan
voeren; 

Dat het rniddel gegrond is ; 

II. vVat betreft de voorziening van 
Jules Diriekx : 

Overwegende dat eiser geen 1niddel 
aanvoert; 

On< die redenen, rechtdoende op de 
voorziening van Frans Op de W eerdt en 
de vennootschap «Transport Van Laer "• 
vernietigt het bestreden 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 de rechten van de verdediging niet in ; 
raadpl. ten aanzien van deze schending cass., 
16 januari 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 469). 
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van beroep te Gent; rechtdoende op de 
voorziening van Jules Diriekx, verwerpt 
de voorziening ; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

30 oktober 1967. - 28 kamer. 
Vom·zitter·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggever, 
H. Naulaerts.- Gelijklttidende conclusie, 
H. Paul MahaclX, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Lenaerts (van de balie te 
Antwerpen). 

28 KAMER. - 30 oktober 1967. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
ARREST DAT VERKLAART ZIJN BESLIS· 
SING TE GRONDEN OP DE V ASTSTELLIN
GEN, OVERWEGINGEN EN BESLUITEN 
VAN EEN DESKUNDIGE. - DESKUN
DIGENVERSLAG BIJ IIET DOSSIER GE
VOEGD. - REGELJ\'IATIG MET REDENEN 
OlVIKLEED ARREST. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UI'J' EEN 
GEBREK AAN ANTWOOim OP EEN VER· 
WEERJ\UDDEL VAN DE BEKLAAGDE. -
VERWEER DAT DE WETTELIJKREID VAN 
DE VEROORDELINC+ NIET KAN BEIN
VLOEDEN. NIET ONTVANKELIJK 
l\UDDEL. 

1° Is 1·egelmatig met 1·edenen omkleecl het 
arTest clat, om te beslissen dnt feitelijke 
omstnndigheden vnn de telctstlegging be
wezen zijn, ve1'7clact1't de .vaststellingen, 
overwegingen en besluiten over te nernen 
vcm een clesktmdige, wiens verslag bij 
het clossie1· is gevoegcl, wnt het toezicht 
vnn het Hof mogelijk maakt (1). (Grand
wet, art. 97.) 

2° Is niet o1~tvankel~jk, tvegens gemis ann 
belang, het micldel nfgeleid uit het geb1·ek 
nnn antwoo1'Cl op een ver·wee1·midclel van 
de belclnngde, wannee1· dit ve1·wee1· de 
wettelijlcheicl van cle ve1·oo1·deling niet 
lean be~nvloeclen (2). 

(1) Oass., 16 december 1063 (Bull. en PA
SIC., 1964, I, 406) en het in de noot aange
haalde arrest; 17 oktober 1966 (A1'1·. cass., 
1967, blz. 212); 22 juni 1967 (ibid., 1967, 
blz. 1291) en 4 september 1967, sttp1'ct, blz. 16; 
verg. cass., 4 november 1963 (Bull. en PAsiC., 
1964, I, 246). 

(A. EN lVI. VAN DE VEIRE, T. VERREUC+HE 
EN VERBOND DER l\1UTUALITEITEN DER 
RECRTHEBBENDEN VAN HET LEGER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 maart 1967 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

I. In zover de voorziening gericht. is 
tegen de beslissingen over de strafvorde
ring en over de door tweede eiser inge
stelde burgerlijke vordoring : 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doonlat het bestreden arrest op straf
rechtelijk gobied eerste eiser als be
klaagde, en tweede eiser als burgerlijk 
aansprakelijk voor de eerste veroordeelt 
nit hoofde van onvrijwillige slagen en 
verwondingen toegebracht aan verweer
der, en, na verweerder te hebben ver
oordeeld om, in overtreding van arti
kel 43-1 van de Wegcode, m.et stand
lichten te hebben gereden, beslist dat . 
er geen oorzakelijk verband bestaat tus
sen deze overtreding- en bet ongeval, en 
ten slotte, na verweerder te hebben vrij
gesproken van de betichting onvrijwil
lige slagen en verwondingen aan eerste 
eiser te hebben toegebracht, op burgerlijk 
gebied de vordering door verweerster 
tegen de eisers gericht gegrond, doch 
de vordering door tweede eiser tegen 
verweerder gericht ongegrond verklaart, 
zulks om de reden dat, buiten de door 
de eerste rechter aangevoerde beweeg
redenen die het arrest overneemt, er 
aangestipt dient te worden 1° dat, op 
grond van de vaststelling van de des
lnmdige, moet aangenomen worden dat 
de beklaagde Van de Veire met stand
lichten reed; 2° dat, zo weliswaar bewezen 
is dat Verheughe zijn tegenligger in de 
heersende mist heeft zien naderen, deze 
laatste dezelfde n1.ogelijkheid had de 
wagen van Verheughe tijdig op te mer
ken, om naar rechts uit te wijken waar 
de baan volkomen vrij was; 3° dat Van 
de Veire echter twee jonge fietsers on
voorzwhtig voorbijreed terwijl de wagen 
van Verheughe reeds zichtbaar in aan
tocht was (de zichtbaarheid bedroeg onge
veer 50 n1.eter en de botsing gebeurde on
geveer drie meter v66r de voorbijgereden 

(2) Oass., 22 januari 1962 (Bull. en PAsiC., 
1962, I, 603); raadpl. cass., · 29 oktober 1962, 
twee arresten (ibid., 1963, I, 274 en 276), en 
4 februari 1965 (ibid., 1965, I, 565). 
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fietsers), zich naar de fietsers omdraaide 
(zie verklaring Margriet Welvaert, stuk 4) 
en in het midden van de smalle kassei
strook bleef rijden tot hij tegen Verheu
ghe botste ; 4° dat niet bewezen is dat 
Verheughe een buitenmatige of overdre
ven snelheid zou gehad hebben (43 km. 
volgens deskundige) ; 5° dat, daarentegen, 
de voorbijgeredene fietser Spillebeen ver
klaard heeft dat Van de Veire " tamelijk 
snel " reed (stuk 4) ; 6° dat uit dit alles 
blijkt dat Van de Veire de aanrijding 
niet zou vermeden hebben, ook indien 
Verheughe met aangestoken kruis- of 
koplichten had gereden, terwijl noch 
deze beschouwingen noch de beschou
wingen van de eerste rechter een af
doend antwoord inhouden op de con
clusie waarin de eisers voor het hof van 
beroep lieten gel den : l 0 dat de beschou
wingen van de gerechtelijke deskundige 
betreffende het feit dat eerste eiser even
als verweerder met standlichten zou heb
ben gereden niet konden opwegen tegen 
de diverse vermoedens welke voortspro
ten nit de gegevens van de zaak, name
lijk, onder meer, het feit dat de fietsers 
het licht van de wagen van eerste eiser, 
die hen lateraa.l voorbijreed, bemerkt 
hadden terwijl ze de lichten van de fron
taal opdagende verweerder niet gezien 
hadden, en dat meer bepaald·de beschou
wingen van de gerechtelijke deslnmdige 
omtrent de gevolgtrekking die zou kun
nen gemaakt worden i1it het feit dat de 
filamenten van de lichten niet vervormd 
waren niet konden aangenomen worden, 
vermits de deskundige zelf aannam dat 
zulks onder deskundigen betwist wordt 
en die gevolgtrekking dus niets meer 
dan een hypothese was ; 2° dat de eerste 
rechter ten om·echte de oorzaak van 
het geval gcmeend had te vinden in 
het feit dat eerste eiser zou \)mgeke
ken hebben bij het voorbijsteken van de 
fietsers, dat deze beschouwing steunde 
op de verklaring van de slechts twaalf
jarige w·elvaert, die letterlijk aari de 
verbalisa~lten verklaarde " Ik meen ge
zien· te heb ben dat de bestuurder Van de 
Veire achter zich keek ... "• dat derge
lijke subjectieve indruk geen bewijs 
vormde te meer daar men zich kan af
vragen of bij zware mist door een fietser 
kon uitgemaakt worden of de bestuurder 
van een voorbijrijdende wagen, die bin
nen niet verlicht was en waarvan de 
ruiten ongetwijfeld bedampt waren, al 
dan niet achter zich keek : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de con

CASSATIE, 1968. - 11 

clusie van de eisers, volgens welke eerste 
eiser met kruislichten zou hebben gere
den, passend beantwoordt door te ver
wijzen naar het deskundig verslag; dat, 
zo df;l eisers deden opmerken dat het niet 
vervormen van de filamenten na de aan
rijding niet noodzakelijk aanduidt dat 
eerste eiser met standlichten reed, de 
deskundige, na de verdeeldheid tussen 
de vakkundigen dienaangaande te hebben 
aangestipt, ten deze stelling neemt en 
van oordeel is dat, nu de aanrijding zeer 
hevig is geweest, er een vervorming waar
neembaar zou zijn geweest, indien eerste 
eiser met kruislichten had gereden ; dat 
de deskundige eraan toevoegt dat de 
Rijkswacht heeft vastgesteld dat enkel 
de standlichten op het ogenblik van de 
feiten brandden ; 

Overwegende dat het arrest, door het 
overnemen van die redenen van de des
ktmdige, de opmerking van de eisers 
weerlegt en tevens het middel beant
woordt door de eisers ontleend aan de 
omstandigheid dat de fietsers " het licht " 
van de wagen van eerste eiser bij het 
voorbijrijden hadden bemerkt; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eerste eiser twee fietsers onvoorzich
tig voorbij heeft gereden toen eerste 
vmweerder reeds zichtbaar in aantocht 
was, dat hij in het midden va~l de smalle 
kasseistrook is blijven rijden tot hij tegen 
eerste verweerder aanbotste, dat hij met 
een tamelijke snelheid heeft gereden niet
tegenstaande de heersende dichte mist, 
en dat hij de aanrijding niet zou verme
den hebben zelfs indien zijn tegenligger 
met kruislichten had gereden; 

Overwegende dat deze vaststellingen, 
die van kracht blijven zelfs indien eerste 
eiser niet naar de fietsers zou hebben 
omgekeken, volstaan om de beslissing 
wettelijk te rechtvaardigen, zodat het 
onderdeel, dat gericht is tegen een over
tollige reden van het arrest en een over
tollig geworden reden van het beroepen 
vonnis, bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk is ; 

En overwegende, wat de beslissing over 
de strafvordering betreft, dat de :;;ub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de d<;JOI' het V er
bond der mutll,aliteiten .der rechthebben-



-322-

den van het leger ingestelde burgerlijke 
vordering : 

Overwegende dat de eisers geen bij
zonder middel aanvoeren; 

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

30 oktober 1967. ~ 2e kamer. ~ 
Voo?·zitte?", H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1•slaggever, 
H. Naulaerts. ~ Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Bayart. 

2e KAMER. ~ 30 oktober 1967. 

VOORZIENlNG IN CASSATIE. 
AFSTAND. ~ STRAFZAKEN. ~ VooR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE. ~ VooR
ZIENING INGESTELD DOOR EEN ADVO
OAAT, HOUDER VAN DE STUKKEN. ~ 
~ ADVOOAAT DIE TER KENNIS BRENGT 
DAT DE VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ 
DIE HEM MET DE VOORZIENING HAD 
BELAST HIERVAN AFSTAND DOET. ~ 
VERKLARING DIE NIET ALS AFSTAND 
GELDT. 

Is geen regelmatige afstand de b1•iej, waar
bij de advocaat die de voo?·ziening in 
naam van de beklaagde had ingesteld 
ter kennis van het Hof brengt dat de 
verzekM·ingsmaatschappij, welke hem 
met de voorziening had belast, hiervan 
afstand doet (1). (Wet van 16 februari 
1961, art. 6.) 

(VANEERDEWEGH, T. OYPERS 
EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 april 1967 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat Mr Willems, bij brief 
die op 12 juli 1967 het Hof bereikt heeft, 
medegedeeld heeft dat de verzekerings-

(1) Om geldig te zijn moet de afstand van 
het cassatieberoep van de beklaagde door 
de advocaat, houder der stukken, voor de 
beklaagde en in zijn naam gedaan zijn (cass., 
24 mei 1965, Bull. en PAsiC., 1965, I, 1030). 

(2) Cass., 22 juni 1964 (Bull. en PAsm., 
1964, I, 1134). 

(3) R.aadpl. Algern. Prakt. Rechtsv., v 0 Huis-

maatschappij die hem met de voorziening 
in cassatie belastte van dit rechtsmiddel 
afzag; 

Overwegende dat voormelde brief niet 
als afstand kan gelden, vermits daarin 
niet bepaald wordt dat Mr Willems als 
raadsman houder van de stuklmn voor 
en namens Charles Vaneerdewegh han
delt; 

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

30 oktober 1967. - 2 8 kamer. ~ 
Voo1·zitte1', H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggever, 
H. Gerniers. ~ Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

28 KAMER.~ 30 oktober 1967. 

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). ~ 
HUISZOEKING. - ZONDER GEREOHTS
BEVEL. ~ TOESTEMMING VAN DE BE· 
WONER. ~ WETTELIJKHEID. 

Is wettig de do01· een officie1' van ge?·echte
lijke politic gedane huiszoeking zonder 
gerechtsbevel, maar met de toestemming 
van de persoon die op dat ogenblik het 
huis bewoont (2), zelfs al is hij er niet 
het hoofd van (3). 

(FOLLMAN.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 mei 1967 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 10 en 97 van de 
Grondwet, 52, 59, 83, 84, 90, 103 en 511 
van het W etboek van strafvordering, 138 

zoelcing en beslag in strafzaken, nrs 359 en 367; 
VANHOUDT, « Het zoekingsrecht en de aan
tastingen van de onschendbaarheid van de wo· 
ning ,, Rechtsk. Weekbl., 1959-1960, kol. 114; 
HoEFFLER, Traite de l'instruction preparatoire, 
ur 248; cass., 19 februari 1923 (Bull. en PASIC., 
1923, I, 195); 13 oktober 1952 (ibicl., 1953, 
I, 52); 8 maart 1954 (ibid., 1954, I, 589). 
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en 139 van de wet van 18 juni 1869 op 
de rechterlijke inrichting, doo1·dat het 
bestreden arrest eiser wegens inbreuk op 
artikel 2, lid 1, van de wet van 14 mei 
1930 over de radiotelegrafie, de radio
telefonie en andere radioverbindingen 
veroordeelt en de in beslag genmnen 
zend- of ontvangtoestellen verbeurd ver
klaart, te1•wijl de huiszoeking, waarop die 
veroordeling stetmt zonder voorafgaand 
mandaat van de onderzoeksrechter en 
zonder uitdrukkelijke toestemming van 
de bewoner geschiedde, zodat alle proce
durehandelingen nietig zijn en in ieder 
geval de inbeslagneming van voorwerpen 
tijdens die huiszoeking en de verbeurd
verklaring ervan door nietigheid zijn 
aangetast : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er op wijst « dat, in strijd met wat de 
beklaagde voorhoudt en door de eerste 
rechter werd aangenomen, de huiszoeking 
en de daarop volgende inbeslagneming 
niet onwettig zijn, vermits zij geschied
deu met toestemming van de geuaamde 
Carolia Van Dichel, familielid van de 
bewoonster van het huis Marietta Foll
man, die tijdens de afwezigheid van deze 
laatste in feite over de woning het toe
zicht uitoefende "; 

Overwegende dat het aldus vaststelt 
dat de huiszoeking geschiedde met de 
toestemming van de persoon die op dat 
ogenblik, het huis bewoonde ; 

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; 

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

30 oktober 1967. - 28 kamer. 
Voo1·zitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. V 61'slaggeve1·, 
H. Wauters. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

28 RA.MER. - 30 oktober 1967. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAREN.
VEROORDELENDE BESLISSING. - VER
WEER VAN DE BEKLAAGDE ONBEANT-

WOORD. - NIET GEliWTIVEERDE BE
SLISSING. 

2° CASSATIE. - 01\'I:VANG. - STRAF· 
ZAKEN.- 0ASSATIE VAN DE BESLISSING 
DIE DE BEKLAAGDE VEROORDEELT. -
BURGERRECHTELIJR AANSPRAKELIJKE 
PARTIJ DIE GEEN VOORZIENING OF 
EEN ONREGELJVIATIGE VOORZIENING 
HEEFT INGESTELD.- GEVOLG VAN DE 
VERNIETIGING JEGENS DEZE PARTIJ. 

1° Is niet gemotiveenl de beslissing die de 
beklaagde veroonleelt zonder een regel
matig do01· hem V001'(Jesteld verwee1· te 
beant1voo1·den (1). (Grondwet, art. 97.) 

2° W annee1· de beslissing die cle beklaagde 
v~roordeelt op diens voorziening vernie
t~gd wo!:dt en cl~. burge1Techtelijk aan
spmkel~Jke pa1·t~J geen voorziening of 
een onregelmatige voo1·ziening heeft in
gesteld, ve1'liest de beslissing, waarbij 
deze partij bU1'(Je1·rechtelijk aanspmlcelijk 
wordt ve1·klaard voo1· de ve1·oorcleling van 
de belclaagde, haa1· bestaansreden (2). 

(VERBERT EN PERSONENVENNOOTSCHAP 
lVIET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« VERBERT "·) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 mei 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Antwerp en ; 

A. Ten aanzien van de voorziening 
van Gustaaf Verbert, beklaagde : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
eiser veroordeelt : 1° wegens inbreuk op 
de artikelen 1-2° en 10 van de wet van 
1 augustus 1960, 18, 19 en 28, lid 1, c, 
van het koninklijk besluit van 22 sep
tember 1960 om met een motorvoertuig 
tegen vergoeding vervoer van zaken over 
de weg te hebben verricht, zonder dat 
voor dit voertuig een speciale vergunning 
voor nationaal vervoer was afgeleverd, 
namelijk : een gToter gewicht te hebben 
geladen dan het hoogst toegelaten nuttig 

(1) Cass., 21 maart 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 928). 

(2) Cass., 30 januari. 1967 (A1·r. cass., 1967, 
blz. 659); 16 oktober 1967, sup1·a, blz. 242; 
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laadvermogen op de vergunning vermeld, 
met de omstandigheid dat eiser zich in 
staat van nieuwe wettelijke her haling be
vond, 2° wegens inbre"Llk op artikel 67, 
§ 1, a, 4°, van de Wegcode om op de open
bare weg een voertuig of een sleep in het 
verkeer te hebben gebracht die het door 
het verkeersreglement hoogste toegelaten 
gewicht overschreed, te weten 21 ton; 

Overwegende dat eiser in conclusie had 
laton gelden dat " hij de beti·okken 
vrachtwagen naar de firma Cavan te Me~ 
chelen stuurde, laadvermogen 16.120 kg.; 
dat Cavan had opgegeven : te laden 
90 betonnen dwarsliggers wegende, val
gens opgave van Cavan, 17 5 kg. stuk, dus 
totaal gewicht op de grond 15.750 kg.; 
dat bij nazicht door de havenpolitie 
te Antwerpen, een overgewicht van 
2.310 kg. boven het nuttig laadvermogen 
van de wagen werd vastgesteld ; dat de 
firma Cavan, onmiddellijk door betichte 
ondervraagd, beweerde (volgens bijge
vo(lgde brief in het dossier) dat deze be
tonnen stukken volgens het specifiek ge
wicht, rekening gehouden met het erin 
verwerkte ijzer, niet 1neer wogen dan 
17 5 kg. per stuk ; dat een zaakvoerder die 
een telefonische opdracht krijgt toch niet 
anders kan doen dan deze wagon aan 
zijn klient te zenden waarvoor doze 
laatste zelf de te laden vracht heeft gespe
cifieerd; dat Cavan dit trouwens ten 
overvloede staande houdt ... " ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
zich er toe beperkt er op te wijzen « dat, 
volgens het wegdocument, de geladen 
vracht het laadvennogen overtrof alsook 
het door het verkeersreglement hoogst 
toegelaten gewicht; dat geen enkel stuk 
dat door de eisers wordt voorgebracht 
ter voldoening van recht de door de 
politie verrichte vaststellingen weerlegt ; 
dat een expertise thans als laattijdig 
voorkomt >>; 

Dat het vonnis aldus in gebreke blijft 
het verweer van eiser betreffende de om
standigheden waarin de opdracht gegeven 
en uitgevoerd werd te beantwoorden ; 

B. Ten aanzien van de voorziening van 
de vennootschap « Verbert », burgerlijk 
aansprakelijke partij : 

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

( 1) Raadpl. cass., 17 november 1958, rede
nen (.Arr. cass., 1959, biz. 234). 

partij tegen welke zij gericht is ; dat zij, 
derhalve, niet ontvankelijk is ; 

Doch overwegende dat de hieronder 
uitgesproken vernietiging op de voorzie
ning van eiser de beslissing welke eiseres 
burgerlijk aansprakelijk voor de veroor
deling van eiser verklaart, zonder voor
werp maakt; 

Om die redenen, en zonder dat er reden 
is het door de eisers ingeroepen middel 
te onderzoeken, verwerpt de voorziening 
van eiseres en veroordeelt lmar in de 
kosten ervan ; vernietigt het bestreden 
vonnis in zover het uitspraak heeft ge
daan over de strafvordering ingesteld 
tegen eiser, de beslissing welke eiseres 
burgerlijk aansprakelijk verklaart voor 
zekere ten laste van eiser uitgesproken 
veroordelingen aldus zonder voorwerp 
zijnde ; beveelt dat melding van dit ar
rest zal wm·den gemaakt op de kant van 
de verniotigde beslissing ; laat de kosten 
van de voorziening van eiser ten laste 
van de Staat ; verwijst de zaak naar de 
Correotionele Rechtbank te Mechelen, 
reohtdoende in hager beroep. 

30 oktober 1967. - 2e kamer. __:___ 
Voo1·zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nenl8nd voorzitter. V e1·slaggever, 
H. Wauters. - Gelijkluiaende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 30 okteber 11.967. 

WEGVERKEER.- BESTUREN vAN EEN 
VOERTUIG OP DE OPENBARE vVEG, IN 
STAAT VAN DRONKENSOHAP.- BESTU
REN VAN RET VOERTUIG. - BE GRIP. 

Stelt wettelijk vast dat een penoon in staat 
van dmnkenschap een voertuig heeft be
stttttnl, in de zin van a1·tilcel 2-4 van de 
wet .van 1 augttsttts 1899, gewijzigcl bij 
de wet van 15 april 1958, het a1·1·est, 
waa1'bij beslist wonlt dat deze pe1'soon, 
die achte1· het st1m1· zat, het voe1'tuig in 
beweging !weft gebmcht om te ve1't1·eklcen, 
steunencle hie1·op dat de ve1'balise1·ende 
agent, die een der deuren van het voe1·tuig 
vasthield, over en wee1· werd getrok
ken (1). 

(VEREEOKEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
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arrest, op 21 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat eiser de voorziening 
beperkt heeft tot de beslissing gewezen 
over de telastleggingen 0 en D ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 2-4, 2-7 en 2-9 van 
de wet van 1 augustus 1899 houdende 
herziening van de wetgeving en van de 
reglementen op de politie van het weg
verkeer, gewijzigd door de wet van 
15 april 1958, 1, § l, van de bosluitwet 
van 14 november 1939 op de beteugeling 
van de dronkensclmp, 51 en 53 van het 
Strafwetboek, 9 en 97 van de Grond
wet, doonlc~t het bestreden arrest tegen 
eiser bewezen heeft verklaard de telast
legging : bij overtred:ing van artikcl 2-4 
van de wet van l augustus 1899, in staat 
van dronkenschap op een open bare plaats 
een vo·ertuig bestuurd of een rijdier geleid 
te hebben (telastlegging 0) op grond : 
" dat i1nmers (zio de verklaringcn van 
politieagent Schaut) de beklaagde, in 
staat van dronkenschap verkerende en 
aan het stuur . van zijn motorvoertuig 
gezeten, op zodanige wijze won vertrek
ken dat het voertuig in beweging kwam 
vermits hierdoor politieagent Schaut, die 
een van de autodeuren opert- en vasthield, 
over en weer word getrokken "• te1·wijl 
uit deze constateringen welisvvaar blijkt 
dat eiser het voornernen heeft kunnen 
hebben, zijn voertuig aan gang te bren
gen, maar niet, althans niet op een zekere 
en van dubbelzinnigheid vrije wijze, het 
wezenlijke elen1.ent van de bewezen ver
klaarde telastlegging, dat in feite door 
eiser werd ontkend, te weten dat hij, 
hoewel aan het stuur van zijn motorvoer
tuig gezcten, werkelijk dit zou hebben 
" bestuurd "• in de eigenlijke zin van hot 
woord, en mitsdien de op voormelde con
stateringen gesteunde veroordeling niet 
naar de eis van de wet 1net redenen on1.
kleed is : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na erop gewezen te hebben dat eiser in 
staat van dronkenschap verkeerde, vast
stelt dat hij '' aan het stuur van zijn 
motorvoertuig. gezeten, wou vertrekken 
zodat het voertuig in beweging kwam, 
vermits hierdoor politieagent Schaut, die 
een van de autodeuren open- en vasthield, 
over en weer werd getrokken " ; 

Overwegende dat uit die vaststellingen, 
welke op een soevereine beoordeling van 
de feiten ste1.men en insluiten dat het 
voertuig in beweging werd gebracht, het 
hof van beroep wettelijk heeft krinnen 

afleid~n dat .eiser zijn voertuig bestuurd 
heeft m de zm van artikel 2-4 van de wet 
van I augustus 1899 gewijzigd door de 
wet van 15 april 1958; 

Dat het mid del niet kan aangenomen · 
worden; 

En overwegende, wat de betichtingen 
0 en D aangaat, dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsv?r:r:nen werden nageleefd en dat 
de beshssmg overeenkomstig de wet is ; 

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

30 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. Rutsacrt, raadsheer waar
neinend. voorzitter ... ~ Ve1·slaggever, 
H. Germers. - Gel~]lclutclencle concl1wie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleite1·, H. De Bruyn. 

26 KAMER. - 30 oktober 1967. 

TAAL (GEBR~K VAN DE NEDER
LANDSE EN FRANSE).- STRAFZA
KEN · - VOORZIENING TEGEN EEN IN 
RET NEDERLANDS GEWEZEN BESLIS
SING. - IN RET FRANS OPGESTELDE 
~IE~IORIES. - NIETIGREID VAN DE 
MEMORIES. 

ZiJ'n nietig de in het Fmns opgestelcle me-
11W1'ies tot staving van een voo1·ziening 
tege1'!' ~en in het N ecle?'lancls gewezen 
besltsstng (1). (Wet van 15 juni 1935, 
art. 27 en 40.) 

(KELLENS.) 

Met de notitie overeenstenunend ar
rest. 

30 oktober 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1', H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vetslaggeve1' 
H. Naulaerts.- Gelijlcl1dclende concl1tsie; 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

(1) Oass., 24 augustus 1967 (An·. cass., 
1967, blz. 1342); raadpl. cass., 7 februari 1966 
(Bull. en PASIC., 1966, I, 744). 
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2e KA,llmR. - 30 oktober 1967. 

1° WEGVERKEER.- 0FFIOIEREN EN 
AGENTEN VERMELD IN ARTIKEL 4bis 
VAN DE WET VAN 1 AUGUSTUS 1899, 
GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN 15 APRIL 

1958. - VASTSTELLINGEN BETREF
FENDE INDICIEJN VAN RET MISDRIJF. 
- BEVOEGDHEID VAN DEZE OFFIOIEREN 
EN AGENTEN OM EEN GEl<rEESHEER OP 
TE VORDEREN OM HUN VASTSTELLINGEN 
NATE GAAN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
CONOLUSIE WAARBIJ ENKEL SOMMIGE 
ELEMENTEN VAN RET MISDRIJF WORDEN 

BETWIST. - VEROORDELEND VONNIS 
DAT OP DIT VERWEER ANTWOORDT EN 
DE TELASTLEGGING BEWEZEN VER
KLAART, WELKE DE ONDERSOHEIDEN 
ELEMENTEN VAN HET MISDRIJF RELE

VEERT.- REGELMATIG lVIET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

1° De o{ficie1·en en agenten vernwld in a1·ti
kel 4bis van de wet van 1 augustus 1899, 
gewijzigd bij cle wet van 15 april1958, 
mogen, zelfs als e1· geen verkee1·songeval 
gebeurt, een geneeshee1· opvo1·deren om 
de cloo1· hun geclane vaststellingen be
tretfende indicien van de in clit artikel 
bedoelde miscl?-ijven na te gaan (1). 
(Wetb. van strafv., art. 8.) 

2° T'V anneer de beklaagde in z~in conclusie 
zich e1·toe beperkt sommige elementen 
van het miscl1·ijj te betwisten, is 1'egel
matig met Tedenen omkleed de VM'oor
delende beslissing die, na te hebben ge
antwoord op clit vm·wee1·, de telastlegging 
waarin de onclerscheiclen elementen van 
het misdrij f worden ve1•meld bewezen 
verklam·t (2). (Grondwet, art. 97.) 

(NOE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 juni 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Brugge; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 

(1) Oass., 1 augustus 1963 (Bttll. en PAsrc., 
1963, I, 840). 

(2) Oass., 20 juni 1966 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 1335). 

Grondwet, doo1·dat het bestreden vonnis 
de conclusie van eiser niet beantwoord 
heeft waarbij aangevoerd werd 1° dat 
eiser aangetroffen werd in een stilstaand 
voertuig, waarvan niet eens vastgesteld 
werd dat de 1notor draaide, 2° dat eiser 
zijn verklaringen ondertekende een eerste 
maal wanneer hij in dronken toestand 
verkeerde, een tweede maal met betrek
king tot gedragingen en daden die hij 
in dronken toestand zou gehad of ver
richt hebben; 

Overwegende dat de rechtbank boven
bedoelde conclusie beantwoord heeft door 
erop te wijzen 1° dat eiser door de politie 
aangetroffen werd, aileen in zijn auto 
achter het stuur gezeten in cen rij auto's 
v66r rode verkeerslichten en hij dus tot 
die plaats moet gereden hebben, 2° dat 
de dronken toestand van eiser voldoende 
bewezen was door een reeks vaststellin
gen, vvaarnemingen en gcgevens, nmne
lijk, naast de bekentenis van eiser, de 
constateringen van de dronkenschap door 
de opgetreden politiebrigadier, de verba
liserende adjcmct-politiecommissaris en 
de opgevorderde dokter ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde 1niddel, afgeleid uit 
de schending van artikel 44bis van het 
Wetboek van strafvordering, do01·dat het 
bestredcn vonnis, ee1·ste ondenleel, ten 
onrechte het doktersonderzoek, waaraan 
eiser op vordering van de politic onder
worpen werd, als een regelmatige en 
rechtsgeldige "Ufl.<~.t,rPgel beschouwd heeft 
en, tweede onde?"deel, ten onrechte geoor
deeld heeft dat het tweede lid van § 1 
van voormeld artik;el uitsluitend slaat 
op de al dan niet toelaatbaarheid van 
een bloedproef ; 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat de bepaling van arti
kel 4bis van de wet van 1 augustus 1899 
(artikel 4 van de wet van 15 april 1958) 
niet verbiedt dat de officieren van ge
rechtelijke politic, de leden van de rijks
wacht alsmede de ambtenaren en be
ambten van de plaatselijke politic hun 
vaststellingen inzake politic van het 
vervoer door een geneesheer laten na
gaan, zelfs, zoals ten deze, bij ontstentenis 
van verkeersongeval ; 

Dat de door de aldus aangestelde 
geneesheer gedane onderzoeken, over
eenkomstig artikel 8 van het W etboek 
van strafvordering rechtsgeldige bewijs
elementen uit1naken ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del dienvolgens naar recht faalt ; 
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W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat dit onderdeel, dat op 
de interpretatie van artikel 44, § 1, lid 2, 
van het Wetboek van straJvdrdering 
betrekking heeft, tegen een overtollige 
reden van het vminis gericht is en dien
volgens, bij gebrek aan belang, niet ont
vankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2-5 en 
2-7 van de wet van 1 augustus 1899, 
doo1·dat het vonnis weliswaar heeft vast
gesteld dat eiser zich reeds herhaaldeli.ik 
had schuldig gemaakt aan het sturen in 
staat van dronkenschap, doch nagelaten 
heeft vast te stellen dat de verschillende 
bestanddelen van het misdrijf van voor
meld artikel _2-5 verenigd waren : 

Overwegende dat, betreffende de be
standdelen van het misdrijf waaromtrent 
geen conclusie genomen werd, de recht
bank zich ertoe kon beperken vast te 
stellen dat het in de kwalificatie regel
matig omschreven misdrijf door de gege
vens van het onderzoek bewezen was ; 
dat voor het overige uit het antwoord 
op het eerste middel blijkt dat de con
clusie van eiser beantwoord werd; 

Dat het middel dienvolgens 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. 

30 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitter en Verslaggever, H. Rutsaert, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. - Pleite1', H. De
vriendt (van de balie te Brugge). 

2e KAMER.- 30 oktober 1967. 

10 BEWIJS.- STRAFZAKEN.- GEVAL
LEN WAARIN DE WET GEEN BI.TZONDER 
BEWI.TSMIDDEL OPLEGT. - BEVOEGD
REID VAN DE RECRTER. 

(1) Cass., 25 januari 1967 (A1·r. cass., 1967, 
blz. 642) en 23 oktober 1967, supra, blz. 271. 

(2) Cass., 20 juli 1962 (Bull. en PAsrc., 
1962, I, 1247); 23 no>ember 1964 (ibid., 1965, 
I, 296). 

2° OASSATIE. - BEVOEGDREID. --
MIDDEL WAARBI.r WORDT AANGEVOERD 
DAT DE RECRTER ZI.TN BESLISSING OP 
NIET BEWEZEN FElTEN REEFT GEGROND. 
- HoF NIET BEVOEGD OM RET BE
STAAN VAN DEZE FElTEN TE BEOOR
DELEN. 

3° GEREOHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - TvVEE BEKLAAGDEN WAAR
TEGEN EEN ONDERZOEK WERD INGE
STELD WEGENS ONDERSCREIDEN FEl
TEN. - VERVOLGING EN VEROORDE
LING VAN DE ENE EN BUITEN ZAAK 
STELLEN VAN DE ANDERE, - VEROOR
DELING VAN DE EERSTE IN ALLE KOSTEN 
VAN DE STRAFVORDERING. - VooR
WAARDE. 

4° GEREOHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - BEKLAAGDE VERVOLGD WE
GENS VERSCRILLENDE MISDRI.TVEN. -
VEROORDELING WEGENS EEN ENKEL 
MISDRI.TF,- MAAT WAARIN DE KOSTEN 
VAN DE VERVOLGING DOOR RET BE
WEZEN GEACRTE JVIISDRI.TF WERDEN 
VEROORZAAKT. - BEOORDELING DOOR 
DE FEITENRECRTER. - MOTIVERING. 

1° T'V annee1· in strafzaken de wet geen bij
zonde1· bewijsmiddel voMsclw·ijft, be
oo1·deelt de jeitenrechte1· soeverein, in 
geweten, cle bewijskracht van de hem 
ove1·gelegde, feitelijke gegevens (1). 

2° Het Hof van cassatie is niet bevoegd 
om te oo1:delen of het bestaan van de 
bestanddelen van het misd1·ij f door het 
onde1·zoek vom· de rechter in feite bewezen 
wenl (2). 

30 H' annee1· tegen twee ve1·dachten een 
onderzoelc wm·d ingesteld wegens onder
scheiden feiten en een verdachte ve1"Volgd 
en veroordeeld wordt en de andm·e een 
beschilcking van buitenve1·volgingstelling 
ve?'lcr~j gt, mag de 1·echter het geheel van 
de Jcosten van de strafvordering enlcel 
ten laste van de veroonleelde leggen als 
hij vaststelt clat alle lcosten doo1· het door 
hem begane misd1·ijj z~jn veroorzaalct (3). 
(Wetb. van strafv., art. 162 en 192.) 

4o vV anneer de beklaagde enlcel wegens een 
de1· te zijnen laste gelegde misd1·~jven 
wo?"dt veTOonleeld, beoo1·deelt de feiten-
1"echte1' soeverein de mate waarin de leas
ten van de ve1·volging door dit misd1·ijj 

(3) Raadpl. cass., 9 oktober 1967, supra, 
blz. 191. 
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werden veroorzaakt (1); bij gebrek aan 
conclusie op dat stuk, client de 1·echter, 
die hem tot het geheel van de kosten ver
oordeelt, niet uitdrukkelijk vast te stellen 
dat alle kosten door het bewezen ver
klaarde misdrij f werden ve1·oorzaakt ( 2). 
(Wetb. van strafv., art. 162 en 194.) 

(AI,BRAND.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 juli 1967 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste Tniddel, hierttit afgeleid 
dat het strafonderzoek het bewijs niet 
heeft geleverd dat eiser zich schuldig 
heeft gemaakt 1 o aan gebruik van een 
vervalste reispas (telastlegging A), ver
mits eiser bekend heeft dat hij zich tegen
over Van den Bussche voorgestold had 
onder een valse naam, feit dat onder de 
telastlegging 0 valt, en het strafonderzoek 
niet uitgewezen heeft dat eiser zijn reis
pas zou voorgelegd hebben bij het over
schrijden van de Belgische grens, 2° aan 
gebruik van de in de telastlegging B ver
melde vervalste bescheiden, vermits geen 
enkele verklaring van getuige of geen 
enkel feitelijk element daarop wijst : 

Overwegende dat, in strafzakcn, de 
rechter soeverein en volgens zijn geweten 
de bewijswaarde beoordeelt van de feite
lijke elementen en van de verklaringen 
die he1n voorgelegd zijn, wanneer, zoals 
ten deze, de wet geen bijzondere wijze 
van bewijslevering voorschrijft ; 

Dat het Hof geen macht heeft om te 
oordelen ofhet onderzoek voor de rechter 
in feite het bewijs opgeleverd heeft van 
de 'aanwezigheid van de elementen van 
het misdrijf; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van cle rechten van de 
verclecliging, doo1·dat het bestreden arrest 
de conclusie van eiser slechts gedeeltelijk 
beantwoordt wat betreft de feiten van 
de telastleggingen A en B, tenvijl het 
aldus de veroordeling van eiser wegens 

(1) Cass., 30 oktober en 13 november HJ61 
(Bull. en PAsrc., 1962, I, 236 en 308). 

gebruik van een vervalste reispas en van 
vervalste bescheiden, in deze telastleg
gingen voorzien, niet motiveert : 

Overwegende dat eiser in conclusie 
zich er toe beperkte aan te voeren, wat 
betreft het gebruik van valse bescheiden, 
dat niet bewezen was dat hij in Belgie 
gebruik van vervalste bescheiden zou 
hebben gemaakt; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
deze stelling verwerpt en beantwoordt 
door te verklaren dat dit gebruik, in de 
betichtingen A en B geformuleerd, door 
het onderzoek en de behandeling cler zaak 
voor het hof van beroep bewezen is ge
bleven; 

Dat het middel niet kan >tangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, hientit afge
leid dat het bestreden arrest eiser in al 
de kosten van eerste aanleg veroordeelt, 
te1·w~jl daarin kosten begrepen zijn die 
eigen zijn aan : Frans Grunm, aanvanke
lijk verdacht van holing en buiten ver
volging gesteld door de raadkamer te 
Brugge, zoals kosten voor het lichamelijk 
onderzoek van Grunin, kosten verbonden 
aan de beroepsakten tegen de bevel
schriften van de raadkamer, aan de 
arresten van de kamer van inbeschul
digingstelling, on aan het onderzoek be
treffende de verdenking wegens heling, 
waaraan eiser vreemd is, en terwijl eiser 
evenmin veroordeeld mag worden in de 
gerechtskosten verbonden aan de telast
leggingen waarvan hij vrijgesproken 
werd : 

Overwegende dat het bestreden arre~t, 
bij bevestiging van het b~roepen vonms, 
eiser tot het geheel van de m eerste aanleg 
gevallen gerechtskosten veroordeelt; 

Overwegende dat het arrest eiser aldus 
veroordeelt in de kosten verbonden aan 
het onderzoek ingesteld wegens een and~r 
misdrijf tegen een medebeklaagde d1e 
door de raadkamer van de rechtbank van 
eerste aanleg buiten vervolging werd ge
stelcl, zonder vast te stollen dat al die 
kosten veroorzaakt werden door de ten 
laste van eiser bewezen verklaarde telast
leggingen; 

Dat het aldns artikell62 van het Wet
hoek van strafvordering geschonden 
heeft; 

(2) Cass., 26 september 1939 (Bull. en PA
src., 1939, I, 306, 4°) en de noot 1 ; raadpl. 
cass., 13 juni 1966 (ibid., 1960, I, 1302) en, 
de noot 3. 
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Overwegende dat het arrest uit de in 
eerste aanleg gevallen kosten er geen 
uitsluit in verband met de telastleggingen 
wegens welke eiser vrijgesproken wordt ; 

Dat echter het hof van beroep aldus 
soeverein oordeelt dat de inbreuk;en welke 
ten laste van eiser bewezen worden ver
klaard al de regelmatig te zijnen laste 
gedane kosten van vervolging veroor
zaakt hebben en dat, bij gebrek aan con
clusie desaangaande, het arrest niet ver
plicht was dit uitdrukkelijk vast te stel
len; 

En overwegende, voor het overige, wat 
de over de strafvordering gewezen beslis
sing betreft, dat de substantiele of op 
str11ffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het tussen de ge
rechtskosten waarin eiser veroordeeld 
wordt de kosten verbonden aan het on
derzoek ingesteld tegen Gnmin omvat ; 
verwerpt de voorziening voor het overi~e ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor-

, deelt eiser in drie vierden van de kosten 
en de Staat in het overige vierde ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

30 oktober 1967. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Wauters. - Gel~jkluidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Maertens (van de balie te 
Brugge). 

2e KAlliER.- 30 oktober 1967. 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - GECONTRA VEN
TIONALISEERD WANBEDRI"JF. - BETE
KENING VAN EEN DAGVAARDING TOT 
VERSCHIJNING VOOR DE POLITIERECHT
BANK. - STUITENDE DAAD. 

2° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE. - STRAFZAKEN. 
- \TONNIS WAARBIJ VEROORDELINGEN 
WEGENS VERJAARDE lliiSDRIJVEN WOR
DEN UITGESPROKEN. VERNIETI
GING. 

1° De ve1ja1·ing van de strafvordering wordt 
gestuit door de betelcening doo1· gerechts-

deurwaarder, op VM'Zoelc van het open
baar ministerie, van een dagvaarding 
tot verschijning voor de politie?·echtbanlc, 
gedaan binnen de te?·mijn van een jaar 
te relcenen van de dag waarop het mis
d1·ij f gecontmventionaliseerd we1·d ( 1). 
(Wetb. van strafv., art. 145; wet van 
17 april 1878, art. 22.) 

2° Op de voorziening doo1· de p?'OCU?'eur
genemal ingesteld op bevel van de JJ1inis
.ter van jttstitie, ve1·nietigt het H of het 
vonnis, waarbij vm·oordelingen worden 
uitgesp1·olcen wegens misd1·ijven wellce 
doo1· verja1·ing zijn gedelct (2). (Wetb. 
van strafv., art. 441.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE, INZAKE VAN BROEKHOVEN.) 

ARREST. 

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

" Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie, 

)) De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer te vertogen dat de Minis
ter van justitie hem, bij schrijven van 
28 j1..mi 1967, Bestuur der Wetgeving, 
nr 130.836/135/AP/Verj., uitdrukkelijk 
gelast heeft, overeenkomstig artikel 441 
van het Wetboek van strafvordering, 
aan het Hof het in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis aan te gev~m, dat door de 
Politierechtbank te Genk op 6 december 
1966 werd gewezen en waarbij Arnold 
Van Broekhoven, mijnwerker, geboren 
te Neerpelt op 8 september 1924, veroor
deeld werd onder meer tot een geldboete 
van 20 frank, wegens gecontraventiona
liseerde onopzettelijke slagen en verwon
dmgen en wegens inbreuk op artikel 17 
van de Wegcode, feiten gepleegd op 12 de
cember 1964. 

)) De verjaring van de publieke vorde
ring, volgende uit het regelmatig gecon
traventionaliseerd misdrijf van slagen 
en verwondingen en uit de inbreuk op 
de W egcode, werd, voor de laat-ste maal, 
op 23 september 1965 gestuit door de 
dagvaarding regelmatig betekend ten 

(1) Raadpl. cass., 7 december 1959 (Bull. 
en PASIC., 1960, I, 407). 

(2) Cass., 11 september 1967, sup1·a, blz. 54. 
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verzoeke van de officier van het openbaar 
ministerie en werd niet geschorst. 

" De veroordelingen, uitgesproken meer 
dan een jaar na voormelde stuitingsakte, 
zijn strijdig met de wet, namelijk met 
de artikelen 21 tot 25 van de wet van 
17 april 1878, gewijzigd bij artikel 1 van 
de wet van 30 m.ei 1961, en met artikel 7 
van de wet van 1 augustus 1899, krach
tens welke de publieke vordering, op de 
dag van het vonnis, door verjaring ver
vallen was. 

" Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het aan 
het Hof moge behagen het aangegeven 
vonnis te vernietigen in zover het, uit
spraak doende over de publieke vorde
ring, veroordelingen uitspreekt ten laste 
van Van Broekhoven, te bevelen dat 
melding van het arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing en te verklaren dat 
er geen reden is tot verwijzing. 

"Brussel, 30 juni 1967. 
>> Namens de procureur-generaal, 

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

Gelet op artikel 441 van het W etboek 
van strafvordering, de gronden van vo
renstaande vordering overnemend, ver
nietigt voormeld vonnis door de Politie
rechtbank te Genk op 6 december 1966 
gewezen in zover het, uitspraak doende 
over de publieke vordering, veroorde
lingen uitspreekt ten laste van Van 
Broekhoven ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal gemaakt 
worden op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; zegt dat er geen 
reden is tot verwijzing. 

30 oktober 1967. - 2 8 kamer. -
Voorzitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Gerniers, - Gel~jkltticlencle conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 31 oktober 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAJ\HNG VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG DOOR TEKENEN OF INDIOIEN VAN 

GEGOEDHEID. - BEWI.TS VAN DE BE
LANGRI.TKHEID VAN DE SOJ\fl'IIEN DIE 

DE GEGOEDHEID VERZEKERD HEBBEN. 

- BEWI.TS DAT DOOR DE ADl'IIINISTRA-

TIE KAN WORDEN GELEVERD DOOR 

J\'IIDDEL VAN FEITELI.TKE VERJ\WEDENS. 
- VERl\fOEDEN DAT DEZE SOMJ\'IEN 

VOORTKOl'IIEN VAN BELASTBARE INKOl'II
STEN.- WETTELI.TK VERMOEDEN VAN 

OORSPRONG «JURIS TANTUl'II ll. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAl'IIING VAN DE BELASTBARE GROND

SLAG. - 0NREGELl'IIATIGE BOEKHOU
DING.- ELEl'IIENTEN UIT DEZE BOEK

HOUDING DIE NIETTEMIN.ALS VERl'IIOE

DENS KUNNEN GELDEN VOOR DE RA
MING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. 

- VooRwAARDEN. 

1° H oewel het cle aclminist1·atie met cle 
bewijsleve1·ing belast, oncle7' meer clom· 
miclclel van feitelijke vermoeclens, van 
de belang1·ijkheid van cle sommen die 
de gegoedheid van cle belastingplichtige 
hebben verzeke1·d, ve1·moedt a1'tikel 55, 
§ 1, van de gecoo7·dineenle wetten bet1·ej
fende de inkomstenbelastingen, behoudens 
tegenbewijs, dat deze sommen voortkomen 
van belastbare inkomsten (1). 

2° Zo een om·egelmatige boekhoucling niet 
de bewijskmcht heeft, clie clom· cle artike
len 1329 en 1330 van het BurgeTlijk 
T'V etboek en 20 van het Hl etboe.k van 
koophandel aan cle koopmansboeken ge
hecht wordt, kan de 1'echte1· e1· niettemin 
in bepaalde feitel~jke ornstandigheden 
elementen van in acht nemen als vermoe
clens voor de 7'aming van cle belastbaTe 
gronclslag, inclien ze dam· geen ancle1·e 
bewijskTachtige elementen tegengespro
ken worden (2). (Gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 55 en 56.) 

(KONIG, T. BELGISOHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 jtmi 1966 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

(1) Cass., 17 oktober 1961 (Bull. en PAsro., 
1962, I, 189); 3 september 1963 (ibid., 1964, 
I, 1); 22 oktober 1965 (ibid., 1966, I, 278) 
en 22 november 1966 (A-rr. cass., 1967, 
blz. 394); raadpl. oak het volgend arrest. 

(2) Cass., 8 januari 1963 (Bull. en PAsro., 
1963, I, 538); 19 september 1967, supm, 
blz. 98). Verg. cass., 8 juni 1965 (Bull. en 
PASIO., 1965, I, 1081). 
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Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 55, meer bepaald 
§ I, 56 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastmgen van 
15 januari 1948, 1319, 1320, 1322 v~n 
het Burgerlijk W etboek, van de beWlJS
kracht van de « balans per 31 december 
1954 », door eiser opgemaakt, en van 
artikel 97 van de Grondwet, doonlat het 
bestreden arrest beslist dat de administra
tie die eiser ambtshalve aangeslagen had 
op' grond van tekenen en indicien, zijn 
inkomsten wettelijk vastgesteld heeft op 
555.000 frank, op grond van een bedrag 
van 205.000 frankvoor levensonclerhoud 
en een niet gerechtvaardigd kapitaal van 
350.000 frank, en deze beslissing gegrond 
heeft op een door eiser overgelegde balans 
per 31 dec8lnber 1954 die een aanvangs
kapitaal· van 350.000 frank vernmldt, 
teTwijl, ee1·ste onde?·deel, door het bedrag 
van 350.000 frank dat in het pasSlef van 
de balans als « kapitaal » venneld was, 
als belastbare winston te beschouwen, 
het bestreden arrest de bewijskracht van 
deze balans geschonden heeft, da.ar de 
inschrijving van een bedrag « kap1taal » 
in het passief van een balans niets anders 
is dan een boekhoudktmdige methode 
die de totalen van het actief en het pas
sic£ in evenwicht moet brengen, en de 
kwestieuze balans de winst op 85.794 fr. 
bepaalde, volgens een door de adminis
tratie niet betwiste verlies- en wmst
rekening; tweede onde?'deel, bijgevolg ver
we.erder de kwestieuze taxatie gegrond 
heeft op een willekeurig vermoeden, zodat 
deze taxa tie niet wettelijk voorkomt; 
de1·de ondeTdeel, het tegenstrijdig is ener
zijds te beslissen dat de b?ekho1.id~g 
van eiser in haar geheel met beWlJS
krachtig was en anderzijds in de balans 
per 31 december 1954, die deel uitmaakt 
van deze boekhouding, het bewijs te 
vinden van een belastbare winst van 
350.000 frank, die trouwens door een 
andere vermelding van ·dezelfde balans 
tegengesproken wordt, en deze strijdig
heid in de motivering met het gebrek 
van de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering gelijkstaat : 

Overwegende dat de administratie, in 
strijd met wat eiser in zijn middel be

. weert en verweerder in zijn memorie 
van antwoord beaamt, de door eiser voor 
het dienstjaar 1955 aangegeven winst 
van 85.794 frank niet heeft vermeerderd 
methet in de balans per 31 december 1954 
vermelde kapitaal van 350.000 frank, ten 
einde de inkomsten van het dienstjaar 
1955 vast te stollen; dat de bestreden 
aanslag het dienstjaar 1954 betreft en de 

administratie de inkomsten van dat jaar 
op grond van tekenen en indicien heeft 
vastgesteld, namelijk de omstandigheid 
dat eiser als zelfstandige handelaar is 
opgetreden in 1954 en in zijn balans per 
31 december 1954 een aanvangskapitaal 
van 350.000 frank heeft vermeld, waaruit 
de administratie heeft afgeleid dat dit 
bedrag moest voortkomen van een in 
1953 behaald en voor het dienstjaar 1954 
niet aangegeven inkon1.en ; 

W at de eerste twee onderdelen betreft : 

Overwegende dat, indien het kapitaal, 
dit is de fondsen welke de handelaar in 
zijn bedrijf heeft gei'nvesteerd, op de 
balans onder het passief wordt vermeld 
als een « fictieve » schuld, in tegenstelling 
tot het « werkelijk » passief tegenover 
derden, zoals de schulden tegenover de 
leveranciers, de bankiers, imz., en indien 
zulks als een rekenplichtig procede kan 
worden amigezien, daaruit geenszins volgt 
dat het aldus geboekte « bedrag » van 
het kapitaal ook als louter fictief client 
beschouwd te worden ; dat de balans 
vooral oprecht moet zijn, weshalve een 
handelaar die daarin een kapitaal ver
meldt, behoudens bewijs van valse in
schrijving, geacht moet worden dit be
drag werkelijk in zijn bedrijf ge'i.nvesteerd 
te hebben; 

Overwegende dat hot arrest derhalve 
uit de omstandigheden dat eiser in zijn 
balans per 31 december 1954 een aan
vangskapitaal van 350.000 frank had 
vermeld, dat hij omtrent de oorsprong 
van dit kapitaal slechts een verwarde 
uitleg kon geven en voor het dienstjaar 
1954 geen winst had aangegeven, het 
vermoeden kon afleiden dat dit bedrag 
voortkwam van winston welke door eiser 
in 1953 werden belmald en verzwegen; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
nate hebben beslist dat de administratie 
door middel van tekenen en indicien bij 
eiser een hogere graad van gegoedheid 
had vastgesteld dan die welke uit zijn 
aangifte bleek, op het aldus vastgestelde 
bedrag het vermoeden van herkomst, 
ingesteld door artikel 55, § 1, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, heeft toegepast en 
wettelijk heeft beslist dat dit bedrag, bij 
gebrek aan tegenbewijs door eiser, diende 
geacht te worden van belastbare inkom
sten voort te komen ; 

W at het derde onderdeel betreft 

Overwegende dat de administratie, 
zelfs wanneer de boekhouding van een 
belastingplichtige in haar geheel de be-
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wijskracht niet heeft welke de artike
len 1329, 1330 van het Burgerlijk Wet
hoek en 20 van het W etboek van koop
handel aan de regelmatig gehouden koop
mansboeken toekennen, in bepaalde mn
standigheden nochtans aan die boek
houding zekere elementen mag ontlenen 
als vermoedens, ten eindc de belastbare 
inkomsten vast te stollen, 1nits die ele
menten door geen andere bewijskrachtige 
elementen tegeugesproken worden; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
uit de positieve en concrete erkenning 
van eiser, in zijn balans per 31 december 
1954, dat hij op 1 januari 1954 een som 
van 350.000 frank in zijn bedrijf had 
gei"nvesteerd, bij gebrek aan elke plau
sibele uitleg omtrent een andere her
komst van dit kapitaal of omtrent het 
fictief karakter ervan, zonder tegen
strijdigheid het vermoeden heeft kunnen 
atleiden dat die som voortkwam van in 
1953 door eiser behaalde maar niet aan
gegeven winston ; 

Dat geen onderdeel van het middel 
kan aangenomen worden; 

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

31 oktober 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zitter, H. van Beu·s, voorzitter. 
Verslaggever, H. Naulaerts. - Gelijk
luiclende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal.- Pleiters, HH. Struye en Van 
Leynseele. 

2e KAM;ER.- 31 oktober 1967. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND

SLAG DOOR TEKENEN OF INDICIEN VAN 
GEGOEDHEID.- VERl\lOEDEN BEPAALD 

BIJ' ARTIKEL 55, § 1, LID 3, VAN DE GE

COORDINEERDE VVETTEN BETREFFENDE 
DE INKOJ\'ISTENBELASTINGEN.- WET

TELIJK VERMOEDEN VAN OORSPRONG 

EN VERMOEDEN « JURIS TANTUM ll. 

Het vermoeden opgeleverd door tekenen 
of indiciiin waantit een hoge1·e graad 
van gegoedheid bl~jkt clan ~tit de aange
geven inlcomsten is een wettel~jlc vermoe
clen van oorsprong, clit wil zeggen dat, 
tenzij het tegendeel bewezen wonlt, de 
sommen waa1·op het betrelclcing heeft, 
vermoed worden voort te komen van be
lastba1·e inlcomsten behaald in de ~tit
oefening van de beroepsbedriJ'vigheid van 

de belastingplichtige (1). (Gecoordi
neerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, art. 55, § 1, lid 3.) 

(DE FREITAS, T. BELGISCHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 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, 55, voornamelijk § 1, 
alinea 3, en 74 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoordinecrd 
·bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, gezegd artikel 74 zoals het 
gewijzigd werd door artikel 30 van de 
wet van 8 maart 1951, do01•dat, nu el
ser de wettigheid betwist had van de 
betwiste aanslagen, gevestigd voor de 
dienstjaren 1957 en 1958 na het ver
strijken van de aanslagtermijn van dr~e 
jaar, om de reden dat er geen ontoerei
kendheid van aanslag was voortvloeiende 
uit zijn wil om de belasting te ontduiken 
mndat de belaste bedragen geen door 
hem verwezenlijkte bedrijfsinkomsten 
waren en in ieder geval niet konden 
verwezenlijkt zijn gedurende de jaren 
1956 en 1957, het bestreden arrest deze 
bewijsvoering verwerpt o1n de reden, in 
hoofdzaak, dat de administratie de be
lastbare grondslagen gevestigd heeft door 
te steunen op lenil1gen toegestaan door 
eiser aan de genaamde Perl en dat « het 
bestuur geenszins de oorsprong van dit 
bedrag moet bowijzen ,, en anderzijds 
dat " het verdoezelen van de relatief 
belangrijke bedragen, en de manier waar
op ze thans nog door verhaler betwist 
worden, onder voorwendsel van vals 
opgemaakte akten, enkel kan uitgelegd 
worden door een vrijwillig bewust inzicht 
vanwege verhaler mn zijn inkomsten aan 
de belasting te onttrekken ,, en dat 
" deze handelwijze van verhaler ten ge
noege van recht aantoont dat hij vrij
willig en bewust aan belastingontduiking 
heeft gedaan en dienvolgens, voor het. 
bestuur, de uitzonderlijke aanslagtermijn 
van vijf jaar openstond ,, terwijl deze 
redenen, evenmin als andere overwe
gingen van het bestreden arrest, de toe-

(1) Cass., 22 november 1966 (.Arr. cass., 
1967, blz. 394) en voorgaand arrest. 
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passing van de aanslagtermijn van vijf 
jaar rechtvaardigen daar het belastbaar 
inkomen, volgens de vaststelling van de 
rechter, bepaald werd bij toepassing van 
een wettelijk vermoeden hetwelk de ad
mirlistratie van de bewijslast ontsloeg, 
en de aanslagtermijn van vijf jaar slechts 
geopend is wanneer het bestuur bewijst, 
zonder te steunen op wettelijke vermoe
dens die wellicht niet overeenstemmen 
met de werkelijke toestand van de schat
plichtige, dat deze werkelijk een inko
men behaald heeft, waarvan hij wist dat 
het belastbaar was, en dat het wel dat 
inkomen is waarvan het bedrag door de 
administratie belast werd, omstandighe
den die door het bestreden arrest niet 
vastgesteld worden : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
door de leningen welke eiser aan Perl 
heeft toegestaan, als gelden te beschou
wen die de gegoedheid van de schat
plichtige aantonen en ze derhalve te 
aanzien als voortkomende nit belastbare 
inkomsten, toepassing maakt van arti
kel 55, § 1, lid 3, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen ;' 

Overwegende dat, met betrekking 
tot de oorsprong van de sommen waar
uit een hogere graad van gegoedheid 
van de belastingplichtige dan uit de aan
gegeven inkomsten blijkt, evengenoemde 
wetsbepaling een wettelijk vermoeden 
instelt; 

Overwegende dat wanneer, overeen
komstig die wetsbepaling, leningen nit 
belastbare, inkomsten vermoed worden 
voort te komen, het, tenzij het tegen
bewijs bijgebracht wordt, bewezen is 
dat die leningen nit werkelijk behaalde 
inkomsten voortkomen ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel97 van de Grond
wet, cloo1·clat, nu eiser in ondergeschikte 
orde opgeworpen had dat de som van 
een miljoen frank, beweerdelijk door hem 
geleend, niet kon voortkomen nit de in
komsten van het enige jaar 1956, om de 
red en dat in rechte en in feite het gedeeH.e 
dat in 1956 werd verworven hoogstens 
200.000 frank kon bedragen, rekening 
houdende met de bedrijfsactiviteit van 
eiser en zijn inkomsten van de andere 
jaren, dat de administratie de inkomsten 
die zij ontdekt niet willekeurig aan een 
bepaald dienstjaar mag hechten, dat de 
aanslag van het dienstjaar 1957 derhalve 
alleszins in strijd is met het principe van 
de annualiteit van de belasting en dat 

in 1956 eiser havenarbeider was en zijn 
echtgenote eveneens loontrekkende was 
en beiden slechts een vrij gering loon 
hadden, het bestreden arrest zich er .toe 
beperkt op dat punt te zeggen « dat de 
belegging van 1.000.000 frank door ver
haler in 1956 eveneens terecht door het 
beheer als een presumptie van inkomsten 
van dit jaar werd aangezien ll, teTwijl die 
overweging van algemene aard, evenmin 
als de andere overwegingen van het be
streden arrest, de duidelijke en omstan
dige conclusie van eiser beantwoordt, 
dubbelzinnig is en het Hof niet toelaat 
toezicht uit te oefenen, omdat zij een 
onzekerheid laat bestaan omtrent het 
punt of de rechter gesteund heeft op een 
feitelijk vermoeden, waardoor hij vrij zijn 
overtuiging gevormd heeft, ofwel op een 
beweerd wettelijk vermoeden, waardoor 
hij gebonden was : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt, enerzijds, « dat de belegging van 
1.000.000 frank door eiser in 1956 even
eens terecht door de administratie als 
een presumptie van inkomsten van dit 
jaar werd aangezien ll en, anderzijds, in 
verband met de elementen waarop eiser 
wees nopens zijn inkomsten en die van 
zij):l echtgenote, namelijk de geringheid 
van de andere gekende inkomsten en het 
gekende patrimo):lium, « dat deze ele
menten, in zover zij van enig gewicht 
zouden kunnen zijn, de juridische gevol
gen van de verschillende door hen onder
tekende akten (van lening) niet vermogen 
te ontzenuwen n ; 

Dat het aldus passend de conclusie 
beantwoordt en zonder dubbelzinnigheid 
beslist dat de adn1.inistratie, bij het be
palen van het belastbaar inkomen van 
eiser, gesteund heeft op het wettelijk 
vermoeden van oorsprong, ingesteld door 
artikel 55, § 1, lid 3, van de gecoordi
neerde wetten, en dat eiser het tegen
bewijs niet heeft bijgebracht; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

31 oktober 1967. - 2e kamer. -
VooTzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Delahaye. - Gelijklui
clencle conclusie, H. Charles, advocaat
generaal.- PleiteTB, HH. Koevoets (van 
de balie te Antwerpen), Baltus (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Van Leynseele. 
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28 RAMER.- 31 oktober 1967. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - MEERvVAAR
DEN. - BIJ ARTIREL 27, § 2bis, VAN 
DE GEOOORDINEERDE vVETTEN BE
DOEL.DE VRIJSTELLINGEN. - STOPZET
TING VAN RET NIJVERHEIDS-, HAN
DELS-· OF LANDBOUWBEDRIJF VAN DE 
BELASTINGSOHULDIGE, NATUURLIJRE 
PERSOON.- WET VAN 28 MAART 1955, 
ARTIREL 2, 2°. - BEHOUD VAN DE 
VRIJSTELLING VOOR DE ENRELE l\'IEER
WAARDEN BEDOELD IN LITTERA b VAN 

BEDOELD ARTIKEL 27, § 2bis, VAN DE 
GEOOORDINEERDE WETTEN. 

De clooT cle wet van 28 rnaaTt 1955, aTti
lcel 2, 2°, ingevoenle en in het laatste 
licl van aTtilcel 27, § 2bis, van cle geco
onlineenle wetten betTe fjencle cle inlcorn
stenbelastingen opgenornen afwijking 
van de 1·egel, wellce bij clit aTtilcel is vast
gelegcl in cle vo1'ige alinea' s wat bet1·ejt 
cle voo?'tvaanlen waaTaan cle V?'ijstelling 
van cle mee?'tvacwclen ve?'tvezenlijlct op 
becl1·ijjsimmobilien en uit1·usting ondeT
tvoTpen is, woTdt niet toegepast op de 
enlcele rnee1·waanlen becloeld in litteTa b 
van a1·tikel 27, § 2bis, met name "cle 
meeTwaanlen die niet ve1·wezenlijkt zijn 
doch welke cle belastingschuldige niette
rnin vooTlopig in zijn Telceningen of 
inventa1·is heeft uitgedTukt, zoncle1· ze 
hoegenaamcl als winsten te behancle
len » (1). (Gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 
art. 27, § 2bis, aangevuld bij artikel 2, 
2°, van de wet van 28 maart 1955.) 

(E. EN R. STEYAERT, T. BELC+ISOHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANOIEJN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 juni 1966 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 27, § 2bis, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, en, voor zoveel als 
nodig, van artikel 2, 2°, van de wet van 
28 maart 1955, dat het laatste lid van 

(1) Raadpl. cass., 14 maart 1957 (Bt~ll. en 
PAsrc., 1957, I,. 838) en 18 juni 1959 (ibid., 
1959, I, 1069). 

evengenoemd artikel 27, § 2bis, is go
worden, clom·dat het bestreden arrest 
weigert van de bedrijfsbelasting en de 
aanvullende personele belasting vrij te 
stollen de meerwaarde op bedrijfsuitrus
ting en materieel die werd verwezenlijkt 
wegens de definitieve en volledige stop
zetting van het handelsbedrijf van de 
eisers ten gevolge van de inbreng daarvan 
in een vennootschap, op de grond dat doze 
vrijstelling door artikel 27, § 2bis, van 
de gecoordineerde wetten zou beperkt 
zijn tot de meerwaarden op bedrijfsimmo
bilien of -uitrusting welko voorheen door 
een natuurlijke persoon zijn uitgedrukt 
en waarvan de belastingvrijdom zou 
ophouden door overlijden, inbreng in 
een vennootschap of enige andere oor
zaak, te1·wijl artikel 27, § 2bis, zoals 
het op formele on niet dubbelzinnige 
wijze wordt uitgelegd en aangevuld door 
de wet van 28 m.aart 1955, eon ruimere 
draagwijdte heeft, en niet aileen de voor
heen uitgedrukte m.eerwaarden op be
drijfsuitrusting en -immobilien bedoelt, 
maar ook de meerwaarden die niet voor
hee~l uitgedrukt waren, mits voor allebei 
de verwezenlijking orvan overeenst01nt 
met de stopzetting van het bedrijf door 
een inbreng in een vennootschap, een 
overlijden of enige andere oorzaak : 

Overwegende dat hot bestreden arrest 
vaststelt, enerzijds, dat de meerwaarden 
op de bedrijfsuitrusting hun oorsprong 
vinden in en tot stand gekomen zijn tij
dens de exploitatie van het nijverheids
bedrijf van de eisers die hun beroeps
bedrijvigheid uitoefenden in feitelijke 
vereniging, en, anderzijds, dat de eisers 
die meerwaarden nooit in hun boekhou
ding uitgedrukt hebben op de wijze be
paald door artikel 27, § 2bis, littera b, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomsten belastingen ; 

Dat het daaruit terecht afleidt dat de 
eisers geen aanspraak kunnen 1naken 
op het voordeel van de bepaling welke 
het laatste lid van voormelde paragraaf 
vormt en in doze § 2bis van artikel 27 
ingelast word door artikel 2, 2°, van de 
wet van 28 maart 1955; 

Overwegende dat luidens voornoemde 
bepaling, het genot van de vrijstelling 
verbonden blijft aan de niet verwezen
lijkte meerwaarden op bedrijfsimmobi
lien en -uitrusting, welke bij toepassing 
van artikel 27, § 2bis, littera b, in de loop 
der exploitatie werden vrijgesteld in 
hoofde van natuurlijke personen, wan
neer de voorwaarden waaraan de vrij
stelling was onderworpen ophouden ver
vuld te zijn wegens de def:initieve en 
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volledige stopzetting door deze belas-' 
tingplichtigen van hun nijverheids-, han
dels- of landbouwbedrijf, ingevolge over
lijden, inbreng in vennootschap of elke 
andere oorzaak ; 

Overwegende dat deze afwijking van 
de regel gesteld door § 2bis van arti
kel 27, betreffende de voorwaarden 
waaronder de belastingvrijdom wordt 
toegestaan, enkel van toepassing is op 
de in littera b bepaalde meerwaarden, 
met name << de 1neerwaarden die niet ve1< 
wezenlijkt zijn, doch welke de belasting
schuldige niettemin voorlopig in zijn 
rekeningen of inventaris heeft uitgedrukt 
zonder ze hoegenaamd als winsten te 
behandelen " ; 

Dat de nauwkeurige bewoordingen van 
artikel 2, 2o, van de wet van 28 maart 
I955 de duidelijke uitdrukking zijn van 
de wil van de wetgever die geenszins 
voornemens was noch aan het door arti
kel 27, §§ I en 2bis, ingestelde regime 
een meer uitgebreide wijziging te bren
gen, noch de draagwijdte van die wet
teksten nader te bepalen, welke ook de 
overwegingen waren die hem ertoe ge
bracht hebben de nieuwe bepaling uit te 
vaardigen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

3I oktober I967. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Wauters. - Geliy'klui
dende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HH. De Potter 
(van de bahe bij het Hof van beroep te 
Gent), de Longueville (van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel) en Van 
Leynseele. 

I e KAMER. - 3 november 1967. 

I 0 BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
INTERNATIONAAL VERDRAG BE

TREFFENDE DE BURGERLIJKE REORTS
VORDERING, GESLOTEN OP I MAART 
I954 TE 's-GRAVENRAGE .EN GOEDGE
KEURD BIJ DE WET VAN 28 l'IIAART 
I958. - 0VEREENKOMST TUSSEN DE 

(1) Die overeenkomst is verschenen in het 
Belgisch Staatsblad van 31 december 1959, 
biz. 9186. 

BELGISORE REGERING EN DE REGERING 
VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 
GESLOTEN OP 25 APRIL I959 TOT RET 
VERGEMAKKELIJKEN VAN DE TOEPAS
SING VAN DIT VERDRAG.- 0VEREEN
KOMST WAARBIJ NIET BEPAALD WORDT 
DAT DE STUKKEN REORTSTREEKS OVER 
DE POST WORDEN TOEGEZONDEN AAN DE 
ZIOR IN RET BUITENLAND BEVINDENDE 
BELANGREBBENDEN. 

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- GEREORTELIJKE EN BUITENGEREOR
TELIJKE STUKKEN OPGEMAAKT IN BEL
GI:E IN BURGERLIJKE ZAKEN OF RAN
DELSZAKEN EN BESTEMD VOOR PER
SONEN DIE OP RET GRONDGEBIED VAN 
DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND VER
BLIJVEN. - STUKKEN DIE DOOR DE 
PROOUREURS-GENERAAL OF DOOR DE 
PROOUREURS DES KONINGS REORT
STREEKS GEZONDEN' WORDEN AAN DE 
VOORZITTER VAN RET LANDGERIORT 
OF RET AMTSGER!ORT IN WIENS REORTS
GEBIED DEGENE, VOOR WIE HET STUK 
BESTEMD IS, ZIOH BEVINDT. 

3° BETEKENING VAN EXPLOTEN. 
- BETEKENING VAN EEN EXPLOOT IN 
BURGERLIJKE ZAKEN OF HANDELSZA
KEN DOOR BEMIDDELING VAN DE PRO
OUREURS-GENERAAL OFDE PROOUREURS 
DES KONINGS OVEREENKOMSTIG DE 
OVEREENKOMST VAN 25 APRIL I959 
TUSSEN DE REGERING VAN DE BONDS
REPUBLIEK DUITSLAND EN DE BEL
GISORE REGERING. - BETEKENING 
VAN HET EXPLOOT.- BEGRIP. 

4o VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
BETEKENr:NG VAN HET VERZOEKSORRIFT 
TOT OASSATIE V66R DE NEERLEGGING 
ERVAN TER GRIFFIE VAN HET HoF.
ESSENTIELE REOHTSVORM. 

I 0 De ove1·eenkomst tt~ssen cle Belgische 
Rege1·ing en de Rege1•ing van de Bonds
republiek Duitsland, gesloten op 25 april 
1959 (I) tot het ve1·gemakkeliy'lcen van 
de toepassing van a1·tikel 6 van het Inter
nationaal Ve1·drag bet?·effende de burger
lijke 1'echtsvorde1·ing, gesloten op 1 maart 
1954· te 's-Gravenhage en goedgelceu1·d 
biy' cle wet van 28 mam·t 1958 (2) veroor
looft niet stt~lclcen 1'echtst1·eelcs langs de 
post mecle te delen aan de zich in het 
buitenland bevindende belanghebbenden. 

(2) Belgisch Staatsblad, 11 mei 1958, 
biz. 3780. 
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2° De in Belgie in burgerlijke zaken of 
handelszaken opgemaakte gerechtelijke 
en buitengerechtelijke stukken, wanneer 
zij bestemd zijn voor pe1·sonen die op 
het grondgebied van de Bondsrepubliek 
Duitsland verblijven, worden, met het 
oog op hun mededeling aan de betekende, 
door de procureurs-generaal of door de 
procureurs des Konings ?'echtstreeks ge
zonden aan de voorzitter van de rechtbank 
van ee1•ste aanleg - Landge1·icht of 
Amtsgericht - in wiens 1·echtsgebied 
degene, voor het stuk bestemd is, zich 
bevindt. (Art. 1, 1°, van de overeen
komst op 25 april 1959 gesloten tussen 
de Regering van de Bondsrepubliek 
Duitsland en de Belgische Regering tot 
het vergemakkelijken van de toepas
sing van artikel 6 van het Internatio
naal Verdrag betreffende de burger
lijke rechtsvordering, op 1 maart 1954 
gesloten te 's-Gravenhage en goedge
keurd bij de wet van 28 maart 1958.) 

3° JiVannem· de betekening van een in Bel
gie in bw·gerlijke zaken of handelszaken 
opgemaakt exploot gezonden wonlt door 
bemiddeling van de p1·octweurs-gene1·aal 
of de procu1·eurs des Konings, ove?'
eenlcomstig de overeenkomst van 25 ap1·il 
1959 tussen de Regering van de Bonds
republiek Duitsland en de Belgische 
Rege1•ing, is m· slechts aanzegging in 
de zin van a1·tikel 69bis, § 1, 2°, van 
het W etboek van bU?·gerlijlce rechtsvonle
ring op het ogenblik dat de voo1·zitte1' 
van het Landgericht of het AmtsgM·icht, 
in wiens g1·ondgebied degene voo1• wie 
het stuk bestemd is zich bevindt, het aan 
deze laatste af te geven stuk ontvangt (1). 

4° De betekening van het verzoekschrift 
tot cassatie in burgerlijke zaken v661· 
de nee1·legging M'Van te1· griffie van het 
Hof is een essentiiile ?'echtsvorm (2). 
(Wet van 25 februari 1925, art. 8.) 

(VOORLOPIGE FEITELIJKE VERENIGING 
«NATURAL ZIEGLER» EN PERSONEN
VENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID «ZIEGLER EN 0° ,, 
T. VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT 
« WOTANWERKE ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 april 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

~)ver de grand van niet-ontvankelijk
hmd door verweerster afgeleid hieruit 

dat het verzoekschrift en de daarbij ge
voegde stukken ter griffie van het Hof 
overgelegd werden v66r de betekening 
van de voorziening (schending van de 
artikelen 8 en 10 van de wet van 25 fe
bruari 1925) : 

Overwegende dat de voorziening bete
kend werd, enerzijds door overhandiging, 
op 10 september 1966, van afschriften 
van het verzoekschrift, de inventaris, de 
aangehechte stukken en het exploot aan 
de Procureur des Konings bij de Recht
bank van eerste aanleg te Brussel · die, 
met inachtneming van de Overeenkomst 
tussen de Belgische Regering en de Rege
ring van de Bondsrepubliek Duitsland 
op 25 april 1959 ondertekimd, de stukken 
toezond aan de voorzitter van het A:mts
gericht te Dusseldorf, en, anderzijds, ten 
overvloede, op dezelfde datmn, b1j een 
ter post aangetekende toezending ; 

Overwegende, aan de ene zijde, dat 
luidens artikel 6 van het Internationaal 
Verdrag betreffende de burgerlijke rechts
vordering, gesloten op 1 maart 1954 te 
's-Gravenhage en goedgekem·d bij de 
wet van 28 maart 1958, bet opleggen van 
de mededeling van de stukken langs de 
consulaire weg door artikel 1 van boven
vermelde overeenkomst geen inbreuk 
maakt op de bevoegdbeid onder meer 
om stukken recbtstreeks .over de post 
toe te zenden aan de zicb in het buiten
land bevindende belanghebbenden, be
voegdheid welke echter alleen bestaat 
" indien overeenkomsten tussen de be
trokken Staten gesloten dit veroorloven, 
of indien, bij gebrek aan zodanige over
eenkomsten, de Staat, op wiens grond
gebied de mededeling moet geschieden, 
zich daartegen niet verzet » ; 

Overwegende dat tussen de Regering 
van de Bondsrepubliek Duitsland en de 
Belgische Regering op 25 april 1959 een 
overeenkomst werd ondertekend tot het 
vergemak,kelijken van de rechtsbetrek
kingen bij de toepassing van het Verdrag 
van 1 maart 1954; dat artikel1 van even
genoemde overeenkomst stelt, onder 1, 
1°, dat de in een van beide Staten in 
burgerlijke zaken of handelszaken opge
maakte gerechtelijke en buitengerechte
lijke stukken, wanneer zij bestemd zijn 
voor personen die op bet grondgebied 

(1) Cass., 6 december 1962 (Bull. en PAsiC,, 
1963, I, 424) en de noten 1 en 2. 

(2) Raadpl. cass., 26 juni 1964 (Bull. en 
PASIC., 1964, I, 1155); verg. in fiscale zaken 
cass., 2 januari 1962 (ibid., 1962, I, 509) en 
noot 2, blz. 510. 
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van de Bondsrepubliek Duitsland ver
blijven, door de procureurs-generaal of 
door de procureurs des Konings recht
streeks gezonden worden aan de voor
zitter van de rechtbank van eerste aanleg 
(Landgericht of Amtsgericht) in wiens 
rechtsgebied degene, voor wie het stuk 
bestemd is, zich bevindt ; dat onder meer 
uit artikel 14 van gezegde overeenkomst 
blijkt dat geen gebruik werd gemaakt 
van het voorbehoud bedoeld bij artikel 6 
van het Verdrag van 1 maart 1954, zodat 
de overeenkomst niet veroorlooft recht
streeks stukken over de post toe te zen
den· 

O~erwegende, dienvolgens, dat het Hof 
niet vermag acht te slaan op de door 
eiseres gedane betekening van de voor
ziening door toezending aan verweerster 
van ter post aangetekende stukken ; 

Overwegende, aan de andere zijde, dat 
wanneer de mededeling van een exploot, 
zoals ten deze, gedaan wordt op de wijze 
waarin de overeenkomst van 25 april 
1959 voorziet door bemiddeling van de 
procureurs-generaal of van de procureurs 
des Konings, er, in de zin van arti
kel 69bis, § 1, 2°, van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, slechts aan
zegging is op het ogenblik dat de voor
zitter van het Landgericht of Amtsge
richt, in wiens rechtsgebied degene, voor 
wie het stuk bestemd is, zich bevindt, 
de aan deze laatste af te geven akte ont
vangt; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan blijkt 
dat de door de Prom:ITeur des Konings 
bij de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel aan de voorzitter van het Amts
gericht te Dusseldorf toegezonden stuk
ken, door die laatste op 23 september 
1966 ontvangen werden; 

Overwegende dat de afgifte slechts ge
schiedde na de overlegging van het ver
zoekschrift tot cassatie op 13 september 
1966 ter griffie van het Hof; 

Overwegende dat de bij artikel 8 van 
de wet van 25 februari 1925 opgelegde 
voorafgaande betekening van dit ver
zoekschrift een essm1tiele rechtsvorm uit
maakt, zoals namelijk blijkt uit artikel10 
van voormelde wet, hetwelk, op straffe 
van nietigheid, het bewijs van bet ver
vullen van die rechtsvorm gebiedt; 

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

3 november 1967. - 1e kamer. -
Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. V et·slaggever, 

H. Delahaye.- Gelijlcluidende conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, eerste advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn 
en Simont. 

1 e KAMER. - 3 november 1967. 

ARBEIDSONGEVAL. - BEGRIP. 

Het arbeidsongeval in de zin van de wetten 
betretfende de vergoeding de1· schade 
vooTtspruitende uit a1·beidsongevallen is 
de plotselinge gebeurtenis die een licha
mel~flc letsel met a1·beidsongeschilctheid of 
de clood van de we1·lcnemer doet ontstaan 
en waa1·van de ooTzaalc of een van de 
oo1·zalcen v1·eemd is aan het oTganisme 
van de get1·ofjene (1). 

(DE BRUYNE, WEDUWE STEPPE, T. GE
MEENSOHAPPELIJKE KAS VAN ONDER
LINGE VERZEKERING «DE VERENIGDE 
TEXTIELNIJVERHEDEN >>.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 november 1965 in hoger 
beroep gewezen ·door de Recht bank van 
eerste aanleg te Gent ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1 van de 
bij koninklijk besluit van 28 september 
1931 gecoordineerde wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen en 97 van de Grond
wet, 

doordat het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben dat «de echtgenoot 
van eiseres op 13 februari 1964 overleden 
is ingevolge een krachtsinspanning, te
weeggebracht door een uitwendige kracht, 
geleverd bij het optillen van een zwaar 
stuk linnen, tijdens het verrichten van 
zijn gewoon werk ))' beslist dat de vor
dering van eiseres, ertoe strekkende de 
wettelijke aan de weduwe van het slacht
offer van een arbeidsongeval verschul
digde rente te bekomen, niet gegrond was 
om de redenen dat « uit het enkwest dat 
door de eerste rechter werd gehouden 
niet blijkt dat de bedoelde krachtsinspan-

(1) Cass., 26 mei 1967 (.Ar1•. cass., 1967, 
blz. 1179} ; 7 september 1967, sttpm, blz. 25, 
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ning groter was dan die welke bij de 
normale uitoefening van zijn beroep is 
vereist », 

tenvijl, in de zin van artilrel 1 van bo
vengemelde gecoordineerde wetten, het 
arbeidsongeval een plotse en abnormale 
gebeurtenis is die zich voordoet in de 
loop en door het feit van de uitvoering 
van het arbeidscontract en veroorzaakt 
wordt door de plotselinge werking van 
een uitwendige kracht, die fysische let
sels teweegbrengt ; telkens als de plotse
linge werking van een uitwendige kracht, 
eventueel samen n1et andere factoren, 
het ongeval veroorzaakt, het ongeval als 
een arbeidsongeval dient beschouwd te 
worden; in geval van overlijden ten 
gevolge van de inspanning geleverd om 
een zwaar stuk op te heffen, de uitwen
dige kracht ligt in de inspanning die ge
leverd werd o1n een weerstand te over
winnen die, in het verrichten van de 
arbeid, uitwendig is aan de arbeider, te 
weten de op te heffen last; zodat bijge
volg het vonnis het wettelijk begrip 
arbeidsongeval miskend heeft door te 
beslissen dat de geleverde inspanning om 
de last op te heffen, die de uitwendige 
oorzaak van het ongeval was, bovendien 
een abnonnaal karakter zou moeten ver
tonen om een arbeidsongeval, in de zin 
van gezegd artikel, uit te maken : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de echtgenoot van eiseres overleed 
ingevolge een krachtsinspanning teweeg
gebracht door een uitwendige kracht, bij 
het verrichten van zijn gewoon werk; 
dat het nochtans de door eiseres inge
stelde vordering tot vergoeding van de 
schade voortspruitende uit een arbeids
ongeval afwijst om de redenen dat de 
krachtsinspanning, die bij het optillen 
van een zwaar stuk linnen geleverd werd, 
niet groter was dan die welke bij de nor
male uitoefening van het beroep van de 
getroffene vereist was en zij hem geen 
noen1enswaardig letsel zou veroorzaakt 
hebben indien hij op het ogenblik van de 
feiten niet lijdende was geweest aan een 
chronische hartziekte ; 

Overwegende dat het arbeidsongeval, 
in de z:i:n van gemelde gecoiirdineerde 
wetten, de plotselinge gebeurtenis is die 
een lichamelijk letsel met arbeidsonge
schiktheid of de dood van de werknemer 
doet ontstaan en waarvan de oorzaak of 
een van de oorzaken vreemd is aan het 
organisme van de getroffene; 

Overwegende dat, op zichzelf, de mn
standigheid dat de krachtsinspann:i:ng, 
ingevolge welke de getroffene overleed, 

niet groter was dan die welke bij de nor
male uitoefening van zijn beroep vereist 
was, aan het ongeval zijn karakter van 
arbeidsongeval niet ontneemt ; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en I van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, 

clooniat het bestreden vonnis beslist 
dat het dodelijk ongeval waarvan de 
echtgenoot van eiseres het slachtoffer 
was, geen arbeidsongeval was, om de re
den dat « indien de getroffene op het 
ogenblik van de feiten niet lijdend was 
geweest aan een chronische hartziekte, 
de krachtsinspanning die door hem werd 
geleverd bij het optillen van een zwaar 
stuk linnen, niet van die aard was dat 
zij hem enig noemenswaardig letsel kon 
veroorzaken », 

terwijl het vonnis, om zijn beslissing 
wettelijk te motiveren, had moeten vast
stollen niet alleen dat zonder de voor
bestaande hartziekte, de geleverde 
krachtsinspanning het ongeval niet zou 
veroorzaakt hebben, doch ook dat, zonder 
het optillen van dit zwaar stuk, het on
geval zich toch zou voorgedaan hebben, 
en, bij gebreke van dergelijke vaststel
ling, het vonnis niet naar de ei~ van 
artikel 97 van de Grondwet gemot1veerd 
18 : 

Overwegende dat, zoals nit het ant
woord op het eerste middel blijkt, de 
krachtsinspanning die door de getroffene 
geleverd werd bij het verrichten van zijn 
gewoon werk en die door een uitwendige 
kracht, bij het optillen van een zwa~r 
stuk linnen, werd teweeggebracht, mt 
zichzelf aan het ongeval zijn karakter 
van arbeidsongeval niet ontneemt; 

Overwegende dat de vaststellrng door 
de rechtbank dat de getroffene geen 
noemenswaardig letsel had opgelopen in
dien hij niet aan een chronische ha~t
ziekte lijdende was geweest, dan ook met 
volstaat om het vonnis als wettelijk 
gemotiveerd te do en beschouwen ; dat 
tevens de vraag diende beantwoord te 
worden of de door het vonnis aangehaalde 
uitwendige kracht naar aanleidin~ waar
van door de getroffene een krachtsmspan
ning geleverd werd, niet een van de oor
zaken van het ongeval is geweest ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op het tweede en het vierde middel, ver-
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nietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat 
melding van dit arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde beslis
sing; veroordeelt verweerster in de F-as
ten; verwijst de zaak naar de Recht bank 
van eerste aanleg te Dendermonde, recht
doende in hager beroep. 

3 november 1967. - 1e kamer. -
Voo7'Zitter, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve7·slaggeve1·, 
H. Rutsaert. - Gelijkluidencle conclttsie, 
H. Ganshofvan der Meersch, eerste advo
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. Struye 
en Ansiaux. 

2e KAMER. - 6 november 1967. 

1o TELEGRAAF- EN TELEFOON.
IN ARTIKEL 22 VAN DE WET VAN 13 OK

TOBER 1930 OMSCHREVEN MISDRIJF.
BESTANDDELEN. 

2° DEELNEMING AAN MISDRI.JVEN. 
- MISDRIJF WAAROP DE BEPALINGEN 
VAN HOOFDSTUK Vll, BOEK I, VAN RET 

STRAFWETBOEK NIET TOEPASSELIJK 
ZIJN. - DADER. - BEGRIP. 

1° H et misd1•ij f omsclweven in a1·tikel 2 2 
van de wet van 13 oktober 1930, tot 
samenordening van de ve7'schillende 
wetsbepalingen op de teleg7·afie en de 
telefonie met dmad, vereist niet clat de
gene aan wie het ten laste wordt gelegd, 
zelf materieel de daad heeft ver1·icht die 
de beschadiging van een werk of voo1'
we7'p ten dienste van een teleg1·aaf- of 
telefoonlijn tot gevolg heeft gehad; het 
is volcloende dat die beschadiging ver-
007'Zaakt is doo7' het geb1·ek aan voo1·uit
zicht of voorzo1·g van de beklaagde. 

2° Nu a1·tikel 66 van het Strafwetboek; een 
algerneen beginsel hztldigt hetwelk de 
toepassing van de strafwet beheerst, 
moeten als dade7'S van een misd~·~jf, 
al was het een overtreding, wo7·den be
schoztwd allen die, doo7' hztn pe7'soon
lijke handelingen, aan de ttitvoe1•ing van 
het als rnisd7·ijf bestempeld feit recht
streeks hebben medegewe1·kt op zoclanige 
w~jze clat, zonde7· hun deelnerning aan 
die ttitvoe7·ing, het misd1·ij f niet zott ge
pleegd zijn zoals het gepleegd we1·d (1). 

(SCHEERS, T. REGIE 
VAN TELEGRAFIE EN TELEFONIE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 februari 1967 :in~ hager be
roep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Verviers; 

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

Overwegende dat het vonnis eiser 
buiten vervolging stelt wegens verjaring 
van de strafvorder:ing ; 

Dat de voorziening wegens het ont
breken van belang niet ontvankelijk is; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de hmger
lijke rechtsvordering die tegen eiser is 
ingesteld : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 22 van 
de wet van 13 oktober 1930 tot samen
ordening van de verschillende wetsbepa
lingen op de telegrafie en de telefonie 
met draad, 6, lid 2, en 9 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden vonnis eiser aan
sprakelijk verklaart voor het hem ten 
laste gelegde misdrijf een telefoonkabel 
gebroken te hebben, 

te7·wijl de feitenrechters aannemen dat 
een dm·de de materiele dader ervan is en, 
naar luid van artikel 22 van de wet van 
13 oktober 1930, alleen de materiele 
dader van dit misdrijf vervolgd en ver
oordeeld kan worden : 

Overwegende dat het vomiis duidelijk 
zegt dat de arbeider die een graafmachine 
bediende, tijdens het uitvoeren van zijn 
werk onder leiding van eiser een onder
grondse telefoonkabel heeft gebroken ; 
dat het erop wijst dat eiser tijdens het 
vooronderzoek betreffende die feiten er
kend heeft dat hij het werk daadwerke
lijk leidde en dat een situatieschets met 
aanduiding van de ligging van de kabel 

(1) Raadpl. cass., 21 februari 1939 (Bull. 
en PAsiC., 1939, I, 89); 17 maart 1958 (ibid., 
1958, I, 778); 16 november 1959 (ibid., 1960, 
I, 322); 13 maart 1961 (ibicl., 1961, I, 761) en 
1 april 1963 (ibid., 1963, I, 835). 
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hem door de Regie van Telegrafie en 
Telefonie was overhandigd; dat het uit 
deze gegevens afleidt dat, door de arbei
der die het werk onder zijn leiding en 
gezag uitvoerde, niet te verwittigen van 
het bestaan en de ligging van de telefoon
kabel, eiser geen voorzorgen genoeg heeft 
genomen en onopzettelijk de brenk ervan 
heeft veroorzaakt ; 

Overwegende dat, om de telastlegging 
tegen eiser bewezen te verklaren, de 
reehter in rechte kon beslissen dat door 
het in artikel 22 van de wet van 13 ok
tober 1930 omschreven misdrijf niet ver
eist is dat degene aan wie hot ten laste 
wordt gelegd, zelf 1naterieel de daad heeft 
verrieht die de beschadiging tot gevolg 
heeft gehad, maar dat het voldoende is 
dat die beschadiging "door een persoon
lijk gebrek aan voorzorg is veroorzaakt ll, 

wat, naar de opvatting van de rechter, 
insluit dat de uitvoering van het werk 
tot de werkkring van de persoon behoort, 
op wie derhalvo de persoonlijke verplioh
ting rust, ten aanzien van die uitvoering 
de vereiste voorzorgsmaatregelen te ne
men; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 66 en 67 
van hot Strafwetboek, 

doo1·dat de correctionele rechtbank, om 
eiser wegens overtreding van artikel 22 
van de wet van 13 oktober 1930 te ver
oordelen op groncl van de door haar om
schreven en bewezen geacbte fout, ver
wijst naar het begrip van deelneming 
van verscheidene personen aan eenzelfde 
misdaad of wanbedrijf, zoals bepaald bij 
de artikelen 66 en 67 van het Strafwet
boek, 

terw~il deze wetsbepalingen niet toe
passelijk zijn op overtredingen, waarvoor 
alleen de materiele daders van de bij 
de wet strafbaar gestelde feiten gestraft 
kcmnen worden, en het vonnis in het 
onderhavige geval vaststelt dat de be
(>Chadiging van de telefoonkabel aan de 
materiele daad van cen derde te wijten 
is : 

Overwegende dat de artik;elen 66 en 
67 van het Strafwetboek betreffende de 
deelneming van verscheidene personen 
aan een zelfde misdaad of wanbedrijf 
weliswaar de maat bepalen van de tegen 
elk van hen uit te spreken straf en, in 
beginsel en juist wegens hun eigen voor
werp, slechts toepasselijk zijn op feiten 
die de wet als misdaad of wan bedrijf 
bestempelt ; 

Overwegende echter dat, in zover de 
wetgever ten opzichte van het eigen voor
werp van die bepalingen, inzonderheid 
in artikel 66, een algemeen beginsel be
treffende de toepassing van de strafwet 
huldigt, hij deze toepassing geenszins 
heeft willen beperken; 

Dat dus als dadors van een misdrijf, 
zelfs van een overtreding, moeten ·worden 
beschouwd allen die, door hml persoon
lijke handelingen, aan de uitvoering van 
het als misdrijf bestempelde feit recht
streeks hebben medegewerkt op zodanige 
wijze dat, zonder hun deelneming aan 
die uitvoering, het misdrijf niet zou ge
pleegd zijn zoals het gepleegd is ; 

Overwegende derhalve dat de rechter 
uit de feitelijke gegevens, die hij nader 
bepaalt, zoals blijkt uit het antwoord 
op het eerste middel, het besluit trekt 
dat eiser geen voorzorgen genoeg had 
genomen en onopzettelijk de brenk van 
de kabel veroorzaakt had, en aldus wette
lijk heeft kmlnen beslissen dat de voor
noemde eiser de dader van het misdrijf 
was daar hij rechtstreeks aan de uitvoe
rim; ervan had medegewerkt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis eiser 
veroordeelt om aan de burgerlijke partij 
een schadevergoeding uit te keren voor 
de schade wegens de brenk van de tele
foonkabel, 

te1·tv~il uit het ee1ste en tweede middel 
blijkt dat eiser daarvoor niet aansprake
lijk kan worden gesteld op grond van 
de tegen hem ten onrechte bewezen ge
achte overtreding ; 

en doordat de burgerlijke partij zich 
niet in de wettelijke vormen schijnt ge
steld te hebben (juiste benaming en ze
tel ; persoon die haar in rechte op geldige 
wijze verteg11nwoordigt ; vermelding van 
de statuten enz.) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op de eerste twee middelen blijkt dat 
het vonnis, bij toepassing van de in het 
middel vermelde wetsbepalingen en van 
artikel 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, eiser wette
lijk heeft kunnen veroqrdelen tot het 
betalen van een vergoeding aan de bur
gerlijke partij voor de schade die ze door 
de brenk van de bedoelde kabel geleden 
heeft; 
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Dat het eerste onderdeel van het mid
del Diet kan worden aangenomen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat een grief afgeleid uit 

een veronderstelling geen cassatiemiddel 
oplevert; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
ontvankelijk is; 

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

6 november 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. de Waersegger. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Charles, advo
caat-generaal. 

2e KA.MER. - 6 november 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFSTAND. - STRAFZAKEN. - VooR

ZIENING VAN DE BUJiGERLIJKE PARTIJ 
TEGEN EEN BESLISSING DIE HAAR EIS 
ONTZEGT. - AFSTAND VAN DE VOOR
ZIENING DOOR EEN PLEITBEZORGER 

ZONDER BIJZONDERE VOLMAOHT. 
AFSTAND ZONDER UITWERKING. 

Is zonder uitwerking de afstand van een 
doo1· de b~wgerlijke pm-tiJ ingestelde 
voorziening tegen een beslissing, die 
haar eis ontzegt, gedaan door een pleit
bezorge1' die geen houder is van een 
bijzondeTe volmacht, dam· de afstand 
van de voo1·ziening in deTgelijk geval 
gelijkstaat met een afstand van de 
1'echtsvorde1·ing (1). (Wet van 16 fe
bruari 1961, art. 6.) 

(LAZITOH, T. BRUNIN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 maart 1967 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Charleroi; 

Overwegende dat Mr Jean Clement, 
pleitbezorger bij de Rechtbank van 
eerste aanleg te Charleroi, bij een ver
klaring van 22 augustus 1967 ter Cor-

(1) Cass., 18 april 1966 (Bull. en PASIO., 
1966, I, 1050) ; raadpl. cass., 26 september 
1966 en 19 juni 1967 (Arr. cass., 1967, biz. 106 
en 1269). 

rectionele gri:ffie van die rechtbank af
stand heeft gedaan, namens eiser, van 
de voorziening die deze als burgerlijke 
partij op 16 maart 1967 had ingesteld; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
aan eiser zijn rechtsvordering ontzegt ; 
dat de afstand van de voorziening der
halve gelijkstaat met een afstand van 
de vordering; dat de pleitbezorger, over
eenkomstig artikel 6 van de wet van 
16 februari 1961, voor het strafgerecht 
slechts afstand van de aanleg kan doen ; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de pleitbezorger die de verkla
ring van afstand heeft gedaan houder 
was van een daartoe gegeven bijzondere 
volmacht: 

Dat deze verklaring derhalve geen uit
werking heeft; 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

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

6 november 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. 
V m·slaggeve1', Baron Richard. - Gel~jlc
luidencle conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 6 november 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFsTAND.- STRAFZAKEN.- BuRGER
LUKE REOHTSVORDERING. - VOOR
ZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
TEGEN EEN BESLISSING DIE HAAR EIS 
ONTZEGT. - AFSTAND VAN DE VOOR· 
ZIENING DOOR EEN ADVOOAAT' HOUDER 
DER STUKKEN, JYIAAR ZONDER BIJ
ZONDERE VOLMAOHT.- AFSTAND ZON
DER UITWERKING. 

Het Hof houclt geen 1'elcening met cle afstancl 
van een voo1·ziem:ng, doo1' cle b~wge1'lij lee 
partij ingesteld tegen een beslissing, die 
haar eis ontzegt, geclaan cloo1· een advo
caat hmtcler elm· stuklcen, clock zoncle1' 
bijzonde1·e volmacht, daar cle afstand 
van cle voo1·ziening in clergel~jlc geval 
gel~jlcstaat met een afstancl van cle rechts
vo1·clering (2). (Wet van 16 februari 
1961, art. 6.) 

(2) Cass., 19 juni 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
biz. 1267) ; raadpl. het voorgaand arrest. 



-342-

(GLAUSER.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op bet bestreden 
vom1is, op 5 mei 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correction ole Recht bank 
te Brussel; 

Overwegende dat de raadsman van 
eiseres, houder van de stukken, bij een 
verklaring van 13 juni 1967 op de griffie 
van de Correctionele Recht bank te Brus
sel, nmnens eiseres afstand heeft gedaan 
van de voorziening die zij op 16 mei 1967 
had ingesteld ; 

Overwegende dat er grond bestaat 
om de afstand van de voorziening te 
decreteren in zover dezo door eiseres als 
beklaagde is ingesteld; 

Overwegende clat, in zover eiseres haar 
voorziening ingesteld heeft als bmger
lijke partij, de verklaring van haar raads
man geen gevolg heeft; dat het vonnis 
eiseres haar vordering ontzegt ; dat der
halve de afstand van de voorziening 
gelijkstaat met eon afstand van de rechts
vordering, waarvoor een bijzondere vol
macht nodig is; dat uit de stukken 
waarop het Hof vern1ag acht te slaan, 
niet blijkt dat de advocaat die de ver
klaring van afstand heeft gedaan, houder 
was van een te clien einde gegeven bij
zondere voln:mcht ; 

Overwegende dat nit de stukken waar
op het Hof vern1ag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening betokend is aan 
de partijen tegen wie ze gericht is; 

Dat ze derhalve niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening die eiseres als be
klaagde heoft ingesteld ; verwerpt de 
voorziening die zij als burgerlijke partij 
heeft ingesteld ; veroordeelt eiseres in de 
kosten. 

6 novem.ber 1967. - 2e kamer. -
Voorzitte1', H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeveJ·, H. Trousse. - Gelijklui
dencle concl~tsie, H. Charles, advooaat
generaal. 

2e KAMER. - 6 november 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERlVIIJN.- STRAFZAKEN.- BIJ VER
STEK GEWEZEN VEROORDELEND AR
REST. - VoORZIENING VAN DE BE-

KLAAGDE TIJDENS DE GEWONE TERMIJN 
VAN VERZET. - NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERl\UJN.- STRAFZAKEN.- ARREST 
DAT ENKEL RECHT DOET OP EEN EIS 
TOT WRAKING. - VoORZIENING VOOR 
DE EINDBESLISSING. - NIET-ONTVAN
KELIJKHEID, 

I 0 Is niet ontvankel~ik de voo1·ziening doo1' 
de belclaagde tijclens de gewone termijn 
van verzet ingestelcl tegen een bij ve1·stek 
gewezen ve1'oonlelend arrest ( 1). (Wet b. 
van strafv., art .. 413.) 

2° Is niet ontvankelijk de vom·ziening v661· 
cle eindbeslissing ingesteld tegen een 
aJ'J'est clat enlcel een eis tot wraking VM'

werpt (2). (\Vetb. van strafv., art. 416.) 

(LECLERCQ.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet enerzijds. op het 
bestreden vonnis op 22 jtmi 1967 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Hoei en anderzijcls op de 
bestreden arresten, het eerste op 4 sep
tember 1967, hot tweede op ll september 
1967 gowezen door het Hof van beroep 
te Luik; 

Overwegende dat de voorzieningen 
samenhangend zijn ; 

I. Op de voorziening tegen het vonnis, 
op 22 juni 1967 in hoger beroep gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Hoei: 

Overwegencle dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvonnen worden nageleefd en dat 
de beslissing overeenkomstig de wet is; 

II. Op de voorziening tegen het arrest, 
op 4 september 1967 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de wrakingsgrond door eiser voorgedra
gen tegen de leden van het openbaar 
ministerie bij het hof van beroep, niet
ontvankelijk verklaart en eiser veroor
deelt tot de geldboete bepaald bij arti-

(1) Cass., 24 april 1967 (A1'1'. oass., 1967, 
blz. 1032). 

(2) Cass., 17 december 1956,(BttZl. en PA
src., 1957, I, 412). 
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kel 390 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering ; 

Overwegende dat zodanige beslissing, 
die geen uitspraak doet over een bevoegd
heidsgeschil, geen einde maakt aan de 
vervolgingen en bijgevolg geen eindbe
slissing is in de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van strafvordering; 

Dat zulks niet alleen geldt voor de 
beslissing waarbij de eis tot wraking 
verworpen is maar ook voor de beslissing 
waarbij tot de geldboete veroordeeld is, 
welke beslissing 

1 
slechts het wettelijke 

en verplichte gevolg is van de verwerping 
van de eis en dus noodza~elijk hetzelfde 
lot moet ondergaan ; 

Overwegende dat de voorziening voor
barig en dus niet-ontvankelijk is; 

III. Op de voorziening tegen het arrest 
op 11 september 1967 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bij verstek tegen eiser is gewezen ; dat 
het hem op 20 september 1967 is bete
kend; 

Overwegende dat eiser zich op 30 sep
tember 1967 in cassatie heeft voorzien, 
wanneer de gewone termijn van verzet 
nog niet verstreken was ; dat dienten
gevolge de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, voegt de voorzienin
gen en verwerpt ze ; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

6 november 1967. - 2e kamer. -
Vom·zitte1•, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Trousse. - GeUjlclui
dende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. 

2e KAlVIER. - 6 november 1967. 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE. -
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL, -

1 
STRAFZAKEN. - BESLISSING WAARBIJ 

EEN DESKUNDIGENONDERZOEK BEVO

LEN WORDT. - LATERE BESLISSING 
OVER DE GROND VAN DE ZAAK.- BE

SLISSINGEN DIE NIET DOOR DEZELFDE 

RECHTERS MOETEN WORDEN GEWEZEN. 

De beslissing waa1·bij een deslcundigen
onde1·zoelc wordt bevolen en die welke 

ove1· de grand van de zaak 1·echtdoet met 
betrelclcing tot de ·strajvo1·de1·ing, rnoeten 
niet do01· dezelfde 1·echters wo1·den gewe
zen (1). (Wet van 20 april1810, art. 7.) 

(DUBOIS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ZU

RICH,, .T. SCUFLAIRE, BOELAERT EN 
LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 november 1966 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
worden tegen de beslissing op de tegen 
eiser ingestelde strafvordering en tegen 
de beslissing op de burgerlijke rechts
vorderingen van de eisers tegen de recht
streeks gedaagden Marcel Scuflaire en 
Jose Boelaert : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 7, inzonderheid 
lid 2, van de wet van 20 april 1810 be
treffende de rechterlijke organisatie, 199 
en 215 van het Wetboek van strafvorde
ring en 97 van de Grondwet, 

doordat, ee1·ste onderdeel, het beroepen 
vonnis van 7 april 1966 gewezen is door 
magistraten, de heren Thirion, Cuisinier 
en De Taeye, die niet op alle terecht
zittingen van de zaak aanwezig zijn ge
weest, dat daaruit volgt dat dit vonnis 
nietig was en dat het bestreden arrest, 
door dit vonnis te bevestigen in zover 
het de eerste eiser schuldig heeft ver
klaard aan onopzettelijk letsel, tegen 
hem lijfsdwang heeft uitgesproken tot 
terugbetaling van de kosten ten bate 
van de Staat en sommige veroordelingen 
ten voordele van de burgerlijke partijen, 
deze nietigheid heeft overgenomen en 
dus vernietigd moet worden, 

en doonlat, tweede ondenleel, het vonnis 
van 5 februari 1963 van de eersterechters, 
na de onregelmatige samenstelling van 
de rechtbank te hebben vastgesteld, de 
heropening van de debatten beveelt en 
verklaart dat dadelijk tot de behandeling 
van de zaak zal worden overgegaan, 

(1) Raadpl. cass., 22 maart 1965 (Bttll. en 
PASIC., 1965, I, 772). 
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terw~il door deze beslissing het Hof 
onmogelijk kan nagaan of de rechtbank, 
samengesteld uit de heren Thirion, Cui
sillier en De Taeye, al dan niet de behan
deling van de zaak heeft willen voort
zetten of integendeel opnieuw beginnen : 

Overwegende dat een vonnis, op 5 fe
bruari 1963 gewezen door de eerste rech
ters, de heren Thirion, Cuisinier en De 
Taeye, vaststelt « dat de rechtbank niet 
regehnatig was samengesteld om het 
onderzoek van de zaak, dat v66r een 
anders samengestelde rechtbank was 
begonnen, voort te zetten, zodat het 
debat moest worden heropend en dade
lijk tot het onderzoek van de zaak over
gegaan "; 

Overwegende dat de rechtbank in die 
bewoordingen ondubbelznmig heeft be
slist dat de zaak op de terechtzitting 
opnieuw vanaf het begin moest worden 
behandeld ; dat trouwens blijkens de 
vermeldingen van het proces-verbaal van 
de terechtzitting gedurende welke het 
vonnis van 5 februari 1963 gewezen is, 
evenals van de processen-verbaal van 
de volgende terechtzittingen van 3 fe
bruari 1964, 11 juni 1964, 16 december 
1965 en 10 februari 1966, de rechtbank 
samengesteld uit de magistraten die het 
vonnis van 7 april 1966 hebben gewezen, 
overgegaan is tot een volledig nieuwe 
behandeling van de zaak vanaf de bij 
vonnis van 5 februari 1963 bevolen her
opening van de debatten ; 

Overwegende dat uit de regelmatig 
aan het Hof voorgelegde processtukken 
weliswaar blijkt dat op 5 maart 1962 
de Correctionele Rechtbank te Bergen, 
samengesteld nit de voorzitter Legat 
en de rechters de Tender en Vinchent, 
ingaande op de conclusies waarbij par
tijen een technisch onderzoek aanvroe
gen, na de voeging van de samenhan
gende zaken aangaande dezelfde partijen 
te hebben bevolen, ingenieur Massin als 
deskundige had aangesteld ; 

Overwegende dat de aanwezigheid van 
de magistraten die een deskundig onder
zoek hebben bevolen, niet wettelijk 
vereist is 01n over de zaak ten gronde 
uitspraak te doen ; 

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

En overwegende dat, wat de tegen eiser 
ingestelde strafvordering betreft, de sub
stantiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

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

6 november 1967. - 28 kamer. -
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1•slaggever, H. de Waersegger. - Ge
Ujkluidende conclusie, H. Charles, advo
caat-generaal.- Pleiters, HH. VanRyn 
en Dassesse. 

28 KAMER.- 6 november 1967. 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
STRAFZAKEN. - SAMENSTELLING VAN 

DE ZETEL. - CONCLUSIE GENOMEN 

VOOR RET ROF VAN BEROEP.- ARREST 
GEWEZEN DOOR RET ROF, ANDERS 

SAMENGESTELD. - CONCLUSIE NOCR 

INGETROKKEN NOCR RERNOI\'i:EN EN 

OOK NIET UIT DE DEBATTEN VERWIJ • 
DERD. - NIETIGREID VAN HET AR

REST. 

Is nietig het m·rest door het hof van beroep 
in st1·ajzalcen gewezen nadat conclusies 
werden genomen voor het anclers samen
gesteld hof en zonder clat de conclusies 
hernomen of ingetrolcken werclen voor 
de rechte1·s, die het ar1·est hebben gewe
zen (1). 

(STEEMAN, T. GILLAIN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 maart 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik, ter voort
zetting van de zaak rechtdoende over 
de burgerlijke belangen betreffende de 
materiele schade ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 7 van de wet 
van 20 april 1810 betreffende de orga
nisatie der rechterlijke orde en de rechts
bedeling, 

doordat het bestreden arrest gewezen 
is door het hof van beroep, bestaande 
uit de heren Constant, Troisfontaine en 
Lejeune, 

(1) Raadpl. cass., 8 en 12 mei 1959 (Bull. 
en PAsro., 1959, I, 908 en 928); verg. cass., 
10 september 1964 (ibid., 1965, I, 27) en 
8 maart 1966 (ibid., 1966, I, 884). 
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terwijl uit de processtukken blijkt 
1° dat het hof op de terechtzitting van 
28 september 1966 samengesteld was uit 
de heren Loslever, Constant en Lejeune, 
de heer Loslever verslag heeft uitge
bracht, het openbaar ministerie gel10ord 
werd evenals de partijen die geconclu
deerd en gepleit hebben; 2° dat het hof, 
op de terechtzitting van 16 oktober 1966, 
na de strafwet te hebben toegepast en 
te hebben beslist dat alleen eiser aan
sprakelijk was voor de schadelijke gevol
gen van het ongeval, de partijen verzocht 
heeft te zeggen op welke leeftijd de ge
troffene normaal gepensioneerd zou zijn 
en heeft bevolen in dat opzicht de de bat
ten op 1 februari 1967 te heropenen; 
S.0 dat op deze datum het hof, samenge
steld uit de heron Constant, Troisfontaine 
en Lejeune, het verslag van de heer Trois
fontaine heeft gehoord en dat de raads
man van de verwerende partij een stuk 
heeft neergelegd, en 4° dat op 1 maart 
1967 het hof, samengesteld nit dezelfde 
drie magistraten, het bestreden arrest 
heeft gewezen; waaruit volgt dat, aan
gezien de behandeling van de zaak op 
de terechtzitt:i:ng van 1 februari 1967 
niet in haar geheel is hervat, deze beslis
sing niet gewezen is door alle magistraten 
die aanwezig waren tijdens de gehele 
behandeling van de zaak en dat ze der
halve nietig is : 

Overwegende dat, volgens het proces
verbaal van de terechtzitting van 1 fe
bruari 1967 waarop de debatten over het 
door eiser verschuldigde bedrag van de 
materiele schade heropend worden voor 
het hof van beroep, samengesteld nit de 
heren Constant, raadsheer waarnemend 
voorzitter, Troisfontaine en Lejeune, 
raadsheren, raadsheer Troisfontaine ver
slag uitbracht, de raadsman van de bur
gerlijke partij een stuk neerlegde, terwijl 
de yrijwillig tussenkomende partij niet 
vertegenwoordigd was, en de voorzitter 
verklaarde dat de zaak afgehandeld was 
en dat op 1 maart 1967 uitspraak zou 
worden gedaan; dat, volgens het proces
verbaal van de terechtzitting van die 
laatstvermelde datum, het bestreden ar
rest gewezen is door het hof van beroep, 
op dezelfde wijze samengesteld als op de 
terechtzitting van 1 februari 1967 ; 

Overwegende echter dat blijkens de 
processtukken het voormeldo hof van 
beroep anders sarnengesteld was op de 
terechtzittiDg van 28 september 1966 
gedurende welke de partijen gepleit en 
op tegenspraak Inm conclusie voorge
dragen hebben, en dat nit geen enkel 

van de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat de op die terecht
zitting vermelde conclusies hernomen 
werden op de terechtzitting die na de 
heropening van de debatten is gehouden, 
noch dat tijdens deze terechtzitting 
nieuwe conclusies werden genomen en de 
partijen opnieuw gehoord werden ; 

Overwegende dat, krachtens het in het 
middel vermelde artikel 7 van de wet 
van 20 april1810, arresten, gewezen door 
rechters die niet aanwezig zijn geweest 
op alle terechtzittingen waarop de zaak 
is behandeld, nietig zijn ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat, 
aangezien de rechters die het bestreden 
arrest gewezen hebben, niet zitting hiel
den op de terechtzitting waarop de par
tijen geconcludeerd hebben, het arrest 
door nietigheid is aangetast ; 

Overwegende dat het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest n1.elding zal worden ge
maakt op de kant van het bestreden 
arrest ; veroordeelt verweerster in de 
kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

6 november 1967. - 2° lmmer. -
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Richard. - Gelijkl1ti
dende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Simont en 
Van Leynseele. 

2° KAl\iER.- 6 november 1967. 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
SAJ\'IENSTELLING VAN HET RECHTSCOL

LEGE.- STRAFZAKEN.- BEWIJS VAN 

DE REGELJ\'IATIGE SAMENSTELLING VAN 

HET RECHTSCOLLEGE. 

Het bewijs van de 1·egelmatige samenstel
ling van een rechtscollege lean blijken uit 
de sainengevoegcle en niet tegenst1·ijclige 
ve1·meldingen van het p1·oces-ve1'baal van 
cle terechtzitting en van het vonnis (1). 

(1) Cass., 4 september 1961 (Bull. en PAsrc., 
1962, I, 19); raadpl. cass., 20 juni 1966 (ibid., 
1966, I, 1335) en 9 januari 1967 (Arr .. cass., 
1967, biz. 551). 
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(EVRARD, T. J"AYMAERT 
EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 april 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 scherr
ding van de artikelen 7 van de wet van 
20 april 1810 betreffende de organisatie 
van de rechterlijke orde en de rechts
bedeling, 153 en 155 van het Wetboek 
van strafvordering en 97 van de Grond
wet, 

doo1·dat het bestreden arrest, dat de 
beroepen beslissing bevestigt, gedeeltelijk 
stetmt op het onderzoek en de beslissing 
van de eerste rechter, 

terwijl deze beslissing op een nietige 
procedure is gewezen, daar het proces
verbaal van de terechtzitting van 16 no
vember 1966 van de Correctionele Rccht
bank te Luik, gedurende welke de zaak 
is behandeld, de naam niet vermeldt van 
de magistraat die als enige rechter zitting 
h~eft gehouden, zodat het beroepen von
ms van 21 december 1966 nietig is en 
deze onwettelijkheid op het arrest over
gaat dat geen voorbehoud bevat en der
halve eveneens nietig is : 

Overwegende dat, na er onder meer 
op gewezen te hebben « dat aan de hand 
van geen enkel gegeven van het dossier >> 

geloof kon worden gehecht aan een be
wering van eiser, welke het aanduidt, 
het arrest het beroepen vonnis van 21 de
cember 1966 van de Correctionele Recht
bank te V erviers in al zijn strafrechte
lijke en burgerlijke beschikkingen beves
tigt; 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de openbare terechtzitting, op 16 no
vember 1966 door die rechtbank gehou
den, onder meer vaststelt dat de recht
bank, buiten de substituut van de pro
cureur des Konings Lebon en de griffier 
Swartenbroeck, uit een enige rechter 
bestond wiens naam niet wordt vermeld; 

Overwegende echter dat het voormelde 
proces-verbaal ondertekend is enerzijds 
Swartenbroeck en anderzijds Pierre Tho
non en dat nit de vermeldingen van het 
beroepen vonnis blijkt dat dit gewezen is 
door de enige rechter Thonon, die het met 

dezelfde handtekening heeft ondertekend 
als die welke op het voormelde proces
verbaal van de terechtzitting voorkomt ; 
dat dit proces-verbaal vaststelt dat de 
voorzitter, die kennis genomen heeft van 
het door de procureur des Koni:ngs ter 
griffie neergelegde dossier, op die datum 
de zaak oproept, de beklaagde en de 
getuige verhoort; dat Mr H. Hoven zich 
burgerlijke partij stelt ; 

Dat zo aldus het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 16 november 1966 
weliswaar de namn niet vermeldt van 
de enige rechter die op die datum de 
correctionele rechtbank voorzat, deze 
leemte echter geen tegenstrijdigheid ver
toont met de venneldingen van het von
nis zelf en door deze kan worden aan
gevuld; 

Dat het middel derhalve niet kan wor
den aangenomen ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvor1nen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger
lij:k;e rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel doet gelden ; 

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

6 november 1967. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, Baron Richard. - Gelijk
luidende conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 6 november 1967, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BESLISSING VAN VRIJSPRAAK. - BUR· 
GERLIJKE RECHTSVORDERING. - CON· 
CLUSIE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ" 
WAARBIJ NAUWKEURIGE GEGEVENS 
WORDEN AANGEHAALD TEN BEWIJZE 
VAN HET DOOR HAAR AAN DE BE· 
KLAAGDE TEN LASTE GELEGDE :l\US· 
DRIJF, - GEEN ANTWOORD OP DEZE 
CONCLUSIE. - NIET MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 
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Is niet met redenen omlcleed de beslissing, 
die het doo1• de burge1·lijlce pm·tij aan 
de belclaagde ten laste gelegde misd1·ijj 
niet bewezen verlclaa1·t, zonde1· te ant
woorden op de conclusie waarbij deze 
pm·tij nauwlceu1·ige gegevens aanhaalde 
om dit misd1·ijj te bewijzen (1). (Grand
wet, art. 97.) 

(FOOANT, T. EKANDJE-EBWE EN MAAT
SOHAPPIJ VAN INTEROOMMUNAAL VER
VOER TE BRUSSEL.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 april 1967 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Brussel; 

I. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen het openbaar ministerie : 

Overwegende dat eiser, burgerlijke 
partij, niet in de kosten van de straf
vordering .is veroordeeld en dus niet ont
vankelijk is om zich in cassatie te voor
zien tegen de beslissing op de rechts
vordering van het openbaar ministerie ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

II. In zover de voorziening gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering die door eiser is 
ingesteld : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doo1•dat het vonnis zich ertoe beperkt 
te verklaren dat de telastlegging tegen 
Ekandje-Ebwe niet bewezen is, 

te1·wijl het niet antwoordt op de ver
schillende overwegingen die eiser in zijn 
conclusie deed gelden, met name dat 
" Ekandje-Ebwe het veranderen van de 
lichten had moeten opmerken en de snel
heid van zijn voertuig aan de omstandig
heden aanpassen )) : 

Overwegende dat, om de rechtbank 
onbevoegd te verklaren tot kennisneming 
van de burgerlijke rechtsvordering die 
eiser tegen de verweerders heeft ingesteld, 
het vonnis zich tot de verklaring beperkt 
dat "de telastlegging tegen Ekandje-

(1) Cass., 9 oktober 1967, supm, biz. 19,2. 

Ebwe, die door de eerste rechter niet 
bewezen werd geacht, niet bewezen is 
gebleven », zonder te antwoorden op de 
regelmatig door eiser neergelegde con
clusie, volgens welke Ekan.dje-Ebwe het 
veranderen van de lichten had moeten 
opmerken en de snelheid van zijn voer
tuig aan de omstandigheden aanpassen; 
dat hij aldus volstrekt te kort geschoten 
was in de voorzichtigheid, opgelegd bij de 
bepalingen van het koninklijk besluit 
van 27 januari 1931, waarop eiser zijn 
rechtsvorder:ing grondde, zoals blijkt uit 
de vermeldingen van de rechtstreekse 
dagvaarding die op zijn verzoek op 13 de
cember 1964 e,an de verweerders regel
matig is betekend ; 

Dat het vonn:is derhalve niet naar 
vereiste van artikel 97 van de Grondwet 
met redenen is omkleed ; 

Dat het rniddel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing, doch slechts in zover ze 
de correctionele rechtbank onbevoegd 
verklaart om kmmis te nemen van de 
burgerlijke rechtsvordering van eiser 
tegen de verweerders en hem in de kosten 
van zijn vordering veroordeelt ; beveelt 
dat van het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde besl:issing ; ver
oordeelt de verweerders in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Nijvel, recht
doende in hoger beroep. 

6 november 1967. - 2e kamer. -
Vom·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1•slaggever, Baron Richard. - Gelijlc
luidencle conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 6 november 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - STRAFZAKEN.- BuR
GERLIJKE REOHTSVORDERING. - BuR
GERLIJKE PARTIJ DIE VRAAGT DAT HAAR 
AKTE VERLEEND WORDT VAN HET DOOR 
HAAR GEMAAKTE VOORBEHOUD IN VER· 
BAND MET EEN LATERE VERERGERING 
VAN DE SCHADE. - ARREST DAT DEZE 
EIS VERWERPT ZONDER DE REDENEN 
VAN DEZE VERWERPING AAN TE DUI
DEN. - SOHENDING VAN ARTIKEL 97 
VAN DE GRONDWET. 
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Ar·tikel 97 van de Gr·ondwet wonlt geschon
den door· het aTTest clat, zoncler· cle r·ecle
nen aan te cluiclen, de eis van cle buTgeT
lijke paTt~j venver·pt die eTtoe str·ekt haaT 
akte te ver·lenen van het door· haar· ge
maakte vooTbehoud in ver·bancl met een 
lateTe ver·er·geTing van cle schacle ( 1). 
(Art. 27, lid 2, van de wet van 17 april 
1878, gewijzigd bij deze van 30 mei 
1961.) 

(FRAITURE EN VERZEKERINC+SMAATSCHAP

PI.J « LE PHENIX BELC+E ll, T. CORVERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestredon 
vmmis, op 8 nmart 1967 in hoger beroep 
gowezen door de Correotionele Recht bank 
te J_.uik: 

Op de voorziening van Louis Fraituro, 
beklaagde en bmgerlijke partij : 

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

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

B. In zovor de voorziening gericht 
wordt tegen de boslissing op de burger
lijke rechtsvordering die tegen eiser is 
ingesteld : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

C. In zover de voorzien:i:ng gericht 
wordt tegen de beslissing op de burger
lijke reehtsvordering die door eiser tegen 
verwoorder is ingesteld : 

Over het rniddel afgeleid uit de sehen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en, voor zovoel als nodig, 27, inzon
derheid lid 2, van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titol van 
hot vV etboek van strafvordering, zeals 
hij is gewijzigd bij artikel l van de wet 
vmi 30 mei 1961, 145, 153, 189 van het 
W etboek van strafvordering, 1134, 1135 
van het Burgerlijk Wet hoek en 61, inzon
derheid 3°, van het Wetboek van burger
lijke reehtsvordering, 

doonlat, nu blijkt : 1° dat eiser bij 
rechtstreekse dagvaarding, op 14 januari 

(1) Oass., 29 november 1965 (Bttll. en FA
SIC., 1966, I, 419). Omtrent de stilzwijgende 
afstand van een burgerlijke partij van het 

1966 op zijn verzoek betekend, de veroor
deling van verweerder heeft gevorderd 
tot betaling « van een provisie van 
50.000 frank wegens loonverliezen die 
niet door de verzekeraar inzake arbeids
ongevallen zijn gedekt, onder uitch·ukke
lijk voorbehoud van verhoging of ver
mindering in de loop van het geding "• 
en ((van 10.000 frank voor n1.orele schade 
onder hetzelfde voorbehoud " ; 2° dat 
eisor op de terechtzitting van 15 februari 
1967 van de correctionele rochtbank een 
nota hoeft neorgolegcl en op de in de 
reehtstreekse dagvaarcling 11 oergesohre
ven opmerkingon hocft gesteund om aldus 
te preoiseren waarem hij zich burgerlijke 
partij stoldo : <( Gelet op de normale dum· 
van eon geneoskundig onderzoek, op het 
foit dat de behandelende clokter geen 
vermindoriug van do velleclige arboids
ongesohiktheid v66r drie m.aandon voor
ziot, op hot hoge percentage van de tijde
lijke arbeidsongesohiktheicl dat op een 
volledige ongesohiktheid neorkomt, op 
de onderstane pijn en do reeds opgelopen 
morole sohade, zijn de hij rechtstreekse 
dagvaarding gevorderde bcdragen een 
n1.ini1nnn1.. De schade 1noet integendeel, 
onder voorbehoud van een verheging, 
op 750.000 frank worden gesohat "• het 
bestreclon vonnis de aansprakelijkheid 
voor het bedoelde ongeval verdeelt en 
verweerder voroordeelt mn aan eiser 
3.205 frank schadevergeeding te betalen, 
zonder deze veroordeling op enige grond 
te rechtvaarcligen, zonder nit te loggen 
waaron1. geen acht lTtoet worden geslagon 
op de bestancldelon van de schade die 
door eiser hij reohtstreekse dagvaarding 
zowel alsop de terechtzitting provisieneol 
geschat zijn, en zonder althans diens 
rechten in dit opzicht veer te behouden, 

teTwi.il het bestreden vonnis aldus noch 
regelmatig gemotiveerd noch wettelijk 
gerechtvaarcligd is, daar het zich niet 
enclubbelzinnig uitspreekt over eisers 
vorderingen, zoals hij ze bij de aanvang 
van het geding uiteengezet had, daarna 
nador bepaald had, en waarvan hij geen 
afstand had gedaan : 

Overwogende clat uit de processtukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat eiser ten gevolge van het on
geval waardoor hij getroffen werd ver-

voorbehoud dat zij uitdrukkelijk gemaakt 
heeft in verband met een punt van haar eis, 
raadpl. cass., 18 oktober 1965 (ib·id., 1966, 
I, 225). 
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weerder rechtstreeks voor de politie
rechtbank heeft gedagvaard tot betaling 
van een provisie van 50.000 frank wegens 
loonverlies dat niet door de verzekeraar 
inzake arbeidsongevallen is gedekt, onder 
uitdrukkelijk voorbehoud van verhoging 
ofvermindering in de loop van het geding, 
en van het bedrag van 10.000 frank voor 
morele schade, onder hetzelfde voor
behoud; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de aansprakelijkheid voor het ongeval 
tussen eiser en verweerder gelijkmatig 
verdeelt en verweerder veroordeelt om 
aan eiser een bedrag van 3.205 frank te 
betalen; 

Overwegende dat het vonnis weliswaar 
melding maakt van een nota, gevoegd bij 
het dossier dat door eisers raadsman is 
neergolegd, maar dat het geen grond 
aanvoert tot rechtvaardiging van de 
schatting van de door eiser geleden 
sohade ; dat het de r'edenen niet aangeeft 
waarom de bestanddelen van de sohade, 
die door eiser in de rechtstreekse dag
vaarding provisioneel zijn gesohat, niet 
in aanmerking worden genomen noch 
waarom de rechten waarop eiser aan
spraak maakte niet voorbehouden wor
den; 

Overwegende dat het vonnis derhalve 
niet regelmatig met redenen is onikleed 
en artikel 97 van de Grondwet schendt; 

Da.t het middel gegrond is ; 

Op de voorzioning van de verzekerings
maatschappij " Le Phenix Belge ,, bur
gerlijke partij : 

Overwegende dat uit geen enkel proces
stul' waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiseres lmar voorziening 
betekend heeft aan de partijen tegen wie 
ze gericht wordt ; 

Dat deze voorzienu'lg derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van eiseres en veroordeelt haar in 
de kosten ervan ; vernietigt het bestreden 
vonnis, dooh slechts in zover het, recht
doende op · eisers burgerlijke reohtsvorde
ring, verweerder veroordeelt om aan eiser 
.een bedrag van 3.205 frank te betalen; 
beveelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
verwerpt eisers voorziening voor het 
overige ; veroordeelt verweerder en eiser 
elk in de helft van de kosten ; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele rechtbank te Verviers, recht
doende in hoger beroep. 

6 november 1967. - 2e kamer. -
Voorzitte;·, H. van Beirs, voorzitter. -
VerslaggeveT, H. de Waersegger. - Ge
lijkluidende conclusie, H. Charles, advo
caat-generaal. 

2° KAMER. - 6 november 1967. 

l 0 REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.-
0VERSPEL EN ONDERROUD VAN BIJZIT. 
- 0VERSPEL. - BESLISSING VOLGENS 
WELKE DE VASTSTELLINGEN RET KA· 

RAKTER VAN ONTDEKKING OP RETER· 
DAAD VAN RET WANBEDRIJF NIET 
AANTONEN, DOOR GEWIORTIGE, BE· 
PAALDE EN MET ELKAAR OVEREEN· 
STEMMENDE VERJVIOEDENS OPLEVEREN. 
- 0NDUBBELZINNIGE EN NIET TEGEN · 
STRIJDIGE BESLISSING. 

2° OVERS PEL EN ONDERHOUD VAN 
BIJZIT. - OV'ERSPEL EN l\'I:EDEPLICR· 
TIGREID VAN OVERSPEL. - BEWIJS. 

l 0 Is niet aangetast doo;· dubbelzinnigheid 
en stTijdigheicl de beslissing volgens 
wellce de vaststellingen van het p;·oces
ve?"baal met betTekking tot een wanbecl;·ijf 
vctn overspel gewichtige, bepaalcle en met 
elkaa;· ove;·eenstemmencle ve;·moeclens op
levm·en, waa;·uit het bew~fs van dit wan
beclTij f voo;·tvloeit, cloch het kamkte;· van 
de ontclelcking op hetenlaacl van clit wan
bed;·~if op het ogenblilc dat zij geclaan 
zijn niet aanto1'Len (l). 

2° Het wanbeclT~if vcm ove;•spel lmn ten 
ctanzien vctn cle V1'0UW bewezen wonlen 
doo;· alle ;·echtsmiclclelen, onde;· meeT 
cloo1' vm·moeclens. Slechts ten actnzien van 
cle mecleplichtige is het bewijs op bij. 
zoncle;·e wijze doo1' de wet ge;·egelcl (2). 
(Strafwetb.; art. 387 en 388.) 

(BRAGARD, T. F ... ) 

ARRES'l'. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 

(1) en (2) Raadpl. cass., 24 juni 1957 (Bull. 
en PAsrc., 1957, I, 1279) en 13 januari 1964 
(ibid., 1964, I, 509). 
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arrest, op ll april 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 scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doonlat het arrest beslist enerzijds dat 
het dossier een geheel van gewichtige, 
bepaalde en met elkaar overeenstem
menQ_e vermoedens bevat die geen twijfel 
laten omtrent de overspelige betrekkin
gen van eisercs te Heusy op 7 februari 
1966 en anderzijds dat de eerste rechter 
de medebeklaagde terecht heeft vrijge
sproken van de telastlegging van mede
plichtigheid aan overspel, daar het bewijs 
van dit wanbedrijf niet regelmatig tegen 
hem was gelcverd, onder de overweging 
aldus dat de ontdekking op heterdaad 
niet is bewezen, 

te1·wijl de gegevens van de op 7 februari 
1966 gedane vaststelling slechts het be
wijs van een ontdekking op heterdaad 
kunnen opleveren; zodat het arrest aldus 
niet wettelijk met redenen is omkleed 
en zijn beslissing op tegenstrijdige of 
dubbelzinnige gronden heeft gesteund : 

Overwegende dat het wanbedrijf van 
overspel door alle rechtsmiddelen tegen 
de "vrouw kan worden bewezen; dat ten 
aanzien van de medeplichtige de wet 
slechts de bewijzen aanvaardt die zc 
speciaal bepaalt ; 

Overwegende dat de rechter, bij een 
soevereine beoordeling van de hem voor
gelegde feitelijke gegevens, zonder tegen
strijdigheid of dubbelzinnigheid heeft 
k"Lmnen beslissen dat deze gegevens ge
wichtige, bepaalde en met elkaar over
eenstemmende vermoedens opleverden, 
waaruit het bewijs volgde van het wan
bedrijf van overspel door eiseres op 7 fe
bruari 1966 te Heusy gepleegd, en toch 
heeft kcmnen aannemen dat de op die 
datum gedane vaststellingen niet aan
toonden dat, op het ogenblik dat ze heb
ben plaatsgehad, het wan bedrijf op heter
daad werd ontdekt ; 

Overwegende dat het arrest zijn beslis
sing regelmatig met redenen heeft om
kleed; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietighcid 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 burger
lijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiseres geen bijzonder 
middel doet gelden ; 

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

6 november 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitter·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever·, Baron Richard. - Gelijk
h<iclencle conclt<sie, H. Charles, advocaat
gencraal. 

,2e KAMER. - 7 november 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN 
EN -LASTEN. - VooR EEN BEPAALD 
DIENSTJAAR TEN ONREOHTE TOEGE

STANE AFTREK. - SUPPLEMENTAIRE 
OF OOMPLEMENTAIRE AANSLAG DIE 
BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJNEN 
TEN BELOPE VAN DEZE AFTREK KAN 
GEVESTIGD WORDEN OP INKOMSTEN 

VAN DIT DIENSTJAAR. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGA VEN 
EN -LASTEN. - VooR EEN BEPAALD 
DIENSTJAAR TEN ONREOHTE TOEGE

STANE AFTREK. - ADMINISTRATIE ZON
DER RECHT OM HET BED RAG VAN DEZE 

AFTREK OP EEN LATER DIENSTJAAR TE 
VERHALEN. 

1 o W annee1· voor een bepaalcl clienstjaa1· 
becl1•agen ten on1·echte als beclrij fslasten 
aangenomen zijn, kan e1• op cle inkomsten 
van dit clienstjaar binnen de wettelijke 
ter·mijnen, behouclens een clefinitieve be
slissing over een 1·eclamatie, een supple
mentai?·e of complementaire aanslag 
worden gevestigcl ( 1). 

2° Geen wetsbepaling staat de administm
tie toe bed1·agen die ten om·echte als 
bed1·ijjslasten ove?' v1·oege1·e clienstja1·en 
ajget1·okken zijn op een late?' dienstjaar 
te ver·halen (2). 

(1) en (2) Cass., 30 oktober 1962 (Bull. en 
PASIO., 1963, I, 286); 21 juni 1966 (ibid., 1966, 
I, 1357). Raadpl. inzake de inhouding aan 
de bron : cass., 2 juni 1964 (ibid., 1964, I, 
1037). 
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- (Dl!J BODT, T. BELGISCHE STAAT,. 
MINISTER VAN FINANC'IEJN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 december 19?4 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 25, § l, 2°, 26, 29, §§ 1 en 3, 42 en 
44, §§ 1 en 2, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen,, gecoordineerd 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, 

dom·dat, eeTste onde?"deel, het arrest niet 
of dubbelzinnig antwoordt op het middel 
door eiser bij conclusie aangevoerd en 
hierop gesteund dat uit geen enkel ge
geven van het dossier volgt dat de be
twiste terugbetalingen van belasting het
zij betrekking zouden hebben gehad op 
belastingen die normaal verschuldigd wa
ren over de jaren 1955 en 1956 waarvoor 
de administratie ze wilde in aanmerking 
nemen en ze van de bedrijfslasten van 
eiser wilde aftrekken, hetzij gedurende 
een van beide jaren door het ten kohiere 
brengen verwezenlijkt zouden zijn (schen
divg van artikel 97 van de Grondwet), 
aangezien het jaar van de werkelijke 
terugbetaling, in het ene en het andere 
geval, zonder belang is; tweede onde1·deel, 
in de onderstelling dat moet worden aan
genomen dat het arrest heeft beslist dat 
het jaar van de werkelijke terugbetaling 
het in aanmerking te nemen jaar is en 
dat het aldus impliciet maar voldoende 
op voormelde argumentatie heeft geant
woord, dan nog het zulks niet heeft kun
nen doen zonder schending van artikel 29 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen en, bijgevolg, 
van de artikelen 25, 26, 42 en 44, §§ 1 
en 2, van genoemde wetten, aangezien 
deze artikelen ten onrechte ge'inde en 
later terugbetaalde belastingen slechts 
in aanmerking nemen voor het jaar ge
durende hetwelk zij ten onrechte als 
bedrijfslast werden beschouwd, en zulks 
door middel van een wijziging vandevoor 
ditzelfde jaar geheven belastingen of, 
subsidiair, voor het jaar gedurende het
welk de outlasting aan de belastingplich
tige wordt toegekend, hetzij bij een be
slissing van de directeur hetzij door een 
ten kohiere brengen (in geval van inhou
dingen aan de bron), daar de datum van 
de werkelijke terugbetaling in het ene 
en het andere geval zonder belang is : 

Over liet tweede onderdeel : 

Overwegende dat uit de regelmatig bij 
de voorziening gehechte beslissing blijkt 
dat de directeur der belastingen, na te 
hebben vastgesteld dat verscheidene be
lastingen betreffende de jaren 1950, 1953 
en 1954, aan eiser terugbetaald in 1955 
en 1956, van de bruto-inkomsten van 
voorgaande jaren als bedrijfslasten wer
den afgetrokken, van ambtswege de be
drijfslasten, aangenomen voor de jaren 
gedurende welke die terugbetalingen ge
daan werden, met een bedrag gelijk aan 
dit van voormelde terugbetalingen heeft 
verminderd ; 

Overwegende dat wanneer de bedragen 
ten onrechte voor een bepaald dienstjaar 
als bedrijfslasten werden aangenomen, de 
inkomsten van dit dienstjaar binnen de 
wettelijke termijnen, en behoudens een 
definitieve beslissing over een reclamatie, 
het voorwerp mogen zijn van een supple
mentaire of complementaire aanslag; 

Overwegende echter dat geen enkele 
wetsbepaling aan de administratie toe
laat, in strijd met de voorschriften van de 
artikelen 26, 29, 32, 65 en 74 van de ge
coordineerde wetten, bedragen die ten 
onrechte voor voorgaande dienstjaren als 
bedrijfslasten afgetrok;ken werden, op 
een volgend dienstjaar te verhalen; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder het eerste 
onderdeel van het middel te moeten on
derzoeken daar het tot geen ruimere 
cassatie kan aanleiding geven, vernietigt 
het bestreden arrest in zover het beslist 
dat de op de jaren 1950, 1953 en 1954 
betrekking hebbende en terugbetaalde 
belastingen, welke ten onrechte als be
drijfslast afgetrokken werden van de 
bruto-inkomsten van voorgaande dienst
jaren, mogen worden afgetrokken van 
de belastingen die een bedrijfslast uit
maken van de dienstjaren gedurende 
welke de terugbetalingen gedaan werden; 
beveelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

7 november 1967. - 2e kamer. -
Voo1'zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'slaggeve1', 
H. Legros. - Gel~jkluidende conclusie, 
H. Ganshof van der Meersch, · eerste ad
vocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. J. de 
Longueville (van de balie bij het Hof 
van beroep te Brussel) en Van Leynseele. 
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2e KAMER. - 7 november 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MoBILIENBELASTING. -:-- AANWENDING 
VAN EEN KAJ:'ITAAL.- VEREISTE VOOR
WAARDE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MoBILIENBELASTING. - !NTERESTEN 
OP DE PRIJS VAN KOOPW AREN DIE 
BINNEN DRIE MAANDEN DOOR MIDDEL 
VAN GEACCEPTEERDE WISSELS BETAAL
BAAR ZIJN. - INTERESTEN DIE NIET 
VOORTKOMEN UIT DE AANWENDING VAN 
KAJ:'ITALEN. - INTERESTEN DIE NIET 
BELASTBAAR ZIJN IN DE MOBILIEN
BELASTING OP DE INKOMSTEN VAN ROE
RENDE KAPITALEN. 

3° VERKOOP.- OVERRANDIGING VAN 
WISSELS TOT BETALING VAN KOOPWA
REN. - BETALING DIE NIET ONVERE
NIGBAAR IS MET RET VERKOOPCON
TRACT. 

4° VERKOOP.- VEREFFENINGSMODA
LITEIT VAN DE BETALING DER VER
KOCRTE KOOPWAREN. - V ASTSTELLING 
DAT DEZE MODALITEIT EEN WIJZE VAN 
UITVOERING VAN RET VERKOOPCON
TRACT IS. - SOEVEREINE VASTSTEL
LING VAN DE FEITENRECRTER. 

1° H et aanwenclen van een kapitaal is 
een nooclzakelijke voorwaanle om het in
komen in cle mobiliiinbelasting te cloen 
vallen (1). (Gecoiirdineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 
art. 14, § l.) 

2° De interesten op de p1·ijs van koorxwa1·en 
clie binnen clt·ie maanclen door miclclel 
van geaccepteenle wissels betaalbam· zijn 
en clie niet voo1·tkomen ttit de aanwencling 
van kapitalen, zijn in cle mobiliiinbelas
ting niet belastbam·. (Gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, art. 14, § l.) 

3° Een overhancliging van wissels tot beta
ling van koopwat·en is niet onverenigbaa1· 
met het verkoopcontract. 

4° De 1'echte1· stelt soeve1·ein vast dat de 
voor cle betaling van de verkochte koop
wa?·en overeengekomen veretfeningsmo
daliteit in werkelijkheid een w1jze van 
uitvoet·ing van het verkoopcontnwt is. 

(1) Cass., 3 november Hl30 (Bull. en PAsrc., 
1930, I, 350). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCRAJ:' « ETERNIT », 
T. BELGISCRE STAAT, MINISTER VAN 
FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 oktober 1964 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 14 van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoiirdi
neerd bij besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, 1134, 1147, 1153, 1189, 1190, 
1191, 1892, 1905 en 1907 van het Burger
lijk Wetboek, 

cloonlat het bestreden arrest, zonder 
acht te slaan op de conclusie waarbij 
eiseres deed gelden dat de interest, bij 
overeenkomst bedongen ten laste van 
klanten die in aanmerking kwamen voor 
een betalingskrediet, tot de categorie 
van inkomsten behoorde als bed.oeld bij 
artikel 14, § 1, van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen en moest worden beschouwd. als 
een inkomen dat reeds aangeslagen was 
in de zin van artikel 52 van de gecoiirdi
neerde wetten, en na te hebben vast
gesteld dat eiseres haar klanten de keus 
liet tussen twee wijzen van betaling, 
hetzij betaling binnen vijftien dagen na 
de datum van de factuur tegen een dis
canto van een procent, hetzij betaling 
binnen drie maanden door middel van ge
accepteerde wissels mits een rentevoet 
gelijk aan de discontovoet van de Na
tionals Bank, vermeerderd met 0,25 pro
cent, beslist dat in het tweede geval die 
interest niet belwort tot de categoric van 
inkomsten bedoeld in artikel 14 van de 
gecoiirdineerde wetten en dat artikel 52 
van de voornoemde wetten daarop niet 
van toepassing is, op grond dat de aan de 
klanten toegestane betalingswijze een 
mod.aliteit van uitvoering van de koop
contracten is, dat de aangeslagen interest 
niet nit de door eiseres geplaatste kapi
talen voortkomt en aileen kapitaalbe
legging een roerend inkomen kan opbren
gen, dat hij evenmin voortkomt uit geld 
dat de klanten hebben geleend, dat 
eiseres zich tegen de binnen een ter
mijn van drie maanden betalende klan
ten een schadevergoeding heeft willen 
voorbehouden, dat het akkoord van de 
partijen dienaangaande, aan de interest, 
verschuldigd wegens vertraging in de 
uitvoering van de koopcontracten, het 
karakter van schadevergoed.ing niet ont-
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neemt, dat de aangeslagen interest kan 
worden vergeleken met een wettelijke 
interest verschuldigd als schadevergoe
ding wegens vertraging in de uitvoering 
van verbintenissen (artikel 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek) en een kapitaal
belegging voor de uitlener een overgave 
van geld meebrengt, wat hier niet het 
geval is, 

tet·wijl, 1° het bestreden arrest het feit 
heeft miskend dat, door met haar klan ten 
overeen te komen dat zij zich naar keuze 
door een contante betaling in geld of 
door een rentedragende wissel zouden 
kunnen bevrijden van hun schnld, eiseres 
en haar klanten een alternatieve verbin
tenis hebben aangegaan en dat de schnl
denaar door een zodanige wissel aan 
eiseres te overhandigen zijn verbintenis 
uitvoerde (schending van de artike
len 1134, 1189, 1190 en 1191 van het 
Burgerlijk Wetboek); 2° die interest, die 
<< een van de twee beloofde zaken » is, 
niet kan worden gelijkgesteld met een 
verzuimsinterest waarbij wordt onder
steld dat de schnldenaar zijn verbinte
nis niet heeft uitgevoerd (schending van 
de artikelen 1147, 1153 en 1191 van het 
Burgerlijk Wetboek); 3° door tegelijker
tijd te verklaren dat enerzijds de over
gave van rentedragende wissels een moda
liteit van nitvoering van de koopcontrac
ten was en dat anderzijds diezelfde inte
rest het karakter vertoont van een scha
devergoeding wegens vertraging in de 
uitvoering van de koopcontracten, het 
bestreden arrest een fundamentele tegen
strijdigheid in de motivering bevat, wat 
gelijkstaat met niet-motivering (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) ; 
40 de toepassing van artikel 14 van de 
gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen niet verbonden is 
aan de voorwaarde dat de rentegevende 
schuldvordering voortvloeit nit een « ka
pitaalsbelegging » (schending van arti
kel 14 voornoemd); 5° in de verbrnik
lening «de overgave van de zaak » niet 
moet slaan op de zaak zelf, maar het 
voldoende is, zoals hier, dat de lener in 
het bezit is van de geleende zaak, onge
acht de vorm van deze inbezitsteiling 
(schending van de artikelen 1892, 1905 
en 1907 van het Burgerlijk Wetboek); 
60 bovendien deze overweging niet ter
zake dient, daar artikel 14, § 1, 3°, b, 
van de gecoiirdineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen toepasselijk is 
op de inkomsten van aile schnldvorde
ringen en niet aileen op de inkomsten 
van leningen (schending van het ge
noemde artikel14); 7° in de ondersteiling 

0ABSATIE, 1968. - 12 

dat artikel 14 van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen op beperkende wijze moet worden 
uitgelegd, zoals het hof van beroep heeft 
gedaan, deze beperkende nitlegging aileen 
op schnldvorderingen ten laste van Bel
gische vennootschappen op aandelen toe
passelijk zon zijn en niet op schuldvor
deringen ten laste van andere personen 
en het hof van beroep, dat niet duidelijk 
heeft gezegd, zoals eiseres bij conclusie 
verzocht, welke de betwiste inkomsten 
van elk van die twee categorieiin waren, 
zijn beslissing niet met redenen heeft 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Over het vierde en het zesde onder
dee! : 

Overwegende dat de belasting op de 
inkomsten nit roerend kapitaal volgens 
lid 1, § 1, van artikel 14 van de gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen van toepassing is op alle 
« opbrengsten van aangewende kapita
len » ; dat de aanwending van een kapi
taal een nodige voorwaarde is om het 
inkomen in de mobilienbelasting te doen 
vallen; 

Overwegende dat de interest op de 
prijs van koopwaren die binnen drie 
maanden aan eiseres zijn betaald door 
middel van geaccepteerde wissels niet 
voortkomt nit de aanwending van kapi
talen en dus niet in de mobiliiinbelasting 
valt; 

Overwegende dat het arrest, dat de 
toepassing afwijst van de mobiliiinbelas
ting op de bedoelde interest op grond 
van artikel 14, § 1, 3°, b, van de gecoiir
dineerde wetten, en dat beslist dat die 
interest een inkomen is dat de naamloze 
vennootschap heeft verkregen door haar 
bedrijfsactiviteit, en derhalve in de be
drijfsbelasting valt, zijn beslissing wette
lijk gerechtvaardigd heeft en passend 
antwoordt op het verweer dat eiseres bij 
conclusie heeft voorgedragen ; 

Dat die onderdelen van het middel 
niet kunnen aangenomen worden ; 

Over het vijfde onderdeel : 

Overwegende dat eiseres in dit onder
dee! voorhoudt dat met betrekking tot 
het zakelijk karakter van het leningcon. 
tract het overhandigen van wissels gelijk
staat met bet overhandigen van fondsen 
zodat de leners in het bezit zijn gesteld 
van de geleende zaak en het hof van 
beroep derhalve ten onrechte beslist heeft 
dat ten deze geen overhandiging van 
fondsen plaatshad ; 
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Maar overwegende dat het overhandi
gen van wissels niet onverenigbaar is met 
het behoud van het verkoopcontract en 
dat het hof van beroep dienaangaande 
soeverein vaststelt dat de betalingsmoge
lijkheden die aan de klanten toegestaan 
zijn, tot regeling van de facturen, eigen
lijk een wijze van uitvoering uitmaken 
van de verkoopcontracten; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan worden aangenomen ; 

Over het zevende onderdeel : 

Overwegende dat dit onderdeel van 
het middel aan het arrest verwijt niet 
te hebben geantwoord op de conclusie 
waarbij eiseres deed gelden dat zo de 
beperkende uitlegging client aangenomen 
te worden die het arrest aan artikel 14, 
§ 1, 3°, b, van de gecoordineerde wetten 
heeft gegeven, het arrest nietten.tin_ 1noest 
aangeven op welke van de betwiste in
kon>sten van elk van de twee categorieen 
van schuldvorderingen, hetzij ten laste 
van Belgische vmmootschappen op aan
delen, hetzij ten laste van andere per
sonen, deze wetsbepaling van toepassing 
was· 

0-;erwegende dat nu het arrest beslist 
heeft dat artikol 14, § l, 3°, b, van de 
gecoordineerde wetten in geen geval bier 
toepassing kon vinden, het onderscheid 
tussen schuldvorderingen ten laste van 
Belgische vennootschappen op aandelen 
en schuld vorderingen ten laste van andere 
personen zonder belang werd en het niet 
meer verplicht was het verweer door 
eiseres bij conclusie voorgedragen te 
beantwoorden; 

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

Over de eerste drie onderdelen : 

Overwegende dat deze onderdelen van 
het middel kritiek oefenen op het motief 
van het arrest waarbij de bedoelde inte
rest vergeleken wordt met de wettelijke 
interest verschuldigd als schadevergoe
ding wegens vertraging in de uitvoering 
van verbintenissen; 

Overwegende dat dit ten overvloede 
gegeven motief, zelfs indien het verkeerd 
is, geen cassatie kari meebrengen, daar de 
bestreden beslissing door andere gronden 
wettelijk heeft verantwoord dat de be
doelde interest niet in de mobilienbelas
ting valt op grond van artikel 14, § 1, 
3o, b, van de gecoordineerde wetten, 
maar in de bedrijfsbelasting valt ; 

Dat de eerste drie onderdelen van het 
middel niet ontvankelijk zijn wegens het 
ontbreken van belang; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 14, § l 
(inzonderheid 3°, b), 18 en 52 (inzonder
heid § 2, b) van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 

doorclnt het bestreden arrest beslist 
dat de aanvullende leningen door eiseres 
aan de leden van haar personeel toege
staan, schuldvorderingen met bedrijfs
karakter zijn, waarvan de interest dan 
ook niet onder toepassing valt van de 
artikelen 14, § 1, 3°, b, en 52 van de ge
coordineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, maar wel in de be
drijfsbelasting valt, op grand dat alles 
wat eiseres ontvangt buiten het kapitaal 
waarop werd ingeschreven eon baat van 
haar bedrijfsactiviteit is, 

tenuijl de woorden « schuldvorderingen 
en deposito's met bedrijfskarakter ,, zo
als eiseres bij conclusie stelde, alleen 
slaan op schuldvorderingen en deposito's 
die interest opbrengen ten voordele van 
hen wier bedrijf erin bestaat lrrediet te 
verlenen en geld in deposito te nemen : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat eiseres « een 
kapitalenvennootschap is oDder naam
loze vorm, uitsluitend gericht op het 
voeren van een lucratieve bedrijvigheid >>, 
en na te hebben gewezen op het feit dat 
al wat dergelijke vennootschap verkrijgt, 
buiten het onderschreven kapitaal, baten 
uitmaakt van haar bedrijfsactiviteit, ver
klaart dat de interesten door eiseres ver
lrregen ingevolge de door haar aan haar 
personeelsleden toegekende aanvullende 
leningen, hoewel ingegeven door be
schouwingen van sociale aard, niettemin 
het product zijn van schuldvorderingen 
die een bedrijfskarakter vertonen ; 

Dat het arrest aldus wettelijk heeft 
beslist dat de bedoelde interest behoort 
tot de inkomsten die voor artikel 52 van 
de gecoordineerde wetten niet in aan
merking komen krachtens § 2, b, van 
dit artikel en niet kunnen worden be
schouwd als reeds aangeslagen inkom
sten; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

7 november 1967. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. de Waersegger. - Gelijlcluidende con-
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clusie, H. Ganshof van der Meersch, 
eerste advocaat-generaal. - Pleiters, 
HH. Ansiaux en Van Leynseele. 

2e KAMER. -7 november 1967. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN.- MONDELING EN CON
TRADIOTOIR KARAKTER VAN HET ONDER
ZOEK TER TERECHTZITTING. - 0PEN
BAAR MINISTERIE DAT TER TERECHT
ZITTING KENNIS GEEFT VAN HET BE
STAAN VAN NIEUWE VERVOLGINGEN 
TEGEN DE BEKLAAGDE EN VAN VER
KLARINGEN VAN DEZE BEKLAAGDE, 
INGEWONNEN TER GELEGENHEID VAN 
DIE VERVOLGINGEN, ZONDER OVER
LEGGING VAN STUKKEN OF BE SCHEID EN 
DIENAANGAANDE. - BEKLAAGDE DIE 
HET RECHT HEEFT GEHAD TE ANT
WOORDEN OP DE BEWERINGEN VAN 
RET OPENBAAR l\UNISTERIE. - GEEN 
SCHENDING VAN HET CONTRADICTOIR 
KARAKTER VAN DE DEBATTEN. 

H et contradictoi?' karakte?' van de de batten 
wordt niet geschonden wanneer, nadat 
het openbaar ministerie te1· te1·echtzitting 
kennis heeft gegeven van het bestaan 
van nieuwe ve1·volgingen tegen de be
klaagde en van ve1·klaringen van deze 
beklaagde, ingewonnen te1· gelegenheid 
van deze ve1·volgingen, zonde1· evenwel 
dienaangaande stulcken of bescheiden 
neer te leggen, de beklaagde het recht 
heeft gehad te antwoonlen op deze bewe
?'ingen (1). 

(VAN DER MEYNSBRUGGE.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, lid 2, van het 
decreet van 20 juli 1831 op de drukpers, 

(1) Raadpl. cass., 28 mei 1962 (Bull. en 
PASIC., 1962, I, 1091); 26 november 1962 
(ibid., 1963, I, 395); 13 april 1964 (ibid., 
1954, I, 852); 25 januari 1955 (ibid., 1955, I, 

153, 190 van het Wetboek van straf
vordering en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat de correctionele rechtbank, met 
verzwaring va11 de tegen eiser uitgespro
ken veroordelingen, hem wegens de te 
zijnen laste gelegde misdrijven tot ver
scheidene straffen veroordeeld heeft, zon
der te zeggen dat zij om tot haar over
tuiging te komen bij het beoordelen van 
de aan eiser opgelegde straffen, geen reke
ning hield met de tegen eiser reeds be
gonnen vervolging wegens feiten van 
latere datum dan die waarvoor hij zich 
v66r de rechtbank moest verantwoorden, 
met de 11fgelegde verklaringen, noch met 
de ter gelegenheid van deze vervolging 
verzamelde gegevens, waarvan het open
baar ministerie op de terechtzitting van 
12 november 1966 eenzijdig aan de rech
ters in hoger beroep kennis had gegeven, 

terwijl eiser, en evenmin zijn raadsman, 
kennis konden dragen van het dossier 
dat ter gelegenheid van deze nieuwe ver
volging werd geopend en bijgevolg de 
aldus tegen eiser ingebrachte gegevens 
niet konden bespreken of bestrijden, 
waaruit volgt dat door deze gegevens 
niet uit het debat uit te sluiten, het be
streden vonnis dat de door de eerste 
rechter uitgesproken veroordelingen ver
zwaart, gewezen is zonder met eisers 
recht van verdediging rekening te hou
den, het bedoelde vonnis op zijn minst 
in het onzekere laat of de rechtbank al 
dan niet acht heeft geslagen op de gege
vens die het openbaar ministerie op de 
terechtzitting van 12 november 1966 
heeft doen gelden zonder dat beldaagde 
die kon bespreken en bestrijden, zodat 
het Hof onmogelijk zijn toezicht kan 
uitoefenen op de wettelijkheid van de 
tegen eiser uitgesproken veroordelingen : 

Overwegende dat, zoals het middel 
stelt, het openbaar ministerie weliswaar 
op de terechtzitting van 12 november 
1966 van de correctionele rechtbank aan 
de rechters in hoger beroep kennis heeft 
gegeven van de nieuwe vervolging tegen 
eiser en van diens verklaringen ter gele
genheid van die vervolging, doch dat uit 
geen enkel processtuk blijkt dat het 
openbaar ministerie het dossier betref
fende deze vervolging heeft voorgelegd 
of enigerlei stukken of bescheiden dien
aangaande heeft ingeroepen ; 

507); 4 januari 1955 (Bull. en PAsiC., 1966, I, 
584) en de noot getekend W. G.; verg. cass., 
21 februari 1957 (A?T. cass., 1957, blz. 792). 
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Overwegende enerzijds dat eiser de 
gelegenheid heeft gehad om op de stel
lingen van het openbaar ministerie te 
antwoorden en blijkens de processtukken 
er werkelijk heeft op geantwoord, name
lijk door het neerleggen van een conclu
sie ; rlat bijgevolg geen afbreuk werd ge
daan aan de mondelinge behandeling op 
tegenspraak; . 

Overwegende anderzijds dat, om de 
straffen, uitgesproken wegens de telast
Ieggingen 0 en D samen en wegeiJS de 
telastlegging E, te verzwaren onder be
vestiging van straffen uitgesproken we
gens de telastleggingen A en B, het von
nis erop wijst dat de straffen die de eerste 
rechter wegens deze telastleggingen 0, 
D en E heeft opgelegd, niet in verhouding 
zijn tot de zwaarte van de gepleegde 
1nisdrijven of tot de vereisten van de 
open bare veiligheid ; 

Dat de rechter in hoger beroep aldus 
duidelijk maakt dat hij, bij het toemeten 
van de straf die hij acht te moeten uit
spreken, slechts acht slaat op de gege
vens van de zaak, zoals die uit de in het 
debat gebrachte processtukken blijken ; 

Dat hij aldus noodzakelijk elke om
standigheid uitsluit die vreemd is aan 
de feiten waarvan de kennisneming hem 
binnen de perken van het hoger beroep 
was opgedragen ; 

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

7 november 1967. - 2e kamer. -
Voor·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Ver·slaggeve?·, H. de Waersegger. - Ge
lijlcluidende conclttsie, H. Charles, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Faures. 

1 e KA.MER. - 9 november 1967. 

1° VOORZIENING IN OASSATIE. -
GROND VAN NJET-ONTVANKELJJKREJD. 
- EURGERLJJKE ZAKEN. - GROND 
VAN NJET-ONTVANKELJJKREJD OPGE
WORPEN DOOR RET OPENBAAR MJNIS
TERIE. - EETEKENING. 

(1) Cass., 13 januari 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
biz. 577). 

(2) Cass., 3 december 1965 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 434). 

(3) Cass., 1 april 1955 (An·. Ve1·br., 1955, 
biz. 662). 

2° VOORZIENING IN OASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM EEN OASSATIE
BEROEP IN TE STELLEN. - EURGER
LIJKE ZAKEN.- ARBEIDSONGEVA;L.
EESLISSING W AARBIJ ZONDER KOSTEN 
BUITEN DE ZAAK WORDT GESTELD RET 
BEDRIJFSROOFD DAT MET EEN ERKEND 
VERZEKERAAR GEO ONTRAOTEERD 
REEFT. - 0ASSATIEBEROEP VAN RET 
BEDRIJFSROOFD.- 0NONTVANKELIJK
REID. 

3° ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL 
OVERKOJ\'illN OP DE WEG NAAR EN VAN 
RET WERK. - WEG NAAR EN VAN RET 
WERK. - BEGRIP. 

4° OASSATIE.- OMVANG.- BURGER
LIJKE ZAKEN. - BESORIKKEND GE
DEELTE NIET ONDERSOREIDEN WAT DE 
OMVANG VAN DE OASSATIE BETREFT.
BEG RIP. 

1° Het openbaa1' rniniste1·ie bij het Hof 
van cassatie dat ambtshalve een g1·ond 
van niet-ontvanlceli)lcheicl opwer·pt tegen 
een cassatievooTziening in bur·gerlijke 
zalcen moet cle advocaten van de partijen 
hier·van voomf Jcennis geven bij een teT 
post aangetelcende bJ'ief ( 1). (Wet van 
25 februari 1925, art. 17te?'.) 

2° Het bedTijjshoofd dat door· het slachtoffer· 
van een ar·beidsongeval is gedagvaar·d 
tot ver·goeding van de uit het ongeval 
vom·tspTuitende schade is niet ontvanke
lijlc, wegens het ontb1·elcen van belang, 
om een cassatiebeToep 'in te stellen tegen 
de beslissing tvaaT bij hij zondeT lcosten 
buiten de zaalc wor·dt gesteld, omdat hij 
met een er·lcend veTzekeTaa1' gecontTac
teeTd lwe ft ( 2) . 

30 Ond61' << weg naaT en van het weTlc », 
bed oeld in ar·tilce l 1 van de besluitwet 
van 18 clecembe1· 1946, woTdt veTstaan 
de nor·male weg die cle weTkneme1· moet 
afleggen om zich van zijn V6Tblijf of 
van de plaats waar· h~j gaat eten naaT 
de plaats waar h~j zijn weTlc veTTicht 
te begeven, en omgelceerd, of nog om 
zich naa1· de plaats te begeven waa1· de 
lonen wo1·clen uitbetaald, en om er·van 
terug te lcer·en (3). Zo de r·echter de wet
tigheid van de oo1·zalcen van de omweg 
of van de onder·bTelcing van de weg die 
deze laatste niet abnor·maal malcen lean 
aannemen (4), mag hij evenwel het be-

(4) Raadpi. cass., 23 september en 25 no
vember 1966, 20 januari, 12 mei en 15 juni 
1967 (A1'1'. cass., 1967, b!z. 90, 409, 617, 1104 
en 1263). 
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g1·ip zelf van de wegen, welke in a?·ti
kel 1 op bepeTlcende wijze zijn omsch?-e
ven, niet ~•itb1·eiden ( 1). 

4° In bu?•ge1·lijke zaken is, wat de omvang 
van de cassatie bet?'eft, geen beschilclcencl 
gecleelte dat oncle?·scheiden is van het 
cloo1· de vooTziening bestTeden beschik
kend gedeelte, datgene wam·tegen do01' 
geen pa1·tij in het cassatiegecling een ont-
1Jankel~ike voo1·ziening lean woTden inge
stelcl (2). 

(MUTUELLE DER VERENIGDE SYNDICATEN 
EN PERSONENVENNOOTSOHAP MET BE
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « UTIL ll, 
T. EOHTGENOTEN VAN HEOKE-GERALDI.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 14 december 1965 in hoger 
beroep door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel gewezen ; 

I. Wat de voorziening van de tweede 
eiseres betreft : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door het openbaar ministerie opge
worpen en betekend aan de advocaten 
van de betrokken partijen, overeenkom
stig artikel 17te?' van de wet van 25 fe
bruari 1925, die is aangevuld bij de wet 
van 20 juni 1953, artikel 2 : 

Overwegende dat eiseres, gedagvaard 
als werkgever van de getroffene, buiten 
het geding is gesteld zonder kosten, bij 
toepassing van artikel 9 van de gecoor
dineerde wetten betreffende de vergoe
ding der schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen ; 

Dat de voorziening derhalve wegens 
het ontbreken van belang niet ontvanke
lijk is; 

II. Wat de voorziening van de eerste 
eiseres betreft : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319 tot 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grond
wet, 1 van de gecoordineerde wetten 
van 28 september 1931 betreffende de 

(1) Over het punt dat de besluitwet van 
13 december 1945 afwijkt van het gemeen 
recht en in beginsel op beperkende wijz<) moet 
worden uitge1egd, raad}Jl. cass., 2 mei 1963, 

arbeidsongevallen, aangevuld bij arti
kel 1 van de besluitwet van 9 jnni 1945, 
1 en 2 van de besluitwet van 13 december 
1945 betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende nit ongevallen die zich 
op de weg naar of van het werk voor
doen, 

doo1·dat, om aan te nemen dat het onge
val zich heeft voorgedaan in de omstan
digheden bepaald bij de besluitwet van 
1945, dat wil zeggen « op de weg die de 
getroffene moest afieggen om. zich van 
haar verblijf of van de plaats waar zij 
gaat eten naar de plaats waar zij haar 
werk verricht te begeven, en omgekeerd "• 
het bestreden vonnis verklaart « dat het 
van weinig belang is te weten of de ge
troffene terugkeerde van bij haar thuis 
of van bij een winkelier waar zij bood
schappen zou hebben gedaan >> (misschien 
voor haar maaltijd), « vermits het ongeval 
zich, in ell~ geval, heeft voorgedaan ge
dm·ende de normale weg en op een nor
male plaats van de terugweg naar de 
plaats van het werk "• 

te1·wijl het vonnis aldus : ee1·ste oncler
deel, of (schending van alle in het middel 
aangeduide bepalingen met uitzondering 
van de artilmlen van het Burgerlijk Wet
boek) op een uitbreidende en verkeerde 
wijze de woorden « weg naar en van het 
werk >> uitlegt als zijnde niet alleen de 
weg tussen, enerzijds, de plaats van het 
werk en, anderzijds, het verblijf ofwel de 
plaats waar de arbeider gaat eten, maar, 
bovendien, de plaats waar de arbeider 
soms boodschappen doet (die eventueel 
betrekking hebben op zijn voeding) ; 
tweede oncle1·cleel, ofwel (schending van 
artilml 1, lid 2, van de besluitwet van 
13 december 1945) aan de uitdrukking 
« gaan eten >> de foutieve betekenis toe
kent van « levensmiddelen voor zijn 
maaltijd kopen n ; de1·de oncle1·deel, of nog 
(schending van de in de beide vorige 
onderdelen aangeduide bepalingen) ten 
onrechte onderstelt dat, voor het bestaan 
van een arbeidsongeval, enigerlei betrek
king tussen een verplaatsing door de 
arbeider en de noodzaak voor hem naar 
de plaats van het werk terug te keren 
voldoende is ; viercle oncle?·cleel, of ten 
slotte (schending van alle in het middel 
aangeduide bepalingen) niet regelmatig 
met red!'men is omkleed, daar het ondui-

redenen (Bull. en PASIC., 1963, I, 936), en 
18 december 1964, redenen (ibid., 1965, I, 402). 

(2) Oass., 12 oktober 1967, supra, biz. 218, 
en het volgend arrest. 
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delijk antwoordt op de door eiseres bij 
conclusie aangevoerde verweermiddelen 
die deden geld en : 1° dat de getroffene 
« gedurende haar rusttijd van 12 tot 
14 uur » vrij was in haar handel en wan
del, zich op de openbare weg bevond 
en onttrokken was aan de bevelen en 
het toezicht van de werkgever en, dien
tengevolge, niet de arbeidsovereenkomst 
uitvoerde; 2° dat zij geen maaltijd had 
gebruikt noch had kunnen gebruiken 
in de winkel vanwaar zij terugkeerde, 
zodat de rechter de verplichting niet is 
nagekomen om zijn beslissing met rede
nen te omkleden ten aanzien van de door 
de partijen aangevoerde middelen en van 
de rechtsregels die laatstgenoemden in 
de zaak · inroepen : 

Wat de eerste twee onderdelen betreft: 

Overwegende dat, volgens de vast
stellingen van het vcnnis, op de dag van 
het ongeval de dochter van de verweer
ders, bediende in dienst van de vennoot
schap « Util », waarvan de eerste eiseres 
de verzekeraar arbeidsongevallen is, kort 
na het begin van de arbeidsonderbreking 
van 12 tot 14 uur de lokalen van het 
bedrijfshoofd had verlaten « om blijkbaar 
bij een winkelier nit de omgeving nog 
iets te kopen ter aanvulling van haar 
maaltijd die zij van bij haar thuis mee
bracht en gebruikte op het kantoor waar 
zij werkte », dat zij bij het terugkomen 
van die boodschap, rond 12 u. 30, toen 
zij naar de plaats van haar werk terug
keerde, tegenover de lokalen van haar 
werkgever door een auto werd omvergere
clen en geclurencle haar overbrenging naar 
het ziekenhuis overleecl ; 

Dat de rechtbank, onder vernietigi:ng 
van het beroepen vonnis, beslist dat het 
ongeval geen arbeidsongeval is, maar 
een ongeval overkomen op de weg naar 
het werk; 

Dat zij haar beslissing hierop steunt 
« clat het ongeval, overkomen tegenover 
de lokalen van de VClmootschap « Util », 
toen de getroffene naar die lokalen ging, 
zich heeft voorgeclaan op het normaal 
parcours van de weg naar het werk, zoals 
hij wettelijk is omschreven '' en « dat het 
dienaangaancle van weinig belang is te 
weten of de getroffene terugkeercle van 
bij haar thuis of van bij een winkelier 
waar zij booclschappen zou hebben ge
claan voor haar maaltijcl, vermits het 
ongeval zich, in elk geval, heeft voorge
daan gedurende de normale weg en op 
een normale plaats van de terugweg naar 
de plaats van het werk » ; 

Overwegencle clat naar luicl van arti
kel 1 van de besluitwet van 13 december 

1945 als de weg naar en van het werk 
client verstaan de weg die de arbeider 
normaal client af te leggen om zich van 
zijn ver blijf of van de plaats waar hij gaat 
eten naar de plaats waar hij zijn werk 
verricht te begeven en omgekeerd, of 
nog om zich naar de plaats te begeven 
waar de lonen worden uitbetaald en om 
ervan terug te keren ; 

Dat zo de rechter de wettigheid kan 
aann em en van oorzaken van omweg of 
van onderbreking van de weg die deze 
laatste niet abnormaal maken, hij even
wei het begrip zelf van de wegen die in 
lid 2 en 3 van voornoemd artikel 1 op 
beperkende wijze zijn omschreven, niet 
mag uitbreiden; · 

Overwegende dat de rechter dus niet 
wettelijk heeft lnmnen beslissen dat de 
weg door de getroffene afgelegcl tussen 
de winkel waar zij boodschappen, onge
acht welke, had gedaan, en de plaats 
waar zij haar werk verricht, de weg naar 
het werk is; 

Dat dienaangaande het zonder belang 
is dat die winkel gelegen is op de normale 
weg die de getroffene had moeten afleggen 
om naar huis te gaan of ervan terug te 
keren, vermits het vaststaat dat zij zulks 
niet deed, of dat het ongeval zich tegen
over de plaats van haar werk heeft voor
gedaan, vanaf het ogenblik clat de ge
troffene niet een van de wegen aflegde, 
waarvan de risico's door de besluitwet 
zijn beoogd en gedekt ; 

Dat de eerste twee onderdelen van het 
middel gegrond zijn ; 

En overwegende dat, met betrekking 
tot de uitgestrektheid van de cassatie, 
de beslissing van het vonnis, waarbij 
het gedeelte van de alternatieve con
clusie van de verweerders wordt ver
worpen dat ertoe strekte te doen zeggen 
dat het betwiste ongeval een arbeids
ongeval is, geen beschikkend gedeelte 
uitmaakt dat verschilt van het door 'de 
voorzieni:ng bestreden beschikkend ge
deelte; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van tweede eiseres en veroordeelt 
deze tot de kosten ervan ; uitspraak 
doende over de voorziening van eerste 
eiseres : vernietigt het bestreden vonnis, 
behalve in zover het de vennootschap 
cc Util » buiten het geding heeft gesteld, 
het oorspronkelijk hoger beroep en het 
incidenteel beroep ontvankelijk heeft 
verklaard en over de kosten uitspraak 
heeft gedaan ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
gelet op de wet van 20 maart 1948, ver-
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oordeelt eiseres in de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Nijvel, recht
doende in hoger beroep. 

9 november 1967. - 1e kamer. -
Voo1·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1·slaggever, H. Legros.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Demeur en Ansiaux. 

1 e KA.MER. - 9 november 1967. 

1o CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER· 
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL GERIOHT 
TEGEN EEN ARREST WAARBIJ HET 
HOGER BEROEP VAN DE ElSER NIET 
GEGROND WORDT VERKLAARD. 
GROND VAN NIET·ONTVANKELIJKHEID 
WELKE UIT DE ONSPLITSBAARREID VAN 
RET GESCHIL AFLEIDT DAT HET HOGER 
BEROEP NIET ONTVANKELIJK HAD MOE· 
TEN VERKLAARD WORDEN, Ol\'lDAT EEN 
ANDERE PARTIJ Nl'ET IN DE ZAAK IS 
OPGEROEPEN. - 0NSPLITSBAARHEID 
VAN HET GESCHIL NIET AANGEVOERD 
VOOR RET HOF VAN BEROEP NOCH 
VASTGESTELD DOOR DIT HOF. - 0N
SPLITSBAARHEID DIE SLECHTS DOOR 
HET , ONDERZOEK NA.AR FEITELIJKE 
GEGEVEN S ZOU KUNNEN UITGEMAAKT 
WORDEN. - GROND VAN NIET·ONT· 
V ANKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN 
AANGENOMEN. 

2o ARBEIDSONGEV AL. - LIJFRENTE 
VERSCHULDIGD AAN DE ECHTGENOOT 
VAN DE GETROFFENE VAN EEN DODE· 
LIJK ARBEIDSONGEVAL. - SCHADE· 
VERGOEDING AAN DEZE ECHTGENOOT 
VERSCHULDIGD DOOR DE DERDE, DIE 
TEN VOI,LE AANSPRAKELIJK IS VOOR 
HET ONGEVAL, WEGENS HET DERVEN 
VAN HET VOORDEEL DAT HIJ UIT HET 
LOON VAN DE GETROFFENE HAD KUN· 
NEN TREKKEN, ZO DIE 'WAS BLIJVEN 

LEVEN. - VERGOEDING VAN EEN· 
ZELFDE MATERIELE SCHADE. 

3° ARBEIDSONGEV AL. - VERHAAL 
VAN DE VERZEKERAAR ARBEIDSONGE· 
VALLEN TEGEN DE DERDE AANSPRAKE· 
LIJKE. - VERZEKERAAR ARBEIDSON· 
GEVALLEN DIE HET KAPITAAL HEEFT 
GEVESTIGD DAT DE LIJFRENTE VER· 
TEGENWOORDIGT WELKE IS VERSCHUL· 
DIGD AAN DE ECHTGENOOT VAN DE 

GETROFFENE VAN EEN DODELIJK ONGE· 
VAL.- RECHTSVORDERING TOT TERUG· 
BETALING VAN DIT KAPITAAL INGE· 
STELD TEGEN DE DERDE DIE TEN VOLLE 
AANSPRAKELIJK IS VOOR HET ONGEV AL. 
- GRENZEN. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN.- CONCLUSIE MET VERMELDING 
VAN EEN EISEN DE REDENEN, WAAROP 
DEZE EIS STEUNT. - BESLISSING DIE 
ENKEL DEZE EIS TEGENSPREEKT. -
NIET MET REDENEN Ol\iKLEDE BESLIS· 
SING. 

1° Kan niet wonlen aangenomen de g1•ond 
van niet-ontvankelijkheicl clie in bu?·ger
lijke zaken wonlt opgew01·pen tegen een 
miclclel, gericht tegen een a1'1'est, waa1·bij 
het hoge1• be1•oep van cle eise1' niet ge
g1·ond wonlt ve1·klaanl, en afgeleicl hie1·uit 
dat wegens de onsplitsbaa1·heicl van het 
geschil clit hoge1· beroep niet ontvanlcelijlc 
had moeten verlclaard wO?·den omdat een 
ande1·e pa1·tij niet in de zaalc is opge-
1'oepen, wannee1· deze onsplitsbaa1·heid, 
die voo1• het hof van beroep niet aan
gevoe?·d noch enloor we1·d vastgesteld, 
slechts door het onderzoelc naar feitelij lee 
gegevens lean uitgemaalct wo1'den ( 1). 

2° De l~jj1·ente aan de echtgenoot van de 
getro fjene van een clodelijlc a?·beidsonge
val ve1·schuldigd lcmchtens a1·tilcel 4, 2°, 
A, van de gecoo1'dinee1·de wetten bet?'ef
fende de ve1·goecling de1· schade voo1·t· 
sp?'ttitende ttit arbeiclsongevallen en be-
1'elcend op g1'ondslag van 30 t. h. van 
het jaa?"loon van cle getro fjene, eensdeels, 
en de schadeve1·goeding, die aan deze 
echtgenoot ve1·schuldigd is do01· cle de1·de 
die ten valle aanspmlcelijlc is voor het 
ongeval en berelcend WO?'dt op g1·ond
slag van het loon van cle get?·o fjene op 
het ogenblilc van het ongeval, onde1· af
trelc van het gedeelte bestemd voo1• diens 
persoenlijlc oncle1•hmtd en op basis van 
de waa1·schijnlijlce duu1· van zijn winst
gevenclleven, anclm·deels, zijn twee w~jzen 
van ve1·goeding - jorjaitai1· volgens de 
eerste en totaal volgens de tweede -
van eenzelfde materiele schade, met 
name die wellce voo1· de bet?·olclcene 
voo1·tsp1·uit uit het derven van het voo?'· 
deel dat hij no1·maal uit het loon van 

(1) Raadpl. cass., 3 maart 1955 (Bull. en 
PASIC., 1955, I, 729); 3 maart 1960 (ibid., 
1960, I, 768) en 25 september 1967, supm, 
blz. 114. 
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de getrofjene zou get1·okken hebben, in
dien die was blijven leven (1). 

3° De ve1·zekema1· aTbeidsongevallen die 
het kapitaal !weft gevestigd dat de aan 
de eehtgenoot van de get1·o ffene van een 
dodelijk a1•beidsongeval verseh~ddigde 
lij/Tente Ve?'tegenwoordigt, kan binnen 
de grenzen van de sehadeve1·goeding die 
volgens het gemeen 1·eeht tot vergoeding 
van dezelfde mateTiele sehade veTsehul
digd is door cle de1·de, die ten valle aan
sp?·akelijk is vooT het ongeval, tegen 
deze de1·de een reehtsvoTdeTing instellen 
tot te?·ugbetaling van heel het kapitaal 
en niet enkel van het kapitaal dat de
zelfde jaa1·lijkse 1·ente vertegenwoordigt 
en berekencl is met inaehtneming van de 
waa1·sehijnlijke d~t~w van het winstge
vend leven van de getrofjene (2). 

4° Indien de 1·eehter, die kennis neemt van 
een eonelusie waa1·in enkel een loute1·e 
bewering is ve1•vat tot staving van een 
eis, zijn beslissing 1·egelmatig met rede
nen omkleeclt doo1· zieh eTtoe te bepe1·ken 
cleze bewe1·ing tegen te spTeken, geldt 
zulks niet wanneeT de eonelusie de 1'ede
nen vermeldt waaTop, volgens de eon
elusienemende ]JaJ•tij, deze bewe1•ing en 
deze eis ste~men (3). (Grondwet, art. 97.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP <C BELGISOHE 
MAATSOHAPPIJ VAN ALGEMENE VERZE
KERINGEN OP HET LEVEN EN TEGEN 

ONGEVALLEN », T. NAAMLOZE VENNOOT
SOHAP <C ANTWERPSE VERZEKERINGS
J\'[AATSOHAPPLT SECURITAS ».) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 februari 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over de beide middelen, afgeleid, 
het eerste, uit de schending van de arti

kelen 1, 4, inzonderheid 2°, A, zoals het 
is gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 
10 juli 1951, 6, inzonderheid lid 6, zoals 

(1) Cass., 25 mei 1959 (B1tll. en PAsrc., 
1959, I, 968). 

Omtrent het verbod de schadevergoeding 
van het gemeen recht te cumuleren met de 
forfaitaire vergoedingen, toegekend voor een
zelfde schade, raadplege men cass., 6 februari 
1967 (A1'1'. cass., 1967, blz. 704) en 23 oktober 
1967, supm, blz. 277. 

(2) Wat betreft de voorwaarden tot uit
oefening van het persoonlijk recht van het 

het is gewijzigd bij artikel 6 van dezelfde 
wet, 19, inzonderheid leden 3, zowel in 
de vroegere redactie ervan als in die 
van het enige artikel van de wet van 
ll juni 1964, 4, zoals het is gewijzigd 
bij artikel 10, 1°, van de wet van 10 juli 
1951, 7, 8 en 9, welk lid 9 is aangevuld 
bij artikel 3 van de wet van 16 maart 
1954, van de bij koninklijk besluit van 
28 september 1931 gecoordineerde wet
ten betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
1 van de besluitwet van 13 december 
1945 betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit ongevallen die zich 
op de weg naar of van het werk voordoen, 
verlengd bij artikel 12 van de wet van 
10 juli 1951, 1 en 22 van de wet van 
ll juni 1874 op de verzekeringen, 1134, 
1135, 1236, 1249 tot 1252, 1382, 1383 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat, aangezien het vaststaat, voor
eerst, dat de verzekerde van verweerster 
ten volle aansprakelijk is voor het ongeval 
dat zich op 12 september 1961 op de weg 
naar of van het werk heeft voorgedaan 
en waarbij Mevrouw Madeleine Henne
quin werd gedood, vervolgens, dat het 
totaal materieel nadeel geleden door de 
echtgenoot van de getroffene en geschat 
overeenkomstig het gemeen recht, reke
ning houdend met een winstgevende 
levensduur van de overledene, bedra
gende vijf jaar, 619.565 frank beloopt, 
bovendien, dat eiseres, als verzekeraar 
arbeidsongevallen, aan de echtgenoot van 
de getroffene, overeenkomstig de wets
bepali:ngen betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende nit arbeidson
gevallen, een jaarlijkse lijfrente van 
36.000 frank moet uitkeren, waarvan 
het gevestigde kapitaal 341.852 frank 
beloopt, ten slotte, dat de waarschijn
lijke levensduur van de getroffene twaalf 
jaar bedraagt, het bestreden arrest, bij 
bevestigin.g van het beroepen vonnis, 

bedrijfshoofd of van de verzekeraar arbeids
ongevallen om in naam en in de plaats van 
de getroffene op te treden, raadplege men 
cass., 21 februari 1967 (An·. cass., 1967, 
blz. 784). 

(3) Cass., 15 december 1966 (A1'1'. cass., 
1967, blz. 488); 22 september 1967, wpm, 
blz. 111. 

Omtrent het feit dat de gemeenschappelijke 
verzekering tegen ongevallen hetzij een ver
zekering van sommen hetzij een indemnitaire 
verzekering is, raadplege men cass., 31 oktober 
1966 (.Arr. cass., 1967, blz. 294). 
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verweerster veroordeelt om aan eiseres 
slechts een hoofdsom van 158.400 frank 
te betalen, die de gekapitaliseerde waarde 
is van de jaarlijkse rente van 36.000 frank 
tijdens de waarschijnlijke dunr van het 
winstgevend leven van de getroffene, 
en, dientengevolge, weigert aan eiseres 
het gevorderde bedrag van 341.852 frank 
toe te kennen, dat de gekapitaliseerde 
waarde van genoemde rente is, op grond 
dat " de indeplaatsstelling krachtens de 
wet betreffende de arbeidsongevallen 
eiseres in hoger beroep (thans eiseres) 
slechts toestaat . . . het wettelijk op 
341.852 frank bepaalde kapitaal te innen, 
doch alleen in zover dit kapitaal de 
krachtens het gemeen recht verschul
digde vergoeding omvat, dit wil zeggen 
158.040 frank, zijnde de gekapitaliseerde 
waarde van een jaarlijkse rente van 
36.000 frank gednrende vijf jaar ... », 

terwijl de lijfrente aan de echtgenoot 
van de getroffene van een dodelijk ar
beidsongeval verschuldigd krachtens ar
tikel 4, 2°, A, van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen e~~ berekend op grondslag van 
30 t. h. van het jaarloon van de getrof
fene en de schadevergoeding aan die 
echtgenoot verschuldigd door de derde 
die ten volle aansprakelijk is voor het 
ongeval of door zijn verzekeraar die zijn 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt 
en berekend op grondslag van het loon 
van de getroffene op het ogenblik van 
het ongeval, onder aftrek van het ge
deelte bestemd voor haar persoonlijk 
onderhoud en op basis van de waar
schijnlijke duur van haar winstgevend 
leven, twee wijzen van vergoeding van 
eenzelfde materieel nadeel uitmaken; ze 
immers tot enig doel hebben, de eerste 
forfaitair en de tweede geheel, het nadeel 
te vergoeden dat voor de echtgenoot van 
de getroffene ontstaat uit het derven van 
het voordeel dat hij normaal uit het loon 
van de getroffene zou getrokken hebben, 
indien zij was blijven leven ; 

terwijl het verbod, gesteld bij artikell9, 
lid 4, van de gecoiirdineerde wetten be
treffende de vergoeding der schade voort
spruitende uit arbeidsongevallen, welk 
lid vervangen is bij artikel 10, 1°, van 
de wet van 10 juli 1951, om de gemeen
rechtelijke schadevergoeding en de for
faitaire vergoedingen te cumuleren, van 
toepassing is in weerwil van de omstan
·digheid dat de schadevergoeding aan de 
getroffene of haar rechtverkrijgenden 
toegekend volgens het gemeen recht 
ivorden berekend op andere grondslagen 

dan de forfaitaire vergoedingen, zodra 
zij bestemd zijn om hetzelfde materieel 
nadeel te vergoeden ; 

te1·wijl de verzekeraar arbeidsongeval
len tegen de aansprakelijke derde of 
tegen de verzekeraar die de bnrgerrechte
lijke aansprakelijkheid dekt zijn verhaal 
kan uitoefenen voor het gedeelte van het 
kapitaal dat overeenstemt met de rente 
uitgekeerd nadat de getroffene de pen
sioengerechtigde leeftijd zou hebben be
reikt, niettegenstaande de omstandigheid 
dat de levensduur na die datum niet in 
aanmerking wordt genomen voor de 
berekening van de schade volgens het 
gemeen recht, waaruit volgt dat het 
arrest de veroordeling van verweerster 
niet wettelijk heeft kunnen beperken 
tot de betaling van het bedrag van 
158.400 frank, dat de gekapitaliseerde 
waarde is van de jaarlijkse rente van 
36.000 frank tijdens de waarschijnlijke 
dunr van het winstgevend leven van de 
getroffene (schending . van alle in het 
middel aangeduide wetsbepalingen) ; 

het tweede, nit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, I en 22 
van de wet van II j1mi 1874 op de ver
zekeringen, ll34, ll35, 1236, 1249 tot 
1251, 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, 

do01·clat, aangezien het vaststaat, voor
eerst, dat de verzekerde van verweerster 
ten volle aansprakelijk is voor het ongeval 
dat zich op 12 september 1961 heeft voor
gedaan en waarbij Mevrouw Madeleine 
Hennequin werd gedood, vervolgens, dat 
het totaal materieel nadeel geleden door 
de echtgenoot van de getroffene en ge
schat overeenkomstig het gemeen recht 
619.565 frank beloopt, ten slotte, dat 
eiseres aan de echtgenoot van de ge
troffene, krachtens een aanvullend ver
zekeringscontract dat de werkgever van 
de getroffene heeft afgesloten, een bedTag 
van 9.863 fr. voor « extralegale begrafe
niskosten »en een bedrag van 600.000 fr., 
zijnde " een extralegaal kapitaal », heeft 
uitgekeerd, het bestreden arrest eiseres, 
die krachtens de wet en bij overeenkomst 
in de rechten van de echtgenoot van de 
getroffene is gesteld, haar rechtsvorde
ring tot terugbetaling van genoemde 
bedragen ontzegt op grond « .. • dat er 
geen indeplaatsstelling krachtens de wet 
bestaat met betrekking tot de aanvul
lende verzekering op grond waarvan uit
sluitend uit hoofde van een overeen
komst een extralegaal k;apitaal en extra
legale begrafeniskosten zijn betaald ... 
dat de vereisten voor een indeplaatsstel
ling bij overeenkomst niet vervuld zijn », 
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terwijl, ee1•ste onaenleel, deze motivering 
geen passend en voldoende antwoord is 
op de regelmatig in naam van eiseres 
voor het hof van beroep genomen con
clusie, waarbij zij deed gelden " dat par
tijen door het afsluiten van de aanvul
lende verzekering onmiskenbaar de be
doeling hebben gehad er een vergoed:i:ngs
karakter aan toe te kennen, dat door de 
rechtspraak inzake vergoedingen ver
schuldigd wegens tijdelijke arbeidsonge
schiktheid reeds is aangenomen; dat 
concluante (thans eiseres) door de beta
ling van deze schadeloosstelling aan de 
rechtverkrijgenden van de getroffene, 
hen, geheel of ten dele, de schade ver
goedde die hun door de voor dit overlijden 
aansprakelijke derde is toegebracht en 
zij derhalve, steeds b:i:nnen de grenzen 
van het gemeen recht, in de rechten moet 
worden gesteld van de getroffene of van 
haar rechtverkrijgenden tegen de aan
sprakelijke derde (artikel 22 van de wet 
van ll juni 1874); dat elke andere nit
legging tot het resultaat zou leiden dat 
de getroffene, desgevallend haar recht
verkrijgenden, tweemaal en zelfs voor 
meer dan het geleden nadeel zouden kern
non worden vergoed, hetgeen kennelijk 
niet de bedoeling is geweest van de par
tijen die de aanvullende verzekering hob
ben afgesloten, zulks te rneer daar die ver
zekering geen betal:i:ng van enige bijpre
mie meebrengt », waaruit volgt dat de 
bestreden besliss:i:ng niet regelmatig met 
redenen is ornkleed, in zover ze de vor
dering van eiseres gestecmd op de inde
plaatsstelling krachtens de wet, zoals 
bepaald bij artikel 22 van de wet van 
ll jcmi 1874, niet gegrond verklaart, 
daar zij niet heeft geantwoord op het 
middel dat eiseres heeft afgeleid uit het 
vergoedingskarakter van de aanvullende 
verzekering afgesloten door de werkgever 
van de getroffene en op de welbepaalde 
elementen - bedoeling van de partijen, 
feit dat geen bijpremie verschuldigd was 
- waaruit zij beweerde genoemd ver
goedingskarakter af te leiden (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest niet ant
woordt op de conclusie van eiseres, 
waarbij zij deed gelden " dat dus a for
tio?·i als vaststaand kan worden be
schouwd dat de indeplaatsstelling. bij 
overeenkomst als bedoeld in artikel 17 
van de algemene voorwaarden van de 
collectieve verzekeringspolis tegen ar
beidsongevallen zich uitstrekt tot de 
vergoedingen uitgekeerd krachtens de 
aanvullende verzekering die een bijlage 
bij de collectieve verzekeringspolis is ll, 

waaruit volgt dat het arrest niet regel
matig met redenen is omkleed, in zover 
het de vordering van eiseres gesteund op 
een indeplaatsstelling bij overeenkomst 
niet gegrond verklaart, daar het niet 
heeft geantwoord op het middel dat 
eiseres uit artikel 17 van de algemene 
voorwaarden van de verzeker:i:ngspolis 
heeft afgeleid (schending van artikel 97 
van de G1;ondwet) ; 

denle ondenleel, de m.otivering van het 
arrest het niet mogelijk maakt vast te 
stellen of de door de werkgever van de 
getroffene afgesloten aanvullende verze
kering de risico's dekte voor een vooraf 
bepaald bedrag ongeacht de werkelijk 
geleden schade, dan wel of ze, al was 
het maar gedeeltelijk, de werkelijk gele
den schade dekte, en een dergelijk onder
scheid noodzakelijk is om te beoordelen 
of de indeplaatsstelling krachtens de 
wet of bij overeenkornst waarop eiseres 
zich beriep al dan niet gegrond is, zodat 
de toetsing van de wettelijkheid van het 
beschikkende gedeelte van het arrest, ten 
aanzien van alle in het middel aangeduide 
wetsbepalingen, onmogelijk blijkt (schen
ding van alle in het middel aangeduide 
wetsbepalingen) : 

Over de grand van niet-ontvankelijlr
heid door verweerster opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat de rechtsvordering 
van eiseres en die van de rechtverkrij
genden van de getroffene zijn samenge
voegd en dat uitspraak is gedaan bij een
zelfde vonnis gewezen ten aanzien van 
alle partijen, dat aangezien de beslissing 
over een van de rechtsvorderingen de 
beslissing over de andere rechtsvordering 
moet beinvloeden en aangezien verweer
ster niet kan worden veroordeeld mn 
voor de materiele schade ontstaan uit 
het derven van de ]on en van de getroffene 
meer te betalen dan de vergoeding waar
op de rechtverkrijgenden bij toepassing 
van de regels van het gmneen recht aan
spraak konden maken, de betwisting 
over de toekenning en de verdeling van 
die vergoeding tussen de rechtverkrijgen
den en de in hun rechten gestelde eiseres 
een onsplitsbaar geschil heeft opgeleverd 
en dat, derhalve, het hager beroep van 
eiseres tegen verweerster aileen, zonder 
de rechtverkrijgenden van de getroffene 
in de zaak te roepen, niet ontvankelijk 
was, hetgeen het hof van beroep ambts
halve had moeten opwerpen, zodat eiseres 
de wijziging van het beroepen vonnis 
over het huidige geschilpunt niet kon 
bekomen; 

Overwegende dat uit de door verweer- -
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ster aan het hof van beroep voorgelegde 
conclusie volgt dat zij voor dit laatste 
aileen de gegrondheid van het hager 
beroep van eiseres heeft betwist ; 

Overwegende dat, zo de eerste rechter 
weliswaar, bij hetzelfde vonnis, beide 
rechtsvorderingen wegens hun san<en
hang samengevoegd en erover uitspraak 
gedaan heeft, hij niet heeft vastgesteld 
dat er tussen aile partijen een gemeen
schappelijk de bat had plaatsgehad; dat 
uit de aan het hof voorgelegde proces
stuldmn volgt dat de rechtsvorderingen 
afzonderlijk tegen verweerster zijn inge
steld en dat deze laatste, voor de eerste 
rechter, afzonderlijk heeft geconcludeerd 
tegen elk van de eisende partijen, die niet 
tegen elkaar hebben geconcludeerd; 

Overwegende dat ten deze de eventuele 
onsplitsbaarheid van geheel of een ge
deelte van het door het beroepen vonms 
beslechte geding, die niet voor het hof 
van beroep werd aangevoerd noch door 
dit hof werd vastgesteld, de verificatie 
van feitelijke gegevens onderstelt ; 

Dat verweerster ze niet voor het Hof 
kan inroepen om te beweren dat het hager 
beroep van eiseres tegen haar aileen, 
zonder de rechtverkrijgenden van de 
getroffene, medeeisers voor de eerste 
rechter, in het geding te betrekken, niet
ontvankelijk had moeten worden ver
klaard; 

Dat de grand van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden aangenomen ; 

W at het eerste middel betreft : 

Overwegende dat de rechtsvordering 
krachtens indeplaatssteiling van de ver
zekeraar arbeidsongevailen, die vooraf 
de forfaitaire vergoedingen heeft betaald 
welke bij de gecoi:irdineerde wetten be
treffende de vergoeding der schade voort
spruitende uit arbeidsongevailen bepaald 
zijn, bedragen tot voorwerp heeft welke 
de aansprakelijke derde, volgens het 
gemeen recht, aan de getroffene of aan 
haar rechtverkrijgenden verschuldigd is 
tot vergoeding van de door het ongeval 
veroorzaakte rnateriele schade ; 

Dat de lijfrente aan de echtgenoot van 
de getroffene van een dodelijk arbeids
ongeval verschuldigd krachtens artikel 4, 
2°, A, van de voormelde gecoi:irdineerde 
wetten en berekend op grondslag van 
30 t. h. van het jaarloon van de getrof
fene, en de schadevergoeding aan die 
echtgenoot verschuldigd door de derde 
die ten voile aansprakelijk is voor het 
ongeval of door zijn verzekeraar die zijn 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt 
en berekend op grondslag van het loon 

op het ogenblik van het ongeval, onder 
aftrek van het gedeelte bestemd voor 
het persoonlijk onderhoud van de ge
troffene en op basis van de waarschijn
lijke duur van haar winstgevend leven, 
twee wijzen van vergoeding van een 
zelfde materieel nadeel uitmaken ; dat 
ze immers tot enig doel hebben, de eerste 
forfaitair en de tweede werkelijk, het 
nadeel te vergoeden dat voor de betrok
kene ontstaat uit het derven van het 
voordeel dat hij normaal uit het loon 
van de getroffene zou getrokken hebben, 
indien die was blijven leven ; 

Dat dientengevolge de in de plaats 
gestelde verzekeraar arbeidsongevallen, 
binnen de grenzen van de schadevergoe
ding die de aansprakelijke derde volgens 
het gemeen recht verschuldigd is tot 
vergoeding van dezelfde rnateriele schade, 
zijn verhaal kan uitoefenen tot terug
betaling van het gehele gevestigde kapi
taal van de lijfrente en niet aileen van 
het gevestigde kapitaal van dezelfde 
jaarlijkse rente, dat met inachtneming 
van de waarschijnlijke duur van het 
Vl>instgevend leven van de getroffene is 
berekend; 

Dat· de rechter, door er anders over 
te beslissen, de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen heeft geschonden; 

Dat het middel gegrond is; 

Wat het tweede middel betreft 

Over het eerste en tweede onderdeel : 

Overwegende dat het arrest de aan
spraken van eiseres verwerpt zonder op 
passende wijze te antwoorden op de 
middelen die zij heeft afgeleid zowel, 
wat de indeplaatsstelling krachtens de 
wet betreft, uit het vergoedingskarakter 
door de partijen toegekend aan de be
dragen die k.rachtens de door de werk
gever van de getroffene afgesloten aan
vullende verzekering zijn verschuldigd, 
als, met betrel~king tot de indeplaats
stelling bij overeenkomst, uit de toepas
sing van artikel l 7 van de algemene 
voorwaarden van de collectieve verzeke
ringspolis ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat de vernietiging 

van het beschikkende gedeelte van het 
arrest, waarbij het hoger beroep van 
eiseres niet gegrond wordt verklaard, 
zich moet uitstrekken tot het beschik
kende gedeelte, waarbij het hoger beroep 
ontvankelijk wordt verklaard, tegen welk 
beschikkend gedeelte door geen enkele 
partij in het geding in cassatie een ont
vankelijke voorziening koh worden inge-
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steld, daar het eiseres niet grieft en ver
weerster slechts kan grieven wanneer het 
bestreden beschikkende gedeelte wordt 
vernietigd; dat het, derhalve, uit het 
oogpunt van de omvaug van de cassatie 
niet van dit laatste verschilt ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
1nelding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroor
deelt verweerster in de kosten; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Luik. 

9 november I967. - Ie kamer. -
Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.
Verslaggeve1·, H. Valentin. - Gelijkltti
dende conclusie, H. Delange, advocaat
generaal. - Pleiters, HH. Simont en 
DeBruyn. 

I e KAMER. - 9 november 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- BESLISSING W AARBIJ EEN EIS WORDT 
INGEWILLIC+D. - REGELMATIC+ VOOR
GEDRAGEN VERWEER. - GEEN ANT
WOOED. - NIET MET REDENEN OM
KLEDE BESLISSING. 

Is niet 1·egelmatig met redenen omkleed 
de beslissing clie een eis inwilligt zonder 
een passend antwoonl te verst1·ekken op 
een door de tegenpartij in een con
clttsie regelmatig vom·gedragen venveer. 
(Grondwet, art. 97.) 

(B ... , T. P ... ) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op I4 jlmi I965 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen (I); 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen I3I5, I3I9, 
I320, I322, I349, I353, I354, I356 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

(1) Het cassatieberoep werd op 30 novem
ber 1966 ingesteld. 

doordat het bestreden arrest, zonde1· 
overigens de werk;elijkheid van de geld
stortingen van de grootmoeder aan haa.r 
kleinzoon, de eiser, te betwisten, de be
schilling tot vaststelling van de uitke
ring tot onderhoud door hem gedurende 
het geding tot scheiding van tafel en bed 
aan verweerster maandelijks te betalen 
voor haarzelf en het gemeenschappelijk 
kind, bevestigt onder de overweging dat 
de eerste rechter dit bedrag op billijke 
wijze heeft vastgesteld met inachtneming 
van de inkomsten van eiser en de behoof
ten van verweerster en van het kind, 
« dat het, gezion de levenswijze van het 
gezin, die in werkelijkheid door de eiser 
in hoger beroep (thans eiser) is erkend, 
weinig waarschijnlijk lijkt dat diens in
komsten beperkt zijn tot de door hem 
aangegeven bedragen, temeer daar met 
deze bedragen als basis zelfs de door he111 
voorgestelde uitkeringen tot onderhoud 
overdroven zouden km:tnen lijken ... , dat 
er bovendien rekening mee m.oet worden 
gehouden dat de gedaagde in hoger be
roep (thans verweerster) gedurende het 
echtelijk leven niet werkte ,, 

te1·wijl de eerste rechter, naar wiens 
motivering het arrest impliciet verwijst, 
enerzijds, ten aanzien van de nettoink;om
sten, die aileen bedoeld waren in de in 
eerste aanleg genon·wn conolusie, over
wogen had dat, gelet op de levenswijze, 
de werkelijke inkomsten hoger moesten 
zijn dan aangegeven en, anderzijds, dat 
verweerster niet werkte en dat zij in elk 
geval wegens haar gezondheidstoestand 
niet in haar behoeften door haar arbeid 
kon voorzien ; eiser evenwel bij conclusie 
tot staving van zijn hager beroep regel
matig had betoogd : I 0 dat de juistheid 
van de werkelijke inkomsten bleek nit de 
omstandige en beoijferde vergelijkende 
tabellen tussen de bruto-bedrijfsinkom
sten, die alleen in aanmerking waren ge
nomen door verweerster, en de lasten, 
die zij had ter zijde gelaten, maar die 
beide door hem bij de administratie van 
de belastingen waren aangegeven en door 
deze waren aangenomen om diens netto
inkomen te bepalen ; 2° dat de over
sohrijding van de inkomsten door de 
gezinsuitgaven het gevolg was van een 
te dure aan « het pretentious en spil
zuchtig karakter >> van verweerster te 
wijten levenswijze, die altijd een oorzaak 
van twist was geweest, en dat partijen 
in dit tekort slechts hadden kunnen voor
zien door bij de grootmoeder van eiser 
een Iening van 600.000 frank en bij zijn 
moeder een lening van I40.000 frank aan 
te gaan, waarvan de terugbetaling nog 
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niet had plaatsgehad; 3° dat verweerster 
altijd als secretaresse had gewerkt, dat 
haar tijdelijke slechte gezondheidstoe
stand haar niet kon beletten te werken 
en dat zij trouwens kantoor- of admi
nistratiewerk verricht dat haar 4.000 fr. 
bedrijfsinkomsten per maand opbrengt, 
terwijl hijzelf lasten had buiten zijn be
drijf, inzonderheid de starting van wat 
verweerster zelf een rente van 2.800 frank 
per maand noemde voor de woni:ng die 
zij met het kind kosteloos betrekt ; het 
arrest, dat zich zonder voorbehoud aan
sluit bij het gevoelen van de eerste rech
ter en niet nader zegt welk;e· inkomsten 
de door eiser aangegeven bedragen te 
boven gaan, niet antwoordt op het mid
del, door eiser bij conclusie afgeleid uit 
de vergelijking van het bruto-bedrag 
en het netto-bedrag van zijn aangegeven 
bedrijfsinkomsten, met inachtneming van 
de lasten waarvan hij de aard en het 
bedrag aangeeft, of althans in het on
zekere laat of eiser, naar de opvatting 
van de rechter, eventueel hogere wer
kelijke inkomsten had dan de door hem 
als bruto-inkomen of als netto-inkomen 
aangegeven bedragen (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) ; 

dom·dat de levenswijze van het gezin 
door eiser slechts « erl~end » was wegens 
de veeleisendheid die in dat opzicht ver
weerster werd verweten en wegens de 
dekking van het tekort door de bij dragen 
van de grootmoeder en de moeder van 
eiser, 

te1·wijl, aangezien deze stortingen, 
waaronder die van de grootmoeder uit
drukkelijk erkend zijn door het arrest, 
dat er evenwel het karakter van een 
lening aan ontzegt, in geen geval inkom
sten waren, de stelling « dat het weinig 
waarschijnlijk lijkt dat de inkomsten 
van de eiser in hager beroep beperkt zijn 
tot de door hem aangegeven bedragen )) 
niet logisch uit de premisse kon worden 
afgeleid (schending van de artikelen 1315, 
1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet}, tenzij men daar
aan een draagwijdte toekent waardoor 
de bewijskracht van de conclusie, waarin 
de bedoelde erkenning voorkomt, mis
kend wordt (schending van de artike
len 1319, 1320, 1322, 1354, 1356 van het 
Burgerlijk Wetboek); in elk geval de 
overweging betreffende de levenswijze 
van het gezin in functie van de desbe
treffende erkenning door eiser, maar 
zonder acht te slaan op de redenen waarin 
deze de veeleisendheid van verweerster 
aankloeg en de verschillende middelen 
aantoonde om daaraan tegemoet te ko-

men, geen voldoende antwoord is op de 
conclusie van eiser (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

doo1·dat het arrest uitsluitend acht slaat 
op de inkomsten van eiser en op de be
hoeften van verweerster en zegt dat deze 
gedurende het echtelijk leven niet werkte, 
maar niet in acht neemt het bestaan van 
de huidige inkomsten van verweerster 
waarvan eiser nauwkem·ig de bran en 
het bedrag aangaf, en het arrest volko
men het stilzwijgen bewaart over het 
bestaan, ten laste van eiser, van een 
maandelijkse rente van 2.800 frank in 
het voordeel van de grootmoeder en over 
de kosteloze bewoning van een huis, 
eigendom van eiser, door verweerster, 

te1·wijl het arrest, dat deze beoorde
lingselementen buiten beschouwing heeft 
gelaten, niet passend met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

In zoverre het middel de schen.din.g 
van artikel 97 van de Grondwet inroept : 

Overwegende dat eiser in een voor het 
hof van beroep regelmatig genomen con
clusie nauwkeurig heeft aan.gegeven 
welke, volgens hem, zijn inkomsten en 
zijn lasten geweest zijn tussen de jaren 
1957 en 1962; 

Overwegende dat verweerster h.arer
zijds aanvoerde dat de cijfers die haar 
echtgenoot voorlegde, niet jnist waren 
en dat « de standing van partijen gedu
rende het gemeenschappelijk leven vrij 
hoog was, zoals blijkt nit de uitgaven 
... die voor de jaren 1959, 1960 en 1961 
gemiddeld 19.765 frank per maand be
droegen voor het gezin )) ; dat dienaan
gaande eiser deed gelden dat, als partijen 
zich zulke uitgaven hadden kunnen ge
troosten, « zulks uitsluitend te danken 
was aan een lening van 600.000 frank 
bij de grootmoeder van eiser in hager 
ber6ep en aan een lening van 140.000 fr. 
bij zijn moeder )) ; 

Overwegende dat het arrest geen enkele 
van de door partijen voorgelegde cijfers 
onderzoekt; dat het ter verantwoording 
van zijn beslissing er uitsluitend op wijst 
dat « gezien de levenswijze van het gezin, 
die in werkelijkheid door de eiser in hager 
beroep is erkend, het weinig waarschijn
lijk lijkt dat diens inkomsten beperkt 
zijn tot de door hem aangegeven bedra
gen ll; 

Overwegende anderzijds dat, met be
trekking tot de beweringen van eiser aan.
gaande de lening die bij zijn grootmoeder 
aangegaan zou zijn, het arrest er zich toe 



- 366 

heperkt te stellen dat cc al is het uitge
maakt dat de genoemde grootmoeder 
hem stortingen heeft gedaan, niets toe
laat te zeggen dat het een lening betrof " ; 

Overwegende dat, evengoed als een 
lening, een belangrijke starting wegens 
een andere oorzaak als verklaring zou 
hebben kunnen dienen voor de over
dreven gezinsuitgaven ; zodat · de hier
boven overgenom.en redenen geen pas
send antwoord zijn op het door eiser 
voorgedragen middel ; 

Overwegende anderzijds dat het arrest 
geen gewag maakt van de lening van 
140.000 frank die de moeder van eiser 
zou hebben toegestaan; 

Overwegende dat het arrest niet naar 
het voorschrift van artikel 97 van de 
Grondwet met redenen is omkleed, zodat 
het 1niddel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch slechts in zover het uit
spraak doet over het bedrag van de 
uitk;ering tot onderhoud en over de kos
ten ; 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 elk van de partijen in de helft 
van de kosten ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

9 november 1967. - 1" kamer. -
Voo1·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter.
Verslaggever, H. Polet. - Gelijkluidende 
conchtsie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Dassesse en Fally. 

1" KA,MER.- 10 november 1967. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - EcHTSCHEIDING. - KARAK· 
T.ER VAN RET BEWI.JSMIDDEL WAAROP 
DE RECHTER ZI.JN BESLISSING GRONDT. 
- GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECH· 
TER DIT KARAKTER NADER TE BEPALEN, 
ALS HIEROMTRENT GEEN CONCLUSIE IS 
GENOMEN. 

2° EOHTSOHEIDING EN SOHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - EcHT
soHEIDING. - GEWELDDADEN, MIS· 
HANDELINGEN OF GROVE BELEDIGIN· 
GEN. - RECHT ERKEND AAN DE RECH· 

TER DOOR DE ARTIKELEN 259 EN 260 
VAN HET BURGERLI.JK WETBOEK, OM 
AAN DE ECHTGENOTEN EEN PROEFTI.JD 
OP TE LEGGEN. - RECHTER BEOOR· 
DEELT SOEVEREIN DE GEPASTHEID VAN 
HET TOEKENNEN VAN DIE PROEFTI.JD, 
WANNEER DE BI.J DEZE ARTIKELEN 
VOORGESCHREVEN VOORWAARDEN VER· 
VULD ZI.JN. 

1° Is regelmatig met 1·edenen omkleed het 
arrest dat, om de echtscheiding toe te 
staan, steunt op ve1·moedens, te weten de 
elementen van een strafclossie?·, doch clat, 
als hie1·omt1·ent geen conclusie is gena
men, het km•akter niet aanduidt van het 
bewijsmiddel waa1'op het zijn beslissing 
steunt (1). 

2° Doo1• de wet wo1·dt aan de ?'echter ove?'· 
gelaten de beoordeling van de gepastheid 
van het opleggen van een p1•oejtijd van 
een jaa1', wannee1' de bij de a?·tikelen 259 
en 260 van het B1wgerlijk Wetboek vom·
geschreven voo1·wam·den veTvuld zijn (2). 

(v ... , T. P ... ) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 241, eerste lid, 244, 245, 
246, 1315, 1349, 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, 252, 253, 271, 272, 273, 274, 
275 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, 255, 256, 260, 261, 268, 
269 en 278 van ditzelfde wetboek, 

doordat het bestreden arrest, ofschoon 
eiseres in haar tweede conclusies voor het 
hofvan beroep genomen had laten gelden 
dat het beroepen vonnis ten onrechte 
de echtscheiding tegen haar had toege
staan enkel op grond van de gegevens 
van een strafdossier, en dat een getuigen
verhoor in een ander geding gehouden 
als zodanig niet een wettelijk bewijs kan 
uitmaken, doch slechts samen met andere 
gegevens in acht kan worden genomen 
om met deze een geheel van vermoedens 
nit te maken, het beroepen vmmis, dat 

(1) Raadpl. cass., 14 oktober 1948 (Bttll, 
en PAsrc., 1948, I, 568) en noot 1. 

(2) Raadpl. cass., 25 november 1966 (A17', 
cass., 1967, biz. 408). 
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de echtscheiding ten laste van eiseres had 
toegelaten en de hoede van het kind van 
partijen aan verweerder had toever
trouwd, bevestigt en deze beslissing, 
wat betreft de echtscheiding, enkel laat 
stetmen op de overweging dat de eerste 
rechter uit de elementen van voormeld 
strafdossier terecht besloten had dat de 
omgang van eiseres met de persoon in 
het dossier vermeld een grove belediging 
jegens verweerder uitmaakte, en op een 
analyse van de gegevens van dit straf
dossier, 

tm·wijl uit de hager ingeroepen wets
bepalingen volgt dat inzake echtscheiding 
aileen het getuigenverhoor, waartoe de 
eisende partij toegelaten werd en dat de 
verwerende partij door het tegenbewijs 
heeft kunnen bestrijden, in aanmerk:ing 
mag worden gen.omen, en dat de verkla
ringen in de loop van. een andere proce
dure opgenomen ~'liet als bewijs door ge
tuigen maar slechts ten titel van ver
moedens of inlichtingen ingeroepen kun
nen worden, 

en tenvijl de motivering van het be
streden arrest het Hof niet in de mogelijk
heid stelt te weten of de rechters de 
verklaringen in voormeld strafdossier op
genomen als een bewijs door getuigen 
dan wel ten titel van vermoedens of 
inlichtingen hebben in acht genomen, 
zodat het bestreden arrest een dubbel
zinnigheid en onduidelijkheid vertoont 
en tevens voormeld middel van eiseres 
onbeantwoord laat, hetgeen een schen
ding uitmaakt van artikel 97 van de 
Grohdwet : 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het middel voorhondt, eiseres in haar 
conclnsie niet staande gehonden had dat, 
inzake echtscheiding, een enkwest in 
een ander geding gehouden als zodanig 
niet een wettelijk bewijs kan nitmaken 
doch enkel, in feite, beweerd had cc dat 
de echtscheiding slechts kan worden toe
gelaten op grand van een materieel feit 
dat onomstootbaar is bewezen , . ; dat 
vermoedens, ten deze nanwelijks aan
wezig, slechts kunnen aangenomen wor
den als zij zwaarwichtig, precies en over
eenstemmend zijn; ... dat, buiten het 
betwiste en door beide partijen totaal 
tegenstrijdig gei'nterpreteerde strafdos
sier, geen enkel element wordt overge
legd, zodat, louter op grand van dit stuk, 
de echtscheiding tussen partijen zelfs 
niet in aanmerking mag k;omen >> ; 

Overwegende dat nit het arrest blijkt 
dat de rechter, om de echtscheiding toe 
te staan, gesteund heeft op vermoedens, 
zijnde de elementen van een strafdossier ; 

dat het, bij ontstentenis van conclusie 
door eiseres genomen nopens dit punt, 
niet verplicht was het karakter aan te 
dniden van het bewijsmiddel waarop het 
zijn beslissing steunde ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 259 en 260 van het Burger
lijk W etboek, 

dooTdat, hoewel eiseres zowel in haar 
eerste als in haar tweede conclnsies voor 
het hof van beroep genomen op grand 
van een geheel van feitelijke omstandig
heden in ondergeschikte orde gevraagd 
had dat de rechters, overeenkomstig 
voormelde artikelen van het Burgerlijk 
Wetback, de echtscheiding ~'liet onmid
dellijk zouden toestaan, het bestreden 
arrest beslist dat, de omstandigheden 
van "de zaak in acht genomen, er geen 
reden is om de echtscheiding niet dadelijk 
toe te staan, zonder deze beslissing op 
enige andere overweging te laten rnsten, 
en verder de echtscheiding ten laste van 
eiseres toelaat en de hoede van bet kind 
van partijen aan verweerder toekent, 

tm·wijl dit gebrek aan motivering, en 
meer bepaald dit gebrek aan antwoord 
op de conclusie van eiseres, een schending 
uitmaakt van artikel 97 van de Grand
wet: 

Overwegende dat de wetgever de ge
pastheid van het toekennen van een 
proeftijd van een jaar, in de gevallen 
bepaald bij de artikelen 259 en 260 van 
het Bnrgerlijk W etboek, aan de beoor
deling van de rechter overlaat; 

Overwegende dat het arrest, door vast 
te stellen << dat, de omstandigheden van 
de zaak in acht genomen, er geen reden 
is om de echtscheid:ing niet dadelijk toe 
te staan >>, de conclnsie van eiseres pas
send beantwoordt en de feitelijke ele
menten waarop eiseres steunde om haar 
vraag te staven niet nader hoefde te be
spreken; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

10 november 1967. - 1e kamer. -
V oo1·zitte1', H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V m·slaggeve1', 
H. Hallemans. - Gelijkluidencle conclu
sie, H, Krings, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, HH. Bayart en De Bruyn. 
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1e KAMER. -10 november 1967. 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. 
- VOORRECHT VAN DE VERKOPER VAN 
BEDRIJFSUITRUSTINGSlVIATERIEEL. 
VOORRECHT TEGENSTELBAAR AAN DE 
ANDERE SCHULDEISERS.- VooRWAAR
DEN. 

Het voor1·echt van de verkoper van ma
chines, toestellen, gm·eedschappen en an
de1' becl?-ij fsuitntstingsmate1"ieel, gebruikt 
in nijved~eids-, handels- of ambachts
ondet•nemingen, is tegenstelbaa1• aan de 
andere sch~tldeisers en, onder mee1·, aan 
de pandhoudende sclmldeiser van de 
handelszaak van de schuldenam·, wan
neer deze schuldeisers kennis hebben van 
de niet-betaling van de pt·ijs van het 
vedcochte goed; het bewijs van die ken
nis kan blijken uit de needegging te1· 
gt"iffie van de 1·echtbank van koophandel 
vctn het afschrift vwn de fact~tur, ovet·
eenkomstig de bepalingen van artikel 20, 
5°, van de hypotheekwet (1). (Wet van 
16 december 1851 op de herziening 
van het hypotheekwezen, art. 20, 5°, 
en 23.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « WERKEN

EN DISCONTOBANK "• T. DE GRAVE.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 maart 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, 4, 7 en 9 van 
de wet van 25 oktober 1919 betreffende 
bet in pand geven van de handelszaak, 
vermelde artikelen 4 en 9 gewijzigd bij 
bet koninklijk bosluit n r 282 van 30 maart 
1936, 13, 20, 1° en 5o, en 23 van de hy
potheekwet van 16 december 1851, ver
meld artikel 20, 1°, gewijzigd bij arti
kel ll van de wet van 7 maart 1929, en 
venneld artikel 20, 5o, achtereenvolgens 
gewijzigd en aangevuld bij de besluitwet 
van 27 juli 1934 en bij artikel 1 van de 
wet van 29 juli 1957, 4 tot 8 van de wet 
van 15 april 1884 betreffende de land
bouwleningen, artikel 4bis ingevoegd 
door de wet van 12 juli 1952, 

(1) Zie de verwijzingen naar de rechtsleer 
en de rechtspraak in de conclusie van het 
openbaar rninisterie : Rechlsktmdig Weekblad, 
1967-1968, kol. 1033 en volg. 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat de bevoorrechte schuldvordering van 
eerste verweerder uit hoofde van levering 
van industriele machines voonang geniet 
op de bevoorrechte schuldvordering van 
eiseres, houdster van een pand op de 
handelszaak, en zulks om de redenen dat 
het voorrecht op de handelszaak, het
welk grondig verschilt van het pand van 
het gemeen recht ingesteld bij arti
kel 2073 van het Burgerlijk W etboek, de 
meeste gelijkenis vertoont, niet met het 
voorrecht van de verhuurder, doch met 
de hypotheek, zodat, lTiet het oog op 
een analogische toepassing, het voorrecht 
van de onbetaalde verkoper van machines 
primeert, en dat het onderzoek van de 
onderscheiden verdiensten van beide 
voorrechten tot dezelfde conclusie leidt, 
daar de vermeerdering van het actief 
van de schuldenaar aan de verkoper te 
danken is, daar de nieuw aangekochte 
toestellen nog niet aanwezig waren op 
het ogenblik dat het krediet op de han
delszaak werd toegekend, en daar de 
leverancier van de n1.achines met de ver
koop op krediet slechts instemde mits 
erkenning van dat bijzonder voorrecht, 

te1·wijl, ee-rste onclercleel, het voorrecht 
bestaande uit -het pand op de handels
zaak, ingesteld om aan alle ondernemin
gen, welke ze ook zijn, uitgestrekte moge
lijkheden van behoud, aanpassing en ont
wikkeling van de handelszaak te ver
schaffen, in economisch en sociaal opzicht 
veel meer verdiensten inhoudt dan het 
van beperkt belang blijvend voorrecht 
van de verkoper van industriele machi
nes, en de wetgever die uitzonderlijke 
rol bevestigde, enerzijds, door vermeld 
pand enkel mogelijk te maken bij bijzon
der toegelatene banken of kredietinrich
tingen, anderzijds, door de pandhebbende 
schuldeiser op de handelszaak, mits in
schrijving van het pand op het hypo
theekkantoor, vrij te stollen van het 
verzet aan alle andere schuldeisers voor
geschrcven bij artikel 609 van het Wet
boek van burgerlijke rechtsvordering, zo
dat het voorrecht van de pandhebbende 
schuldeiser op de handelszaak het voor
recht van de verkoper moot primeren 
(schending van al de aangeduide wets
bepalingen, in het bijzonder van de arti
kelen 13 van de hypotheekwet en 7 en 9 
van de wet van 25 oktober 1919) ; 

tweecle onclet·cleel, het pand op de han
delszaak, door te slaan op een mobilaire 
en voor wijziging vatbare universaliteit, 
door de buitenbezitstelling van de schul
denaar niet te vereisen, en door een nor
male vervreemding van de bestanddelen 
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van het pand niet te beletten, meer ana
logische karaktertrekken vertoont met 
het voorrecht van de verhuurders, of 
nog met dit van de landbouwlener, dan 
met het zakelijk recht van de hypothe
caire schuldeiser en aldus ook ·de voor
rang moet genieten boven het voorrecht 
van de verkoper (schending van al de 
aangeduide wetsbepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres voorhoudt 
dat het voorrecht van de op de handels
·zaak pand hebbende schuldeiser voorrang 
1noet genieten boven dit van de verkoper 
van het in de nijverheidsondernemingen 
gebruikte uitrustingsmaterieel die krediet 
verleent, OIIl de reden dat het eerste, in 
een economisch en sociaal opzicht, 1neer 
nut oplevert dan het tweede ; 

Overwegende dat, zo de geldleningen 
door de pandhebbende schuldeiser toege
staan de activa van de schuldenaar ver
meerderen, de gereedschappen welke op 
krediet worden geleverd hetzelfde gevolg 
hebben, zodat het mogelijk is dat beide 
handelingen een even groot economisch 
belang vertonen ; 

Dat het respectieve economisch nut 
van elk van die overeenkomsten dus niet 
volstaat om de rang van de eruit voort
spruitende voorrechten te regelen ; 

Overwegende dat eiseres ook nog be
weert dat de wetgever aan de lening mits 
pand op de handelszaak meer belang zou 
hebben toegekend dan aan de verkoop 
op krediet van de verkoper, namelijk 
door te bepalen dat dit pand enkel kan 
worden gegeven aan banken of krediet
inrichtingen door de Regering aangeno
Inen; 

Overwegende dat die maatregel echter 
enkel werd voorgeschreven 01n de belan
gen van de schuldenaar te beschennen, 
zodat hieruit evenmin enig besluit wat 
de voorrang van het voorrecht betreft 
'kan afgeleid worden ; 

Overwegende dat die voorrang ook 
niet blijkt uit de bij artikel 9 van de wet 
van 25 oktober 1919 voorziene vrijstel
ling van de formaliteiten bepaald in arti
kel.609 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering ten gunste van de op de 
handelszaak pand hebbende schuldeiser, 
daar de wet zulke vrijstelling aan de 

· verhuurder niet verleent, hoewel het 
voorrecht van deze laatste voorrang ge
niet boven dit van de op de handelszaak 
pand hebbende schuldeiser; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres stelt dat het 

met het voorrecht van de verhuurder is 
dat dit van de op de handelszaak pand 
hebbende schuldeiser de meeste gelijkenis 
vertoont en eruit afleidt dat, bij analogie, 
het voorrecht van deze laatste boven dit 
van de verkoper voorrang geniet ; 

Overwegende dat, om de voorrang van 
zijn voorrecht boven dit van de verhuur
der te behouden, de verkoper gehouden 
is, luidens artikel 23, lid 2, van de hy
pothecaire wet, gezegde verlmurder te 
verwittigen, ten tijde dat de verkochte 
goederen in de verhuurde plaatsen wor
den gebracht, dat de prijs ervan niet 
betaald is; 

Overwegende dat die verplichting een 
uitzonderlijk karakter heeft en voor geen 
verruimende interpretatie vatbaar is ; 

Overwegende dat de omstandigheden 
dat het pand op de handelszaak de buiten
bezitstelling van de schuldenaar niet 
medebrengt en dat het op geen bepaalde 
zaak slaat, niet volstaan om, in hoofde 
van de verkoper tegenover de op de 
handelszaak panel hebbende schuldeiser, 
de verplichting te verantwoorden welke 
hem ten opzichte van de verhuurder 
wordt opgelegd om de rang van zijn 
voorrecht te behouden ; 

Dat er ook geen reden bestaat om, 
dienaangaande. een onderscheid te maken 
tussen de op de handelszaak pand heb
bende schuldeiser en de gewone pand 
hebbende schuldeiser, ten opzichte van 
wie, luidens artikel 23, lid 1, van de 
hypothecaire wet, het voorrecht van de 
verkoper zijn voorrang behoudt, zodra, 
op welke wijze ook, de pand hebbende 
schuldeiser geweten heeft dat de ver
koopprijs van het in pand gegeven voor
werp nog verschuldigd bleef; 

Overwegende dat de inschrijving ten 
kantore der hypotheken van de akte 
welke aan de schuldeiser een pand op de 
handelszaak verleent de tegenstelbaar
heid ervan aan de derden medebrengt, 
net zoals de buitenbezitstelling van de 
in pand gegeven zaak die tegenstelbaar
heid medebrengt wat het eigenlijk pand
contract betreft ; 

Dat, vermits de inschrijving aan de 
op de handelszaak pand hebbende schuld
eiser dezelfde waarborgen verleent als 
die welke de gewone pand hebbende 
schuldeiser uit de buitenbezitstelling van 
de schuldenaar haalt, wat de tegenstel
baarheid van zijn voorrecht ten opzichte 
van de andere schuldeisers betreft, er 
geen reden bestaat om van de verkoper 
van nijverheidsgereedschappen, voor het 
behouden van de rang van zijn voorrecht, 
eel{ ander bewijs te eisen dan dat van de 
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kennis, in hoofde van de pand hebbende 
schuldeiser, van de niet-betaling van de 
koopprijs van het voorwerp van zijn 
pand, bewijs dat kan voortspruiten uit 
het neerleggen ter griffie van de rechtbank 
van koophandel van het afschrift van de 
factum'; 

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

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

10 november 1967. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. de Vreese. - Gelijkluiclende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Philips en Ansiaux. 

1e KAMER.- 10 november 1967. 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAl\mNSTELLING VAN DE ZETEL. -
BURGERLIJKE ZAKEN. -ARREST DAT 
UITSPRAAK DOET OVER DE ONTVANKE
LIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP. -
LATER ARREST DAT UITSPRAAK DOET 
OVER DE GEGRONDHEID VAN HET HOGER 
BEROEP.- ARRESTEN DIE NIET NOOD· 
ZAKELIJK DOOR DEZELFDE REOHTERS 
DIENEN TE "WORDEN GEWEZEN. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- SAl\IENSTELLING VAN HET REOHTS
OOLLEGE. --;-- BURGERLIJKE ZAKEN. -
VERPLIOHTING VOOR DE REOHTERS DIE 
HET VONNIS GEWEZEN HEBBEN AAN
WEZIG TE ZIJN TER ZITTING WAAROP 
DE PARTIJEN HUN OONOLUSIES HEBBEN 
GENOMEN. - UITZONDERING. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- CONOLUSIE.
WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN 
HET REOHTSOOLLEGE. - HERNEMING 
VAN DE OONOLUSIE. - BEGRIP. 

1° In bu?·ge?'lijke zaken moeten het arrest, 
waa1·bij het hof van beroep enkel uit
spraak cloet over cle ontvankelijkheicl van 
een hoge1· be1•oep, en het late?' arrest, 
waarbij clit hof uitspmak doet over cle 
gegronclheicl van het hoge1· beroep, niet 

(1) (2) en (3) Cass., 10 september 1964 (Bull. 
en PAsiC., 1965, I, 27) en de noten 1, 2 en 3 
op biz. 28. 

nooclzakelijk door dezelfde rechte1·s gewe
zen wm·clen ( 1). 

2° De ?'echters die het a?"?"est wijzen moe
ten de zitting waa1·op cle part~jen con
clusies hebben genomen bijgewooncl heb
ben, tenzij de partijen deze zouclen prijs
gegeven hebben of ze v66r hen opnieuw 
zouclen genomen hebben (2). 

3° H' annee1· cle pm·tijen, naclat zij te?" Z'it
ting conclusies hebben genomen, voor 
het ande1·s samengestelde hof van be1·oep 
een geschrift van conclttsie nee?'leggen 
met he1·neming van cle micldelen en argtt
menten evenals van het beschilckencl 
gecleelte van hun vroege1·e conclusies, 
nemen zij cleze opniettw voo1· clit hof, 
zelfs indien zij clit niet ttitcl?·ulclcelijlc 
vM·lcla1·en (3). 

(DEPESER, T. STAD ANTWERPEN EN VERE
NIGING ZONDER WINSTOOGMERK cc KO· 
NINKLIJKE l\iAATSOHAPPIJ VOOR DIE· 
RENBESOHERJ\UNG ».) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 7 van de wet 
van 20 april 1810 op de organisatie van 
de rechterlijke macht en op de rechts
bedeling, 

cloonlat het bestreden arrest werd ge
wezen door de heren Marechal, voorzitter, 
Liard en Grenez, raadsheren, 

tenvijl de heer Grenez aanwezig was, 
noch op de terechtzitting van 4 juni 1964, 
waarop de partijen conclusies namen en 
neerlegden, noch op die van 18 juni 1964, 
waarop het advies van het openbaar 
ministerie werd gegeven, noch op die 
van 12 september 1964, waarop het ar
rest dat de wederopening van de debat
ten beval werd gewezen, en noch uit het 
bestreden arrest, noch uit de processen
verbaal van de terechtzittingen blijkt dat 
op de terechtzittingen van 11 en 25 fe
bruari 1965, waarop de beer Grenez aan
wezig was, de partijen, na de wederope
ning van de debatten hun conclusies van 
4 juni 1964 voor het anders samengestelde 
hof van beroep zouden hebben laten 
varen of opnieuw genomen, zodat het 
bestreden arrest niet. werd gewezen door 
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rechters die alle terechtzittingen in de 
zaak bijgewoond hebben : 

Overwegende dat uit de regelmatig aan 
het Hof overgelegde procedurestukken 
blijkt : 1° dat de partijen conclusies neer-
1egden op de terechtzitting van 4 jtmi 
1964 van het Hof van beroep te Brussel, 
samengesteld uit de heren Marechal, voor
zitter, Liard en Van der Haegen, raads
heren, dat dezelfde zotel op 18 juni 1964 
het advies van het openbaar ministerie 
hoorde en op 12 september 1964 een 
arrest uitsprak waarbij het hof van be
roep de beide hogere beroepen samen
voegde en ontvankelijk verklaarde, het 
beroepen vonnis bevestigde in zover de 
eerste rechter zich bevoegd verklaarde 
en de vordering tegen beide verweersters 
ontvankelijk verldaarde, vaststelde dat, 
onder voorbehoud van de gegrondheid 
van do eis, beide verweersters door eiser 
ter verantwoording konden opgeroepen 
worden en, vooraleer verder ten grande 
uitspraak te doen, aan eiser beval het 
voorwerp van zijn eis te verduidelijken 
en aan de drie partijen beval te conclu
deren en het hof van beroep verdere 
inlichtingen te verstrekken, en daartoe 
de zaak op 14 november 1964 uitstelde; 
2° dat, na nieuwe uitstellen, de zaak werd 
opgeroepen op de terechtzitting van 
11 februari 1965, waar aanwezig waren 
de heren Marechal, voorzitter, Liard en 
Grenez, raadsheren, dat de partijen 
nieuwe conclusies neerlegden, dat de
zelfde zetel op 25 februari 1965 het advies 
van het openbaar ministerie hoorde en 
op 19 maart 1965 het bestreden arrest 
uitsprak; 

Overwegende, eensdeels, dat na het 
arrest van 12 september 1964 enkel nog 
de grondslag van de eis bij het hof van 
beroep aanhangig was ; 

Overwegende, anderdeels, dat de om
standigheid dat de partijen voor het hof 
van beroep, anders samengesteld als op 
12 september 1964, nieuwe conclusies 
genomen hebben, in principe impliceert 
dat zij de vorige hebben laten varen ; dat 
de eenvoudige verwijzing naar de vorige 
conclusies in de nieuwe conclusies niet 
volstaat om te doen aannemen dat de 
eerste opnieuw genomen werden ; dat 
aileen de eerste verweerster in haar 
nieuwe conclusie verklaarde in haar 
eerste conclusie te volharden, zodat moet 
aangenomen worden dat zij ze opnieuw 
nam ; dat uit die beschouwingen blijkt 
dat het onderzoek over de grondslag 
van de eis op de terechtzitting van ll fe
bruari 1965 opnieuw werd gedaan voor 

de rechters die het bestreden arrest ge
wezen hebben; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek, 295, 296, 297, 298 en 299 van 
het Wetboek van blll·gerlijke rechtsvor
dering en 2, lid 2, van het decreet van 
20 juli 1831 op de drukpers, 

doo1·dat het bestreden arrest, om de 
vordering van eiser tegen de verweersters 
niet gegTond te verklaren, steunt, wat 
de periode v66r 1959 betreft, hierop " dat, 
de kenmerken in acht genomen van 
de wijk waarin de De Bosschaertstraat 
gelegen is, het aldaar exploiteren van 
een stedelijk dierenhok, in de omstandig
heden in welke zulks tot in 1959 ge
schiedde, voor de omliggende erven geen 
ongemakken heeft teweeggebracht die de 
perken zouden hebben overschreden van 
hetgeen normaal moet worden geduld », 
en dienvolgens de eis insgelijks afwijst 
in zover hij betrekking heeft op de pe
riode na het bouwen van nieuwe hokken, 
in 1959, onder overweging dat, aanne
mende dat hieruit een verergering van 
de toestand is voortgevloeid, " zulks 
alleszins niet in een dusdanige verhouding 
heeft kunnen plaatsgrijpen dat de reeds 
voorheen bestaande ongemakken daar
door merkelijk verzwaarden », 

terwijl, eerste oncle1·deel, in geen enkel 
van de procedm·estukken de minste aan
duiding voorkomt betreffende de ken
merken van de wijk, noch zelfs betref
fende de omstandigheden waarin het 
exploiteren van een stedelijk dierenhok 
tot in 1959 geschiedde, en de feiten welke 
het hof van beroep aldus vermeldt voor
komen als de uitdrukking van een per
soonlijke kennis die de rechters van de 
plaatsen zouden verkregen hebben buiten 
elke regelmatige procedure van bezichti
ging van de plaats of begeving ter plaatse 
(schending van artikel 1315 van het 
Burgerlijk W etboek en van de in het 
middel aangeduide bepalingen van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring) en zonder de waarborg van een con
tradictoir debat (schending van alle in 
het middel aangeduide bepalingen) ; 

tweecle ondercleel, nu zij niet aanduiden 
op welke voor het Hof regelmatig over
gelegde bewijselementen dit rechtscollege 
de vorengehaalde vermelding heeft ge
steund, de gronden van het bestreden 
arrest het Hof niet in de mogelijkheid 
stellen de wettigheid van de bestreden 
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beslissing te toetsen (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest zijn dis
positief niet enkel op de gekritiseerde 
reden grondt, doch ook op de overweging 
dat Deposer evenmin aantoont enige 
schade te hebben geleden, daar hij de 
toestand kende wanneer hij het nabij
gelegen goed heeft aaugekocht, waarvan 
de prijs noodzakelijkerwijze met inacht
rteming van die ongemakken vastgesteld 
werd, en dat noch beweerd noch bewezen 
wordt dat tussen 1937 en 1959 de be
wuste ongen.takken zouden toegenomen 
hebben; 

Dat het middel, dat tegen een over
tollige reden gericht is, niet ontvankelijk 
IS; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen ll en 97 
van de Grondwet, 544, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat het bestreden arrest, een ver
gelijking makende tussen de toestand 
v66r 1959, die in de kwestieuze wijk nor
maal zou zijn geweest, en de toestan d 
welke voortvloeit uit de in dat jaar go
dane vergrotingen, erop wijst dat, " in
dien vaststaat dat in 1959 een twaalftal 
dierenhokken in het goed 141, De Bos
schaertstraat, bijgebouwd werden, noch
tans anderzijds bewezen is dat tevens 
in een nabijgelegen weicle andere hokken 
afgeschaft werclen "• overweegt dat, " ver
ondersteld dat cle aanwezigheid van hon
clen en katten in de voor Deposer dichter
bij gelegen hokken aldus ietwat aan
groeicle, zulks alleszins niet in een dus
danige verhouding heeft kunnen plaats
grijpen dat de reeds voorheen bestaande 
ongemakken merkelijk daardoor ver
zwaarden "• en de vordering afwijst, 
zowel voor wat zich v66r als voor wat 
zich na de bouw van nieuwe hokken in 
1959 heeft voorgedaan, maar zonder te 
verduidelijken of de omstandigheid dat 
voorclien hokken waren afgeschaft in een 
nabijgelegen weide belangwekkend is 
doordat zij aantoont dat cle toestand 
nonnaal was in 1959, v66r de bouw van 
nieuwe hokken, dan wei of deze a.fschaf
fing een " c01npensatie " nwet vormen 
voor de nieuwe bouwwerken, wat het 
bewijs zou leveren van de niet-verzwa
ring ten opzichte van een toestand die 
in het verleden heeft bestaan, 

terwijl, ee1•ste onde1·deel, zo het slopen 
van bepaalde hokken voor het hof van 
beroep de reden is om te beslissen dat 
de nadelen niet overdreven waren tijdens 
de periode begrepen tussen cleze sloping 

en de nieuwe bouwwerken, hot arrest 
de verwerping van de vordering gerecht
vaardigd heeft, noch voor de periode 
v66r die sloping, noch voor de periocle 
na de nieuwe bouwwerken (schending 
van aile aangeduide bepalingen) ; 

tweede onde1·deel, zo het arrest een 
" compensatie "heeft wiilen maken tussen 
de sloping van bepaalde hokken en de 
bouw van nieuwe hokken, deze compen
satie niet pertinent is, vermits die bouw 
op zichzelve een verzwaring van de on
middellijk voorafgegane toestancl is, zon
der dat er rekening behoeft te worden 
gehouden met slopingen die, voorheen, 
een vroegere toestand hebben k1mnen 
verbeteren, nu de enige te onderzoeken 
vraag, voor elke van de opeenvolgende 
periodes, is of de door eiser ondergane 
nadelen de normale mate al dan niet 
hebben overschreden (schending van aile 
aangeduide wetsbepalingen); 

de1·de onderdeel, de onzekerheid in de 
motivering van hot bestreden arrest het 
Hof niet in de mogelijld.teid stelt de wet
tigheid van deze uitspraak na te gaan 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) : 

Overwegende dat het arrest bij de 
gekritiseerde reden soeverein in feite be
slist dat, tegenover de toestand welke 
van 1937 tot 1959 bestond, die welke 
nit de in 1959 aangebrachte veranderin
gen, namelijk het afschaffen van hokken 
en het oprichten van andere, voortvloeide 
niet merkelijk verzwaa.t·d was ; dat het 
arrest aldus duidelijk beslist dat. de onge
makken welke v66r de aankoop van 
het goed in 1937, toen de bewaarplaats 
voor dieren reeds lang bestond, be
schouwd worden als de perken niet over
schrijdende van hetgeen normaal moest 
worden geduld, door de veranderingen 
van 1959 niet bei'nvloed worden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid nit 
,de schending van de artikelen 11 en 97 
van de Grondwet, 544, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat het bestreden arrest onder
streept dat eiser '' des te minder aantoont 
enige schade te hebben geleden daar hij 
cle toestand kende wanneer hij het nabu
rig gelegen goed heeft aangekocht, waar
van de verkoopprijs noodzakelijkerwijze 
vastgesteld werd met inachtneming van 
die ongemakken "• en aldus schijnt te 
overwegen dat de koper van een onroe
rend goed vergoeding van het uit buurt
schapsstoornissen voortvloeiende nadeel 
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aileen zou mogen vorderen mits deze 
stoornissen pas na de aankoop zijn be
gonnen, 

terwijl de partij die het eerst ter plaatse 
is zich niet kan beroepen op enig recht 
van vroegere bezetting, en ten valle aan
sprakelijk blijft ten opzichte van de later 
komende buurman ; hij die een gebouw 
optrekt v66r zijn buren daardoor niet 
het recht verwerft om de buurtschapsver
houdingen onveranderlijk vast te leggen; 
zulks a jortio1·i geldt wanneer de enige 
anterioriteit waarop men zich kan be
roepen is, zoals ten deze, die welke blijkt 
uit de eigendom van naburige goederen 
in hoofde van elke der litigerende par
tijen, en niet uit de bestemming welke 
voorheen aan ieder van de naburige erven 
werd gegeven ; het bestreden arrest mits
dien de hiervoren vermelde wetsbepa
lingen heeft geschonden : 

Overwegende dat het arrest geens
zins beslist dat de verweersters aanspraak 
kunnen maken op een recht van vroegere 
bezetting, doch wel dat eiser geen schade 
lijdt en dus geen recht heeft op schade
vergoeding, eensdeels omdat hij bij de 
aankoop in 1937 een prijs betaald had 
die noodzakelijkerwijze met inachtne
ming van de buurtongemakken vast
gesteld werd en, anderdeels, omdat die 
ongemakken sedert de aankoop niet ver
zwaarden, inzonderheid niet ten gevolge 
van de in 1959 aangebrachte verande
ringen ; dat het arrest aldus impliciet 
aanneemt dat, wijl eiser in de mindere 
prijs van zijn aankoop reeds een com
pensatie vond, hij geen tweede compen
satie onder de vorm van schadevergoe
ding kon opeisen ; 

Dat het middel, dat op een verkeerde 
interpretatie van het arrest steunt, feite
lijke grondslag mist ; 

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

10 november 1967. - 1e kamer. 
Voo1·zitter, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter.- Verslaggever, 
H. Neveu. - Gelijkluiaende conclusie, 
H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1•s, 
HH. Dassesse en Van :Ryn. 

2• KAMER.- 13 november 1967. 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL,' -
STRAFZAKEN. - DE BATTEN AANGE
VANGEN. - GEWIJZIGDE ZETEL. -
DEBATTEN HERBEGONNEN « AB INI

TIO "· - WETTELIJKE BESLISSING. 

l'Vannee1·, nadat de correctionele 1'echtbank, 
1'echtdoende in hoge?' be?'oep, het onaer
zoek van een zaak aangevangen !weft, 
de zetel gewijzigd wordt, doch de debatten 
geheel hernomen wo1·den voo1· de nieuwe 
zetel, is het doo1• deze zetel gewezen vonnis 
'ititgesp?·oken aoor rechters aie alle te-
1'echtzittingen van ae zaak hebben bijge
woond (1). (Wet van 20 april 1810, 
art. 7.) 

(SAESEN, T. NOUWYNCK EN PERSONEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN

SPRAKELIJKHEID « CONSTRUCTIEWERK

HUIZEN ALLAEYS "·) 

,ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, door de Correctionele Rechtbank 
te Ieper op 17 maart 1966 in hager beroep 
gewezen; 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 7 van de wet van 20 april 
1810 op de rechterlijke inrichting en op 
de rechtsbedeling, 

aoonlat, enerzijds, op het zittingsblad 
van de Correctionele Rechtbank te Ieper 
van 2 december 1965 geconstateerd wordt 
dat aldaar zetelden de heren Verfaillie, 
Verbeke en Saverijs, dat een de bat plaats
greep over het oproepen van zekere ge
tuigen en dat het openbaar ministerie 
de zaak samenvatte en in zijn vordering 
gehoord werd, en, anderzijds, uit de 
zittingsbladen van gezegde rechtbank 
van 27 januari 1966, 10 februari 1966 
en 24 februari 1966 blijkt dat de zaak 
verder behandeld werd door de heren 
Verfaillie, Verbeke en Cocle, die op 
17 maart 1966 het bestreden vonnis vel
den, 

terwijl een vonnis dat geveld wordt 

(1) Oass., 4 september 1967, sttpm, biz. 2. 
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door rechters die niet allen aanwezig 
waren op al de zittingen waarop de zaak 
werd behandeld nietig is : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof acht vermag te slaan blijkt 
dat, in hager beroep, de zaak voor een 
eerste maal opgeroepen werd op 2 decem
ber 1965 voor de Correctionele Recht
bank te Ieper, samengesteld uit de rech
ters V erfaillie, waarnemend voorzitter, 
Verbeke en Saverijs ; dat, luidens het 
proces-verbaal van deze terechtzitting, 
de griffier voorlezing gaf van de stukken, 
waarna een debat ontstond tussen twee 
raadslieden en het openbaar ministerie 
over het eventueel onderhoren van ge
tuigen, en het openbaar ministerie ge
hoord werd in zijn eis ; dat, ten slotte, 
de rechtbank de zaak verwees naar de 
terechtzitting van 27 januari 1966 om 
het openbaar ministerie toe te laten een 
getuige op te roepen ; 

Dat, ter terechtzitting van 27 januari 
1966, de zetel was samengesteld uit de 
rechters Verfaillie en Verbeke, voor
noemd, en de heer J. Cocle, Belg, 1neer 
dan 25 jaar oud, oudst ingeschreven ad
vocaat van de balie van Ieper, ter terecht
zitting aanwezig, zetelende ter vervan
ging van de andere werkelijke en plaats
vervangende rechters, allen wettelijk 
belet; 

Dat, op laatstgenoemde terechtzitting, 
de voorzitter verslag uitbracht, het open
baar ministerie gehoord werd nopens de 
ontvankelijkheid van het beroep, de 
griffier voorlezing gaf van de stukken, 
een getuige gehoord werd, het openbaar 
ministerie en de raadslieden van alle 
onderscheiden partijen het woord voer
den, waarop de rechtbank de zaak uit
stelde, voor sluiting van de debatten, 
op 10 februari 1966; dat, op deze laatste 
terechtzitting, deze sluiting werd uit
gesteld op 24 februari 1966, datum waar
op de debatten gesloten werden en de 
zaak werd uitgesteld op 17 maart 1966, 
voor uitspraak; dat, op laatstgenoemde 
datum, het vonnis inderdaad uitgespro
ken werd; 

Dat, zowel op 10 als op 24 februari 
en op 17 maart 1966, de zetel samenge
steld was op dezelfde wijze als op 27 ja
nuari 1966 ; 

Overwegende dat aldus blijkt dat, daar 
op 27 januari 1967 de behandeling van 
de zaak in haar geheel hernomen werd 
voor dezelfde rechters als die welke ge
dm·ende de latere terechtzittingen van 

de z·aak kennis namen en het vonnis 
uitspraken, het zonder belang is dat, 
op 2 december 1965, een gedeeltelijk 
debat voor een anders samengestelde 
zetel plaatsgreep ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de vordering 
van eiser als dagende en bm·gerlijke 
partij : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel inroept ; 

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

13 november 1967. - 2e kamer. -
Vom·zitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Hallemans. - Gelijlcluidende conclu
sie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 

28 KAMER.- 13 november 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - BIJ VER
STEK GEWEZEN VEROORDELEND AR
REST. - VoORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE TIJDENS DE GEWONE VER
ZETSTERMIJN.- NIET-ONTVANKELIJK
HEID. 

Is niet ontvanlcelijlc de voorziening dom· 
de belclaagde ingesteld tijdens de gewone 
verzetstermijn tegen een arrest waarbij 
hij bij verstelc veroo1·deeld werd ( 1). 
(Wetb. van strafv., art. 413.) 

(!EVEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 oktober 1966 door het Hof 
van beroep te .Luik gewezen ; 

(1) Cass., 6 november 1967, supra, blz. 342; 
raadpl. cass., 29 mei 1967 (A1·1·. cass., 1967, 
blz. 1183). 
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I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de strafvorde
ring : 

A. tegenover eiser : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
tegenover eiser, als betichte, uitspraak 
deed bij verstek; dat dit arrest, waarbij 
eiser veroordeeld werd, hem betekend 
werd op l december 1966; dat de voor
ziening, ingesteld op 5 november 1966, 
niet ontvankelijk is ; 

B. tegenover de medeveroordeelden 
Angelina Rutten en Franciscus Lauwers : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
is om zich te voorzien tegen de beslissing 
tegenover zijn medeveroordeelden ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vorderingen : 

A. van de naamloze vennootschap 
« Verzekeringsmaatschappij De Schelde " 
en Regina Tielemans tegen eiser : 

Overwegende dat eiser afstand gedaan 
heeft van deze voorziening ; 

B. van eiser tegen Rutten en Lauwers: 
Overwegende dat uit de stnkken waar

op het Hof acht vermag te slaan niet 
blijkt dat eiser, burgerlijke partij, de 
voorziening betekend heeft aan de par
tijen tegen wie ze gericht is; dat ze, dien
volgehs, niet ontvankelijk is ; 

01n die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zover zij gericht 
is tegen de beslissing over de eisen van 
de burgerlijke partijen Regina Tielemans 
en de naamloze vennootschap « Verze
keringsmaatschappij De Schelde " tegen 
eiser ; verwerpt de voorziening voor het 
overige ; veroordeelt eiser in de kosten. 

13 november 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slag gever, 
H. Hallemans. - Gelijkluiilende conclu
sie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 13 november 1967. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
BURGERLIJKE ZAKEN. - NEGATIEF 
CONFLICT VAN REOHTSGEBIED. -BE
SLISSINGEN DIE IN KRACHT VAN GE-

WIJSDE BLIJKEN TE ZIJN GEGAAN. -
MAOHTIGING OM TE DAGVAARDEN, 

Wanneer in bu1·gerlijke zaken beslissingen 
blijken in kmcht van gewijsde te zijn 
gegaan en een negatief geschil van 1'echts
gebied te doen ontstaan, vedeent het hof 
rnachtiging orn tot 1·egeling van rechts
gebied te dagvaarden (1). (Wet van 
25 maart 1876, art. 19, 2°; Wetb. van 
burg. rechtsv., art. 364.) 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « ETABLISSE

MENTS HOOKE "• T. VANHOYLAND.) 

ARREST, 

RET HOF; - Gelet op het verzoek
schrift van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid " Etablisse
ments Hooke "• met maatschappelijke 
zetel te Groot-Bijgaarden, vertegenwoor
digd door Mr Paul Struye, advocaat bij 
het Hof, die de toelating vraagt om 
Alphonsus Vanhoyland te dagvaarden 
tot regeling van rechtsgebied ; 

Gelet op de artikelen 19, 2°, van de 
wet van 25 maart 1876 en 364 van het 
W etboek van burgerlijke rechtspleging ; 

Gelet op het vonnis, op 27 september 
1966 door de Vrederechtervan het kanton 
Asse bij verstek gewezen, waarbij deze 
zich onbevoegd verklaart om van de eis 
tot betaling van een som van 1.250 frank 
wegens levering van goederen die in 1961 
en 1962 plaatsvonden kennis te nemen 
om de reden dat de gemeente Groot
Bijgaarden, waarin de zetel van verzoek
ster gelegen is, bij het rechterlijk kanton 
Asse werd gevoegd, bij toepassing van 
de wet van 8 november 1962 tot wijziging 
van provincie-, arrondissements- en ge
meentegrenzen en van de wet van 9 au
gustus 1963 tot wijziging van het rechts
gebied van sommige gerechten, welke 
op 1 september 1963 in werking traden; 

Gelet op het vonnis, op 20 februari 
1967 door de Vrederechter van het kan
ton Anderlecht bij verstek gewezen, 
waarbij deze, op grond van artikel 17 
van de wet van 9 augustus 1963, zich 
onbevoegd verklaart om van dezelfde eis 

(1) Cass,, 10 december 1956 (Bull. en PA
src., 1957, I, 383); 2 juni 1958 (ibid., 1958, 
I, 1088) ; raadpl. cass., 28 september 1959 
(ibid., 1960, I, 125), 
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kennis te nemen, om de reden dat de 
buidige vordering noch aanhangig noch 
in onderzoek was bij hem v66r de inwer
kingtreding van deze wet ; 

Overwegende dat uit die beslissingen, 
die definitief schijnen te zijn, een nega
tief geschil van recbtsgebied schijnt te 
ontstaan waardoor de gang van het ge
recht belemmerd wordt, en dat er dien
volgens aanleiding tot regeling van 
rechtsgebied bestaat, 

Om die redenen, machtigt verzoekster 
om voornoemde Alphonsus Vanboyland 
tot regeling van rechtsgebied te dag
vaarden ter terechtzitting van de 2e ka
mer van het Hof van cassatie op 20 de
cember 1967, te 9,30 uur, ten einde zich 
nit te spreken omtrent voormeld ver
zoekschrift ; beveelt de mededeling van 
het verzoekschrift aan verweerder ; be
houdt de kosten voor. 

13 november 1967. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

ze KAMER.- 13 november 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- ON
OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN LETSE
LEN.- 00NCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE 
WAARIN DE GETROFFENE EEN FOUT TEN 
LASTE GELEC+D WORDT EN EEN UITLEC+ 
VAN DEZE FOUT WORDT VOORGESTELD. 
- ARREST WAARBIJ BESLIST WORDT 
DAT DE GETROFFENE DE FOUT HEEFT 
BEGAAN.- RECHTER NIET VERPLICHT 
DE DOOR DE BEKLAAC+DE OMTRENT DE 
OORSPRONG VAN DEZE FOUT VOORGE
STELDE UITLEG TE ONDERZOEKEN. 

W annee1· de rechte1· beslist dat hij die ge
t1·ofjen is door een misd1·ijj van onop
zettelijlc toebrengen van letselen de fout 
heeft begaan, wellce hem door de be
lclaagde ten laste wordt gelegd, is hij 
niet verplicht de conclusie van laatst
genoemde te beantwoorden, in zover daar
in een uitleg omtrent de o01·sprong van 
deze fout werd vo01·gesteld. 

(LAVERGE, T. OPSOMER, VANDAELE EN 
LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MU
TU ALITEITEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te Gent 
op 18 februari 1967 gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat bet bestreden arrest eiser op 
strafrechtelijk en burgerrechtelijk gebied 
heeft veroordeeld om onopzettelijk de 
dood te bebben veroorzaakt van Maurice 
Vandaele, om de reden dat eiser zijn draai 
naar links niet zo groat mogelijk had ge
nomen en met een niet voldoende matige 
snelheid had gereden, dat hij op de plaats 
van de aanrijding geen voorrang genoot 
daar de aanrijding plaatsgTeep nadat eiser 
de prioritaire staatsbaan had verlaten, 
dat de fouten door eiser gepleegd voor 
de helft de oorzaak waren van bet on
geval, dat zouder die fouten de afstand 
tussen het slachtoffer en de bus van eiser 
ruimer ware geweest, en het slachtoffer 
niet in aanraking zou zijn gekomen met 
de bus, dat daarbij eiser het slachtoffer 
van verder zou hebben zien aankomen, 
tijdig zijn voertuig tot stilstand zou heb
ben kunnen brengen en de aanrijding 
zou vermeden bebben, en dat het slacht
offer niet zou verrast geweest zijn door 
de snel aan zijn rechterzijde opdagende 
autobus, het voertuig tijdig zou gezien 
hebben en de aanrijding zou vermeden 
hebben, 

te1·wijl noch deze beschouwingen, noch 
enige andere beschouwing van het be
streden arrest, een voldoend antwoord 
uitmaken op het middel dat eiser, in zijn 
conclusie voor het hof van beroep ge
nomen, had afgeleid uit het feit dat hij 
in aile geval de prioriteit van rechts ge
noot, noch op bet middel dat eiser, in 
zijn conclusie voor de correctionele recht
bank genomen, en waarnaar hij uitdruk
kelijk had verwezen in zijn conclusie 
voor bet hof van beroep, had afgeleid 
uit het feit dat het slachtoffer niet zijn 
eigen fiets bereed maar die van zijn zoon, 
dat het remtoestel van beide fietsen ver
schillend was, en dat zulks hoogstwaar
schijnlijk de reden was waarom het 
slachtoffer niet tijdig remde : 

Overwegende, enerzijds, in zover het 
middel het arrest verwijt geen voldoende 
antwoord te hebben gegeven op de con-
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clusie waardoor eiser deed gelden dat 
hij in alle geval de prioriteit van rechts 
genoot, dat het arrest, steunend op feite
lijke bestanddelen die het aanduidt, be
slist dat « beklaagde (thans eiser) op de 
plaats van de aanrijding geen voorrang 
genoot ten opzichte van het slachtoffer " ; 
dat dit antwoord passend is ; 

Overwegende, anderzijds, in zover het 
middel het arrest verwijt geen voldoend 
antwoord te hebben gegeven op het ver
weer waardoor eiser deed gelden dat het 
slachtoffer niet zijn eigen rijwiel bereed, 
maar dit van zijn zoon, dat bet remtoe
stel van beide rijwielen verschillend was 
en dat zulks hoogstwaarschijnlijk de re
den was waarom het slachtoffer niet tij
dig remde, dat het arrest aanneemt dat 
het slachtoffer onoplettend is geweest en 
geen aandacht heeft geschonken aan het 
verkeer, waaruit blijkt dat de rechter de 
stelling van eiser betreffende het te laat 
remmen door het slachtoffer aanneemt ; 

Dat, van dan af, het hof van beroep 
niet verplicht was de bewering van eiser, 
die er zich toe beperkte een uitleg voor 
te stellen van gezegde font van het slacht
offer nader te beantwoorden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende, wat de beslissing over 
de strafvordering betreft, dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschrevi:m rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

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

13 november 1967. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1•slaggeve~·, 
H. Hallemans. - Gelijkluidende conclu
sie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 13 november 1967. 

1° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN.- VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN 
VERSCHEIDENE BEKLAAGDEN.- VER
OORDELING VAN EEN VAN HEN, VRIJ· 
SPRAAK VAN EEN ANDERE EN BUITEN
VERVOLGINGSTELLING VAN DE VOOR 
DEZE LAATSTE BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ. - VEROOR· 
DELING VAN DE EERSTE BEKLAAGDE 

IN DE KOSTEN BETREFFENDE DE VOR· 
DERING INGESTELD DOOR RET OPEN· 
BAAR MINISTERIE TEGEN DE VRIJGE· 
SPROKEN MEDEBEKLAAGDE EN TEGEN 
DE BUITEN DE ZAAK GESTELDE BURGER· 
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ, 
- VooRWAARDEN. 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - HOGER BEROEP VAN RET 
OPENBAAR MINISTERIE TEGEN DRIE 
BEKLAA.GDEN EN TEGEN DE VOOR EEN 
VAN HEN BURGERRECHTELIJK AAN· 
SPRAKELIJKE PAW.I'IJ. - VEROORDE· 
LING VAN EEN VAN DE BEKLAAGDEN IN 
DE KOSTEN BETREFFENDE DE HOGERE 
BEROEPEN GERICHT TEGEN DE TWEE 
ANDEREN EN TEGEN DE BURGERRECH
TELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ, -
0NWETTELIJKHEID, 

1° lVanneer ve1·scheidene beklaagden samen 
vervolgd wm·den, kan de rechtm·, die een 
van hen ve1·oordeelt, de kosten bet1·e{jende 
de vordering door het openbaa1· minis
terie ingesteld tegen een vrijgesprolcen 
medebeklaagde en tegen de voo1· deze 
medebelclaagde bu1·ger1·echtelijlc aanspra
kelijke pa1·tij, die buiten de zaak wordt 
gesteld, enkel ten laste van de eerste 
belclaagde leggen mits vast te stellen' dat 
deze kosten Ve1'001'Zaalct zijn ten gevolge 
van het door die eerste belclaagde ge
pleegde misd1·ijj (1). (Wetb. van strafv., 
art. 162 en 194.) 

2° J!Vannee1· het openbaa1· ministerie hager 
be~·oep ingesteld heeft tegen d1·ie beklaag
clen en tegen de voo1· een van hen bu1·ge1·
rechtelij lc aanspmkelij ke partij, mag cle 
rechte1· in hoge1· be1·oep de kosten be
t1·etfende de hoge1•e be1·oepen gericht 
tegen de ande1·e beklaagclen en tegen de 
bw·gen·echtelijk aanspmkelijke pa1·tij 
niet ten laste van de beklaagde leggen, 
zelfs zo hij deze belclaagcle tot een stmf 
verom·cleelt (2). (Wet van 1 juni 1849, 
art. 3.) 

(LEFEVER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, door de correctionele rechtbank 
te Ieper op 9 maart 1967 in hoger beroep 
gewezen; 

(1) en (2) Cass., 26 juni 1967 (A1'1'. oass., 
1967, blz. 1306); 9 oktober 1967, supnt, 
blz. 191; over de draagwijdte van artikel 3 
van de wet van 1 juni 1849, raadpl. Bep. 
prat. du d1·oit belge, vo Tw·if en matie1·e ?'epres
sive, n' 247. 
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Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 162 
en 176 van het vVetboek van strafvorde
ring en 3 van de wet van 1 juni 1849 : 

Overwegende, enerzijds, dat het be
streden vonnis, na eiser tot straffen ver
oordeeld te hebben, hem in de kosten van 
de strafvordering in eerste aanleg ver
wijst, op de door het beroepen vonnis ten 
laste van een medeveroordeelde gelegde 
kosten na, terwijl door het openbaar mi
nisterie daarenboven vorderingen inge
steld werden tegen een derde beklaagde 
en tegen de voor deze laatste burgerlijk 
aansprakelijke partij, die respectievelijk 
vrijgesproken en buiten zaak gesteld wa
ren, en zulks zonder vast te stellen dat al 
de ten laste van eiser gelegde kosten ver
oorzaakt werden door de tegen hem be
wezen verklaarde misdrijven; 

Overwegende, anderzijds, dat het von
nis eiser in de kosten van hoger beroep 
verwijst, daarin begrepen de kosten van 
de hogere beroepen door het openbaar 
ministerie ingesteld tegen twee mede
beklaagden en tegen de voor een van 
hen bm'gerrechtelijk aansprakelijke par
tij ; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantiele of op straffe van nie
tigheid voorgeschreven rechtsvor1nen 
werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het eiser veroordeelt 
in de kosten van eerste aanleg en van 
hoger beroep ; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat meldtng 
van dit arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiser in de helft 
van de kosten ; laat de andere helft ten 
laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Veurne, zetelend in hoger 
beroep. 

13 november 1967. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Hallemans. - Gelijkluidende conclu
sie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 

28 KA.MER.- 13 november 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS-

SATIEBEROEP RAN WOB,DEN INGESTELD, 
- STRAFZAKEN. - YONNIS IN EERSTE 
AANLEG GE~~ZEN DOOR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK. - NIET ONT
VANKELIJKE VOORZIENING. 

Is niet ontvankelijlc het cassatiebe?'Oep 
ingesteld tegen een door de correctionele 
?'echtbanlc in ee1·ste aanleg gewezen von
nis (1). 

(VERELST.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het vonnis, 
op 3 maart 1967 door de Correctionele 
Recht bank te Antwerpen gewezen; 

Overwegende dat het vonnis waartegen 
de voorziening gericht is niet in laatste 
aanleg werd gewezen ; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
18; 

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

13 november 1967. - 28 kamer. -
Voorzitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slaggever, 
H. Hallemans. - Gelijlcluidende conclu
sie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 13 november 1967. 

REDENEN VAL~ DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING. - Ers 
GEGROND OP VERMOEDENS. - BESLIS
SING WAARBIJ DEZE EIS AFGE~ZEN 
WORDT OP GROND VAN ANDERE VER
MOEDENS. - REGELMATIG GEMOTI
VEERDE AFWIJZING. 

Is ?'egelmatig met 1·edenen omkleed de be
slissing die een op feitelijke vermoedens 
gegronde eis afw~ist door andere ver
moedens nam· voren te b?'engen (2). 
(Grondwet, art. 97.) 

(1) Cass., 12 december 1966 (.Arr. oass., 
1967, blz. 466); verg. cass., 30 januari 1967 
(ibid. 1967, blz. 668). 

(2) Verg. cass., 3 februari en 12 juni 1967 
(Arr. oass., 1967, blz. 690 en 1246). 
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(SONDERVORST, T. VAN GASTEL.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 maart 1967 door het Hof 
van 'beroep te Brussel gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en, voor zover als nodig, van 
de artikelen 193, 196, 197 en 213 van 
het Strafwetboek, 3 en 4 van de wet van 
17 april1878 bevattende de voorafgaande 
titel van het W etboek van strafvorde
ring, en 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden arrest bij be
vestiging van de beslissing van de eerste 
rechter het hof van beroep onbevoegd 
heeft verklaard om van de burgerlijke 
vordering van eiseres kennis te nemen, na 
vrijspraak van verweerster, verdacht van 
valsheid in private gescbriften en van 
gebruik van een valse akte, namelijk een 
schuldbekentenis van 15 maart 1952 voor 
een bedrag van 275.000 frank, opgesteld 
en ondertekend voor V. Sondervorst, en 
haar in de kosten van beide aanleggen 
ten opzichte van de open bare partij heeft 
veroordeeld zowel om de eigen redenen als 
om die van de eerste rechter naar welke 
het verwijst, namelijk dat vier verklarin
gen van getuigen, die het stuk 55 van het 
dossier vormen, en een attest van 23 april 
1964, dat het stuk 52, door de beklaagde 
overgelegd, vormt, het vermoeden deden 
rijzen dat beklaagde, ten gevolge van 
de verkoop van gouden Engelse ponden, 
had beschikt over de gelden die haar in 
staat gesteld hadden 275.000 frank te 
lenen aan haar man, wijlen V. Sonder
vorst, voor het kopen van een huis aan 
de Begijnenstraat in 1952, en dat, onder
stellende dat de in de telastlegging be
doelde akte vals was wat de datum be
treft, zoals uit het verslag van de gerech
telijke deskundige Mertens bleek, die 
valsheid aldus was begaan zonder be
drieglijk oogmerk, 

te1·wijl deze motivering de middelen 
onbeantwoord laat welke eiseres in haar 
conclusies aan de rechter in hoger beroep 
had voorgesteld tot staving van met 
name aangeduide en in het dossier van 
het onderzoek regelmatig overgelegde 
stukken, om het gesimuleerde karakter 
te bewijzen van de schuldbekentenis van 
15 maart 1952 en van het kwijtschrift 

van 25 december 1960 dat ze vergezelde, 
te weten : 1° de geleidelijke verslech
ting van de betrekkingen tussen haar 
vader, V. Sondervorst, en haarzelf, ten 
gevolge van zijn tweede huwelijk met 
de beklaagde; 2° de kennis welke V. 
Sondervorst en de beklaagde hadden van 
de bijzondere bescherming welke eiseres, 
kind uit het eerste huwelijk, krachtens 
artikel 1098 van het Burgerlijk Wet
hoek genoot ; 3° de werkelijke waarde 
van de gouden ponden in 1952, aanzien
lijk beneden het aangevoerde bedrag 
van 275.000 frank; 4° de boekhouding 
van V. Sondervorst en zijn briefwisseling 
met de beklaagde, waarin geen enkel 
spoor te vinden was van de door haar 
aangevoerde lening, maar wel van een 
lening, aangegaan bij een derde in 1952 
in verband met de aankoop van het huis 
in de Begijnenstraat ; 5° de verwarde 
uitleg door V. Sondervorst in verschei
dene brieven gegeven aangaande het 
gebruik van de gelden die van de weder
verkoop van bedoeld huis in 1960 waren 
voortgekomen; 6° de tegenstrijdigheden 
tussen de versies welke de beklaagde 
achtereenvolgens had verdedigd, onder 
meer betreffende de herkomst van de 
gelden welke zij aan V. Sondervorst zou 
hebben geleend : 

Overwegende dat bet bestreden arrest 
de conclusie van eiseres, die de in het 
middel aangehaalde feitelijke elementen 
inriep om het gesimuleerde karakter van 
de scbuldbekentenis te bewijzen, passend 
beantwoordt door de vermelding van 
andere feitelijke elementen waaruit het 
afleidt « dat ernstige vermoedens bestaan 
dat, een lening van 275.000 frank wel 
degelijk toegestaan werd op het ogenblik 
van de aankoop van het huis in de Begij
nenstraat door wijlen Sondervorst » ; 

Dat bet middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

13 november 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
n8lnend voorzitter. Ve1·slaqqeve1·, 
H. Wauters. - Gelijkluidende conchtsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 13 november 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
VRIJSPRAAK DOOR DE EERSTE RECHTER. 
- VEROORDELING DOOR DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP.- GEEN CONOLUSIE. 
- IN DE TERMEN VAN DE WET GE
KWALIFIOEERDE EN BEWEZEN VER
KLAARDE FElTEN.- REC+ELMATIG MET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

Bij geb1;eke van een conclusie op dat stuk, 
omkleedt de 1'echte1• in hager bm·oep ?'egel
matig met redenen de beslissing, waarbij 
hij een dom· de eerste 1'echter vrij gesp?·o
ken beklaagde ve1·oonleelt door vast te 
stellen dat de in de termen van de wet 
gekwalificeenle feiten bewezen zijn; hij 
is er niet toe geho~tden de elementen nader 
te bepalen waa1·uit hij de schulcl van 
de beklaagde afleidt (1). 

(LIPS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 april 1967 door het Militair 
Gerechtshof gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest de redenen 
niet opgeeft waarom het de beslissing 
van de krijgsraad, welke eiser vrijge
sproken had, hervormt en eiser wegens 
beide telastleggingen veroordeelt : 

Overwegende dat, bij gebrek aan con
clusie voor de rechter in hoger beroep, 
de bestreden beslissing, welke vaststelt 
dat de feiten, gekwalificeerd volgens de 
termen van de wet, bewezen zijn door 
het onderzoek voor het militair gerechts
hof gedaan, noch de elementen diende 
te preciseren waaruit zij de schuld van 
eiser afleidde, noch de redenen diende op 
te geven waarom zij de beslissing van de 
eerste rechter niet beaamde ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

En overwegende dat de substantiele 

(1) Cass., 28 november 1966 (A1'1', cass., 
1967, biz. 412). 

(2) Omtrent de bij artikel 7 van de wet 
van 25 oktober 1919 gestelde voorwaarde, 

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

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

13 november 1967. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslaggever, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KA.MER. - 13 november 1967. 

1° HANDELSZAAK.- INPANDGE:VING. 
- BEDRIEGLIJKE VERVREEMDING OF 
BEDRIEGLIJKE VERPLAATSING. -WAN
BEDRIJF. - VooRWAARDEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELENDE BESLISSING.- GEEN 
VASTSTELLING VAN RET BESTAAN VAN 
ALLE BESTANDDELEN VAN RET MIS
DRIJF. - NIET REGELMATIG MET RE· 
DENEN OMKLEDE BESLISSING. 

1° De bed1·ieglijke vm·vreemding of de be
d?·ieglijke ve1·plaatsing van alle of een 
deel van de bestandclelen van een in pand 
gegeven handelszaak maakt slechts dan 
het wanbedrijf becloeld bij artikel 8 van 
de wet van 25 oktober 1919, gewijzigcl 
bij het koninklijlc besluit nr 282 van 
30 maa1·t 1936, ~tit als de handelszaak 
in de bij deze wet gestelcle voorwaarden 
in pand is gegeven (2). 

2o Is niet regelmatig met redenen omkleecl 
de beslissing die een beklaagde wegens 
een misd1·ijf veroo1·deelt zoncler het be
staan van alle bestandclelen e1·van vast 
te stellen (3). 

(DE OONINCK, T. NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « LES ASSURANCES DU CREDIT"·) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

zie cass., 4 februari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 722). 

(3) Cass., 19 juni 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
biz. 1272). 
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arrest, op 15 mei 1967 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

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

Over het van ambtswege opgeworpen 
middel, afgeleid uit de schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doo1;dat het bestreden arrest eiser tot 
een straf veroordeelt, zonder het bestaan 
van al de bestanddelen van het bewezen 
verklaard misdrijf vast te stellen : 

Overwegencle dat eiser, luidens de dag
vaarding, vervolgd werd om : " te Gent 
in de loop van het j aar 1964, ten nadele 
van de naanlloze vmmootschap " Les 
Assurances du Credit », goederen, gelden, 
koopwaren, biljetten, kwijtingen, ge
schriften van 01n het even welke aard 
die een verbintenis of een schuldbevrij
ding inhouclen of teweegbrengen en die 
hem overhandigd waren onder verplich
ting om ze terug te geven of ze voor een 
bepaald doel te gebruiken of aan te 
wenden, beclrieglijk verduistercl of ver
spilcl te hebben, te weten vijf compressors 
ter waarde van 45.000 frank, deel uit
makend van een handelsfonds door hem 
en zijn echtgenote aan de naan'lloze ven
nootschap " Les Assurances du Credit » 
in panel gegeven bij overeenkomst op 
10 april1963, tot zekerheid van een lening 
van 50.000 frank»; 

Overwegencle clat het arrest, om eiser 
te veroordelen, vaststelt dat hij tot zeker
heid van een door hem aangegane lening 
van 50.000 frank zijn handelszaak in 
pand gaf; dat vijf compressors deel uit
maa.kten van clit pand ; clat eiser bekende 
dat hij wist clat cleze compressors cleel 
uitmaakten van het panel, maar ze noch
tans verkocht en zulks op een ogenblik 
dat hij voor 18.891 frank ten achteren was 
met zijn betalingen ; dat de vijf nieuwe 
compressors, waarvan hij zegt dat zij 
de eerste vijf vervangen, verkocht werden 
voor een << klein prijsje », terwijl de in 
panel gegeven compressors 45.000 frank 
zouden waarcl geweest zijn ; 

Overwegende clat uit cleze motieven 
hlijkt dat het hof van beroep in werke
lijkheicl oordeelcle clat eiser het misclrijf 
omschreven in artikel 8 van de wet van 
25 oktober 1919 betreffende het in panel 
geven van de hanclelszaak, gewijzigcl 
door het koninklijk besluit nr 282 van 
30 maart 1936, gepleegcl had, en niet 
een misbruik van vertrouwen zoals om
schreven in artikel 491 van het Straf
wetboek, wetsbepaling door het arrest 

onder verwijzing naar het beroepen von
nis aangecluid, maar waarnaar gemelcl 
artikel 8 enkel verwijst wat betreft het 
bepalen van de toe te passen straffen ; 

Overwegende echter dat uit de arti
kelen 1 en 8 van de gewijzigde wet van 
25 oktober 1919 blijkt dat de bedrieglijke 
vervreemding of de .bedrieglijke verplaat
sing van bestancldelen van een in pand 
gegeven handelszaak slechts strafbaar is 
krachtens artikel 8, indien de handels
zaak in pand gegeven werd onder de 
bij gemelde wet bepaalde omstandighe
clen, en dat het arrest niet vaststelt clat 
bedoelde omstandigheden in de zaak 
aanwezig zijn; 

Dat het arrest derhalve niet regelmatig 
met reclenen onlldeed is ; 

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

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing over de strafvordering de 
vernietiging medebrengt van de beslis
sing over de burgerlijke vordering, die 
het gevolg ervan is ; 

Om die redenen, en zonder dat er reden 
is tot het onderzoeken van het door eiser 
aangevoerde micldel, dat niet tot een ver
nietiging zonder verwijzing kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest ; beveelt 
dat van clit 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 Brussel. 

13 november 1967. - 2e kamer. -
Vom·zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 13 november 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -BUR
GERLIJKE REOHTSVORDERING. - BE
SLISSING VAN ONBEVOEGDHEID OP DEZE 
VORDERING. - BESLISSING GEGROND 
HIEROP DAT DE TELASTLEGGING NIET 
BEWEZEN IS. - GEEN OONOLUSIE. -
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 
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BiJ gebreke van een conclusie, omkleedt 
de feitenrechter regelmatig met 1·edenen 
de beslissing waa1·bij hij zich onbevoegd 
verklam·t om uitspraak te doen op de 
bu1·ge1·l~jke 1'echtsvo1·dering, door vast te 
stellen dat de telastlegging niet bewezen 
is (1). 

(VAN DEN EYNDE, T. THYSSEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 mei 1967 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

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

A. tegen verweerder ingesteld : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
is om zich te voorzien tegen de beslissing 
van vrijspraak gewezen ten voordele van 
een medebeklaagde ; 

B. tegen eiser ingesteld : 

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

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

A. door eiser ingesteld : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

dom·dat het hof van beroep, het vonnis 
waartegen beroep teniet doende, zich 
onbevoegd verklaart om kennis te nemen 
van de door eiser ingestelde burgerlijke 
vordering, zonder de redenen op te geven 
waarom het de telastlegging in hoofde 
van verweerder niet bewezen acht en 
zonder de oorsprong te preciseren van de 
door eiser opgelopen beenkwetsuren : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat het de verweerder ten laste gelegde 
feit niet ten genoege van recht bewezen 
is gebleken ; 

(1} Cass., 17 september 1962 (Bull. en PA
SIC., 1963, I, 60) ; verg. cass., 13 januari 1964 
(ibid., 1964, I, 494); 15 februari 1965 (ibid., 

Dat het aldus, bij gebrek aan conclusie 
van eiser, de beslissing waarbij de rechter 
zich onbevoegd verklaart om van de 
burgerlijke vordering van eiser kennis 
te nemen, regelmatig motiveert ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
nil>g ; veroordeelt eiser in de kosten. 

13 november 1967. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
n·emend voorzitter. Verslaggever, 
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 14 november 1967. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSINKOMSTEN.- WINST OPGE
LEVERD DOOR DE IN DE LOOP VAN DE 
BEDRIJVIGHEID VAN DE ONDERNEMING 
VERWEZENLIJKTE OVERDRAOHT VAN 
EEN HANDELSZAAK. - WrNST VOORT· 
KOMENDE UIT EEN VERRIOHTING BE· 
TREFFENDE EEN NIJVERHEIDS-, HAN
DELS· OF LANDBOUWEXPLOITATIE. -
BELASTBARE WINST. 

De winst die voortvloeit uit de overdnzcht 
van een handelszaalc, verwezenlijlct in de 
loop van de bedrijvigheid van de exploi
tatie, levert een winst op voortlcomencle 
uit een Ve?'?'ichting betretfende een nijver
heids-, handels- of lanclbouwexploitatie 
en is, dientengevolge, belastbaar in cle 
bedr~jfsbelasting (2). (Art. 25, § 1, 1°, 
en 27, § 1, lid 1, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen.) 

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

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 januari 1962 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

1965, I, 605) en 14 maart 1966 (ibid., 1966, 
I; 904). 

(2) Cass., 26 oktober 1965 (Bull. en PASIC,, 
1966, I, 283), en noot 1; raadpl. cass., 19 april 
1966 (ibid., 1966, I, 1052). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 27, § 1, van de 
wetten betrefferrde de inkomstenbelas
tingen, gecoordineerd bij besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, 

do01·dat het bestreden arrest ten on
rechte dit artikel toepasselijk verklaart 
en als belastbare bedrij£swinst beschouwt 
het excedent van de verkoopprijs op de 
kostprijs verminderd met de in fiscaal op
zicht aangenomen afschrijvingen, welke 
eiser ontving naar aanleiding van de 
overdracht van de her berg « Roi Albert "' 
te Antwerpen, door eiser aan een nieuwe 
exploitant, bij akte van 2 januari 1958 : 

Overwegende dat het arrest, nit feite
lijke omstandigheden die het vaststelt, 
afleidt dat de verkoop van de handels
zaak, dit is het akkoord nopens de zaak 
en de prijs, plaatsgreep op 15 november 
1957, en dat daarna eiser zijn exploitatie 
nog enkele tijd heeft voortgezet; 

Dat het arrest hieruit wettelijk kon 
afleiden dat de overdracht van de zaak 
geschiedde in de loop van de exploitatie, 
zodat het verschil in meer tussen de ver
koopprijs van de afgestane elementen en 
hun aankoop- of kostprijs, verminderd 
met de in fiscaal opzicht aangenomen 
afschrijvingen, bij toepassing van arti
kel 27, § 1, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, een 
belastbare bedrijfswinst uitmaakt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
·worden : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 

doonlat het arrest ten onrechte de val
trekking van de overdracht vaststelt op 
de dag van de betaling van het eerste 
voorschot, en uit de betaling van dat 
eerste voorschot afleidt dat ook na de 
cessie eiser zijn exploitatie voortgezet 
he eft, 

te1·wijl het volledig akkoord betreffende 
de overdracht slechts werd vastgesteld 
op 2 januari 1958 en het administratief 
onderzoek tot de slotsom komt dat eiser 
ten laatste op 1 december 1957 de exploi
tatie heeft stopgezet, en het arrest niet 
het bewijs brengt van de juiste datum 
van dit stopzetten : 

Overwegende dat eiser niet aanvoert 
dat het arrest de bewijskracht van het 
administratief dossier of van bepaalde 
elementen ervan zou miskend hebben; 

Overwegende dat het arrest het voort-

zetten van de exploitatie door eiser geens
zins afleidt uit de betaling van een eerste 
voorschot, maar uit een feitelijk element 
dat het soeverein vaststelt, namelijk het 
leveren van dranken ; 

Overwegende dat het arrest, steunende 
op feitelijke elementen die het vaststaand 
verklaart, wettelijk kon beslissen dat de 
overdracht plaatsgreep op 15 november 
1957, dit is op het ogenblik van het ak
koord over de zaak en de prijs ; dat het, 
verder, eveneens steunende op feitelijke 
gegevens, beslist dat het vaststond dat 
na gemelde datum eiser zijn exploitatie 
nog voortgezet heeft ; 

Dat het arrest daaruit, zonder scherr
ding van de aangeduide wetsbepalingen, 
kon afleiden, eensdeels, dat de overdracht 
plaatsgreep in de loop van de exploitatie 
en, anderdeels, dat zij geschiedde in de 
loop van het jaar 1957; 

Overwegende dat het hof van beroep 
niet gebonden was door gevolgtrekki1lgen 
waartoe het administratief onderzoek zou 
gekomen zijn ; 

Overwegende dat eiser niet preciseert 
waardoor het arrest artikel 112 van de 
Grondwet zou geschonden hebben; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

14 november 1967. - 2e kamer. 
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. 
Verslaggeve1·, H. Hallemans. - Gelijk
l~tidende conclusie, H. Krings, advocaat
generaal. 

1e KA.MER.- 16 november 1967. 

1° WEGVERKEER. - GEBRUIKERS 
VAN DE OPENBARE WEG. - WEGGE· 
BRUIKERS DIE ZICH OP EEN KRUISPUNT 
BEVINDEN vVANNEER EEN BEVOEGDE 
PERSOON DE ARM RECHT OPSTEEKT.
WEGGEBRUIKERS VERPLICHT RET 
KRUISPUNT VRIJ TE MAKEN. 

2° WEGVERKEER. - GEBRUIKERS 
VAN DE OPENBARE WEG VERPLICHT 
EEN KRUISPUNT VRIJ TE MAKEN WAN· 
NEER EEN BEVOEGDE PERSOON DE ARM 
RECHT OPSTEEKT. - VERPLICHTING 
DIE DIENT TE WORDEN UITGEVOERD 
MET DE DOOR DE OJ\fSTANDIGHEDEN 
GEBODEN VOORZICHTIGHEID. 
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1o De gebruiker·s van de openbare weg, 
die zich op een kruispunt bevinden, moe
ten dit punt vrijmaken wanneer een 
bevoegde persoon de arm 1·echt opsteekt 
om de ande1·e weggeb1·uilcers te doen 
stoppen. (Wegverkeersreglement, arti
kel 7-1, a.) 

2° Als naar lttid van a1·tikel 7-1, a, van 
het T-V egverkee1·sreglement de geb?·uike?'S 
van de openbm·e weg, die zich op een 
kruispunt bevinden, verplicht zijn dit 
punt vrij te malcen wannee1· een bevoegde 
persoon de arm 1·echt opsteekt en de an
de?·e weggebruilcerw beveelt te stoppen, 
dienen zij evenwel deze ve1·plichting 
uit te voe1·en met de doo1• de omstandig
heden geboden voo1·zichtigheid (1). 

(GOLDINE, T. GEMEENTE SINT-JOOST
TEN-NOODE EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 7-1, a, 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, 1382 en 
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 

dom·dat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de politieagent, 
orgaan van eerste verweerster die regel
matig belast was met de regeling van 
het verkeer op het bedoelde kruispunt, 
de arm recht opstak en daarna aan 
eiseres een teken gaf om door te rijden, 
niettemin beslist dat dit « verzoek " 
en dit gebaar van de agent slechts als 
een bevel in de zin van artikel 7-1 van 
het verkeersreglement kunnen worden 
uitgelegd, dit wil zeggen als een ver
plichting om er onmiddellijk; gevolg aan 
te geven, en om die reden eiseres wegens 
haar onvoorzichtigheid geheel aanspra
kelijk stelt voor het ongeval, daar zij, 
volgens het arrest, van de toelating om 
door te rijden slechts op eigen risico en 
onder het nemen van alle nodige voor
zorgen mocht gebruik maken, 

(1) Omtrent het punt dat de gepastheid 
van het gebod van een bevoegde persoon 
niet door de gebruikers van de openbare weg 
mag worden beoordeeld, raadplege men cass., 
14 mei 1962 (Bull. en PAsiO., 1962, I, 1027) 
en noot 1. 

te1·wijl, eerste onderdeel, artik;el 7-1 van 
het verkeersreglement bepaalt dat de 
weggebruikers onmiddellijk gevolg moe
ten geven aan de bevelen van de bevoegde 
personen en als een bevel beschouwt 
onder meer de recht opgestoken arm, wat 
stoppen betekent voor al de weggebrui
kers, behalve voor die welk;e zich op een 
kruispunt bevinden en dit dan ook moe
ten vrijmaken ; het bevel waaraan de 
weggebruiker onmiddellijk gevolg moet 
geven, de recht opgestoken arm is, afge
zien van de verschillende betekenis die 
dit gebaar kan hebben enerzijds voor 
de gebruikers die op de openbare weg 
rijden (verplichting om te stoppen) en 
anderzijds voor degenen die zich op het 
kruispunt bevinden (verplichting om dit 
vrij te maken), welke laatstgenoemden 
evengoed als eerstgenoemden onderwor
pen zijn aan een verplichting ; het door 
de agent gegeven '' teken om door te 
rijden" ook een bevel in de zin van arti
kel 7 was; de opsomming in artikel 7-1, 
a, niet beperkend is en elk uit zichzelf 
voldoend uitdrukkelijk bevel als een 
verplichting voor de weggebruikers moet 
worden beschouwd, zodat, door te be
slissen dat de politieage;nt van verweer
ster aan eiseres geen enkel bevel, in de 
juiste betekenis van het woord, heeft 
gegeven, doch, door de arm recht op te 
steken en een teken te geven om door 
te rijden slechts een toelating heeft ge
geven om door te rijden, het arrest arti
kel 7 van het verkeersreglement heeft 
geschonden ; 

tweede onder·deel, door eiseres als een 
font aan te rekenen, gevolg te hebben 
gegeven aan een bevel of zelfs aan een 
eenvoudige toelating van de politieagent, 
het arrest een wettelijk verplichte of 
althans geoorloofde gedraging als een 
ongeoorloofde handeling heeft beschouwd 
en aldus artikel 1382 van het Burgerlijk 
W etboek geschonden heeft : 

Over de twee onderdelen samen : 

Overwegende dat luidens artikel 7-1, 
a, van het verkeersreglement de wegge~ 
bruikers die zich op een kruispunt bevin
den, dit punt moeten vrijmaken wanneer 
een bevoegde persoon de arm recht op
steekt om de andere weggebruikers te 
doen stoppen ; 

Overwegende dat het arrest enerzijds 
vaststelt dat eiseres zich op een kruispunt 
bevond en anderzijds dat de bevoegde 
verkeersagent aldaar de arm recht opstak 
en daarna aan eiseres een teken gaf om 
door te rijden; 
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Overwegende dat hot arrest, in strijd 
met wat hot middel stelt, niet beslist 
dat de bevoegde agent door de arm recht 
op te steken aan eiseres niet hot bevel 
heeft gegeven om hot kruispunt vrij te 
maken ; dat hot integendeel beslist dat 
eiseres " hot kruispunt 1noest vrijmaken 
zodra de agent de arm recht opstak " ; 

Overwegende dat, als het arrest hier
aan toevoegt dat eiseres deze verplichting 
moest nako1nen " door alle vereiste voor
zorgen te nemen ,, wat zij niet heeft 
gedaan, aangezien zij zelfverklaart" geen 
aandacht te hebben geschonken aan de 
signalisatie op het kruispunt ,, hot geen 
enkele. van de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen geschonden heeft ; 

Overwegende dat, al wijst hot arrest 
erop dat eiseres niet onmiddellijk gevolg 
moest geven aan het teken van de be
voegde agent die haar verzocht haar 
voertuig in beweging te brengen, uit hot 
zinsverband blijkt dat het hof van beroep 
onder hot woord " onmiddellijk " verstaat 
zonder vooraf de vereiste voorzorgen 
te nemen om. een ongeval te vermijden; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382, 1384 
van hot Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

cloordat het bestreden arrest eiseres 
haar vordering tot schadeloosstelling te
gen · eerste verweerster ontzegt, beslist 
dat eiseres aileen aansprakelijk is voor 
de schadelijk;e gevolgen van het bedoelde 
ongeval en deze beslissing rechtvaardigt 
door de overweging dat, hoewel de politic
agent die regelmatig belast was met de 
regeling van het verkeer op hot bedoelde 
kruispunt, aan eiseres toelating had ge
geven om zich opnieuw in beweging te 
zetten en hij haar bovendien eon token 
had gegeven mn door te rijden, deze niet 
de nodige voorzorgen had genon:1en al
vorens zich opnieuw in beweging te zet
ten, en 1net na1ne zich er niet van had 
vergewist of hot kruispunt zonder gevaar 
kon worden vrijgemaakt en aldus een 
fout heeft begaan waardoor zij aanspra
kelijk is voor de schadelijke gevolgen 
van hot ongeval, 

terwijl, ee1·ste onclercleel, eiseres bij con
clusie gesteld had dat de politieagent, 
« die' erkend heeft dat hij, uitsluitend 
op grand van de verandering der ver
keerslichten (die op oranje overgegaan 
waren), de rechterarm. recht heeft opge
stoken, welk bevel vcrmeld is in arti
kel 7-1, a, van het verkeersreglement en 

0ASSATIE, 1968. - 13 

voor de weggebruikers, die zich op hot 
kruispunt bevinden, betekent dat zij dit 
moeten vrijmaken, dit bevel niet had 
moeten geven zonder er zich vooraf van te 
vergewissen dat de weggebruikers, tot wie 
dit bevel gericht was, er gevolg konden 
aan geven zonder gevaar voor de andere 
voertuigen die op dat ogenblik reeds hot 
kruisptmt opgereden waren " en dat " de 
agent immors rekening 1noest houden 
met de mogelijkheid voor de weggebrui
kers om, gezien hun snelheid, hot oranje 
licht op reglementaire wijze voorbij te 
rijden "' zodat hot hof van beroep, dat 
de juistheid van doze stelling niet heeft 
betwist, niet zonder schending van de 
artikelen 1382 en 1384 van hot Burgerlijk 
Wetboek kon beslissen dat de politic
agent geen enkele font had begaan waar
door hij en eerste verweerster aanspra
kelijk worden ; 

tweecle onclerdeel, hot arrest althans niet 
heeft geantwoord op de bedoelde passus 
van de conclusie van eiseres en hot Hof 
in elk geval aan de hand van de motive
ring van hot arrest niet kan uitmaken 
of de rechter in feite heeft willen beslissen 
dat hot onjuist, of niet bewezen was, dat 
de politieagent aan eiseres toelating had 
gegeven om zich opnieuw in beweging 
te zetten en haar eon token had gegeven 
om door te rijden, zulks aileen op grond 
van de verandering van de verkeers
lichten die op oranje overgegaan waren, 
en zonder er zich vooraf van te verge
wissen dat de weggebruikers tot wie dit 
bevel gericht was, daaraan zonder gevaar 
gevolg konden geven, gelet op de moge
lijkheid voor sommigen onder hen om 
hot oranje licht op reglementaire wijze 
voorbij te rijden, dan wel in rechte heeft 
willen beslissen dat de politieagent, zon
der eon font te begaan en zonder aan
sprakelijk te worden, doze toelating kon 
verstrekken en hot teken mn door te 
rijden kon geven, zonder er zich vooraf 
van te vergewissen dat aan zijn bevel, 
of zijn toelating, kon worden gevolg ge
geven zonder gevaar voor de veiligheid 
van hot verkeer, zodat wegens doze 
dubbelzinnigheid hot Hof zijn toezicht 
niet kan uitoefenen op de wettelijkheid 
van het beschikkende gedeelte, wat 
gelijkstaat met ontstentenis van de bij 
artikel 97 van de Grondwet vereiste re
denen : 

Over de twee onderdelen san~en : 

Overwegende dat, door vast te stollen 
dat de bevoegde agent geen fout heeft 
begaan en dat het ongeval aileen te wijten 
is aan de fout van eiseres, die, bij nako-
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ming van haar uit het gebaar en het 
teken van deze agent voortvloeiende 
verplichting, verzuimd heeft de door de 
omstandigheden geboden voorzorgen te 
nemen, het arrest, in strijd met wat het 
middel beweert, beslist dat het verwijt 
van de eiseres aan de agent niet gegrond 
is en passend en ondubbelzinnig ant
woordt op de conclusie in het middel 
bedoeld; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

16 november 1967. - 1e kamer. -
VooTzittM', H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1'slaggeve1·, H. Legros. - Gelijklui
dende conclusie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. Struye, Dassesse en Van Ryn. 

1e KAMER.- 16 november 1967. 

BEWIJS. -BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BuRGERLIJKE ZAKE:N. - LASTE:NKO

HIERVAN EEN BEDRIJF.- UITLEGGI:NG 
VAN EEN BEDING DAT VERE:NIGBAAR 

IS MET DE BEWOORDINGEN ERV AN. -
GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTE. 

De . bew#skracht van een beding uit een 
lastenkohier van een aanneming wo1·dt 
niet miskend door het arrest, dat van 
dit becling een met de bewoonlingen ervan 
ve1·enigba1·e uitlegging geeft (l). 

(WERBROUCK, T. COOPERATIEVE VENNOOT
SCHAP <e LE FOYER LEVALLOIS ».) 

ARREST. 

RET. HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 februari 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

(1) Cass., 17 september 1965 (B~tll. en PA
sro., 1966, I, SO). 

doonlat het bestreden arrest het door 
eiser ingesteld hoger beroep niet gegrond 
verklaart omdat artikel 18 van )1.et alge
meen lastenkohier SM/G 54 ten deze niet 
van toepassing is, dat die bepaling slechts 
betrekking heeft op " de verhogingen van 
lonen, sociale lasten of vergoedingen die 
noodzakelijk aan alle aannemers worden 
opgelegd, zoals een verplichte algemene 
verhoging van de arbeidslonen in de loop 
van de aanneming », en dat eiser zich 
aan de last van de zogenoemde " sepa
ratievergoeding >> kon onttrekken door 
op gepaste wijze de aanwerving van zijn 
personeel te organiseren en door even
tueel het tijdschema van de werken te 
wijzigen, 

te1·wijl lid 3 van artikel 18 van het 
algemeen lastenkohier SNJG 54 bepaalt 
dat " indien tijdens de uitvoering andere 
standaarden van lonen, bijlonen en ver
goedingen worden opgelegd, de verschil
len, wat de arbeiders betreft die op de 
bouwplaats van de aanneming te werk 
gesteld zijn, worden geregeld door middel 
van een afrekening opgemaakt zoals 
hierna wordt aangednid ... » ; deze tekst 
duidelijk is ; de toepassing ervan aan 
geen enkele voorwaarde is onderworpen, 
zoals de eerbiediging van de gelijkheid 
van de in.schrijvers of de onmogelijkheid 
voor de aam1.emer on1. aan de betaling 
van een vergoeding te ontsnappen door 
zijn organisatie te wijzigen ; de duidelijke 
bedingen geen uitlegging vergen, zodat 
het arrest, door van de betwiste bepaling 
een uitlegging te geven die onverenig
baar is 1net de bewoordingen ervan, de 
in het middel aangeduide wetsbepalingen 
heeft geschonden : 

Overwegende dat het in het middel 
vermeld artikel 18 van het algemeen 
lastenkohier, dat betrekking heeft op het 
in acht nmnen door de aannen1.er, in de 
loop van de uitvoering van de werken, 
" van andere loonschalen, bijlonen en 
vergoeclingen », het recht op terugbeta
ling, door de opdrachtgever van het 
werk, van die nieuwe lasten onderwerpt 
aan de voorwaarde dat die lasten aan 
de aannemer worden " opgelegd " ; 

Dat de term " opgelegd " insluit dat 
degene die aan de dwang onderworpen 
is er niet kan aan ontsnappen ; 

Dat dienaangaande het arrest, zowel 
op eigen gronden als onder verwijzing 
naar de beslissing van de eerste rechter, 
stelt, zonder deswege te worden bekriti
seerd, dat de last van de bedoelde vergoe
dingen door eiser kon worden vermeden, 
daar het hem vrijstond " het werk op de 
bouwplaats zodanig te organiseren dat 
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sommige Ieden van zijn personeel dage
lijks naar huis hadden klmnen gaan; dat 
het hem mogelijk was de 45 wekelijkse 
arbeidsuren over zes dagen te spreiden 
en het begin en het einde van de arbeids
dagen te bepalen met inachtneming van 
de dienstregeling van de gemeenschappe
lijke vervoermiddelen » ; 

Dat het hof van beroep door die moti
vering vaststelt dat eiser, door zijn eigen 
toedoen en terwijl hij daartoe geenszins 
verplicht was, de voorwaarden heeft 
doen ontstaan waardoor hij de betwiste 
vergoedingen aan zijn arbeiders verschul
digd was; 

Overwegende bijgevolg dat de bestre
den beslissing van de aangevoerde con
tractuele bepaling geen uitlegging heeft 
gegeven die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

16 november 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. VanRyn. 

18 KAMER.- 16 november 1967. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL WAARIN VER
SCHEIDENE GRIEVEN ZIJN VERV AT. -
GRIEVEN DIE ONDERSCHEIDEN MIDDE
LEN ZIJN.- AANDUIDING IN DE VOOR
ZIENING, ZONDER ONDERSCHEID TUSSEN 
DE GRIEVEN, VAN DE GESCHONDEN 
WETSBEPALINGEN. - NIET ONTVAN

KELIJK MIDDEL. 

2° ONBEKWAAMVERKLARING EN 
GERECHTELIJK RAADSMAN. -
GERECHTELIJK RAADSl\'IAN.- VoNNIS 

(1) Oass., 7 januari 1965 (Bull. en PAsiC., 
1965, I, 439); verg., in verband met de voor
ziening inzake directe belastingen, cass., 
11 juni 1966 (ibid., 1966, I, 1296) evenals 
noot 2, en 20 juni 1967 (An·. cass., 1967, 
blz. 1284). 

(2) DE PAGE, d. II, nrs 336 en 337; BEU
DANT, d. !Ibis, nrs 1805 en 1811. 

Hetzelfde geldt voor de supplementaire 

DAT EEN GERECHTELIJK RAADSMAN 
BENOEJVIT. - BIJ ARTIKEL 501 VAN 
HET BURGERLIJR WETBOEK VOORGE
SCHREVEN BEKENDMAKING. - lN HET 
BELANG VAN DE DERDEN VOORGE
SCHREVEN' BEKENDMAKING. 

3° ONBEKWAAMVERKLARING EN 
GERECHTELIJK RAADSMAN. -
GERECHTELIJK RAADSl\'fAN.- VONNIS 
DAT EEN GERECHTELIJK RAADSMAN BE
NOEMT.- VoNNIS AAN DE BETROKKEN 
P ARTIJ NIET BETEKEND. - 0MSTAN
DIGHEID DIE DE NIETIGHEID VAN HET 
VONNIS NIET MEDEBRENGT. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VERSTEK
VONNIS DAT ALS ONGEDAAN WORDT 
BESCHOUWD DOOR ARTIKEL 156 VAN 
HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. - VoORWAARDE. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - VoNNIS DAT 
KRACHTEN'S ARTIKEI, 147, LID I, VAN 
HET \VETBOEK VAN BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING, OP STRAFFE VAN 
NIETIGHEID, NIET KAN WORDEN UIT
GEVOERD VOOR DE BETEKENING ERV AN 
AAN DE BETROKKEN PARTIJ. - AARD 
VAN DEZE NIETIGHEID. 

I 0 , TY annee1· ve1·scheidene g1•ieven aange
voerd 1:n een voorziening, in burge1·lijke 
zaken, geen ondeTdelen van een enkel 
middel opleve1·en doch onde1·scheiden 
middelen, wo1•dt doo1· a1·tikel 9 van de 
wet van 25 feb1·ua1·i 1925 veTeist dat de 
geschonden wetsbepalingen afzonde1'lijk 
voo1· elke grief wo1'den aangeduid (1). 

2° De maat1'egel van bekendmaking wat 
de vonnissen van benoeming van een 
ge1·echtelijk madsman bet1'ejt, die ve1•eist 
wo1·dt doo1· a1·tikel 501 van het Bu1·ge1'lijk 
TYetboek, is niet voo1·gesch1'even in het 
belang van de persoon aan wie een ge-
1'echtelijk madsman is toegevoegd doch 
in het belang van de de1·den (2). 

3° Het ontb1•eken van betelcening aan de 
bet1·olcken pa1•tij van een vonnis die 
haa1' een ge?·echtel~jk 1·aadsman toevoegt 
b1'engt de nietigheicl van het vonnis niet 
mecle (3). 

maatregel van bekendmaking voorgeschreven 
door artikel 897, lid 2 en volgende, van het 
vVetboek van burgerlijke rechtsvordering. 

(3) Raadpl. onder meer DALLOZ, Repm•toire 
de p1·oced~we civile et commm·ciale, yo Execution 
des i~tgements et des m'1'ets, nr 92. 
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4° Een vonnis in burgerlijke zaken, bij 
verstek gewezen we gens niet-verschijning, 
lean niet ongedaan worden beschouwd 
bij toepassing van artikel 156 van het 
W etboek van bu1•gerlij lee 1'echtsvo1·dm·ing, 
wanneer daden van uitvoering van het 
vonnis gepleegd zijn tijdens het jaa1· 
wam·in het werd ve1·lm·egen (1). 

5° De nietigheid van de uitvoe1·ing van een 
vonnis dat niet vooraf aan de betroklcen 
pa1'tij is betelcend, zoals vo01·gesclweven 
w01·dt doo1· a1'tilcel 14 7, lid 1, van het 
T'Vetboek van burgerlijke rechtsvo1·de1·ing, 
wo1·dt gedekt doo1· de vrijwillige mede
werlcing van de pa1·tij aan de uitvom·ing 
van het vonnis (2). 

(DEGAND, T. AOKERMANS 
EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 april 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen (3). 

Gelet op het eerste middel, afgeleid 
uit de schendi:ng van de artikelen 501, 
1108, 1128, 1131 van het Burgerlijk Wet
bock, 147 en 155 tot 159 van het Wet
bock van burgerlijke rechtsvordering, 

cloonlat, om de erkenni11g te weigeren 
van het verval van het op 10 mei 1947 
bij verstek gewezen vonnis, waarbij eiser 
een gerechtelijk raadsman wordt toege
voegd, het bestreden arrest, hoewel het 
aanneemt dat, op grond van artikel 156 
van het Wetboek van bm·gerlijkerechts
vordering, het verval door verloop van 
een jaar zou hebben plaatsgehad, beslist 
dat er geen verval is ingetreden omdat, 
zo het weliswaar niet is bewezen dat het 
bedoelde vonnis aan eiser is betekend, 
er nit de deelneming van laatstgenoemde 
v66r het verstreken jaar, san1.en met de 
toegewezen raads1nan, aan notariele ak
ten betreffende zijn vermogen blijkt dat 
hij kennis droeg van het vonnis bij ver
stek en in genomnd vonnis berustte, 
zodat krachtens artikel 159 van hetzelfde 
wetboek het verval is voorkomen, 

terwijl, enerzijds, de kennis alleen van 
het vonnis bij verstek geen beletsel is 
voor het verval ervan, anderzijds de 

(1) Omtrent het begrip van daden waardoor 
het vonnis wordt gerekend ten uitvoer gelegd 
te zijn in de zin van artikel 159 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 

kennis van een tenuitvoerlegging daar
voor evenmin een beletsel is, indien die 
tenuitvoerlegging niet geldig is, en ten 
slotte de berusting in een dergelijk von
nis, dat de bekwaamheid van eiserwijzigt, 
zelf waardeloos was, aangezien een rech
terlijke beslissing, waarbij de bekwaam
heid van een persoorr wordt verminderd, 
niet vatbaar is voor berusting van 
zijnentwege voordat ze gezag en kracht 
van gewijsde heeft verkregen, inzonder
heid, inzake het behandelde onderwerp, 
voordat de bij artikel 501 van het Bur
gerlijk W etboek voorgeschreven betoke
ning heeft plaatsgehad ; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door de eerste twee verweerders 
afgeleid uit de niet-inachtneming van 
artikel 9 van de wet van 25 februari 
1925 : 

Overwegendo dat eisor, na globaal de 
schending van verschillende wetsbepa
lingen te hebben ingeroepen, twee grieven 
aanvoert waarbij het arrest wordt ver
weten dat het de regels heeft geschonden 
die, enerzijds, de tenuitvoerlegging en het 
verval van de vonnissen bij verstek en, 
anderzijds, de berusting in een rechter
lijke beslissing betreffende de bekwaam
heid van de personen beheersen ; 

Dat de inhoud van die grieven aan
toont dat elk van hen niet ee11 onderdeel 
van een middel, nmar een afzonderlijk 
middel is; 

Dat de voorziening, om te voldoen aan 
de voorschriften van voornoemd arti
kel 9, afzonderlijk voor elk middel de 
wetsbepaling of de wetsbepalingen moet 
opgeven waarvan de schending wordt 
ingeroepen ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heicl moet aangen01nen worden ; 

Over het tweede micldel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 501, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk vVetboek, 
147, lid 1, van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering, en 97 van de 
Grondwet, 

cloo1·dat het bestreclen arrest, om de 
geldigheid van de door de eerste twee 
verweerders gevolgcle procedure te er
kennen en om aan te ne1nen dater geen 
verval is van het bij verstek gewezen 

raadpl. cass., 11 februari 1966 (Bull. en PA
sw., 1966, I, 755) en noot biz. 756. 

(2) Cass., 2 mei 1958 (Bttll. en PAsiC., 1958, 
I, 967) en de in noot 2 bij dit arrest aan
gehaalde verwijzingen. 

(3) Pa,sim·isie, 1967, II, 77. 
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vonnis, geen acht heeft geslagen op de 
omstandigheid dat noch artikel 501 van 
het Burgerlijk Wetboek, in zover het de 
voorafgaande betekening aan partij en 
de procedure van bekendmaking voor
schrijft, noch artikel 147 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvMdering, in 
zover het de betekening v66r de tenuit
voerlegging van elk vonnis bij verstek 
voorschrijft, waren in acht genomen, en 
zulks op grond dat '' het ontbreken van 
de bij artikel 501 van het Burgerlijk Wet
hoek bepaalde bekendmakingen slechts 
voor derden van belang is, die er zich 
aileen kunnen op beroepen, en dit ont
breken het vonnis van steiling onder 
gerechtelijk raadsman onaangetast laat ,, 

te1'wijl, ee1'ste onde1·deel, het samenge
steld voorschrift van artikel 501 van het 
Burgerlijk Wetboek zowel iemand die 
een gerechtelijk raadsman is toegevoegd 
als derden interesseert ; 

tweede onde1'deel, de aan het hof van 
beroep voorgelegde vraag niet was of 
<< het niet vervuilen van de voorgeschre
ven formaliteiten het vonnis van steiling 
onder gerechtelijk raadsman onaangetast 
laat ,, maar ofhet vonnis bij ontstentenis 
van de formaliteiten bepaald bij de beide 
bedoelde artikelen ten uitvoer lmn wor
den gelegd : 

Overwegende dat het arrest terecht 
beslist dat de bij artikel 501 van het 
Bm·gerlijk Wetboek bepaalde bekendma
kingsregel in het belang van derden is 
voorgeschreven en dat de ontstentenis 
van de betekening aan de betroldcen par
tij van het vonnis van benomning van 
een gerechtelijk raadsman de nietigheid 
van dit vonnis niet 1neebrengt ; 

Overwegende, wat het overige van het 
middel betreft, dat het arrest vaststelt 
<< dat Degand (eiser), bijgestaan door 
zijn gerechtelijk raadsman, op 3 m.aart 
1948 is verscherien bij de door notaris 
Marchant opgemaakte akte van verde
ling ... , dat hij, onder dezelfde voorwaar
den, is verschenen bij de aide van ver
lwop van een hem toebehorend goed ... , 
dat de verschijning zonder voorbehoud 
bij die akten, met bijstand van een ge
rechtelijk raadsman, insluit dat Degand 
niet aileen binnen het jaar kennis heeft 
gedragen van het vonnis van 10 mei 
1947, maar dat hij het heeft uitgevoerd ''; 

Dat het arrest aldus daden van vrij
willige deelneming van eiser aan de uit
voering van het op 10 mei 1947 bij ver
stek gewezen vonnis vermeldt, waarvan 
de eerste het verstrijken van de bij 
artikel156 van het Wetboek van burger-

lijke rechtsvordering bepaalde termijn 
voorafgaat, en dat dergelijke daden de 
bij artikel147, 1e lid, van hetzelfde wet
hoek opgelegde nietigheid dekken, welke 
nietigheid de openbare orde niet betreft ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk W etboek, 

doordat het bestreden arrest niet heeft 
geantwoord op de conclusie waarbij eiser 
deed gelden dat, << gesteld dat hij had 
geweten dat er een beslissing was gewe
zen, hij echter nooit van de werkelijke 
inhoud van die beslissing bericht had 
gekregen " en dat, zo hij in sommige 
handelingen had toegestemd, dit ge
schiedde zonder de werkelijke inhoud 
van het vonnis te kennen onder meer 
met betrekking tot de omvang van de 
toegekende bevoegdheden, zodat het hof 
van beroep, door enkel te zeggen dat 
eiser kennis had gedragen van het vonnis, 
zonder meer, zijn beslissing niet met 
redenen heeft omkleed naar het vereiste 
van artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het arrest zich er 
niet toe beperkt te << zeggen dat eiser 
kennis had gedragen van het vonnis, 
zonder meer ,, maar, aldus het verweer 
van eiser passend beantwoordend, de 
omstandigheden vermeldt voorkomende 
in het antwoord op het tweede middel 
die noodzakelijk insloten dat eiser er 
kennis van droeg dat het vonnis hem 
aan het stelsel van de bijstand van een 
gerechtelijk raarlsman onderwierp ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

16 november 1967. - 1° kamer. -
V oo1·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeveT, H. Valentin. - Gelijklui
clende conclusie, H. R. Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. Demeur en Philips. 

1 e KAMER. - 17 november 1967, 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE.- REOHTSPLEGING BI.J HOOG
DRINGENDE OMSTANDIGHEDEN.- BE-
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SLUITWET VAN 3 FEBRUARI 1947. -
VERGOEDING. - W AARDE VAN HET 
ONROEREND GOED OP DE DAG VAN HET 
VONNIS WAARBIJ DE VOORLOPIGE VER
GOEDING BEPAALD WORDT. 

De VBJ'goeding ve1·schnldigd voo1· de ont
eigening van een om·oe1'end goed dat 
onteigend wordt volgens de 1·echtspleging 
bij hoogdringende omstandigheden inge
voe?'d bij de besluitwet van 3 jeb1·na1·i 
1947 stemt overeen met de waanle van 
het on1'0e1·encl goecl op de dag van het 
vonnis waa1·b~j de voo1·lopige ve1·goeding 
wordt bepaald ( 1). 

(PEERS DE NIEUWBURG, 
T. BELGISCHE STAAT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 juni 1966 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen ll van de Grand
wet, 1, 5, 8 van de besluitwet van 3 fe
bruari 194 7 betreffende de rechtspleging 
bij hoogdringende omstandigheden in
zake onteigening ten algemenen nutte, 
en 21 van de wet betreffende de rechts
pleging bij hoogdringende omstandig
heden inzake onteigening ten algemenen 
nutte, ingevoegd bij artikel 5 van de wet 
van 26 juli 1962 betreffende de onteige
ningen ten algem.enen nutte en de con
cessies voor de bouw van de autosnel
wegen, 

doordat het bestreden arrest, nu eiseres 
in haar conclusie voor het hof van beroep 
had laten gelden dat de onteigening 
gerechtelijk uitgesproken werd bij vonnis 
op 23 oktober 1962 gewezen door de 
Vrederechter van het eerste kanton te 
Brugge, dat de waarde van de onteigende 
goederen diende bepaald te worden val
gens de toestand op het ogenblik dat de 
onteigening uitgesproken wordt en dien-

(1) Verg. cass., 29 juni 1944 (Bull. en PA
src., 1944, I, 245); 21 oktober 1966 en 2 juni 
1967 (A1'1', cass., 1967, biz. 242 en 1201). 

De besiuitwet van 3 februari 1947 is ver
vangen door de wet betreffende de rechts
pleging bij hoogdringende omstandigheden 
inzake onteigening ten algemenen nutte, inge
voegcl in artikei 5 van de wet van 26 juli 
1962 betreffende cle onteigeningen ten aige-

volgens de onteigende gronden op 150 fr. 
per vierkante meter geschat dienden te 
worden, beslist dat, gezien de onteige
ningsprocedure ingeleid werd bij verzoek
schrift van 27 april 1962, de vergoeding 
moest vastgesteld worden naar de waarde 
die de goederen in de eerste maanden van 
het jaar 1962, hoe dan ook, hadden ver
kregen en dat, hiermede rekening hou
dende, een vergoeding van 60 frank per 
vierkante meter billijk voorkwam, 

te1·wijl men, om aan de onteigende de 
rechtmatige vergoeding toe te kennen 
welke door artikel 11 van de Grondwet 
wordt voorgeschreven, het onteigende 
goed moet schatten naar de waarde op 
het ogenblik dat het eigendomsrecht van 
het vernwgen van de onteigende naar 
het vermogen van de onteigenaar over
gaat; op grand van gezegd artikel 21 
van de wet betreffende de rechtspleging 
bij hoogdringende omstandigheden inzake 
onteigening ten algemenen nutte, ten 
deze de procedure bepaald bij de voor
melde besluitwet van 3 februari 1947 
toepasselijk was ; uit de hager ingeroepen 
bepalingen van deze besluitwet blijkt 
dat de eigendomsoverdracht plaatsvindt 
op het ogenblik dat het vonnis van de 
vrederechter, bedoeld bij artikel 5 van 
gezegde besluitwet, wordt geveld of over
geschreven, en ten deze gezegd vonnis 
van de vrederechter pas op 23 oktober 
1962 werd geveld, zodat de onteigende 
goederen geschat moesten worden naar 
hun waarde, niet in de eerste maanden 
van het jaar 1962, maar in de maand 
oktober 1962 of later : 

Overwegende dat uit de regelmatig aan 
het Hof voorgelegde stukken blijkt dat 
de door de Staat ten laste van eiseres 
onteigende percelen bedoeld zijn in het 
koninklijk besluit van 28 februari 1962 
waarbij besloten werd tot hun onteige
ning over te gaan met toepassing van de 
rechtspleging bij hoogdringende omstan
qigheden inzake onteigening ten algeme
nen nutte bepaald bij de besluitwet van 
3 februari 1947; 

menen nutte en de concessies voor de bouw 
van autosnelwegen. In artikel 21 van de wet 
tot vervanging van de besiuitwet wordt even
wei bepaaid « dat de gerechtelijke procedures 
die bij de inwerkingtreding van de wet aan 
de gang zijn onder de beheersing van de be
siuitwet overeenkolllStig de besluitwet voort
gezet worden "· Ten deze was de dagvaarding 
om voor de vreclerechter te verschijnen gc
geven op 10 mei 1962. 
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Dat bij vonnis van 23 oktober I962 
de voorlopige vergoeding op 2.3I4.139 fr. 
door de vrederechter werd vastgesteld 
overeenkomstig artikel 5 van gemelde 
besluitwet ; 

Overwegende dat, ten gevolge van een 
door verweerder ingestelde vordering tot 
herziening van dit bedrag, de vergoeding 
bij vonnis van 29 juni 1964 van de Recht
bank van eerste aanleg te Brugge op 
2.443.609 frank werd bepaald; dat het 
arrest deze vergoeding tot 1.634.216 frank 
vermindert ; 

Overwegende dat het arrest deze be
slissing hierop gro~dt « dat de onteige
ningsprocedure ingeleid werd bij ver
zoekschrift van 27 april 1962 ; dat de 
vergoeding derhalve moet vastgesteld 
worden naar de waarde die de goederen 
in de eerste maanden van het jaar 1962, 
hoe dan ook, hadden verkregen " en dat 
het beslist dat" zowel wat datum, ligging 
en uitgestrektheid betreft, het best pas
send vergelijkingspunt " een verkoop van 
2 januari 1962 is, van een grand in de 
onmiddellijke nabijheid van de ontei
gende percelen gelegen ; 

Overwegende dat de vergoedingen toe
gekend bij toepassing van de artikelen 5, 
9 en 10 van de besluitwet van 3 februari 
1947 tot doel hebben het eigendomsver
lies te vergoeden ; 

Dat bijgevolg de raming van dit verlies 
in hoofde van de onteigende persoon 
moet geschieden met inachtneming van 
de waarde van de onteigende goederen 
op de dag van de overdracht van het 
recht van eigendmn ; 

Overwegende dat uit de bepalingen 
van de besluitwet, namelijk van haar 
artikel 5, voortvloeit dat de overdracht 
van het recht van eigendom plaatsvindt 
krachtens het bij dit artikel bedoeld 
vonnis van de vrederechter dat voorlopig 
het bedrag van de vergoedingen bepaalt ; 

Dat het arrest dus niet wettelijk heeft 
kunnen beslissen dat de vergoeding moet 
bepaald worden naar de waarde van de 
onteigende goederen ten tijde van het 
inleidend verzoekschrift ; 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 

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

I7 november 1967. - 19 kamer. 
VoO'rzitte1·, H. Belpaire, raadsheer waar-

nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Perrichon.- Gelijkl·uidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Bayart en Van Leynseele. 

I e KAMER. - 17 november 1967. 

ARBEIDSONGEV AL. - EIS TOT HER· 
ZIENING VAN DE VERGOEDINGEN. -
TERMIJN. VERVALTERMIJN VAN 
OPENBARE ORDE. 

De termijn vastgesteld bij aTtikel 28 van 
de gecoordinee1·de wetten op de vergoeding 
de1· schade voo1·tspr~titende itit a1·beids
ongevallen voor het indienen van de 
hoofdeis of de tegenv01·de1·ing tot he1·zie
ning van de vergoedingen is een ve1•val
tm·mijn en is van openbare o1·de (1). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « L'AVENIR 
FAli'I:ILIAL ll, T. DESCHRIJVER.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op I december 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te V eurne ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6 van het 
Burgerlijk Wetboek, 21, 28 van de bij 
koninklijk besluit van 28 september I931 
gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen en 97 van de 
Grondwet, 

doordat, hoewel eiseres in haar con
clusie voor de rechtbank van em·ste aan
leg liet gelden dat op 15 februari 1961 
een proces-verbaal van akkoord was op
gesteld dat de graad van de bestendige 
werkonbekwaamheid van verweerder op 
10 t. h. had bepaald, dat dienvolgens de 
termijn voor het indienen van een vor
dering tot herziening op 16 februari 1964 
verstreken was, dat verweerder zijn 
tegenvordering op grand van verergering 
slechts na het verstrijken van die termijn 
had ingesteld, en dat deze tegenvordering 
dus niet tijdig werd ingesteld en zij dien-

(1) Cass., 12 december 1929 (Bttll. 'en PA
src., 1930, I, 48). Wat betreft de kenmerken, 
het uitgangspunt en de berekening van de 
termijn van lierziening, zie noten S. RouFFY, 
B.G.A.R., 1951, nr 4.734, en 1961, nr 6712. 
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volgens onontvankelijk was, het bestre
den vonnis de tegenvordering van ver
weerder strekkende tot het bepalen van 
de graad van de bestendige werkonbe
kwaamheid op 15 t. h. ontvankelijk en 
gegrond verklaart om de reden dat op 
23 decem.ber 1964 de eerste rechter een 
deskundigenonderzoek had bevolen, dat 
eiseres dit vonnis stilzwijgend en zonder 
voorbehoud heeft laten uitvoeren en bij 
het bevolen deskundigenonderzoek aan
wezig was zonder enig bezwaar te uiten, 
en het bestreden vonnis verzuimt na te 
gaan of verweerder zijn tegenvordering 
al dan niet buiten de wettelijke termijnen 
had ingesteld, 

tenvijl, overeenkomstig de bepalingen 
van de artikelen 6 van het Burgerlijk 
Wetboek en 21 van de voormelde wetten 
op de arbeidsongevallen, de termijn van 
drie jaar vanaf het akkoord, bij artikel 28 
van gezegde wetten bepaald voor het 
indienen van de vorderingen tot herzie
ning, van openbare orde is, zodat noch 
door een bijzondere overeenkomst, noch 
door een berusting in een beroepen von
nis, van deze wetsbepaling kon worden 
afgeweken, en dienvolgens, spijts de 
beweerde berusting van eiseres in het 
beroepen vonnis van 23 december 1964, 
de rechtbank de tegenvordering van ver
weerder niet ontvankelijk mocht ver
klaren tenzij indien vaststond dat, in 
strijd met de beweringen van eiseres, 
verweerder zijn vordering binnen de bij 
voormeld artikel 28 voorgeschreven ter
mijn had ingesteld, zodat, door te ver
zuimen na te gaan of verweerder zijn 
tegenvordering binnen voormelde termijn 
had ingesteld, de rechter zijn beslissing 
niet overeenkomstig artikel 97 van de 
Grondwet gemotiveerd heeft : 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 28, lid 2, van de wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 28 september 1931, 
de eis tot herziening van de vergoedingen, 
gegrond op een verergering of op een 
vermindering van de gebrekkelijkheid 
van de getroffene, ingesteld kan worden 
gedurende drie j aar te rekenen vanaf 
het akkoord dat tussen partijen is ge
troffen of vanaf het eindvonnis ; 

Overwegende dat die termijn een ver
valtermijn uitmaakt en van openbare 
orde is ; dat hij werd bepaald opdat de 
werkgever alsmede de werknen1er niet 
al te lang in onzekerheid zouden blijven ; 
dat geen van de partijen vermag van 
die termijn af te wijken ; dat, krachtens 

artikel 21 van de gecoordineerde wetten, 
elke bij overeenkomst bepaalde afwijking 
van de bepalingen van de wet nietig is ; 
dat daaruit voortvloeit dat de rechter, 
in weerwil van elke erkenning of berus
ting van de partijen, ertoe gehouden is 
na te gaan of de cis tot herziening binnen 
de wettelijke termijn ingesteld werd ; 

Overwegende dat, wanneer een van de 
partijen een eis tot herziening heeft inge
steld, de andere partij bij eenvoudige 
conclusie een tegenvordering tot herzie
ning kan instellen, doch dat het niet vol
staat, opdat die tegenvordering ontvan
kelijk zou worden verklaard, dat de 
hoofdeis tot herziening binnen de bij de 
wet bepaalde termijn zou ingesteld zijn ; 
dat het vereist is dat de tegenvordering 
zelf binnen de termijn van drie jaar zou 
ingesteld worden ; 

Overwegende dat, door de tegenvorde
ring tot herziening ontvankelijk te ver
klaren, zonder zulks na te gaan, en door 
zich ertoe te beperken die beslissing te 
rechtvaardigen en door de berusting van 
eiseres in het vonnis waarbij een deskun
digenonderzoek bevolen werd en door de 
uitvoering van dat vonnis door eiseres 
ingevolge haar aanwezigheid bij dat 
onderzoek, het bestreden vonnis de in 
het middel aangeduide wetsbepalingen 
geschonden heeft ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 6 van het 
Burgerlijk Wetboek, 21, 28 van de bij 
koninldijk besluit van 28 september 1931 
gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen en 97 van de 
Grondwet, 

do01·dat het bestreden vonnis het hager 
beroep van eiseres tegen de tussenvon
nissen van 18 maart en 23 december 
1964, waarbij de vrederechter een des
lumdigenonderzoek had bevolen, onont
vankelijk en ongegrond verklaart en 
de vordering van eiseres streld~ende tot 
een nieuw deskundigenonderzoek ver
werpt om de reden dat eiseres het vonnis 
van 23 december 1964 stilzwijgend en 
zonder voorbehoud had laten uitvoeren 
en bij het bevolen deskundigenonderzoek 
aanwezig was zonder enig bezwaar te 
uiten, zodat eiseres in dit vonnis berust 
had, 

tenuijl eiseres in haar conclusie voor 
de rechtbank van eerste aanleg had laten 
gelden dat noch de voonnelde tussen
vonnissen in het opstel van de opdracht 
van de deskundige, noch het verslag van 
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de deskundige rekening hadden gehouden 
met de voorwaarden vereist voor het 
indienen van een eis tot herziening over
eenkomstig voormeld artikel 28, en na
melijk met het feit dat dergelijke eis 
veronderstelt dat de verbetering of ver
ergering een nieuw feit weze dat zich 
binnen de drie jaar vanaf het akkoord 
of het vonnis heeft voorgedaan en aan 
de aandacht of aan de vooruitzichten van 
de partijen of van de rechter kon ontsnapt 
zijn ; eiseres daarbij in gezegde conclusie 
had laten gelden dat de voorschriften 
van voormeld artikel 28 de openbare 
orde raakten, zodat verweerder de berus
ting van eiseres in de beroepen tussen
vonnissen en haar aanwezigheid bij het 
deskundigenonderzoek niet mocht inroe
pen; inderdaad, overeenk01nstig de arti
kelen 6 van het Burgerlijk W etboek en 
21 van de wetten op de arbeidsongeval
len, de beweerde berusting van eiseres 
in de gezegde tussenvonnissen eiseres 
niet kon beletten in boger beroep grieven 
te formulerE'm afgeleid uit de miskenning 
varL de voorschriften van openbare orde 
vervat in artikel 28 van de voormelde 
wetten, en het bestreden vonnis, door 
het mid del dat eiseres had afgeleid hieruit 
dat het ging om voorschriften van open
bare orde, onbeantwoord te laten, niet 
naar behoren gemotiveerd is en aldus 
artikel 97 van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat eiseres in haar con
clusie voor de rechter in hager beroep 
had laten gelden dat het tussenvonnis 
van 18 maart 1964 de deskundige niet 
ter kennis bracht dat het ging om een 
eis tot herziening inzake arbeidsongeval
len en dat noch het gezegd vonnis noch 
dat van 23 december 1964, bij de om
schrijving van de opdracht van de des
kundige, rekening hielden met de voor
waarden tot herziening vereist bij arti
kel 28 van de gecoiirdineerde wetten be
treffende de arbeidsongevallen, dat dit 
artikel 28 van openbare orde is, zodat 
verweerder vruchteloos liet gelden dat 
de aanwezigheid van eiseres bij het des
ktmdigenonderzoek haar berusting in de 
tussenvonnissen van 18 maart en 23 de
cember 1964 medebracht, ten slotte, 
dat het verslag van de deskundige aan
toonde dat hij geen rekening ermede 
hield dat het ging om een eis tot herzie
ning inzake arbeidsongevallen ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door er aileen op te wijzen dat eiseres in 
het interlocutoir vonnis berust heeft 
vermits zij dit vonnis zonder voorbehoud 
heeft laten uitvoeren en zij, zonder enig 
bezwaar te uiten, bij het bevoleh des-

kundigenonderzoek aanwezig was, de 
conclusie van eiseres niet beantwoordt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het 'bestre
den vonnis; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; en gelet 
op de wet van 20 maart 1948, veroordeelt 
eiseres in de kosten; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg 
te Ieper, rechtdoende in hager beroep. 

17 november 1967. 1e kamer. -
Voorzitter, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Neveu. - Gelijlclttidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaaL 
Pleiter, H. Bayart. 

2e KAMER. - 20 november 1967. 

1° OASSATIEMIDDELEN. - TUCHT· 
ZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN 
BESLISSING VAN DE GEMENGDE RAAD 
VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN APO· 
THEKERS.- MID DEL DAT ENKEL BE· 
TREKKING HEEFT OP DE RECHTSPLE· 
C+ING VOOR DE RAAD VAN DE 0RDE. 
- MIDDEL DAT VREEMD IS AAN DE 
BEVOEGDHEID EN NIET WERD OVER· 
GELEGD AAN DE GEMENGDE RAAD VAN 
BEROEP. - NIET ONTVANKELIJK MID· 
DEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - TucHT· 
ZAKEN. - VoORZIENING TEGEN EEN 
BESLISSING VAN DE GEMENGDE RAAD 
VAN .BEROEP VAN DE 0RDE VAN APO· 
THEKERS. - MIDDEL DAT BERUST OP 
EEN ONJUISTE UITLEGGING VAN DE 
BESLISSING. -MID DEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG l'IIIST. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - TuoHT· 
ZAKEN. - VoORZIENING TEGEN EEN 
BESLISSING VAN DE GEl'IIENGDE RAAD 
VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN APO· 
THEKERS.- EEN ENKELE STRAF UIT· 
GESPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE 
TEKORTKOMINGEN AAN DE PLICHTEN 
VAN HET APOTHEKERSBEROEP.- MID· 
DEL DAT ENKEL KRITIEK UITBRENGT 
TEGEN DE BESLISSING IN ZOVER ZIJ 
BETREKKING HEEFT OP EEN DEZER 
TEKORTKOMINGEN. - STRAF WETTE· 
LIJK GERECHTVAARDIGD DOOR DE AN· 
DERE TEKORTKOMINGEN. - NIET ONT· 
VANKELIJK MIDDEL. 
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1° Kan niet voo1' het ee1·st voo1· het Hof 
wor·den aangevoera, tot staving van een 
voo1·ziening tegen een beslissing van de 
gemengcle 1'aacl van beroep van de 01·cle 
van apothekers, een miclclel dat v1·eemcl 
is aan cle bevoegdheicl en enkel betrekking 
heeft op ae 1'er;htspleging V001' de mad 
van de Orcle (1). 

2° Mist feitelijke g1·onclslag het miclclel, 
aat aangevoerd is tot staving van een 
voorziening tegen een beslissing van de 
gemengde raad van beroep van de Onle 

. van apotheke1·s en dat uitgaat van een 
onjuiste ~titlegging van de bestreden 
beslissing (2). 

3° T1V annee1· door de gemengcle raacl van 
be1·oep van de Onle van apotheke1·s aan 
een apotheke1· een enkele t~tahtsanctie 
opgelegd is wegens versaheiclene teko1·t
komingen aan de plichten van het apothe
ke1·sbe1·oep, is niet ontvankelijk het mj·d
del dat tegen de beslissing enkel hitiek 
~titbrengt in zove1· zij betrelcking lweft 
op een van deze tekortkomingen, wan
neer de uitgesproken st1·aj wettelijk ge-
1·echtvaa1·digcl blij ft doo1· een andere ( 3). 

(RENETTE, T. ORDE VAN APOTHEKERS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 13 januari 1967 gewezen 
door de gemengde raad van beroep met 
het Frans als voertaal van de Orde van 
apothekers ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de rechten van de ver
dediging, 

doorclat eiseres disciplinair vervolgd is 
geworden voor de raad van de Orde 
van apothekers van de provincie Luik, 
om in de apothekersplichtenleer, alsmede 
in de eer, de tucht, de eerlijkheid en de 
waardigheid van de leden van de Orde 
te kort geschoten te zijn door, door mid
del van een aanplakbiljet op een ruit van 
haar apotheek, de I eiders van het apothe
kerskorps openlijk te beschuldigen van 
geldverduistering ; dat de raad van de 
Orde beslist dat eiseres met dit aanplak
biljet de leiders van de Vereniging van 
apothekers van de provincie Luil~ be-

(1) Verg. cass,, 20 maart 1967 (A1·r. cass., 
1967, blz. 905). 

(2) Verg. cass., 7 maart 1960 (Bull. en 
PAsiC., 1960, I, 790). 

doelde, en haar deswege een tuchtsanctie 
oplegt, 

tenvijl de leden van de raad der Orde 
die deze beslissing hebben gewezen, een 
enkele uitgezonderd, leden waren van 
voormelde vereniging van apothekers 
van de provincie Luik, en de raad van 
de Orde derhalve verplicht was dit feit 
aan eiseres mede te delen ten einde haar 
toe te laten, haar wrakingsrecht even
tueel uit te oefenen; dat, door dit niet 
te doen, hij de rechten van de verde
diging van eiseres heeft geschonden : 

Overwegende dat uit geen processtuk, 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de in het middel vermelde grief 
voor de rechter is ingeroepen ; 

Dat het middel vreemd is aan de be
voegdheid en uitsluitend de rechtspleging 
voor de eerste rechter aangaat, zodat het 
niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 6 van de wet 
van 19 mei 1949 tot oprichting van de 
Orde van apothekers, 

doordat de aanplakbiljetten waarvan de 
aanplakking op de ruiten van de apotheek 
door de bestreden beslissing aan eiseres 
verweten wordt, het karakter hadden 
van een protest tegen de beslissing van 
de Verenigi:ng van apothekers van de 
provincie Lum, waarbij een staking werd 
bevolen wegens de achterstand van de 
federaties van onderlinge verzekerin.g bij 
de betaling van de ten laste van het 
Rijksinstituut voor ziekte- en invalidi
teitsverzekering (R.Z.I.V.) toegestane le
veringen, 

te1·wijl bedoeld instituut een parasta
tale instelling is, de staking bijgevolg 
een politiek karakter had en het protest 
van eiseres tegen deze staking derhalve 
ook een politick karakter had en met 
geen tuchtsanctie door de raad van de 
Orde van apothekers mocht worden ge
straft : 

Overwegende dat uit de bestreden 
beslissing blijkt dat de rechters geenszins 
de uiting van een politieke mening van 
eiseres, uitgedrukt door middel van de 
bedoelde aanplakbiljetten, hebben be
teugeld, maar wei de bekendmaking in 
beledigende bewoordingen van aantij
gingen die de eerlijkheid van de leden 
van de V ereniging van apothekers van 
de provincie .Luik rechtstreeks in het 
gedrang brachten; 

(3) Raadpl. cass., 25 mei 1964 (Bull. en 
PAsiC,, 1964, I, 1005); 29 maart 1965 (ibid., 
1965, I, 796). 
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Dat het middel, dat op een onjuiste 
uitlegging van de bestreden beslissing 
berust, feitelijke grondslag mist ; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat de bestreden beslissing tegen eiseres 
een tuchtsanctie uitspreekt van drie 
dagen schorsing van het recht het apothe
kersberoep uit te oefenen om aan de raad 
van de Orde van apothekers een brief te 
hebben gestuurd die in onaanvaardbare 
bewoordingen was opgesteld en volstrekt 
onverenigbaar was met de aan de tucht
overheden verschuldigde eerbied, 

te1·wijl de beslissing, door de ten laste 
gelegde bewoordingen van bedoelde brief 
niet te vermelden, het Hof in de onmoge
lijkheid stelt het onaanvaardbaar en 
oneerbiedig karakter van deze bewoor
dingen na te gaan : 

Overwegende dat de door de raad van 
de Orde der apothekers uitgesproken drie 
dagen schorsing van het recht het apothe
kersberoep uit te oefenen, niet aileen het 
onaanvaardbaar en met de aan de tucht
overheden verschuldigde eerbied onver
enigbaar karakter beteugelt van de be
woordingen van de door eiseres aan de 
raad van de Orde van apothekers toege
stuurde brief, maar ook de opzettelijke 
onthouding van eiseres gevolg te geven 
aan de oproeping van gezegde raad; dat, 
nude uitgesproken strafwettelijk verant
woord is door de laatstgenoemde tucht
fout, het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

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

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

20 november 1967. - 2e kamer. -
Voo?·zitte?', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve?·slaggeve?·, 
H. de Waersegger.- Gelijkluidende con
cl~tsie, H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 november 1967. 

1o SAMENHANG. STRAFZAKEN. -
BESOHIKKING VAN DE RAADKAMER 
WAARBIJ, OP GROND VAN DOOR HAAR 
AANGEGEVEN VERZAOHTENDE OMSTAN
DIGHEDEN, EEN BEKLAAGDE NAAR DE 
POLITIEREOHTBANK VERWEZEN WORDT 

WEGENS HET ONOPZETTELIJK TOEBREN
GEN VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN. 
- AMBTENAAR VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE DIE BIJ EEN EN DEZELFDE 
VORDERING DEZE BEKLAAGDE WEGENS 
EEN GEOONTRAVENTIONALISEERD WAN
BEDRIJF EN EEN OVERTREDING VAN 
HET WEGVERKEERSREGLEMENT EN EEN 
ANDERE BEKLAAGDE WEGENS EEN 
OVERTREDING VAN HETZELFDE REGLE
MENT DOET DAGVAARDEN. - POLITIE· 
REOHTBANK EN, IN HOGER BEROEP, 
OORREOTIONELE REOHTBANK DIE TEN 
GRONDE O"VER ALLE FElTEN UITSPRAAK 
DOEN. - IMPLIOIETE VASTSTELLING 
VAN DE SAMENHANG TUSSEN DE AAN 
BEIDE BEKLAAGDEN TEN LASTE GE
LEGDE FElTEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN.- 0NOPZETTELIJKE SLA· 
GEN EN VERWONDINGEN DIE HET GE
VOLG ZIJN VAN EEN VERKEERSONGEVAL. 
- BEVOEGDHEID VAN DE POLITIEREOH
TER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 138, 
6°bis, VAN HET WETBOEK VAN STRAF.· 
voRDERING. - VooRWAARDEN. 

3° WEGVERKEER. - \VEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 10 DEOEJ\'[BER 1958, 
ARTIKELEN 15, 16, 17 EN 18, GEWIJZIGD 
BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 
30APRIL 1963.- VooRRANG. -NooD
ZAAK VOOR DE BESTUURDER DIE DE 
VOORRANG DIENT TE VERLENEN, DE 
GENADERDE WEG OP TE RIJDEN OM DE 
AANWEZIGHEID VAN EEN BESTUURDER 
HIEROP VAST TE STELLEN. - VOOR· 
WAARDEN WAARIN DIT MANEUVER TOE
GELATEN IS. 

1 o T'V an nee?' de raacllcame?' op grond van 
doo?' ham· aangegeven ve1·zachtende om
standigheden een beklaagde naa1· de 
politie1·echtbank verwijst wegens het 
onopzettelijk toeb1•engen van slagen of 
ve1·wondingen en de ambtenaar van het 
openbaar ministe?·ie bij een en dezelfde 
vm·de1·ing deze beklaagde wegens een 
gecontraventionaliseerd wan bed?'iJ f en 
een ove1·t?·eding van het wegve?·lceersregle
ment en een ande1·e belclaagde wegens 
een ove1·treding van hetzelfde ?'eglement 
lweft doen dagvaa1·den, nemen de politie
?'echtbanlc en, in hoger bemep, de co?'
?'ectionele rechtbank die ten gmnde over 
alle feiten uitspmalc doen aldus irnpliciet 
aan dat e?' ingevolge de dagvaa1·ding 
sarnenhang bestaat tussen die feiten (1). 

(1) Raadpl. cass., 15 oktober 1962 (Bull. 
en PAsrc., 1963, I, 207) en 2 mei 1966 (ibid., 
1966, I, 1107). 
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2° De politie1·echter neemt kennis van de 
wanbed1·ijven omschreven in de a1·tike
len 418 en 420 van het Strafwetboek en 
bestaande in slagen of ve1·wonclingen die 
het gevolg zijn van een verkeersongeval, 
wannee1· cleze wanbecl1·ijven samenhangen 
of een onsplitsbaar geheel vm·men met 
een miscl1·ijf clat strajbawr is krachtens 
clezelfcle bepalingen en naar hem is 
ve1·wezen overeenkomstig artikel 4 of 6 
van cle wet van 4 oktobe1• 1867 op cle 
ve1·zachtencle omstancligheclen, of met een 
misdrij f dat strafbaar is krachtens cle 
wetten of ve1•onleningen op het wegver
keer en dat bij hem 1·eecls aanhangig is 
gemaakt cloo1· het openbaa1· ministerie 
of het oncle1·zoeksgerecht (1). (Wetb. van 
strafv., art. 138, 6°bis; wet van 21 fe
bruari 1959, enig artikel.) 

3° l'V anneer cle bestuunle1' clie cle voormng 
client te ve1'lenen aan hem clie op de ge
naclercle weg 1·ijclt, zich wegens cle plaats
gestelclheid enkel 1·ekenschap kan geven 
van cle aanwezigheicl van een best1t1tnle1' 
op cleze weg mits cleze weg op te rijden, 
mag hij op cleze weg voo1'1titkomen in 
zover Z1tlks noodzakel~jk is en met de 
vereiste voo1·zichtigheicl om elk ongeval 
te vermijden, gelet op cle plaats, cle VM'
wijdM·ing en cle snelheid van cle andere 
bestuurder (2). (Wegverkeersreglement 
van 10 december 1958, art. 15 tot 18, 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 
30 april 1963.) 

(GEERS, T. GERKENS EN SCHAUFF.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 februari 1967 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 418 en 
420 van het Strafwetboek, 4 van de wet 
van 4 oktober 1867 op de verzachtende 
omstandigheden en 138, 6°bis, van het 
W etboek van strafvordering, 

doonlat de eerste verweerder wegens 
overtreding van artikel 27-1 van het 
wegverkeersbesluit vervolgd is voor de 

(1) Oass,, 20 april 1959, drie arresten (Bull. 
en PAsrc., 1959, I, 837 en 840); raadpl. cass., 

Politierechtbank van Limburg als dader 
van een ongeval dat aan eiser verwoTJ.
diugen heeft toegebracht, en de tweede 
verweerder met de eerste gedagvaard is 
als burgerrechtelijk aansprakelijke partij, 

te1·wijl het misdrijf van onopzettelijke 
slagen of verwondingen, waarvan het 
misdrijf omschreven in artikel 27- l van 
het wegverkeersbesluit een bestanddeel 
is, een wanbedrijf is dat binnen de be
voegdheid van de correctionele rechtbank 
valt"; en, nu ten aanzien van de eerste 
verweerder door de raaclkamer g-een be
schikking is verleend waarbij hij verwe
zen werd naar de politierechtbank wegens 
onopzettelijke slagen of verwondingen, 
de politierechtbank, en dus ook de cor
rectionele rechtbank waarbij het hoger 
beroep tegen het eerst.e vonnis aanhangig 
is gemaakt, onbevoegd waren o1n van de 
zaak kennis te nemen : 

Overwegende dat, bij beschikking van 
15 juli 1966, de raadkamer van de Recht
bank van eerste aanleg te Verviers, op 
grond van door haar aangegeven ver
zachtende omstandigheden, eiser Geers 
naar de bevoegde politierechtbank ver
wezen heeft om. te Baelen-op de-Vesder, 
op 10 juni 1966, door georek aan voor
zicl1tigheid of voorzorg, maar zonder het 
oog1nerk om de persoon van een ander 
aan te randen, onopzettelijk slagen te 
l1ebben toegebracht of verwondiugen ver
oorzaakt aan verweerder Gerkens; 

Overwegende dat de officier van het 
openbaar ministerie bij de Politierecht
bank van Limbourg bij een en dezelfde 
vorclering enerzijcls eiser heeft doen dag
vaarden wegens bedoelde telastlegging 
en wegens overtreding van artikel 16-2, 
a, van het wegverkeersbesluit en ander
zijds verweerder Gerkens wegens over
treding van artikel 27-l van hetzelfde 
besluit en verweerder Schauff als de voor 
Gerkens burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij : 

Dat eiser en de Belgische Staat, Minis
ter van financien, zich voor de l~olitie
rechtbank burgerlijke pa.rtij hebben ge
steld tegen de verweerders en, met name, 
de herstelling gevorderd hebben van de 
materiele en rnorele schade voortsprui-

-7 november 1960 (ib·id., 1961, I, 248) en 
27 juni 1966 (ibid., 1966, I, 1373). 

(2) Oass., 20 juli 1964 (B'!Zl. en PASIC., 
1964, I, 1177) en 8 november 1965 ( ibicl., 
1966, I, 325); raadpl. cass., 25 januari 1967 
(A1'1', cass., 1967, blz, 647). 
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tende nit de door eiser ondergane slagen 
en verwondingen ; 

Overwegende dat, door ten gronde uit
spraak te doen ove:r alle feiten, de politie
rechtbank en, in hoger beroep, de cor
rectionele rechtbank impliciet hebben 
aangenomen dat er, ingevolge de dag
vaarding, samenhang bestond tussen de 
feiten die. aan de beide beklaagden wer
den ten laste gelegd ; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 138, 6°bis, van het Wetboek van 
strafvordering (wet van 21 februari 1959), 
de politierechters kennis nemen van de 
wanbedrijven omschreven in de artike
len 418 en 420 van het Strafwetboek en 
bestaande in slagen of verwondingen die 
het gevolg zijn van een verkeersongeval, 
wanneer doze wanbedrijven samenhangen 
of een onsplitsbaar geheel vormen met 
een misdrijf dat strafbaar is krachtens 
dezelfde bepalingen en dat naar hen is 
verwezen overeenkomstig artikel 4 of 6 
van de wet van 4 oktober 1867 op de 
verzachtende omstandigheden, of met 
een misdrijf dat strafbaar is krachtens 
de wetten of verordeningen op het weg
verkeer en dat bij hen reeds aanhangig 
is gemaakt door het openbaar min.isterie 
of het onderzoeksgerecht ; 

Dat hieruit volgt dat ten deze de 
politierechtbank en, in hoger beroep, de 
correctionele rechtbank bevoegd waren 
mn kennis te nmnen van de aan verweer
der Gerkens ten laste gelegde feiten, al 
waren zij vatbaar om eon overtreding van 
de art.ikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek uit te maken ; 

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

de schending van de artikelen 16, 17 en 
18 van hot Wegverkeersbesluit, 

doonlat het bestreden vonnis weliswaar 
vaststelt dat eiser op de voorrangsweg 
is blijven stilstaan, toen hij hot voertuig 
van eerste verweerder heeft bmnerkt, 
en da:t, op het ogenblik dat eerste ver
weerder eiser heeft benierkt, deze laatste 
stilstond, doch die stilstand onregelmatig 
heeft verklaard, 

te1'wijl artikel 17 van het wegverkeers
besluit bepaalt dat de bestuurder die de 
rijbaan oversteekt, de andere bestuurders 
moet Iaten voorgaan, en artikel 18 van 
hetzelfde besluit bepaalt dat de bestuur
der die krachtens de bepalingon van de 
artikelen 16 en 17 een andere nwet Iaten 
voorgaan, slechts verder mag rijden in
dien hij zulks kan doen zonder gevaar 
voor ongevallen; waaruit volgt dat eiser 
streng verplicht was te stoppen zodra 1 

hij eerste verweerder bemerkte en dat 
derhalve dit stoppen niet onregelmatig 
was, in strijd met wat het vonnis ver
klaart; 

en doonlat het bestreden vonnis eiser 
als grief aanrekent dat hij eerste ver
weerder, weggebruiker die voorrang ge
niet, niet heeft Iaten voorgaan door niet 
veel minder vooruit, te komen op de weg 
die hij naderde of door die weg niet 
vlugger te ontruimen, 

te1·wijl niet aileen nit de gegevens van 
het dossier, maar nit het bestreden vonnis 
zelf dnidelijk blijkt dat hot door eerste 
verweerder bestnm·de voertuig slechts 
door eiser kon bemerkt worden op het 
ogenblik zelf dat l:lij stopte toen hij zich 
reeds op de genaderde weg bevond, en, 
indien artikel 16 van het wegverkeers
besluit de weggebruiker die een voor
rangsweg nadert, verplicht de bestuur
ders die op deze weg rijden te laten voor
gaan, het nit de combinatie van de arti
kelen 16 en 18 blijkt dat deze verphchting 
slechts bestaat wanneer de weggebrni
kers van de voorrangsweg zichtbaar 
zijn : 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
dat eiser " onregelmatig dwars over de 
rechterstrook van de rijbaan die hij 
moest oversteken, gestopt heeft, omdat 
hij Gerkens heeft bemerkt " ; dat het 
ongeval te wijten is aan de onoplettend
heid van eiser ; " dat, in weerwil van de 
zeer goede zichtbaarheid op een rechte 
baan, hij de weggebruiker die voorrang 
geniet niet heeft laten voorgaan, dat 
hij veel minder had moeten vooruitkomen 
op de weg die hij naderde of die weg 
vlngger had moeten ontrnimen " ; 

Overwegende dat het slechts is wan
neer de bestnurder die gehonden is voor
rang te verlenen aan degene die op de 
genaderde weg rijdt, zich, gelet op de 
plaatsgesteldheid, geen rekenschap kan 
geven van de aanwezigheid van een be
stnurder op deze weg dan door erop te 
rijden, dat hij op deze weg mag vooruit
komen in zover zulks noodzakelijk is 
en met de vereiste voorzicht.igheid om 
elk ongeval te vermijden gelet op de 
plaats, de verwijdering en de snelheid 
van de andere bestuurder ; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat zulks ten deze niet het geval is ; dat 
het de om·egelmatigheid van het stoppen 
van eiser afleidt uit de plaats waar hij 
het uitgevoerd heeft en vanwaar hij, ten
gevolge van zijn onoplettendheid, de ver
weerder Gerkens heeft bemerkt, terwijl 
hij, wegens de goede zichtbaarheid, zich 
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vroeger had moeten rekenschap geven 
van dezes aanwezigheid en het lr..ruisplmt 
niet zo ver had moeten oprijden; 

Dat elk onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 27-1 van het weg
verkeersbesluit, 

doonlat het vonnis eerste verweerder 
ontheft van alle verantwoordelijkheid 
voor de aanrijding tussen zijn voertuig 
en dat van eiser, 

terwijl deze laatste, gelet precies op de 
bestaande zichtbaarheid op die plaats, 
voor eerste verweerder ongetwijfeld een 
voorzienbare hindernis uitmaakte : 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
dat, ondanks de zeer goede zichtbaarheid 
op een rechte baan, eiser, door onregel
matig te stoppen op een voorrangsweg 
waarop de eerste verweerder reed met 
een snelheid die hem niet kan verweten 
worden, voor deze laatste een onvoor
zienbare hindernis heeft uitgemaakt ; 

Dat zulks een feitelijke en derhalve 
soevereine beoordeling is ; 

Dat het middel, dat op deze beoorde
Jing afstuit, feitelijke grondslag mist ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonrtis vaststelt, enerzijds, 
dat eiser gestopt heeft toen hij het op 
de voorrangsweg rijdende voertuig van 
eerste verweerder heeft bemerkt en, an
derzijds, dat eisers voertuig dwars over 
de weg stilstond toen het door eerste 
verweerder werd bemerkt, 

terwijl de rechters, zonder in tegen
strijdigheid te vervallen, niet hebben 
kunnen beslissen, enerzijds, dat het stil
staan van eiser onregelmatig was en, 
anderzijds, dat eiser de weggebruiker die 
voorrang genoot niet heeft laten voor
gaan; 

en doordat het vom1.is geen antwoord 
heeft gegeven op de conclusie die eiser 
voor de Correctionele Rechtbank te Ver
viers regelmatig heeft neergelegd en 
waarbij hij aanvoerde : 1° dat het uit
drukkelijk bewezen en door eerste ver
weerder erkend is dat eisers voertuig 
stilstond toen het door eerste verweer
der werd bemerkt ; dat hieruit dus blijkt 
dat eiser de voorrangsregels heeft in 
acht genomen door te stoppen zodra 
hij het voertuig van eerste verweerder, 
die hij moest laten voorgaan, heeft be
merkt; 2° dat de aanrijding slechts mo
gelijk was wegens de buitengewone snel-

heid van het voertuig van eerste ver
weerder en zij~1. abnormale gedraging 
hoewel er ruim voldoende plaats was 
aan zijn linkerzijde om de hindernis te 
vermijden; 3° dat de door de eerste 
rechter gegeven aanwijzingen, volgens 
welke eiser over een grote zichtbaarheid 
naar li~1.ks beschikte, voormelde vast
stellingen niet konden ontzenuwen : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is vast te stellen dat eiser gestopt heeft 
toen hij hot voertuig van eerste ver
weerder heeft bemerkt en te beslissen 
dat hij deze laatste niet heeft laten voor
gaan, omdat, zonder onoplettendheid van 
zijnentwege, hij hem vroeger had moeten 
opmerken en de genaderde weg niet zo 
ver had moeten ,oprijden ; 

Overwegende dat evenvermelde be
weegredenen van het bestreden vonnis 
en bovendien de vaststelling dat, toen 
hij eisers voertuig zag stilstaan op het 
weggedeelte dat hij normaal moest vol
gen, eerste verweerder, wiens snelheid 
normaal was op een brede, niet belem
merde voorrangsweg, tevergeefs getracht 
heeft het voertuig van eiser te ontwijken 
door links te rijden en met geweld te 
remmen, een passend antwoord zijn op 
de in het middel bedoelde conclusie ; 

Dat dit middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende, met betrekking tot 
de beslissing, gewezen over de tegen eiser 
ingestelde strafvordering, dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvonnen in acht gena
men zijn en dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

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

20 november 1967. - 2e kamer. 
Voo7·zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e?·slaggeve?·, 
H. de Waersegger.- Gelijkluidencle con
clusie, H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 20 november 1967. 

10 WEGVERKEER. - VERVAL VAN 
RET RECHT TOT RET BESTUREN VAN 
EEN VOERTUIG. - 0VERTREDING. -
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER EEN 
VERV AL UIT TE SPREKEN, ZELFS INDIEN 
ER OP RET OGENBLIK VAN DE OVER-
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TREDING AL VOORGOED EEN VERVAL 
UITGESPROKEN WAS. 

2° CASSATIE. - 0li1VANG. - STRAF
ZAKEN. - BESLISSING VERNIETIGD 
OMDAT DE REOHTER GEEN VERVAL TOT 
HET BESTUREN VAN EEN VOERTUIG 
HEEFT UITGESPROKEN.- VERVAL DAT 
EEN STRAF UITli<IAAKT. - VoLLEDIGE 
VERNIETIGING. 

1° B~i inbreuk op het verval van het 1·echt 
tot het bestu1·en van een voe?'tttig moet 
de ?'echte?' een nieuw ve1·val ttitsp1·eken 
hetzij voo1'f]Oecl, hetzij tijdelijk voo1· een 
chtt£1' van ten minste v~iftien dagen en 
ten hoogste twee jaar, zelfs indien e1· op 
het ogenblik van de ove1't1·eding al voor
goed een verval uitgesp1•oken was. (Wet 
van 1 augustus 1899, art. 2-17, § 1, 
gewijzigd bij artikel 7 van de wet van 
l augustus 1963.) 

2° H' an nee?' een vonnis van vero01•deling 
ve1·nietigcl wo1·dt omclat de 1'echte1• geen 
st1•aj van ve1·val van het ?'echt tot het 
besttt?'en van een voe1·tuig heeft ttitge
sp?·oken, omvat de vernietiging de ganse 
veroo?'clllling ( 1). 

(PROOUREUR DES KONINGS 
TE MAROHE-EN-FAMENNE, T. FABERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 april 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Marche-en-Farnenne; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 2-17 van de wet van 
1 augustus 1899, gewijzigd bij die van 
1 augustus 1963, 

doonlat de bestreden beslissing, na 
tegen vervveerder het misdrijf te Soy of 
elders in het Rijk op de openbare weg 
een voertuig te hebben bestcrurd, spijts 
het verval, tegen hem op 8 februari 1966 
voorgoed uitgesproken bij een in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis van de poli
tierechtbank te Marche-en-Famenne, be
wezen te hebben verklaard, dit rnisdrijf 
slechts gestraft heeft met een gevangenis
straf n<et uitstel, zonder bovendien een 
nieuw verval van bet recht om een voer
tuig of een luchtschip te besturen of een 

(1) Cass., 5 maart 1951 (Bull. en PAsrc., 
1951, I, 453), 

rijdier te geleiden, uit te spreken over
eenkornstig genoemd artikel 2-17 : 

Overwegende dat het bestreden von
nis, na verweerder schuldig te hebben 
verklaard aan het in het middel aange
geven misdrijf, hem veroordeelt tot ge
vangenisstraf van drie maanden met 
uitstel van drie jaar, zonder het verval 
van bet recht tot sturen uit te spreken ; 

Overwegende dat artikel 2-17 van de 
wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij 
de wet van 1 augustus 1963, artikel 7, 
bepaalt dat de rechter het verval van 
het recht tot sturen moet uitspreken, 
hetzij voorgoed, hetzij tijdelijk voor een 
duur van ten minste vijftien dagen en 
ten hoogste twee jaar, wanneer de be
klaagde een voertuig heeft bestuurd, 
spijts bet tegen hem uitgesproken verval, 
al was het voorgoed ; 

Overwegende dat door geen nieuw 
verval van het recht tot sturen uit te 
spreken ten laste van verweerder, het 
vonnis de in het middel vermelde wets
bepaling geschonden heeft ; 

Dat het middel gegrond is en dat de 
vernietiging de hele veroordeling moet 
treffen; 

Om deze redenen, vernietigt het be
streden vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder in de kosten ; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te N eufchateau, rechtdoende in hoger 
beroep. 

20 november 1967. - 2e kamer. -
Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Trousse. - Gelijkluidencle conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 20 november 1967. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
-STRAFZAKEN.-BESOHIKKING VAN DE 
RAADKAMER TOT VERWIJZING VAN EEN 
BEKLAAGDE NAAR DE OORREOTIONELE 
REOHTBANK, BIJ AANNEMING VAN VER
ZAOHTENDE OMSTANDIGHEDEN, WEGENS 
EEN MISDAAD DIE NIET VOOR CORREC
TIONALISERING DOOR DE ONDERZOEKS
GERECHTEN VATBAAR IS. - .ARREST 
VAN ONBEVOEGDHEID. - REGELING 
VAN RECHTSGEBIED.- VERNIETIGING 



- 400 

VAN DE BESCRIKKING EN VERWJJZING 
NAAR DE KAMER VAN INBESCRULDI

GINGSTELLING. 

W anneer een beschikking van de raadka
mer, b~j aanneming van verzachtende om
standigheden een pe1·soon die beschuldigd 
wm·dt van een misdaad die niet voo1· 
C01'1'ectionalise?·ing dam· de onde1·zoeks
ge1·echten vatbaa1· is, naa1· de C01'1'ectio
nele 1·echtbank vet·wezen heeft en de cor
rectionele 1'echtbank zich onbevoegcl ve1'
klaa1'Cl heeft, en de twee beslissingen in 
hacht van gewijsde gegaan zijn, 1·egelt 
het Hof het 1·echtsgebied doo1· de beschik
king te vernietigen· en de zaak naa1' de 
kame1· van inbeschuldigingstelling te 
venvijzen (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET ROll' VAN 
BEROEP TE BRUSSEL, IN ZAKE ROYAS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, op 
3 oktober 1967 door de Proclrreur-gene
raal bij het Hof van beroep te Brussel 
ingediend; 

Overwegende dat bij beschikking van 
8 juli 1967, de raadkamer van de recht
bank van eerste aanleg te Bergen, met 
inachtnemi:ng van verzachtcnde omstan
digheden, Rene Jean Christian Hoyas, 
geboren te Bergen op 29 mei 1946, wo
nende te Cuesmes, Emile Vandervelde
straat 132; onder de banden van het 
bevel tot aanhouding, verwezen hecft 
naar de correctionele rechtbank wegens 
de volgende m:isdrijven :A) om te Bergen, 
op 28 maart 1967 door middel van geweld 
of bedreiging een geldbeurs inhoudende 
250 frank, die hem niet toebehoorde, 
bedrieglijk te hebben weggenomen ten 
nadele van Victoria Paternostro, met de 
omstandigheid dat het geweld of de be
dreigu1g hetzij een ongeneeslijk lijkende 
ziekte, hetzij een blijvende ongeschikt
heid tot het verrichten van persoonlijke 
arbeid, hetzij het volledig verlies van het 
gebruik van een orgaan, hetzij een zware 
verminking ten gevolge heeft gehad ; B) te 
Bergen, op 26 februari 1967, een roerende 
zaak die aan een ander toebehoort en 
die hij gevonden heeft of die bij toeval 
in zijn bezit is gekomen, in het onder
havige geval een handtas met een geld
sam van 7 50 frank en 20 Franse frank, 

(1) Cass., 20 juli 1966 (Bull. en PAsro., 
1966, I, 1412). 

een geldheliTS met een geldsom van 20 fr. 
en verscheidene voorwcrpen en documen
ten die aan Genevieve Franc toebehoren, 
bedrieglijk te hebben verborgen of aan 
derden afgegeven ; 

Overwegende dat het Hof van beroep 
te Brussel, rechtdoende op het hager 
beroep door het openbaar ministerie 
ingedicnd tegen het vonnis van de Cor
rectionelc Rechtbank te Bergen, zich bij 
arrest van 21 september 1967 onbevoegd 
heeft verklaard om van de twee telast
leggingen kennis te nemen omdat ener
zijds het feit, zoals omschreven in de 
telastlegging A in de beschikking van 
verwijzing, misdaad is genoemd en het 
krachtens artikel 2 van de wet van 4 ok
tober 1867 op de verzachtende omstan
dighede:n, aangevuld bij het enige artikel 
van de wet van 19 maart 1956, niet vat
baar is voor correctionalisatie door de 
raadkamer, en anderzijds omdat het in 
de telastlegging B vermelde feit door de 
raadkamer beschouwd word als smnen
hangend met het in de telastlegging A 
bedoelde feit en bijgevolg de eerste rech
ter onbevoegd was o1n van de hele zaak 
kennis te nemen ; 

Overwegcnde dat bedoelde beschikking 
en bedoeld arrest in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en dat uit hm1 tegenstrij
digheid een geschil van rechtsmacht is 
ontstaan hetwelk de gang van het gerecht 
belernmert ; 

Qverwegende dat krachtens het enige 
artikel van de wet van 19 maart 1956 
de raadkamer, bij aanwezigheid van ver
zachtende omstandigheden, de beklaagde 
weg:ens cen feit door de wet misdaad ge
noemd slechts naar de correctionele recht
bank mag venvijzen voor zovcr de nor
male straf ten hoogste vijftien jaar 
dwangarbeid of ten hoogste twintig jaar 
dwangarbeid bedraagt, volgens het in dit 
artikel gemaakte onderscheid ; 

Overwegende dat het feit vermeld in 
de telastlegging A, zoals het in de be
schild~ing van verwijzing is gekwalifi
ceerd, met dwangarbeid van vijftien jaar 
tot twintig jaar gestraft wordt door de 
artikelen 461, 468 en 473 van het Straf
wetboek en niet vatbaar voor correc
tionalisatie verklaard is door voornoemde 
bepaling van de wet van 19 niaart 1956; 

Overwegende dat uit de processtukken 
schijnt to blijken dat het feit vermeld 
onder de telastlegging B samenhangt met 
het feit vermeld onder de telastlegging A ; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lend, vernietigt genoemde beschikking 
van de raadkamer van de Recht bank van 
eerste aanleg te Bergen van 8 juli 1967; 
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beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing; verwijst de zaak naar 
de kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Brussel. 

20 november 1967. ~ 2e kamer. ~ 
Vom·zitteJ•, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Trousse. ~ Gelijkluirlenae conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER.~ 20 november 1967. 

1° WEGVERKEER. ~ VERVAL VAN HET 
RECHT TOT HET BESTUREN WEGENS 

LIOHAMELIJKE ONGESOHIKTHEID. 
VEILIGHEIDSMAATREGEL. ~ VERVAL 
VOORGOED UITGESPROKEN. ~ GEEN 
V ASTSTELLING DAT HET BEWEZEN IS 
DAT DE ONGESOHIKTHEID BLIJVEND IS. 
~ 0NWETTELIJKHEID. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. ~ 
STRAFZAKEN. ~ ARREST VERNIETIGD 
OM DE ENIGE REDEN DAT HET VERVAL 
TOT HET BESTUREN VAN EEN VOERTUIG 
VOORGOED UITGESPROKEN WEGENS DE 
LIOHAMELIJKE ONGESOHIKTHEID VAN 
DE BEKLAAGDE NIET WETTELIJK GE
REOHTVAARDIGD IS. ~ VERWIJZING 
BEPERKT TOT DEZE VEILIGHEIDSl\iAAT· 
REGEL. 

1° H et ve1·val van het recht tot het best~wen 
van een vom·t1•ig wegens de lichamelijke 
ongeschiktheid van de beklaagde is geen 
stmf, doch een veiligheidsmaat1·egel (1), 
die alleen dan wettel~jk voo1·goed mag 
wonlen t•itgespmken wanneM· vastgesteld 
wo1·dt dat het bewezen is dat de waaT
sch~jnl~jke dmw van de ongeschiktheid 
blijvend is (2). (Wet van 1 augustus 
1899, aangevuld bij die van 15 augus
tus 1968, art. 2-8.) 

2° TY annee1' een a1·rest vernietigd woTdt 
om de enige 1·eden dat het ve1·val van 
het 1·echt tot sturen voo1·goed uitgespToken 
wegens een lichamelijlce ongeschiktheid 
van de beklaagde niet wettelijlc ge1·echt
vaa1·digd is, is de verwijzing bepeTkt 
tot deze veiligheidsmaatregel ( 3). 

(1) Cass., 14 maart 1955 (A1'1', V crbr., 1955, 
biz. 598). 

(2) Raadpi. cass., 21 november 1966 (A1-r. 
cas.•., 1967, biz. 392). 

(MOSBEUX.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 mei 1967 gewezen door bet 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 2-8 
van de wet van 1 augustus 1899 houdende 
herziening van de wetgeving en van de 
reglementen op de politie van het weg
verkeer, gewijzigd onder meer bij de wet 
van 15 april 1958, en 97 van de Grond
wet: 

Overwegende dat het arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis, ten laste 
van de veroordeelde het verval van het 
recht tot het besturen van een motor
voertuig van de categorieen A tot E 
'Voorgoed uitspreekt « wegens lichame
lijke ongeschiktheid >>, zonder de waar
schijnlijke duur van deze ongeschil~theid 
te onderzoeken ; 

Overwegende dat voor de toepassing 
van artikel 2-8 van de wet van 1 augustus 
1899 ondersteld wordt dat niet aileen 
de lichamelijke ongeschil~theid van de 
veroordeelde om een voertuig te besturen, 
maar ook het blijvend of voorlopig ka
rakter van deze ongeschiktheid door de 
rechter wordt vast.gesteld ; dat het verval 
wegens lichamelijke ongeschil~theid geen 
straf is, maar een maatregel van openbare 
veiligheid, die slechts mag bevolen wor
den voor een termijn gelijk aan de waar
schijnlijke duur van becloelde onge
schiktheid ; 

Overwcgende clat, door niet vast te 
stellen dat « de waarschijnlijke duur van 
de ongeschiktheid blijvend blijkt te 
zijn », het arrest zijn beslissing betref
fende het verval voor lichamelijke onge
schiktheid niet wettelijk heeft verant
woord en de in het middel vermelde wets
bepalingen heeft geschonden ; 

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, doch aileen in zover het, bij 

(3) Cass., 14 februari 1949 (An·. Vm·br., 
1949, biz. 118); raadpl. cass., 2 maart 1959 
(ibid., 1959, I, 500) en 20 november 1961 
(Bull. en PAsrc., 1962, I, 347). 
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bevestiging van het beroepen vonnis, 
eiser wegens lichamelijke ongeschiktheid 
voorgoed vervallen heeft verklaard van 
het recht een motorvoertuig van de cate
gorieen A tot E to besturen ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op do kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt eiser 
in de helft van do k.osten ; laat de andere 
helft ten laste van de Staat; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel. 

20 november 1967. - 2e kamer. -
V oor·z1:tter·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslaggever, 
H. Trousse. - Gelijklt~iaencle conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 november 1967. 

1° VOORZIENING IN OASSATIE.
BESLISSINGEN TEGEN WELKE CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
STRAFZAKEN. - BESLISSING DIE NIET 
ONTVANKELIJK VERKLAART EEN EIS OM 
UITLEGGING VAN EEN VONNIS EN DE 
KOSTEN VAN RET IN RET GEDING ROE
PEN VAN DE TEGENPARTIJ TEN LASTE 
LAAT VAN DEGENE DIE DE EIS INGE
STELD REEFT. - VooRZIENING VAN 
DE TEGENPARTIJ. NIET-ONTVANKE
LIJKREID. 

2° BERUSTING. - STRAFZAKEN. -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
STILZWIJGENDE EN VOORAFGAANDE BE
RUSTING IN EEN BESLISSING DIE EEN 
VROEGER VONNIS DITLEGT.- BEGRIP. 

3° AFSTAND. - AFsTAND VAN EEN 
RECHT. - BEGRIP. 

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE. -
STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. - VONNIS TOT UITLEG
GING.- BEVOEGDHEID VAN DE RECR
TER. 

5° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - SCHADE VER
OORZAAKT DOOR DE SAl'lillNLOPENDE 
FOUTEN VAN DE BEKLAAGDE EN EEN 
AANGESTELDE VAN EEN PERSOON IN 

(1) Raadpl. cass., 10 februari 1966 (Bull. 
en PASIO., 1966, I, 753). 

(2) Oass., 19 januari 1967 (.A1'1'. oass., 1967, 
biz. 611). 

WIENS RECHTEN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ GETREDEN IS. - BURGERRECHTE
LIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
BEKLAAGDE JEGENS DEZE BURGERLIJKE 
PARTIJ. - GEDEELTELIJKE AANSPRA
KELIJKHEID. 

6o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - ScHADE VER
ooRZAAKT DOOR DE SAMENLOPENDE 
FOUTEN VAN DE BEKLAAGDE EN DE GE
TROFFENE. AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE BEKLAAGDE JEGENS DEZE GE
TROFFENE. - GEDEELTELIJKE AAN
SPRAKELIJKHEID. 

7° REOHTERLIJK GEWIJSDE. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. RECHTER WAARBIJ 
AANHANGIG IS EEN EIS OM UITLEGGING 
VAN ZIJN BESLISSING.- RECHTER DIE 
ZICH BEPERKT TOT RET VERBETEREN 
VAN EEN VERSCHRIJVING. - GEEN 
l\USKENNING VAN RET GEWIJSDE. -
RECHTER DIE EEN DWALING OMTRENT 
RET RECHT 'lERBETERT. - MISKENNING 
VAN RET GEWIJSDE. 

1° Is niet ontvankelijk bij gebr·ek aan be
lang de voorziening ingesteld door· de 
ver·weenler in een eis om uitlegging van 
een vonnis tegen de beslissing die deze 
eis niet ontvankelijk verklaar·t en de 
leosten ten laste laat van de partij die 
deze eis heeft ingesteld. 

2o Een stilzwijgende en vo01'afgaande be
rusting ·in een beslissing tot t~itlegging 
van een V1'0ege?· vonnis in str·afzaken 
gewezen over de burgeTlijlee belangen 
lean enkel worden afgeleid uit daden of 
feiten die wijzen op een zekere en niet 
ondubbelzinnige instemming met deze 
beslissing ( l). 

3o De afstand van een partij van een r·echt 
moet strikt wonlen tdtgelegd en lean enlcel 
worden afgeleid ·uit feiten die niet voor 
een ander·e t~itlegging vatbaar· zijn (2). 

4o De rechtbanken hebben het r·echt lntn 
vroeger·e besz.issingen t~it te leggen, in 
zover· de beschiklcingen er·van duister· 
of dubbelzinnig zijn, zonder evemvel het 
werlcelijle besliste te lcunnen w~izigen 
of aanvullen of er een vaststelling te 
lcunnen aan toevoegen die ver·eist is voor· 
de wettelijlcheid van de beslissing (3); 
de enlcele omstandigheid dat er• een tegen
strijdigheid bestaat hetzij tussen de nde
nen en het beschilekend gedeelte van het 

(3) Oass., 8 november 1965 (Bull. en PAsro., 

1966, I, 318). 
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v1·oege1' vonnis, hetzij tussen de beschik
kende gedeelten van dit vonnis bet?·ef
fende ondm·scheiden ?'echtsvonleringen, 
rnaakt deze beschilckende gedeelten niet 
noodzalcelijk duiste1· of dubbelzinnig. 

5° Wannee?' de door de bu1·ge1'lijke pa1·t~j 
geleden schade tegelijlc voortsp1·uit uit 
de fout van, de beklaagde en uit die welke 
door een aangestelde van een pe1·soon, 
in wiens ?'echten de btwge?·lijlce partij 
gesteld is, gepleegd werd in de diensten 
waartoe deze persoon hem gebruikte, is 
de aanspmkelijlcheid van de beklaagde 
jegens deze btwgedijke partij slechts 
gedeeltelijlc ( 1). 

6° vVannee1· de schade veroo1·zaakt is dam· 
sarnenlopende fmtten van de get?'offene 
en de beklaagcle, lean deze niet worden 
ve?'Oo?·deelcl om de get1·ofjene voo1· de 
schacle volleclig te vergoeclen (2). 

7° Inclien de 1'echte1·, b~j wie een ve1·zoek 
om ttitlegging van zijn beslissing dan
hangig is gemaalct, het rechted~jlc ge
w~jscle niet mislcent, wannee1· hij enkel 
een m·in voo?·lcomende versclw~jving ver
bete?'t (3), wijzigt hij dam·enteger& de 
beslissing clam· een 1·echtsdwaling e1·in 
te ve?·bete?·en, hoewel de zaak hem bij 
z~in vroegm·e beslissing ontt?·olcken was 
en cleze beslissing gezag van gewijscle 
he eft. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LA FRANCE )) 
EN DONDELINGER, T. PLENNEVAUX EN 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « UNION DES 
PROPRIETAIRES )),) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 februari 1967 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Nijvel; 

Overwegende dat dit vbnnis uitspraak 
doet op de dagvaarding van de eisers, 
op verzoek van de verweerders uitge
bracht, tot interpretatie van het vom1.is 
dat door dezelfde rechtbank tussen par
tijen op tegenspraak is gewezen op 24 sep
tember 1965 en waartegen geen beroep 
is ingesteld ; 

(1) Raadpl. cass., 20 juli 1965 (Bull. en 
PAsiC., 1965, I, 1190), 

(2) Cass., 18 september 1967, sttpra, biz. 85. 
(3) Cass., 8 september 1966 (An·. cass., 

1967, biz. 25). 

I. Over de voorziening van eiser 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid, door de verweerder opgeworpen 
tegen de voorziening en gegrond op het 
ontbreken van belang : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
beslist dat, voor zover het eiser betreft, 
het verzoek tot interpretatie niet ont
vankelijk is en dat het de kosten voor 
het in het geding roepen van eiser ten 
laste laat van de verweerders ; 

Dat hieruit volgt dat de voorziening 
van eiser niet ontvankelijk is wegens het 
ontbreken van belang ; 

II. Over de voorziening van eiseres : 
Over de gronden van niet-ontvanke

lijkheid, door de verweerders opgeworpen 
tegen de voorziening en gegrond, ener
zijds, op de berusting bij voorbaat van 
eiseres in het interpretatievonnis en, 
anderzijds, op het ontbreken van belang : 

Overwegende, enerzijds, dat, zo het 
bestreden vonnis er weliswaar op wijst 
dat eiseres << des te minder deze inter
pretatie mag betwisten, daar zij, door 
haar kwijting van 6 december 1965, zon
der enig voorbehoud aanvaard heeft 
slechts de twee derden van haar schade 
te ontvangen ,, nochtans uit deze vast
stelling aileen niet volgt dat de feiten
rechter overwogen heeft dat eiseres bij 
voorbaat berust had in de interpretatie 
die hij geeft van het vonnis van 24 sep
tember 1965; 

Overwegende, anderzijds, dat het feit 
aileen dat eiseres, zonder voorbehoud 
te maken, aan verweerster kwijting heeft 
gegeven van een geldsom die de twee 
derden van de schade bedraagt, zonder 
dat vermeld wordt onder welke omstan
digheden zij de betaling heeft aanvaard 
en zonder dat gezegd is dat deze betaling 
gedaan werd tot slot van rekening, niet 
noodzakelijk insluit dat eiseres afstand 
heeft gedaan vah haar recht om volledige 
tenuitvoerlegging te eisen van het vonnis 
waarbij het bedrag van haar schuld
vordering op verweerder is vastgesteld ; 

Dat de gronden van niet-ontvankelijk
heid niet kunnen aangenomen worden ; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1317, 1319, 1320, 
1350, inzonderheid 3°, 1351 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

clom·dat het vonnis v~m 24 september 
1965 van de Correctionele Rechtbank te 
Nijvel het beroepen vonuis van 3 mei 
1965 van de Politierechtbank te Waver 
bevestigt waarbij verweerder Plennevaux 
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veroordeeld werd om aan eiseres « La 
France " als schadevergoeding de som te 
betalen van 89.735 frank, vermeerderd 
met de vergoedingsinterest, de gerechte
lijke interest en de kosten, en het bestre
den vonnis daarna beslist dat bedoeld 
vonnis van 24 september 1965 «in deze 
zin moet verstaan worden dat de aan
sprakelijkheid, zowel wat de burgerlijke 
partij <<La France>> als wat de burgerlijke 
partij Plennevaux betreft, verdeeld moet 
worden ten belope van een derde ten 
laste van Lamborelle en van twee derden 
ten laste van Plennevaux ; dat het aan 
een materiele vergissing te wijten is dat 
de gehele schadevergoeding aan de bur
gerlijke partij « La France >> werd toege
kend en dat het vonnis zo moet verstaan 
worden dat de beklaagde Plennevaux 
aan de hLU"gerlijke partij de twee derden 
van 89.735 frank met de vergoedings
interest, de gerechtelijke interest en de 
twee derden van de kosten, zo die er zijn, 
moet betalen >> on> de reden dat « deze 
beslissing Plennevaux voor twee derden 
aansprakelijk heeft gesteld en Lamborelle 
voor een derde; dat er een tegenstrijdig
heid bestaat tussen de redenen van het 
vonnis die de aansprakelijkheid verdelen, 
en het beschikkende gedeelte ervan, wat de 
bm·gerlijke partijen Dondelinger en « La 
France >> betreft, hetwelk hun de volle
dige schadevergoeding toekent; dat er 
ook tegenstrijdigheid bestaat tussen de 
beschikkende gedeelten van het vom1.is 
wat de bm·gerlijke partij Plem1.evaux be
treft, wier schade voor een derde vergoed 
wordt, en de verwerende burgerlijke 
partijen, die hem schade volledig vergoed 
krijgen; dat het vonnis dubbelzinnig is 
en de vordering tot interpretatie ont
vankelijk is; dat de rechtbank de aan
sprakelijkheid heeft verdeeld ; dat deze 
verdeling zeker op niets anders kan slaan 
dan op de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid ; dat de verdeling kan worden 
tegengeworpen aan de naamloze ven
nootschap « La France >> die in de rechten 
van haar verzekerde is gesteld ; dat de 
rechtbank uitdrukkelijk heeft beslist dat 
Plennevaux slechts op een derde van 
zijn schade recht had ; dat de naamloze 
vennootschap « La France >> des te minder 
deze interpretatie kan betwisten daar 
zij door haar kwijting van 6 december 
1965 zonder enig voorbehoud aanvaard 
heeft slechts de twee derden van haar 
schade te ontvangen; dat een onderscheid 
client gemaakt tussen de interpretatie 
van een vonnis en de verbetering van 
een materiele fout ; dat het zowel aan 
de strafgerechten als aan de burgerlijke 

gerechten toekomt de materiele fouten 
die in een door hen in laatste aanleg ge
wezen beslissing voorkomen, met behulp 
van de door de beslissing zelve gegeven 
elementen te verbeteren door zich ertoe 
te beperkon de juiste draagwijdte va;n 
de vorige beslissing te bepalen; dat mt 
de zoevenvermelde elemonten blijkt dat 
ten gevolge van een materiele vergissing, 
die duidelijk nit de redenen van het von
nis af te leiden is, de rechtbank aan de 
burgerlijke partijen, de naamloze ven
nootschap «La France>> en Dondelinger, 
hem volledige schade heeft toegekend ,, 

te?·w.ijl, enerzijds, de rechter weliswaar, 
zonder het rechterlijk gewijsde te schen
den, een dubbelzinnige of duistere be
schikking van een door hem tevoren ge
wezen beslissing mag interpreteren, maar 
hij niet, bij wijze van interpretatie, het 
werkelijk besliste wijzigen of aanvullen 
mag en anderzijds de materiele vergis
sing die in zijn beslissing is geslopen en 
die de rechter mag verbeteren, een 
schrijf- of rekenfout is die te wijten is 
aan vei'strooidheid, onoplettendheid of 
vergetelheid ; in het onderhavigo geval 
het vonnis van 24 september 1965, dat 
in zover het uitspraak doet op ,de burger
lijke rechtsvorderingen van de eisers, 
« 'het hoger beroep ontvankelijk maar 
niet gegrond verklaart, het beroepen 
vonnis bevestigt, de beklaagde Plenne
vaux veroordeelt in de kosten, zo die 
er zijn ,, zich tot geen interpretatie leent, 
bepaaldelijk ten aanzien van een van 
buiten komende omstandigheid, zoals 
de afgifte van een kwijting, en ook tot 
geen verbetering; bedoeld vonnis zonder 
twijfel aangetast is door een teg~;nstri.j
digheid, maar dat deze onwettehJkheid 
niet kan ongedaan gemaakt worden door 
een zogenaamde beslissing tot interpre
tatie of tot verbetering ; waaruit volgt 
dat het bestreden vonnis de bewijskracht 
en het gezag van de beslissing die het 
verklaart te interpreteren en te verbete
ren, 1niskent : 

Over de grand van niet-ontvankolijk
heid tegen het middel opgeworpon door 
de ,;erweerders en afgeleid nit het ont
breken van belang : 

Overwegende dat deze grand van niet
ontvankelijkheid gegrond is op dezelfde 
overwegingen als de tweede tegen de 
voorziening opgeworpen grand ; . 

Dat hij om dezelfde redenen met kan 
aangenomen worden ; 

Over het middel : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
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zijn beslissing, waarbij de rechtsvorde
ring van de verweerders tot interpretatie 
ontvangen wordt, enerzijds hierop grondt 
dat het vonnis van 24 september 1965 
dubbelzinnig is en bijgevolg gei'nterpre
teerd moet worden en anderzijds hierop 
dat het een materiele vergissing bevat 
die verbeterd moet worden ; 

Overwegende, enerzijds, dat de recht
banken het recht hebben hun vroegere 
beslissingen te interpreteren voor zover 
de beschikkingen ervan duister cf dubbel
zinnig zijn, maar zonder het werkelijk 
besliste te kunnen wijzigen of aanvullen 
of er een vaststelling te kunnen aan toe
voegen dievereist, is voor de wettelijkheid 
van het vonnis ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de dubbelzinnigheid van het vonnis van 
24 september 1965 afleidt uit de tegen
strijdigheid tussen de redenen ervan 
waarin beslist wordt dat de aansprake
lijkheid van het ongeval voor twee der
den rust bij verweerder en voor een derde 
bij Lamborelle, echtgenote van de eiser 
die burgerrechtelijk aansprakelijk ver
ldaard is voor haar en in wiens rechten 
eiseres is getreden, en het beschikkend 
gedeelte ervan dat aan eiser en aan eiseres 
volledige schadeloosstelling toekent, als
mede uit de tegenstrijdigheid tussen dit 
laatste beschikkend gedeelte en datgene 
dat aan verweerder slechts een derde van 
zijn schade toekent ; 

Overwegende echter dat de omstandig
heid alleen dat er tegenstrijdigheid is 
hetzij tussen de redenen en het beschik
kend gedeelte van een vonnis, hetzij tus
sen de beschikkende gedeelten met be
trekking tot onderscheiden rechtsvorde
ringen, deze beschikkende gedeelten niet 
noodzakelijk duister of dubbelzinnig 
maakt, welke voorwaarde vereist is op
dat er, voor de rechter die dit vonnis 
gewezen heeft, reden zou kmmen zijn 
tot interpretatie ; 

Dat in het onderhavige geval het von
nis van 24 september 1965, na uitspraak; 
te hebben gedaan op de strafvorderingen 
en de aansprakelijkheid van het ongeval 
verdeeld te hebben tussen Lamborelle 
en verweerder, afzonderlijk uitspraak 
doet op elk van de burgerlijke rechts
vorderingen, telkens op grond van onder
scheiden, motieven ; 
, Dat, wat de rechtsvordering van eiseres 
betreft, het vonnis crop wijst dat « de 
beklaagde Plennevaux door zijn daad 
aan de burgerlijke partij schade heeft 
veroorzaakt waarvoor hij vergoeding ver
schuldigd is " en vaststelt « dat het door 
de eerste rechter toegekende bedrag tot , 

geen betwisting aanleiding geeft "• het 
hager beroep (van verweerder Plenne
vaux) « ontvankelijk maar niet gegrond 
verklaart, het beroepen vonnis bevestigt 
en de beklaagde Plennevaux veroordeelt 
in de kosten, zo die er zijn " ; 

Overwegende dat deze beslissing welis
waar niet wettelijk was, aangezien de 
door eiseres geleden schade tegelijk volgt 
uit de font van verweerder en uit de font 
van een aangestelde van eiser in 'wiens 
rechten eiseres is getreden, zodat de 
aansprakelijkheid van vm'weerder tegen
over haar slechts gedeeltelijk was, maar 
dat deze beslissing daartegenover vrij 
was van elke dubbelzinnigheid; dat deze 
dubbelzinnigheid evenmin kan voort
vloeien uit de omstandigheid dat het 
vonnis, rechtdoende op de burgerlijke 
rechtsvordering van verweerder, wette
lijk heeft beslist dat diens schade ver
oorzaakt werd door de concurrente fouten 
van hemzelf en van de medebeklaagde 
Lamborelle, zodat verweerder slechts 
recht had op een gedeeltelijke schade
loosstelling ; 

Overwegende, anderzijds, dat de rech
ter bij wie een rechtsvordering tot inter
pretatie is aanhangig gemaakt, ongetwij. 
feld niet het door zijn vroegere beslissing 
gewijsde schendt wanneer hij zich be
perkt tot het verbet<;Jren van een ma
teriele vergissing die erin geslopen is ; 

Overwegende echter dat het vonnis 
van 24 september 1965 zich er niet toe 
beperkte de veroordeling van verweerder 
tot volledige schadeloosstelling van eise
res te bevestigen, maar de reden van 
deze beslissing aangaf, het hager beroep 
van verweerder niet gegrond verklaarde 
en verweerder veroordeelde in de kosten 
van dit hager beroep ; 

Dat aldus, op grand van de tekst van 
het vonnis, in zijn geheel genomen, de 
rechters die het gewezen hadden en bij 
wie een rechtsvordering tot interpretatie 
was aanhangig gemaakt, niet konden 
overwegen dat het aan een materiele ver
gissing te wijten was dat zij het bedrag 
van de aan eiseres toegekende schade
loosstelling niet tot twee derden hadden 
verminderd, overeenkomstig de regel 
door hen vermeld en toegepast bij hun 
uitspraak op de burgerlijke rechtsvorde
ring van verweerder ; 

Overwegende dat zij, door de in hun 
vroegere beslissing begane dwali:ng om
trent het recht te verbeteren, in werke
lijkheid deze beslissing gewijzigd hebben 
zonder acht te slaan op haar definitief 
karakter; 

Dat het middel gegrond is ; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van eiser en veroordeelt hem in de 
kosten van zijn voorziening ; vernietigt 
het bestreden vonnis, maar aileen in zover 
het ten aanzien van eiseres uitspraak doet 
op de rechtsvordering van de verweer
ders tot interpretatie van het vonnis van 
24 september 1965; veroordeelt de ver
weerders in de kosten van de voorziening 
van eiseres ; 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 Brussel, 
rechtdoende in hoger beroep. 

20 november 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslaggever, 
Baron Richard. - Gelijlcltticlende con
clusie, H. Delange, advocaat-generaal. -
Pleitm·s, HH. Fally en Dassesse. 

2" KAJVIER. - 20 november 1967. 

1° LIJFSDWANG. - STRAFZAKEN. -
BEKLAAGDE DIE MINDERJARIG IS OP 
DE DATUM VAN DE FElTEN.- VEROOR
DELING TOT LIJFSDW ANG. - 0NWET
TELIJKHEID. 

2o VERWI.TZING NA CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - 0NWETTELIJK UIT
GESPROKEN LIJFSDWANG. - GEDEEL
TELIJKE VERNIETIGING ZONDER VER
WIJZING. 

1° De lij fsdwang mag niet worden uitge
sp1·olcen tegen een veroonleelde wegens 
misdrijven doo1· hem gepleegd tijdens 
zijn minderja1·igheicl (1). (Wet van 
27 juli 1871, art. 6.) 

2° De vemietiging bevolen omdat de l~jfs
dwang uitgesp1·olcen te1· invonlering van 
de kosten van de strafvonlering onwette
lijlc is, is gedeeltelijlc en geschiedt zonde1• 
verwijzing (2). 

(DUWELZ, T. MOREAU EN ANDEREN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 6 van de 
wet van 27 juli 1871 : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt : 1° dat eiser geboren is op 
29 juli 1947; 2° dat de te zijnen laste 
bewezen verklaarde feiten begaan zijn 
op 28 september 1964, dit is op een tijd
stip dat hij minderjarig was ; 

Overwegende dat het arrest niettemin 
lijfsdwang uitspreekt ter invordering van 
de ten laste van eiser gelegde kosten van 
de strafvorder:ing ; 

Overwegende dat de lijfsdwang niet 
op een minderjarige mag toegepast wor
den wegens feiten die hij tijdens zijn 
minderjarigheid heeft begaan; 

Dat het arrest derhalve de in het mid
del bedoelde wetsbepaling heeft geschon
den; 

En overwegende dat voor het overige 
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 voorzien:ing gericht is 
tegen de beslissing gewezen op de door 
de verweerders V ansteenkiste en Moreau 
tegen eiser ingestelde burgerl:ijke rechts
vorderingen : 

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
afstand te doen van zijn voorziening ; 

III. In zover de voorziening gericht 
is tegen de besliss:ing over de door de 
verweerders Tonneau en het N ationaal 
Verbond van Socialistische Mutualiteiten 
tegen eiser ingestelde burgerlijl~e rechts
vordering : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het ten laste van 
Duwelz lijfsdwang uitspreekt ter invor
dering van de kosten van de strafvorde
ring ; decreteert de afstand van de voor
ziening in zover zij gericht is tegen de 
beslissing op de door de verweer?-ers Y an
steenkiste en Moreau tegen e1ser mge
stelde burgerlijke rechtsvorderingen; ver
werpt de voorzieningen voor het overige ; 

(1) en (2) Cass., 20 juli 1963 (Bull. en PAsiO,, 
1963, I, 1146) ; raadpl. cass., 24 mei 1965 
(ibid., 1965, I, 1026). 
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veroordeelt eiser Duwelz in de helft van 
de kosten van zijn voorziening tegen het 
openbaar ministerie ; laat de andere helft 
van de kosten ten laste van de Staat ; 
veroordeelt eiser in de kosten van zijn 
voorziening tegen de burgerlijke par
tijen; zegt dat er geen reden is tot ver
wijzing. 

20 november 1967. - 2e kamer. -
VooTzitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggever, 
H. Trousse. - Gel~jkluiclende conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 20 november 1967. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
CORRECTIONELE EN POLITIEZAKEN. -
MONDELING KARAKTER VAN RET ON
DERZOEK EN TEGENSPREKELIJK KA
RAKTER VAN DE DEBATTEN. -BEWIJS
ELEMENTEN. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
CORRECTIONELE EN POLITIEZAKEN. -
GETUIGEN.- VERHOOR.- BEVOEGD
HEID VAN DE RECHTER. 

1° De 1·egels bet1·efjende het mondeling 
km·akter van het onde1·zoek en het tegen
sprekelijk kamkter van de clebatten voor 
de co1·rectionele en politierechtbanken be
letten niet dat de 1·echter zijn beslissing 
mag steunen op 1·egelmatig te zijne1· 
beo01·deling ove1·gelegde bewijselementen, 
zonde~· een ve1·hoo1· van getuigen te1· 
te1·echtzitting af te nemen (1). (Wetb. 
van strafv., art. 153, 176, 190 en 211.) 

2° De C01'1'ectionele 1•echtbanken in eerste 
aanleg en hoge1· be1·oep en de politie
Techtbanken zijn niet ve1·plicht get~tigen 
te lwTen, indien zij oonlelen dat dit ver
hooT zonde1• nut is (2). (Wetb .. van 
strafv., art. 153, 175, 189, 190 en 211.) 

(DELPERDANGE EN ANDEREN, 
T. WINKEL.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 26 november 1962 (Bttll. en FA
SIC., 1963, I, 395). 

arrest, op 16 juni 1967 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

Over het middel, afgeleid nit de schen
ding van de rechten van de verdediging 
en van artikel 17 (lees 17 5) van het Wet
boek van strafvordering, 

doo1·dat het hof van beroep, na in feite 
te hebben overwogen dat de getuige geen 
nieuw licht in de zaak zal brengen, be
slist dat er geen reden is om hem "op
nieuw te verhoren "• 

tm·w~jl, enerzijds, deze getuige nog 
nooit ter terechtzitting was verhoord en 
slechts in de loop van het onderzoek een 
korte verklaring had afgelegd en, ander
zijds, het mondeling en op tegenspraak 
gevoerd onderzoek tot de regels van het 
strafproces behoort, zodat het hof van 
beroep de eisers de essentiele waarborg 
heeft ontnomen, namelijk de getuige 
onder ede en op tegenspraak te verhoren, 
met eventueel de mogelijkheid tot con
fronteren : 

Overwegende, enerzijds, dat het hof 
van beroep, na de gegevens te hebben 
vermeld waarop zijn overtuiging rust, 
erop wijst dat de getuige D ... "meer dan 
vijf maanden na het ongeval " een ver
klaring heeft afgelegd in tegenspraak met 
de materiele vaststellingen die het arrest 
aangeeft, en beslist " dat er derhalve geen 
reden is om het door de eisers bij con
clusie gevraagd verhoor af te nemen " ; 

Overwegende dat uit deze reden volgt 
dat het hof van beroep zeker verwijst 
naar het verhoor van deze getuige tijdens 
het onderzoek en dat de bewoordingen 
van het bestreden beschikkend gedeelte 
dus niet insluiten dat de getuige vroeger 
ter terechtzitting zou verhoord geweest 
zijn; 

Overwegende, anderzijds, dat de regels 
betreffende bet mondeling karakter van 
het onderzoek en de vrije tegenspraak 
van partijen voor de correctionele ge
rechten in eerste aanleg en in boger be
roep niet beletten dat de rechter zijn 
beslissing mag steunen op te zijner be
oordeling regelmatig voorgelegde bewijs
elementen, zonder een verhoor van getui
gen ter zitting af te nemen ; 

Overwegende dat de feitenrechter op 
soevereine wijze beoordeelt of, ten aan
zien van de reeds bijeengebrachte bewij
zen, een getuige ten laste of ter outlasting 

(2) Cass., 17 november 1965 (Bull. en FA
siC., 1966, I, 363); raadpl. cass., 13 juni 1966 
(ibid,, 1966, I, 1312). 
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nog moet worden verhoord o1n tot een 
overtuiging te komen ; dat, door gebruik 
te maken van deze bevoegdheid, bet hof 
van beroep ten deze de rechten van -de 
verdediging van de eisers niet heeft kun
nen schenden; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

20 november 1967. - 2 8 kamer. -
Voo1·zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijkluiclende con
chtsie, H. Delange, advocaat-gencraal. 

28 KA.MER. - 20 november 1967. 

1° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OVERKOMEN OP DE WEG NAAR OF VAN 
RET vVERK. - GECOiiRDINEERDE WET· 
TEN VAN 28 SEPTEMBER 1931 EN BE· 
SLUITWET VAN 13 DECEMBER 1945. -
IN AANMERRING GENOMEN SCHADE. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL 
OVERROMEN OP DE vVEG NAAR OF VAN 
HET WERK. - AANSPRARELIJRE DADER 
VOOR HET ONGEVAL DIE HET BEDRIJFS· 
HOOFD IS VAN DE GETROFFENE OF EEN 
VAN ZIJN WERRLIEDEN OF AANGE· 
STELDEN. - STELSEL VAN v66R DE 
INWERRINGTREDING VAN DE WET VAN 
11 JUNI 1964.- UITSLUITING VAN HET 
VERHAAL VAN GEMEEN RECHT. 

3° ARBEIDSONGEVAL. - ONe+EVAL 
OVERKOJ\'I:EN OP DE WEC+ NAAR OF VAN 
RET WERR. - \VET VAN 11 JUNI 1964 
TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 19, LID 3, 
VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN BE· 
TREFFENDE DE VERGOEDING VAN DE 
SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT DE 
ARBEIDSONC+EVALLEN. - GEEN UIT· 
LEGC+ENDE WET EN GEEN TERUGWER· 
RENDE KRACHT. - WET NIET VAN 
TOEPASSING OP DE VERGOEDING VAN 
DE SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT EEN 
ONGEVAL OVERROMEN v66R HAAR IN· 
WERRINGTREDING. 

4° WETTEN EN BESLUITEN. -ToE
PASSING IN DE TIJD. - WET VAN 
ll JUNI 1964 TOT WIJZIGING VAN ARTI· 
REL 19, LID 3, VAN DE GECOORDI· 
NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 

SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT DE 
ARBEIDSONGEVALLEN. - GEE:N UIT· 
LEGGENDE WET EN GEEN TERUGWER· 
RENDE KRACHT. - WET NIET VAN 
TOEPASSING OP DE VERGOEDING VAN 
DE SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT EEN 
ONGEVAL OVERROMEN V66R HAAR IN· \ 
WERKINGTREDING. 

5° CASSATIE.- OMVANG.- BURGER· 
LIJRE ZAREN. - VERNIETIGING VAN 
EEN ARREST.- BRENGT DE VERNIETI· 
GING MEDE VAN HET ARREST DAT ENKEL 
HET GEVOLG IS VAN RET EERSTE. 

1° De wetten bet1·efjencle cle ve1·goeding van 
de schacle vom·tsp1'1titencle uit cle arbeicls
ongevallen clie van toepassing zijn op 
cle ongevallen overkomen op cle weg naar 
of van het werk, nemen enkel cle VB1'goe
cling in aanmeTking van cle schacle 
voortspruitencle 1tit een aantasting van 
cle peT soon van cle werkneme1·s; z~j z~jn 
niet van toepassing op cle ongevallen clie 
enlcel aan lmn goecle1·en schacle berolc
lcencl hebben en evenmin op cle a1•beicls
ongevallen, in zove1· z~j aan cleze goecleren 
schacle be1·olclcend hebben (l). (Gecoiir
dineerde wetten van 28 september 
1931, art. 1 en 19; besluitwet van 
13 december 1945, art. 1.) 

2° A1·tilcel 19, licl S, van cle gecoo1·clineenle 
wetten betretfencle cle vm·goecling van cle 
schacle voo1·tspntitencle uit de m·beicls
ongevallen, clat, behalve in het geval dat 
de fout opzettelijk is begaan, aan de 
get1·o tfene ellc 1'echtsmiclclel van gemeen 
1·echt tegen cle pm•soon cUe ctanspTalcelijk 
is voo1· het ongeval weigert, wanneM' cleze 
het bed1·ij fshoofd is, cle we1·lcman of cle 
aangestelde van deze laatste, was v661· de 
w~jziging eTvan b~j de ~vet van 11 j1tni 
1964- toepasselijlc zowel op ongevctllen op 
de weg ncta1· of van het werlc, in de zin 
van cle besl1titwet van 18 clecembet· 1945, 
als op ongevallen clie zich voo1·geclaan 
hebben tijclens en ingevolge cle uitvoe1'ing 
van cle arbeidsovereenlcomst (2). 

3o en 4o De wet van 11 j1tni 1964 tot w~jzi
ging van w·tikel 19, licl S, van de geco
oTdineerde wetten betretfende de schade 
vooTtspntitende 1tit de aTbeidsongevallen, 
wet die aan de get1·o tfene vctn een ongeval 
op de weg naa1· of van het we1·lc of zijn 

(1) Oass., 9 april 1956, twee arresten (Bull. 
en PAsiC., 1956, I, 824). 

(2) Oass., 3 oktober 1966 (A1·r. cass., 1967, 
blz. 147). 
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1·echthebbenden, die in aanmerking leo
men voo1· de forfaitai?'e ve1·goedingen, 
bepaald bij de gecoordinee1•de wetten, de 
mogelijkheid verst1·ekt de bijkomende 
ve1·goeding te verk1·ijgen overeenkomstig 
de 1·egels van het gemeen 1•echt, zelfs wan
nee?' de voor het ongeval aanspmkelijlce 
pe1·soon het bedrijfshoofd is van de ge
tro tfene of een van diens we1·klieden of 
aangestelden, is geen ttitleggende wet en 
!weft geen te1·ugwerkende kmcht; zij is 
de1·halve niet van toepassing op de ve?'· 
goeding van de schade voo1·tspruitende 
uit een v66r haa1· inwe?'lcingt1·eding op 
de weg naar of van het We?'lc overkomen 
ongeval (1). 

5° De ve1·nietiging van een ar1·est brengt 
de ve1·nietiging mede van het late1· a1·1·est 
dat enkel het gevolg is van het eerste (2). 

(COLIN EN VERZEKERINGSMAATSCHAPPI.J 
«DE SOCIALE VOORZORG ,, T. DENDAL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten op 25 april 1964 en 26 juni 1967 
door het Hof van beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artilmlen 1 van de beslnitwet 
van 13 december 1945 betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
nit ongevallen op de weg naar of van het 
werk, en 19, inzonderheid lid 2 en 3, van 
de wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende nit arbeidsonge
vallen, gecoordineerd bij k;oninklijk be
slnit van 28 september 1931, zoals be
doeld artikel 19, derde lid, bestond voor
dat het enige artikel van de wet van 
11 juni 1964 van kracht werd, en, zoveel 
als nodig, de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383 en 1384 van het Burger
lijk W etboek en 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 hondende de voorafgaande 
titel van het W etboek van strafvordering, 

doordat, nu het vaststaat dat verweer
der op 7 augustus 1962 onopzettelijk ge
kwetst is door eiser, terwijl heiden zich 
op de weg naar of van het werk bevonden 

(1) Oass., 3 oktober 1966, hierboven aan· 
gehaaid, en 2 februari 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
biz. 678) en noot 1 ; RoBERT CLOSE, " Etude 
juridique des accidents survenus sur Ie che· 
min du travail,, Bttll. ass., 1967, nrs 66 en 
voig., biz. 478 en voig. Cont?·a: MAssoN, "La 

en in dienst waren van hetzelfde onder
Il.emingshoofd, het eerste bestreden arrest 
de burgerlijkepartijstelling van verweer
der tegen eiser ontvankelijk heeft ver
ldaard, deze laatste heeft veroordeeld 
tot het betalen van de bedragen van 
1.649 frank en 7.000 frank en, alvorens 
over het overige van de schade te beslis
sen, een deskundig onderzoek heeft be
volen, mn de redenen, vermeld in het 
beroepen vonnis en door bet hof van 
beroep overgenomen, dat, " wanneer de 
arbeider op de weg is naar of van het 
werk, bij niet meer onder het gezag 
staat van de werkgever en zicb dns 
niet meer in een verhouding van onder
gescbiktheid bevindt jegens zijn werk
gever ,, dat op dat ogenblik hij juri
disch geen aangestelde meer is ; dat 
eveneens, wam1.eer bij niet meer onder 
het gezag of bet toezicht van zijn werk
gever staat, hij geen werkman meer is 
in de bijzondere zin van de arbeidsonge
vallenwet ; dat de bewoordingen " buiten 
het bedrijfsboofd, of zijn werklieden en 
aangestelden, gebruikt in artikel 19, 
derde lid, bijgevolg geen toepassing vin
den bij een ongeval dat zich voordoet 
op de weg naar of van het werk ; dat de 
redenen die de wetgever geleid hebben 
tot deze bij lid 3 van artikel 19 beschreven 
burgerrechtelijke vrijstelling van aan
sprakelijk;heid, voortvloeien uit de risi
co's die aan de uitoefening van de arbeids
overeenkomst onafscheidelijk verbonden 
zijn; dat deze risico's natuurlijk niet 
bestaan wanneer de werh;man op de weg 
is naar of van het werk >>, en het tweede 
bestreden arrest, uitspraak doende na 
deskundig onderzoek, eiser veroordeeld 
heeft mn aan verweerder een hoofdsom 
van 44.209 frank te betalen, 

te1•wijl het slacbtoffer van een arbeids
ongeval of van een ongeval op de weg 
naar of van het werk dat zich voorgedaan 
heeft v66r de inwerkingtreding van de 
wet van II juni 1964, niet gerechtigd is 
vergoeding van de veroorzaak;te schade 
overeenkomstig de regels van het gemeen 
recht te eisen van de voor het ongeval 
aansprakelijke persoon wanneer deze 
bedrijfshoofd is, of een van zijn werk
lieden en aangestelden ; waaruit volgt 
dat het eerste bestreden arrest verweer
ders stelling van burgerlijke partij tegen 

Ioi du 11 juin 1964 est-elle retroactive? "• 
Jou1·n. des t1·ib., 1968, biz. 324. 

(2) Oass., 11 oktober 1965 (Bull. en PASIC., 
1966, I, 189). Verg. cass., 21 januari 1966 
(ibid., 1966, I, 657). 
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eiser niet wettelijk heeft kunnen ont
vankelijk verklaren en dat dientengevolge 
de bestreden arresten hem niet wettelijk 
hebben kunnen veroordelen tot het beta
len van de hoofdsonunen van 1.649 frank, 
7.000 frank en 44.209 frank : 

I. In zover het middel gericht is tegen 
het arrest van 25 april 1964 : 

Overwegende dat de eisers hem voor
ziening beperkt hebben tot de bm'gerlijke 
bepalingen van dit arrest ; 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest en uit het vonnis dat bij het arrest 
door overneming van de redenen ervan 
wordt bevestigd, volgt dat eiser op 
7 augustus 1962 door gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg onopzettelijk ver
wondingen heeft veroorzaakt aan ver
weerder; dat heiden werklieden waren 
van hetzelfde ondernemingshoofd en dat 
het ongeval zich heeft voorgedaan toen 
heiden zich op de weg naar of van het 
werl~ bevonden ; 

Overwegende dat, na uitspraak te 
hebben gedaan op de strafvordering en 
na beslist te hebben, zonder hieromtrent 
bekritiseerd te worden, dat ciser aileen 
aansprakelijk is voor het ongeval, het 
bestreden arrest, in aanwezigheid van 
de eiseres, vrijwillig tussenkomende partij 
in haar hoedanigheid van verzekeraar 
van de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van de eisers, de beslissi:ng van de 
eerste rechter bevestigt die verweerders 
stelling als bmgerlijke partij ontvanke
lijk had verklaard en hem cnerzijds 
een vergoeding van 1. 649 frank voor 
de aan zijn bromfiets en aan zijn lde
deren vcroorzaakte schade en ander
zijds een schadevergoeding bij voorraad 
van 7.000 frank in mindering van de 
morele schade had toegekend, en een 
deskcmdig onderzoek beveelt alvorens 
uitspraak te doen over het overige van 
zijn eis tot schadevergoeding wegens 
aanranding van zijn persoon ; 

Overwegende dat door de wetten op de 
vergoeding dcr schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen, toepasselijk ge
maakt op de ongevallen die zich op de 
weg naar of van het werk voordoen, 
slechts voorzien is de vergoeding van de 
schade voortspruitende uit een aanran
ding van de persoon; dat artikel 19 van 
bedoelde wetten er geen beletsel voor 
vormt dat vergoeding van de schade aan 
de goederen door de getroffene of zijn 
rechthebbenden overeenkomstig de regels 
van het gemeen recht geeist wordt tegen 
de voor het ongeval aansprakelijke dader, 

ook al is deze het beclrijfshoofd of een 
van zijn werklieden of aangestelden; 

Dat hieruit volgt dat, waar het arrest 
verweerders aanstelling als burgerlijke 
partij ontvankelijk verklaart voor zover 
zij strekt tot vergoeding van de aan de 
brom:fiets en aan de klederen veroor
zaakte schade en het eiser deswege ver
oordeelt om een vergoeding van 1.649 fr. 
en interest op deze som te betalen, het 
geen enkel van de bij het middel bedoelde 
wettelijke bepalingen heeft geschonden ; 

Dat in dit opzicht het middel naar 
recht faalt ; 

Overwegende dat art~el 19, derde lid, 
van de gecoi:irdineerde wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortsprui
tende uit de arbeidsongevallen, dat, be
halve in geval van opzettelijke schuld, 
aan de getroffene elk rechtsmiddel van 
gemeen recht weigert tegen de persoon 
die aansprakelijk is voor het ongeval, 
wanneer deze dader bedrijfshoofd is of 
een van zijn werklieden of aangestelden, 
v66r de wijziging ervan bij de wet van 
II juni 1964 en derhalve op het tijdstip 
van het bedoeld ongeval toepasselijk was 
op de ongevallen op de weg naar of van 
het werk, in de zi:n van de besluitwet van 
13 december 1945, ongeacht het feit dat 
de werkman op de weg naar of van het 
werk zich niet meer bevindt onder het 
gezag of het toezicht van het beclrijfs
hoofd; 

Overwegende dat verweerder in zijn 
memorie van antwoord beweert dat het 
middel niet gegrond is, omdat het Hof 
op het geschil de wet van ll jcmi 1964 
zou 1noeten toepassen, waarvan het inter
pretatief karakter en de terugwerkende 
kracht uit de parlmn.entaire voorbereiding 
en de aard van de wet zouden volgen ; 

Overwegende dat de wet van 11 juni 
1964 ten doel heeft aan het slachtoffer 
van een ongeval op de weg naar of van 
het werk of aan zijn rechthebbenden, die 
uit dien hoofde in aamnerking komen 
voor de forfaitaire vergoedingen, bepaald 
bij de gecoi:irdineerde wetten op de ver
goeding van arbeidsongevallenschade, de 
mogelijkheid te verschaffen de bijko
mende vergoeding te verkrijgen overeen
komstig de regels van het gemeen recht, 
zelfs wamleer de voor het ongeval aan
sprakelijke persoon het bedrijfshoofd is 
of een van zijn werklieden of aangestel
den; 

Overwegende dat een wet, zelfs al 
raakt zij de openbare orde, die een regel 
van de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid wijzigt of een nieuwe aansprakelijk
heid invoert, niet van toepassing is op 
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de vergoeding van de schade waarvan 
de oorzaak dagtekent van v66r de inwer
kingtreding van de wet, tenzij zonder 
de minste twijfel de wetgever van het be
ginsel van de niet-terugwerkende kracht 
der wetten heeft willen afwijken ; 

Overwegende dat de wetgever noch 
uitdrukkelijk noch stilzwijgend zijn wil 
heeft te kennen gegeven aan de wet van 
11 juni 1964 terugwerkende kracht te 
geven ; dat het opschrift en het enige 
artikel van deze wet zeggen dat zij arti
kel 19, derde lid, van de gecoordineerde 
wetten « wijzigt >>; dat het verslag van 
de Commissie van sociale voorzorg van 
de Kamer van volk;svertegenwoordigers 
erop wijst dat de wetgever het verhaal 
van gemeen recht wil « invoeren >>, na 
aan de vaste rechtspraak van het Hof 
te hebben herinnerd, die een dergelijk 
verhaal in de huidige stand van de wet
geving uitsloot ; 

Overwegende dat de wet van 11 juni 
1964, ontstaan op een ogenblik dat, in 
weerwil van de weerstand van enkele 
feitelijke gerechten, de zin van de bepa
ling die zij wijzigt niet meer onzeker 
of betwist was, geen interpretatiewet is 
w<ogens haar aard, zelfs zo men het in de 
memorie van antwoord voorgesteld cri
terium aanwendt ; 

Dat hieruit volgt dat het bestreden 
arrest, met schending van bedoeld arti
kel 19, derde lid, zoals het ten deze toe
passelijk was, de rechtsvordering van ver
weerder ontvankelijk verldaart in zover 
zij strekt tot vergoeding, overeenkom
stig de regels van het gemeen recht, van 
de materiele en morele schade voort
spruitende uit het lichamelijk letsel dat 
door eiser onopzettelijk veroorzaakt was, 
en hem uit dien hoofde veroordeelt tot 
schadevergoeding ; 

Dat in dit opzicht het middel gegrond 
IS· 

IT. In zover het middel gericht is tegen 
het arrest van 26 jtmi 1967, dat bindend 
verldaard is voor eiseres : 

Overwegende dat de vernietiging van 
het arrest van 25 april 1964 de vernieti
ging medebrengt van het arrest van 
26 jtmi 1967 dat een gevolg is van het 
vernietigde beschikkende gedeelte van het 
eerste arrest ; 

Om die redenen, vernietigt het arrest 
van 25 april 1964 in zover het de burger
lijke rechtsvordering van verweerder ont
vankelijk verklaart en erop uitspraak 
doet in de mate dat zij strekt tot vergoe
ding voor de materiele en morele schade 
voortspruitende nit het lichamelijk letsel 
dat door eiser onopzettelijk was veroor-

zaakt, alsmede het arrest van 26 jtmi 
1967; verwerpt de voorzieningen voor het 
overige ; beveelt dat van het thans ge
wezen arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de respectievelijk gedeel
telijk en geheel vernietigde beslissingen ; 
veroordeelt verweerder in drie vierden 
van de kosten en laat het overige ten 
laste van de eisers ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

20 november 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V m·slaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijlcluidende con
clusie, H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 21 november 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. -
DIRECTE BELASTINGEN. - TERMIJN. -
KENNISGEVING VAN RET BESTREDEN 
ARREST DOOR DE GRIFFIE VAN RET 
ROF VAN BEROEP. - KENNISGEVING 
DOOR AANBIEDING VAN RET AANGETE
KEND SCHRIJVEN AAN DE WOONPLAATS 
VAN DE PARTIJ. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING.- NIJVERHEIDS-, 
RANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. -
INKOMEN DAT VOORTVLOEIT UIT VER
RICRTINGEN BETREFFENDE RET BE
DRIJF. - INKOJ\mN DAT AAN DE BE
DRIJFSBELASTING ONDERWORPEN IS, 
ZELFS ZO RET GEEN OPBRENGST IS VAN 
DE EIGENLIJKE NIJVERREIDS-, RAN
DELS- OF LANDBOUWBEDRIJVIGHEID. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING.- NrJVERRErDs-, 
RANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. -
VERRIORTINGEN BETREFFENDE RET BE
DRIJF. - BEGRIP. 

4° CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL GERICRT 
TEGEN OVERWEGINGEN DIE IN GEEN 
VERBAND STAAN MET RET BESTREDEN 
BESORIKKEND GEDEELTE. - 0NONT
VANKELIJKREID. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN. 
BEWIJS VAN DE WERKELIJKREID EN 
VAN RET BEDRAG ERVAN. - BEWIJS 
DAT OP DE BELASTINGSCRULDIGE RUST. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN. 
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BEWIJS VAN DE WERKELIJKHEID EN 
VAN RET BEDRAG ERVAN. ~ BEWIJS
LEVERING DOOR ALLE RECHTSMIDDELEN 
MET UITZONDERING VAN DE EED. 

1° In zaken van di1·ecte belastingen ge
schiedt de kennisgeving van het best1·eclen 
a7Test voo1·gesch1·even biJ. aTtikel 14 van 
de wet van 6 september 1895, zoals het 
vervamgen is bij ar·tikel 1 van de wet 
van 23 jt!li 1953, dom· aanbieding van 
het aangetekend sch1·ijven aan cle in het 
atTest veTmelde woonplaats van cle paT
tij aan wie de kennisgeving worclt ge
claan (1). 

2° Elk inkornen dat voortvloeit uit ve1·
richtingen bet1·efjende een n~jvm·heids-, 
handels- of lanclbottwbed1·~if is onclm·
wm·pen aan de bed1·ijjsbelasting, zonder 
dat het nooclzakelij k de opb1·engst rnoet 
zijn van cle eigenUjke nijved!eids-, han
clels- of landbouwwe1·kzaamheclen (2). 
(Gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 25, § 1, 
en 27, § l.) 

3° Voor cle toepassing van a1·tikel 27, § 1, 
van de gecoonl1:nee?·cle wetten bet1·efjencle 
cle inkomstenbelastingen is een veTTich
ting bet?'e tfende het bed1·~j f van een n~i
ve1·heids-, handels- of landbmtwbecl?·ijf 
het slt!iten van een ove1·eenkomst wam·bij 
de eX]Jloitant zich, mits vm·goecling, ve1'
bindt tot het vm·zaken van een deel van 
zijn beclTijvigheicl (3). 

4° Is niet ontvankelijk het micldel clat ge
richt is tegen overwegingen clie geen 
ve1·bancl hot!den ?net het bestTeclen be
schikkencl gecleelte ( 4). 

·5° De belastingscln•lcUge moet het bewijs 
levm·en van de weTkel~jkhe1:cl en van het 
bed1·ag van de beclrijfslasten en -uitgaven 

(1) Cass., 20 juni 1956 (Bt!ll. en PASIC., 
19513, I, 11513) en noot 1 ; 22 november 191313 
(A1'1', cass., 19137, biz. 398) en de noot. 

(2) en (3) Cass., 113 februari 19136 (Bttll. en 
PASIC., 1966, I, 778) en de noten. 

(4) Verg. cass., 24 maart 1953 (Bull. en 
PAsiC., 1953, I, 570); 28 september 1965 
(ibid., 1966, I, 129); 10 en 24 januari 19137 
en 9 mei 1967 (Arr. cass., 1967, biz. 561, 629 
en 1096). 

(5) Cass., 6 oktober 1964 (Bull. en PAsiC., 
1965, I, 122) ; 14 december 19135 im 3 mei 
19136 (ibid., 19136, I, 506 en 1121); 25 oktober 
191313 (Arr. cass., 19137, biz. 273) en het voi
gend arrest. 

clie h~i van zijn b1·uto-inkomsten wil 
ajt1·ekken (5). (Gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 26.) 

6° Het bewijs van de werkel~jkheid en van 
het beclrag van de becl1·ijfslasten kan W01'
clen geleverd clooT alle bewijsmiclclelen, 
met uitzondM·ing van de eed (6); het kan 
oncle1• rneer worden afgeleid uit de boek
houcling van de belastingschtdclige als 
cle regelrnatigheid en de opTechtheid M'Van 
niet in twijfel kunnen wm·den getrok
ken (7). 

(BELGJSCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
OLEN, T. GEENS EN LITISCONSORTEN 
SNEYERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 december 1963 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

Over de exceptie van niet-ontvanke
lijkheid, door de verweerders afgeleid nit 
de . te late instelling van het cassatie
beroep : 

Overwegende dat de kennisgevi:ng van 
het arrest, voorgescln·evcn bij artikel 14 
van de wet van 6 septentber 1895, zoals 
dit is vervangen bij artikel 1 van de wet 
van 23 juli 1953, geschiedt door aanbie
ding van het aangetekend scln·ijven aan 
de woonplaats van de partij aan wie de 
kennisgeving wordt gedaan ; 

Overwegende dat in het onderhavige 
geval zodanige aanbieding niet v66r 
dondcrdag 9 januari 1964 heeft kunnen 
plaatshebben, daar het aangetckend 
schrijven op 8 januari 1964 gepost werd; 

Dat hieruit volgt clat het beroep in 
cassatie, ingesteld op donderdag 9 april 
1964 door overhandiging ter griffie van 
het hof van beroep van de stukken ver
meld in voornoemd artikcl 14, ingesteld 
is binnen de termijn bepaald bij dit 
zelfde artilwl 14; 

Dat de exceptie van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden aangenomen ; 

(13) Raaclpl. cass., 3 oktober 19134 (Bull. 
en PAsiC., 1965, I, 122) en 13 oktober 1964-, 
vermeid in vorenstaande noot. 

(7) Raadpl. cass., 10 maart 1964 (B1tll. en 
PAsrc., 19134, I, 745). Gaat het echter om 
commissieionen dan worden er door de wet 
bijzondere voorwaarden vastgesteid : raadpl. 
cass., 30 mei 19136 (Bull. en PAsro., 1966, I, 
1121), Zie tevens het voigencl arrest. 
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Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 2 van boek I van 
het Wetboek van koophandel, 25, 27 
en 42 van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, gecoordineerd bij het be
sluit van de Regent van 15 januari 1948 
en gewijzigd bij de wet van 8 maart 1951, 

doo1·dat het bestreden arrest, na ener
zijds te hebben vastgesteld dat de " over
eenkomst waaruit de vergoeding voort
vloeit (6.665.750 frank i;oegestaan door 
de Cooperatieve Vennootschap van het 
Maalderijbedrijf), tot stand is gekomen 
toen de o;nderneming van Maurice Snyers 
nog in voile werking was,, dat "de be
doelde overeenkomst de verbintenis tegen 
vergoeding van de vennoten Snyers bevat 
om af te zien van elke maalderijbedrijvig
heid . . . en zelfs van de uitoefening van 
enige actieve taak in een Inaalderij ,, 
" dat zij als voorwerp had de a£c;tand van 
het recht om gednrende een bepaalde 
tijd en in een bepaald gebied een bepaalde 
bedrijfstak te exploiteren ,, anderzijds 
overweegt -dat " de werkelijke draag
wijdte van de overeenkomst erin bestond 
het maalderijbedrijf voiledig te rationa
liseren, met het doel de uitbreiding van 
de ondernemingen of de gebruikmaking 
van henl gehele capaciteit te verhinderen, 
ja zelfs bepaalde maalactiviteiten werke
lijk stop te zetten ,, dat " de overeen
komsten ten doel hadden van een aantal 
personen die zich door hem_ beroep, hem 
opleiding, het in hun bezit zijnde actief 
zouden k:tmnen geroepen voelen mn mole
naar te worden, te verkrijgen dat zij 
daarvan in voile vrijheid afzien ,, en 
beslist dat " zulke verbintenis, onver
schillig of men molenaar is of niet, verder 
reikt dan het kader van de bedrijfsacti
viteit of er zelfs volledig aan vreemd 
is ,, dat " de verkregen afstancl geen ver
richting van het bedrijf is " en dat de 
claaruit voortvloeiende vergoeding « een 
niet belastbare vergoeding is wegens 
afstand van een persoonlijk recht ,, 

terwijl het hof van beroep op grand 
van deze overwegingen nooclzakelijk 
moest besluiten clat cle becloelcle,vergoe
ding in de belasting viel, aangezien aile 
voorwaarden om deze vergoeding als een 
belastbare winst te beschouwen aanwezig 
waren ; het hier immers onbetwistbaar 
gaat om een winst voortv loeiende nit 
een verrichting van de exploitant en 
behaald in de loop van de exploitatie 
(schending van de artikelen 2 van het 
Wetboek van koophandel, 25, § 1, 1°, 
27, § 1, en 42 van de gecoordineerde wet-

ten betreffende de inkomstenbelastin
gen) ; de verschillende overwegingen van 
het arrest betreffende het doel van de 
Cooperatieve Vennootschap van het Maal
derijbedrijf bij de bepaling en de betaling 
van de bedoelde vergoeding niet dienend 
zijn en geen invloed kumlen uitoefenen 
op het belastbaar karakter van de ver
goeding en het beschikkend gedeelte van 
het arrest waarbij de genoemde vergoe
ding niet belastbaar wordt verklaard niet 
kunnen verantwoorden (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, zodra het hof van 
beroep enerzijds vaststelde dat de over
eenkomst van 3 juli 1951 tussen de ven
noten Snyers en de Cooperatieve Ven
nootschap van het Maalclerijbedrijf tot 
stand was gekomen toen de onderneming 
van Maurice Snyers in voile werking was, 
welke onderneming niet enkel de exploi
tatie van een industriele maalderij, maar 
ook een veevoederfabriek en een hoeve 
omvatte, en anderzijds dat deze over
eenkomst de verbintenis tegen vergoe
ding van Maurice Snyers bevatte om af 
te zien van elke maalbedrijvigheid en 
zelfs van de uitoefening van enige taak 
in een maalderij, het hof niet, zonder 
de draagwijclte te miske1men van arti
kel 25, § 1, 1°, van de wet ten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, zoals die draagwijdte nader 
bepaald is in artikel 27, § 1 van dezelfde 
gecoiirdineerde wetten, heeft lumnen be
slissen, althans met betrekking tot wijlen 
Maurice Snyers, dat het bedrag van 
6.665.750 frank dat hem op 6 juli 1951 
door de Coiiperatieve Vennootschap van 
het Maalderijbedrijf was gestort, niet in 
de beclrijfsbelasting viel, " daar het niet 
tot de bedrijfsactiviteit behoorde en er 
zelfs volledig vreenld aan was ,, doch 
" enkel overeenstemt met een niet belast
bare vergoeding wegens afstand van een 
persoonlijk recht " ; 

Dat innners, toen wijlen Maurice 
Snyers zich tegen vergoeding verbond 
om van de exploitatie van een maalderij 
af te zien, hij een verrichting deed be
trefiende zijn nijverheids- en handels
bedrijf, zoals dit bestond op het tijdstip 
van de bedoelde overeenkomst ; dat arti
kel 27, § 1, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen in 
zijn nadere omschrijving van de draag
wijdte van artikel 25, § 1, 1°, van dezelfde 
gecoordineerde wetten bepaalt dat win
sten van een nijverheids-, handels- of 
landbouwbedrijf die zijn welke voort
vloeien uit aile verrichtingen gedaan door 
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zijn inrichtingen of door tussenkomst 
ervan, waaruit volgt dat elk inkomen uit 
verrichtingen betreffende een nijver
heids-, handels- of landbouwbedrijf in 
de bedrijfsbelasting valt, zonder dat het 
noodzakelijk de opbrengst moet ziJn van 
de eigenlijke nijverheids-, handels- of 
landbouwwerkzamnheden, en dus ook de 
bedoelde vergoeding wegens de verbin
tenis om het bedrijf niet meer te exploi
teren; 

Dat het middel gegrond is ; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 26, 31, 32 en 39 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948 en 
gewijzigd bij de wet van 8 maart 1951, 

doo1•dat het bestreden arrest beslist dat 
in elk geval het belasten van de bedoelde 
vergoeding van Maurice Snyers had Inoe
ten worden beperkt tot het deel dat hem 
persoonlijk toekwam, welk deel verkregen 
wordt door het bedrag van 6.665.750 fr. 
te verminderen met het aan de kinderen 
toegekende aandeel en door het saldo van 
2.665.750 frank in twee te delen overeen
komstig het beginsel dat gezamenlijke 
verbintenissen gedeeld worden, en, om 
aldus te beslissen, het hof van beroep 
aanvoert : a) dat onder personen ver
bonden door de overeenkomst van 3 juni 
1951 moeten worden verstaan niet aileen 
degenen die de ondertekenaars zijn, te 
weten Maurice Snyers, zijn echtgenote, 
geboren Yvonne Geens, en zijn zonen 
Yvan en Fernand, maar ook de twee 
dochters Jeanne en Marie Snyers, welke 
twee laatstgenoemden verbonden zijn 
door de verbintenis aangegaan door de 
voornoemde Maurice Snyers die zich voor 
hen heeft sterk gen~aakt; b) dat de over
dracht aan de kinderen van hun aandeel 
in de vergoeding van 6.665.750 frank 
voldoende bewezen is door de inschrijving 
van dit aandeel, op 1 januari 1952, in 
de niet verdachte boekhouding van Mau
rice Snyers; c) dat de ontstentenis van 
schijnbare overeenkomst en de tegen
strijdigheden in de verklaringen van de 
consorten Snyers betreffende de n~oda
liteiten van deze verdeling niet ter zake 
dienen, 

terwijl : 1° aileen wijlen Mam·ice Snyers 
de maalderij exploiteerde, alleen in 
aamnerking kwmn voor de bedoelde ver
goeding die hem tijdens het jaar 1951 
ten valle is uitgekeerd, en 1noest wor
den beschouwd als de enige schuldenaar 

van de bedrijfsbelasting en van de aan
vullende personele belasting op het 
valle bedrag van de 'vergoeding van 
6.665.750 frank (schending van de arti
kelen 31, § 1, en 39 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen) ; 2° bij afwezigheid van bewijzen 
voor de verdeling van de vergoeding 
tussen de consorten Snyers, de eenvou
dige inschrijving in de boeken van wijlen 
Maurice Snyers niet kon volstaan ; de 
overboeking door wijlen Mam·ice Snyers 
op 1 januari 1952 van het aandeel van 
elk kind op zijn persoonlijke kredietre
kening geen invloed kon hebben op de 
belastingtoestand van wijlen Maurice 
Snyers voor het belastingjaar 1952, dat 
enkel rekening houdt met de uitkomsten 
van het op 31 december 1951 afgesloten 
boekjaar (schending van de artikelen 26 
en 32, § 1, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen); 
met betrekking tot de echtgenote van 
wijlen Maurice Snyers, geen enkel bewijs 
van enige verdeling is geleverd (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 3° de 
bedoelde vergoeding van rechtswege en
kel en aileen aan de exploitant van de 
maalderij, wijlen Maurice Snyers, toe
kwam en voor hem een bedrijfsinkomen 
opleverde dat voortvloeide uit een ver
richting betreffende zijn bedrijf; de latere 
gebru:ikmaking van de vergoeding door 
de begunstigde de belastbaarheid van 
deze vergoeding niet kan ongedaan ma
ken, welke belastbaarheid moet worden 
bepaald op het tijdstip van de toeken
ning (schending van de artikelen 25, 27 
en 42 van de gecoordineerde wetten op 
de inkomstenbelastingen) : 

Overwegende dat, na te hebben ver
klaard dat de vergoeding die op 6 juli 
1951 aan wijlen Maurice Snyers is uitge
keerd, niet in de bedrijfsbelasting valt 
en dientengevolge " de bedoelde aansla
gen te hebben nietig verklaard, in zover 
zij berekend waren op de inkomsten 
waarin voor het dienstjaar 1952 het 
bedrag van 6.665.750 frank was begre
pen ,, dit is het gezamenlijke bedrag van 
de vergoeding, het hof van beroep in 
de motivering van hot arrest beslist dat, 
« in de onderstelling dat de aanslag geldig 
is, deze, om regelmatig te zijn, had moe
ten worden beperkt tot het aan Maurice 
Snyers persoonlijk toekomende aandeel '' 
en dat, " in geval van een geldige aanslag, 
dus het bedrag van 1.332.750 frank had 
moeten in aan1nerking komen '' ; 

Overwegende dat het beschikkende 
gedeelte van het arrest waarbij de aan
slag, gevestigd op het totale bedrag van 
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de vergoeding, geheel nietig verklaard is, 
niet steunt op die overwegingen ; 

Dat daaruit volgt dat het tegen deze 
overwegingen gerichte middel niet-ont
vankelijk is, daar zij in geen verband 
staan met het bestreden beschikkende 
gedeelte; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319 tot 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 26, inzonderheid 
§ 2, 2°, van de wetten betreffende de 
irili;omstenbelastingen, gecoordineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948 en gewijzigd bij de wet van 8 maart 
1951, 

doo1·dat het bestreden arrest als een 
van de belastbare bedrijfsinkomsten van 
Maurice Snyers af te trekken uitgave be
schouwt het bedrag van 240.000 frank, 
dit is de interest die deze persoon gedu
rende elk van de jaren 1953 tot 1958 zou 
hebben betaald op de gelden van zijn 
kinderen (4 X 1.000.000 = 4.000.000 fr.), 
en deze beslissing slechts verantwoordt 
door de overweging dat deze interest 
normaal is en op regelmatige wijze ge
boekt werd, 

teTwijl 1° het niet bewezen is dat de 
bedoelde gelden, die eenvoudig overge
boekt zijn van de persoonlijke rekening 
van Maurice Snyers, van derden geleende 
bedragen zijn (schending van artikel 26, 
§ 2, 2°, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen), en 
2° bij ontstentenis van een overeenkomst 
en van enig ander positief en controleer
baar stuk, de werkelijkheid van de lenin
gen en van de desbetreffende interest 
niet uit de enkele inschrijving in de hoe
ken van wijlen Maurice Snyers kon wor
den afgeleid (schending van aile in het 
1niddel vermelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de belastingschuldige 
weliswaar de werkelijkheid en het bedrag 
van zijn bedrijfslasten en -uitgaven moet 
bewijzen, maar de wet niet zegt door 
welke bewijsmiddelen hij zulks moet 
aantonen ; dat dientengevolge het bewijs 
waartoe de belastingschuldige verplicht 
is, door aile rechtsmiddelen, behalve de 
eed, kan worden geleverd en dat het aan 
de rechter in feitelijke aanleg behoort 
de bewijskracht van de voorgedragen 
middelen op soevereine wijze te beoor
delen; 

Dat geen enkele wetsbepaling verhin
dert dat de rechter zijn overtuiging enkel 
grondt op de boekhouding van de belas
tingschuldige handelaar, waarvan hij de 
oprechtheid in feite beoordeelt ; 

Overwegende dat in dit opzicht het 
hof van beroep zich er niet toe beperkt, 
op grand van de vaststellingen van het 
bestuur zelf, de regehnatige vonn van 
de boekhouding van wijlen Maurice 
Snyers te onderstrepen maar de reden.en 
aangeeft waarop het steunt om de werke
lijkheid van de lening aan te nemen, die 
in de boeken ingeschreven is ; 

Dat het hof van beroep, dat aldus de 
werkelijkheid heeft aangenomen van de 
lening door de kinderen Snyers ten voor
dele van de handelsonderneming van hlm 
vader, waaraan zij zelf vreemd zijn, als
mede de werkelijkheid van de betaling 
van de ix1terest, de als interest op de 
geleende bedragen betaalde geldsommen 
(6 t. h. op 4.000.000) zonder schending 
van een der in het middel vermelde wets
bepalingen heeft kunnen beschouwen als 
bedrijfslasten en heeft kmmen bevelen 
dat zij van het bedrag van de belastbare 
inkomsten worden afgetrokken ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1329 van het Burgerlijk 
Wetboek en 26, inzonderheid § 2, 1o, 
van de wet ten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948 en 
gewijzigd bij de wet van 8 maart 1951, 

do01·dat het bestreden arrest beslist dat 
de bedragen door wijlen Maurice Snyers 
aan zijn van goederen gescheiden echt
genote Yvonne Geens zogezegd betaald 
als huur voor de bedrijfsgehouwen die 
haar eigen goedercn zijn, als aftrekbare 
bedrijfslasten moeten worden aangeno
men en deze beslissing verantwoordt door 
de overweging dat het voormelde huur
geld regelmatig geboekt is, 

teTwijl het hof van beroep vooral heeft 
vastgesteld dat de ingeroepen huur niet 
het voorwerp is geweest van een pacht 
en dat de betaling van het huurgeld door 
geen enkele kwitantie is bewezen, zodat 
de enkele verwijzing naar de inschrijvin
gen in de boeken van wijlEm Maurice 
Snyers niet voldoende is om de werkelijk
heid van de uitgave te bewijzen zoals 
vereist bij artikel 26, inzonderheid § 2, 
1°, van de gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen (schen
ding van aile in het middel vermelde 
wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, zoals gezegd in het 
antwoord op het vorige middel, het be
wijs van de werkelijkheid en van het 
bedrag der bedrijfslasten door aile rechts-
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middelen kan worden geleverd en dat de 
rechter de hem voorgedragen middelen 
op soevere:i:ne wijze beoordeelt ; 

Dat het hof van beroep, zoals het mid
del aanvoert, weliswaar vaststelt dat de 
ingeroepen huur niet steunt op een ge
schreven pacht en dat de betaling van 
het huurgeld door geen enkele kwitantie 
is bewezen, n:1aar dat het erop wijst " dat 
zulks geen verplichting is en dat zulks 
niets ongewoons is, zelfs tussen van goe
deren gescheiden echtgenoten ,, en op 
regelmatige wijze antwoordt op eisers 
middelen tegen het aftrekken, over de 
dienstjaren 1952 en 1953, van de bedra
gen die aan de weduwe Maurice Snyers 
voor het huren van een bedrijfspand 
betaald zijn ; 

Overwegende dat het aldus desbetref
fend het beschik.kende gedeelte van zijn 
arrest regelmatig met redenen omkleed 
en wettelijk gerechtvaardigd heeft ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch slecl'lts in zover het de 
bedoelde aanslagen nietig verklaart in de 
mate waarin zij berekend zijn op de 
grondslag van inkomsten waarin voor het 
dienstjaar 1952 (artikel 407 .202) het be
drag van 6.665.750 frank begrepe1'l is; 
beveelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt eiser in de helft van de kosten 
en de verweerders in de andere helft ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

21 november 1967. - 2e kamer. -
Voorzittc1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Trousse. - Gelijkltti
dcnde ·canclusie, H. Colard, advocaat
generaal. 

2e KAJ\'I:ER.- 21 november 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINOEN. 
BEDRI,TFSUITGAVEN EN ·LASTEN. 
BEWIJS VAN DE WERKELIJKHEID EN 
VAN RET BEDRAG ERVAN. - BEWIJS 
DAT OP DE BELASTINGSOHULDIGE RUS1'. 

2° INKOMSTENBELASTINOEN. 
BEDRIJFSUITGAVEN EN ·LASTEN. 
BEWIJS VAN DE WERKELIJKHEID EN 
VAN RET BED RAG ERV AN. - BEWIJS 

DOOR ALLE REOHTSMIDDELEN, MET 
UITZONDERING VAN DE EED. 

1° De belastingschttldige moet het bewijs 
leveren van de werkel~jkheid en van het 
beclrag van de beclr~jfslasten en -uitga
ven, die h~j van zijn bTttto-inlcomsten 
wil aft1·eklcen (l). (Oecoordineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastin
gen, art. 26.) 

2° Het bewijs van de werlcelijlcheicl en van 
het bed rag van cle beclrij fslasten en -uit
gaven lean wm·clen gelevenl clam· alle 
1'echtsmiclclelen, met uitzondering van de 
eed; het lean onde1· meer wm·den afgeleicl 
ttit de boelchouding van cle belasting
sclmldige, als cle regelmatigheicl en cle 
oprechtheid m·van niet in twij fel lcunnen 
wo1·clen get1·oldcen (2). 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN· 
OlEN, T. GEENS EN LITISOONSORTEN 
SNYERS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Oelet op het bestreden 
arrest, op 18 maart 1964 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schend:i:ng van de artikelen 97 van 
de Orondwet, 1319 tot 1322 van het 
Burgerlijk W etboek en 26, inzonderheid 
§ 2, 2°, van de wetten betreffende de 
:i:nkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948 en gewijzigd bij de wet van 8 maart 
1951, 

cloo1·dat het bestreden arrest als een 
van de belastbare bedrijfs:i:nkomsten van 
Maurice Snyers af te trekken uitgave 
beschouwt het bedrag van 240.000 frank, 
dit is de interest die deze persoon gedu
rende elk van de jaren 1953 tot 1958 
zou hebben betaald op de van zijn kin
deren ontvangen voorschotten ( 4 X 
1.000.000 frank = 4.000.000 frank), en 
deze beslissing slechts verantwoordt door 
de overweg:i:ng dat deze interest normaal 
is en op regehnatige wijze geboekt is, 

terwijl het niet bewezen is dat de be
doelcle voorschotten, die eenvoudig over
geboekt zijn van de persoonlijke rekening 
van Maurice Snyers, door derden geleende 
bedragen zijn (schending van artikel 26, 

(1) en (2} Zie vorig arrest en de noten 5 
en 7 biz. 412. 
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§ 2, 2°, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen) en, 
bij ontstentenis van een overeenkomst 
en van enig ander positief en controleer
baar stuk, de werkelijkheid van de voor
schotten en van de desbetreffende inte
rest niet uit de enkele inschrijving in de 
boeken van wijlen Maurice Snyers kan 
worden afgeleid (schending van aile in 
het middel vermelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het middel tegen 
het hof van beroep hoofdzakelijk als 
grief aanvoert dat het de interest van 
opgenomen kapitalen als bedrijfslasten 
heeft laten gelden, ofschoon de werke
lijkheid van de geldopneming en het 
bedrag van de betaalde interest slechts 
blijken uit de vermeldingen in de boeken 
van wijlen Maurice Snyers ; 

Overwegende dat de belastingschuldige 
weliswaar de werkelijkheid en het bedrag 
van zijn bedrijfslasten en -uitgaven moet 
bewijzen, maar de wet niet zegt door 
welke bewijsmiddelen hij zulks moet 
aantonen; dat dientengevolge het bewijs 
waartoe de belastingschuldige verplicht 
is, door aile rechtsmiddelen, behalve de 
eed, kan worden geleverd en dat het aan 
de rechter in feitelijke aanleg behoort de 
bewijsk;racht van de voorgedragen mid
delen soeverein te beoordelen ; 

· Dat geen enkele wetsbepaling verhin
dert dat de rechter zijn overtuiging enkel 
grondt op de boekhouding van de belas
tingschuldige handelaar, waarvan hij de 
oprechtheid in feite beoordeelt ; 

Overwegende overigens dat in het 
onderhavige geval het hof van beroep 
zich er niet toe beperkt de bewijskracht 
van de boekhouding van de belasting
plichtige te erkennen; dat het de werke
lijkheid van de leningen vaststelt en 
daartoe steunt op het feit dat de kinderen 
van wijlen Maurice Snyers die leningen 
hebben toegestaan met behulp van het 
aandeel dat zij gekregen hebben in een 
gemeenschappelijke schadevergoeding die 
in 1951 aan hen betaald is <<onder om
standigheden waarbij elk bedrog en elke 
verdichting is uitgesloten >> ; 

Dat het hof van beroep, dat aldus de 
werkelijkheid heeft aangenomen van de 
lening van de kinderen Snyers ten be
hoeve van de handelsonderneming van 
hun vader, waaraan zij zelf vreemd zijn, 
alsmede de werkelijkheid van de betaling 
van de interest, de als interest op de 
opgenomen bedragen betaalde geldsom
men zonder schending van een der in 
het middel vermelde wetsbepalingen heeft 
kunnen beschouwen als bedrijfslasten en 
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heeft kunnen bevelen dat zij van het 
bedrag van de belastbare inkomsten 
worden afgetrokken ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1329 van het Burgerlijk 
Wetboek en 26, inzonderheid § 2, 1o, 
van 'de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, ge
wijzigd bij de wet van ·8 maart 1951, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
de bedragen, door wijlen Maurice Snyers 
aan zijn van goederen gescheiden echt
genote Yvonne Geens zogezegd betaald 
als huur voor de bedrij£sgebouwen die 
haar eigen goederen zijn, als aftrekbare 
bedrijfslasten moeten worden aangeno
men en deze beslissing verantwoordt door 
de overweging dat het voormelde huur
geld regelmatig geboekt is, 

te1·wijl het hof van beroep vooraf heeft 
vastgesteld dat de ingeroepen huur niet 
het voorwerp is geweest van een pacht 
en dat de betaling van het huurgeld door 
geen enkele kwitantie is bewezen, zodat 
de enkele verwijzing naar de inschrijvin
gen in de boeken van wijlen Maurice 
Snyers niet voldoende is om de werke
lijkheid van de uitgave te bewijzen zoals 
vereist bij artikel 26, inzonderheid § 2, 
1°, van de gecoordineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen (schen
ding van aile in het middel vermelde 
wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, zoals gezegd in het 
antwoord op het eerste middel, het bewijs 
van de werkelijkl:.teid en van het bedrag 
der bedrijfslasten door alle rechtsmidde
len kan worden bewezen en dat de rechter 
de voorgedragen middelen op soevereine 
wijze beoordeelt; 

Dat het hof van beroep, zoals het mid
del aanvoert, weliswaar vaststelt dat de 
ingeroepen huur niet ste1mt op een ge
schreven pacht en dat de betaling van 
het huurgeld door geen enkele kwitantie 
is bewezen, maar dat het erop wijst « dat 
zulks geen verplichting is en dat zulks 
niets ongewoon is, zelfs tussen van goe
deren gescheiden echtgenoten >> en boven
dien op regelmatige wijze antwoordt op 
eisers middelen tegen het aftrekken, 
over de bedoelde dienstjaren, van de 
bedragen die aan de eerste verweerster 
betaa.ld zijn voor het huren van een be
drijfspand waarvan niet wordt betwist 
dat het haar eigendom was ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
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op grond van deze vaststellingen en over
wegingen. de werkelijk,heid en het bedrag 
van de mtgave heeft k1.mnen aannemen · 

Dat het middel niet kan worden aan: 
genom.en; 

Over het derde middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 32, § 1, lid 2, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belast:ingen, gecoiirdin.eerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948 en 
gewijzigd bij de wet van 8 maart 1951, 

doonlat het bestreden arrest zegt dat, 
met betrekking tot de dienstjaren 1954 
en 1955, voornoemd artikel 32, § 1, lid 2, 
betreffende de aftrek van de verliezen 
van vorige jaren moet worden toegepast 
bij de berekening van de belastbare 
grondslag over de dienstjare~1. 1954 en 
1955 alleen, 

tenv~jl het niet bewezen is dat de jaren 
1948 tot 1953 (belastingjaren 1949 tot 
1954) sloten met een tekort dat van de 
inkomsten van de jaren 1953 en 1954 
(belastingjaren 1954 en 1955) mag worden 
afget1:okken overeenlwmstig artikel 32, 
§ 1, hd 2, van de voornoemde gecoiirdi
neerde vvctten : 

Overwegende dat het arrest niet be
veelt dat voor de vaststelling van de in
komsten over de dienstjaren 1954 en 1955 
rekening moet worden gehouden met 
vastgestelde verliezen van de vorige 
belastingjaren, zoals het middel schijnt 
te beweren, 1naar zich ertoe beperkt te 
b~.slisse~1. dat " in de mate als bepaald 
blJ artikel 32 van de gecoiirdineerde 
wetten "• voor de dienstjare!n 1954 en 
1955 alle.en ontvankelijk en in beginsel 
gegrond 1s de aanvraag om de ver lie zen 
af te trekken die betreffende de vorige 
dienstjaren zouden blijken uit de her
ziening van de aanslagen ter uitvoering 
van het bestreden arrest en van een 
vorig arrest dat op 30 december 1963 
is uitgesproken, omdat zij opgenomen 
is in het bezwaarschrift betreffende het 
dienstjaar 1954 en door de directeur 
ambtshalve onderzocht is voor de voor
noemde dienstjaren 1954 en 1955; 

Overwegende dat het middel het arrest 
niet verwijt aangenomen te hebben dat 
deze aanvraag wettelijk ingediend was ; 

Overwegende dat derhalve de beslis
sing, die zelf geen aftrek tot gevolg heeft, 
maar er enkel aan herinnert dat toepas
sing client gemaakt te worden van arti
kel 32 van de gecoordineerde wetten in 

(1) Raadpl. cass., 7 juli 1930, twee arresten 
(Bull, en PASIC., 1930, I, 292). 

De oorspronkelijke tekst van artikel 61, 

de onderstelling dat de toepassingsvoor
waarden van deze bepaling zouden ver
vuld worden, deze wetsbepaling niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

21 november 1967. - 2e kamer. -
Voo·rzitte1·, H. van Beirs, voorzittcr. -
Ve1·slaggeve1·, H. Trousse. - Geliilclui
dende conclttsie, H. Colard, advocaat
generaal. 

2e KAl\mR.- 21 november 1967. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 

0NTLASTING. - 0VERBELASTING GE
BLEKEN UIT AFDOENDE NIEUWE BE· 
SOHEIDEN OF FElTEN. - 0VERBELAS

TING VASTGESTELD DOOR DE ADMI
NISTRATIE OF BEKENDGEMAAKT DOOR 
DE BELASTINGPLIOHTIGE. VOOR
WAARDEN VAN ONTLASTING. 

2° CASSATIE.- OMVANG.- DIREOTE 
BELASTINGEN. - BESOHIKKEND GE
DEELTE DAT NIET ONDERSOHEIDEN IS 
UIT HET OOGPUNT VAN DE OMVANG 
VAN DE VERNIETIGING.- BEGRIP. 

1° A1·tilcel 61, § 6, van de gecoordineenle 
wetten bet1•e fjende de inlcomstenbelastin
gen, naa1· ltticl waa1·van cle diTectetw 
cle1· belastingen ambtshalve ontlasting 
ve?'leent van de ove1·belastingen cl·ie zijn 
gebleken uit afcloende bevonclen niettwe 
bescheiclen of feiten, waarvan het niet
tijclig ove1·leggen of im·oepen cloo1· de 
belastingplichtige wonlt vm·antwo01·cl door 
wettige 1·edenen, op voo1·waanle clat deze 
ove1·belastingen doo1· de administratie 
wenlen vctstgestelcl of cloo?' de belasting
plichtige aai~ cle aclministmtie we1·den 
bekendgemaakt binnen clde jaa1· in
gaancle op 1 janua1·i van het clienstjaa1• 
wam·toe cle belasting beho01·t, sluit in 
clat de nieuwe bescheiden of feiten tot 
vaststelling van cle oveTbelasting binnen 
cle te1·mijn van cl·rie jaa1• aan het licht 
gebmcht wenlen (1) en (2). 

§ 6, van het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948 houdende coi:irdinatie van de wet

(2) Zie noot 2 op blz. 419. 
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2° In belastingzalcen is, uit het oogpunt 
van de omvang van de ve1·nietiging, geen 
van het doo1· de voo1·ziening best1•eden 
onderscheiden beschilclcend gededte, het 
dispositief waa1'tegen doo1· geen de1· par
tijen in het cassatiegeding een ontvan
lcelijke voo1·ziening lean wonlen inge
steld (1). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CIEN, T. VENNOOTSCHAP ONDER GE
MEENSCHAPPELIJKE NAAM « KINDEREN 
S. CALLAERT ».) 

ten betreffende de inkomstenbelastingen (arti
kel 31 van de wet van 20 augustus 1947) Iiet 
enkel de outlasting toe van de overbelasting 
voortvloeiend uit materiele vergissingen te 
wijten aan de administratie of die het gevolg 
waren van een dubbele belasting. Deze tekst 
is achtereenvolgens gewijzigd bij de wetten 
van 30 mei 1949, 27 juli 1953, 28 maart 1955 
en 24 maart 1959 en is thans artikel 277, § 1, 
van het W etboek van de inkomstenbelastingen 
geworden. 

Uit de memorie van toelichting van de 
wetten van 30 mei 1949 en 27 juli 1953 blijkt 
dat de wetgever, hoewel hij de gevallen van 
outlasting uitbreidt, opnieuw kracht. heeft 
willen geven wat de voorwaarden van de ant
lasting betreft, aan de regel vastgesteld bij ar
tikel 74 van het koninklijk besluit van 8 ja
nuari 1926 houdende coiirdinatie van de wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen die 
door het Hof in beide evengemelde arresten 
is toegepast (cf. Pa1·l. St., Kamer van volks
vertegenwoordigers, zitting 1948-1949, memo
rie van toelichting van het wetsontwerp 
nr 323 van 30 maart 1949 ; ibid., zitting 1952-
1953, memorie van toelichting van het wets
antwerp nr 277 van 19 maart 1953). 

(2) De P.V.B.A. Callaert had voor het 
dienstjaar 1955 een verlies aangegeven, dat 
door de admin:istratie niet aangenomen werd. 
Dit verlies, dat door een besl:issing van de 
directeur van 12 juni 1957 eveneens verwor
pen was, werd tenslotte aangenomen door het 
hof van beroep te Brussel in het arrest van 
15 oktober 1959. 

Voor het dienstjaar 1956 - waarop het 
onderhavig arrest betrekking heeft - werd 
door de vennootschap geen belastbare winst 
aangegeven, omwille van het verlies dat zij 
beweerde te hebben geleden in de loop van 
het vorige dienstj aar. 

Nadat de taxateur de aftrek van dit verlies 
verworpen had, diende de vennootschap een 
eerste reclamatie in, die wegens forclusie niet 
ontvankelijk werd verklaard ; tegen deze be-

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 8 januari en 18 november 
1964 door het Hof van beroep te Brussel 
gewezen; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen het arrest van 8 januari 1964 : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 61, § 6, van de 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoordineerd bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948 en gewij
zigd bij artikel 2 van de wet van 24 maart 
1959, 

sl:issing van de directeur werd geen rechtsmid
del aangewend. Na het arrest van 15 oktober 
1959 heeft de vennootschap op 23 februari 
1960 een tweede reclamatie tegen dezelfde 
aanslag ingediend. Deze werd oak verworpen 
door de directeur die oordeelde dat de zaak 
niet meer bij hem aanhangig was. 

Op beroep is door het bestreden arrest 
aangenomen dat de directeur ten onrechte 
besl:ist heeft dat de zaak hem definitief ont
trokken was, doch dat de reclamatie te laat 
was ingediend, omdat eiseres ten deze door 
geen geval van overmacht in de onmogelijk
heid verkeerd had om ze binnen de wettelijke 
termijn tegen de litigieuze aanslag in te die
nen, vermits de besl:issing van de directeur 
van 12 juni 1957 (betreffende de aanslag 
over het dienstjaar 1955) geen beletsel was 
voor de uitoefening van haar recht tot indie
ning van een reclamatie. 

Ret bestreden arrest, rechtdoende op de 
subsidiaire conclusie van verweerster, heeft 
nochtans aangenomen dat haar tweede recla
matie, die te laat was ingediend volgens arti
kel 61, § 3, van de gecoiirdineerde wetten, in 
aanmerking kon genomen worden als een aan
vraag tot outlasting, op grand van artikel 61, 
§ 6. 

De voorziening heeft geen gewag gemaakt 
van de vraag of in de evenvermelde feitelijke 
voorwaarden, het op 15 oktober 1959 gewezen 
arrest al dan niet kon beschouwd worden als 
een afdoend nieuw feit waardoor een outlas
ting van de aanslag betreffende het dienstjaar 
1956 kon toegelaten worden. 

(1) Conclusie van de heer Procureur-gene
raal Hayoit de Termicourt, toen eerste ad vo
caar-generaal, voor cass., 16 februari 1951 
(Bttll. en PAsrc., 1951, I, 395); cass., 9 april 
1963 (ibid., 1963, I, 872) en 22 december 1964 
(ibid., 1965, I, 415); raadpl., in burgerlijke 
zaken, cass., 9 november 1967, sup1·a, biz. 356.' 
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cloonlat, mn krachtens voormeld arti
kel 61, § 6, de reclamatie ontvankelijk te 
verklaren die verweerster op 23 februari 
1960 heeft ingediend wegens niet-aftrek
lmn van zijn inkomsten over het dienst
jaar 1956 van een vroeger verlies, het 
arrest, na erop gewezen te hebben dat 
het arrest van het Hof van beroep te 
Brussel van 15 oktober 1959, waarbij }let 
bestaan van clit verlies voor het dienst
jaar 1955 wordt aangenomen, een nieuw 
feit is dat de overbelasting kan bewijzen, 
welke de betrokkene herhaaldelijk heeft 
bekendgemaakt, stelt dat de outlasting 
van die overbelasting binnen de wette
lijke termijn is gevraagd en besluit dat 
alle toepa.ssingsvoorwaarden van voor
noemd artikel 61, § 6, vervuld zijn, 

terwijl het, om aan de wet te voldoen, 
niet toereikend is dat een nieuw feit, 
hetwelk zich buiten de wettelijke termijn 
voordoet, een gedurende die tijd aan de 
administratis bekendgemaakte overbe
lasting komt bevestigen, maar het nodig 
is dat de gedurende die termijn bekend
gemaakte overbelasting nit een nieuw 
feit is geblek;en, hetgeen noodzakelijk 
insluit dat het nieuwe feit aan de bekend
making van de overbelasting voorafgaat 
en v66r het verstrijk;en van de wettelijke 
termijn moet bestaan : 

Overwegende dat het in het middel 
vermeld artikel 61, § 6, van de gecoiirdi
neerde wetten de directe"Ltr der belas
tingen oplegt ambtshalve outlasting te 
verlenen van de overbelastingen die het 
bepaalt en onder meer van de overbe
lastingen die zijn gebleken uit afdoende 
bevonden nieuwe bescheiden of feiten 
waarvan het niet-tijdig overleggen of 
inroepen door de belastingplichtige wordt 
verantwoord door wettige redenen, op 
voorwaarde dat deze overbelastingen 
door de administratis werden vastgesteld 
of door de belastingplichtige aan de ad
ministratis werden bekendgemaakt bin
nen drie jaar ingaande op 1 januari van 
het dienstjaar waartoe de belasting be
hoort ; dat deze voorwaarde insluit, voor 
de overbelastingen gebleken nit afdoende 
bevonden nieuwe bescheiden of feiten, 
dat de nieuwe bescheiden of feiten tot 
vaststelling van de overbelasting binnen 
de wettelijke termijn aan het licht ge
bracht worden ; 

Overwegende dat zowel de tekst als 
de geest van de bedoelde bepal:i:ng deze 
uitlegging meebrengen; dat enerzijds 
artil;:;el 61, § 6, littera a, eist dat « deze 
overbelastingen '' worden vastgesteld of 

bekendgemaakt binnen de vastgestelde 
termijn; dat « deze overbelastingen" 
slechts die kunnen zijn welke lid 1 van 
het artikel bepaalt; dat, anderzijds, de 
wil van de wetgever erin bestaat slechts 
binnen de door hem bepaalde tijdsgrenzen 
de herziening van de aanslagen om rede
nen van fiscale billijkheid toe te staan 
buiten de wettelijke termijnen van recla
matie en van de beroepen van gemeen 
recht ; dat deze grens zou overschreden 
worden indien de vaststell:i:ng of de inroe
ping binnen de wettelijke termijn van 
het gebecrrlijk bestaan van een overbe
lasting, welke aileen na het verstrijken 
van die termijn nit afdoende bevonden 
nieuwe bescheiden of feiten vast zou 
blijken, als voldoende zouden beschouwd 
worden; 

Overwegende dat anders erover be
slissen ertoe zou leiden het stelsel van 
de belastingwetgeving omver te werpen, 
die, om kennelijke budgetaire redenen, 
zich ertegen verzet dat, behoudens in. 
uitzonderlijk geval, definitief afgesloten 
dienstjaren opnieuw betwist zouden wor
den; 

Overwegende, derhalve, dat het arrest, 
dat, wat de belastingen van het dienst
jaar 1956 betreft, het arrest van het Hof 
van beroep te Brussel, dat op 15 oktober 
1959 is gewezen, dit is buiten de termijn 
van artikel 61, § 6, a, als nieuw feit in 
aanmerking neemt, de in het Tniddel 
aangeduide wetsbepalingen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat er geen grond bestaat 

om het tweede middel te onderzoeken, 
dat geen ruimere cassatie zou kmmen 
meebrengen; 

Overwegende dat het arrest van 8 ja
nuari 1964 benevens de beslissing waarop 
het eerste middel betrekking heeft een 
andere beslissing bevat, waarbij de recla
matie op 23 januari 1960 door verweerster 
ingediend, wegens verval, niet ontvanke
lijk verk;laard wordt, in zover ze op arti
kel 61, § 3, van dezelfde gecoiirdineerde 
wetten is gesteund ; dat deze laatste be
slissing, nit het oogpunt van de omvang 
van de uit te spreken cassatie, geen be
schikkend gedeelte vormt onderscheiden 
van het beschikkend gedeelte dat wordt 
bestreden; dat ertegen, immers, geen 
voorziening kon worden ingesteld, noch 
door eiser, vermits zij met de conclusie 
van deze laatste overeenkwam, noch door 
verweerster, wegens het ontbreken van 
belang, vermits het arrest haar beroep 
inwilligde; 
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II. In zover de voorziening gericht is. 
tegen het arrest van 18 november I964 : 

Overwegende dat dit arrest slechts 
het gevolg is van het vorige arrest van 
8 januari; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den arresten ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde be
slissingen ; veroordeelt verweerster in de 
kosten; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Luik. 

2I november I967. - 2e kamer. -
TToorzitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Trousse. - Gel·ijlclui
dende conclttsie, H. Colard, advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 21 november 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRlVI. - DIREOTE GEMEENTEBELAS
TINGEN. BETEKENING VAN DE 
VERKLARING TOT VOORZIENING. 
BEWIJS VAN DEZE BETEKENING NIET 
OVERGELEGD.- NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

Is niet ontvanlceli,ilc de vooTziening tegen 
een besluit van de bestendige deputatie 
van de p1·ovincie1'aaa, 1·echtaoenae inzake 
een 1'eclamatie tegen een aanslag in een 
directe gemeenteb6lasting, als uit geen 
van de aan het Hof oveTgelegde stttlclcen 
blijlct dat cle veTlcla1·ing tot voorziening 
binnen de te1·mijn van tien dagen bete
Jcena we1·d aan de pa1·tij tegen wie de 
voorziening is ge1'icht (I). (Wet van 
22 januari I849, art. 4; wet van 22 juni 
I865, art. 2, en wet van 22 juni I877, 
art. I6.) 

(DARTEVELLE, 
T. GEMEENTE ANDERLUES.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 6 april I967 door de Beftten
dige Deputatie van de Provincieraad van 

(1) Cass., 5 september 1067, sttp?·a, biz. 21. 

Henegouwen gewezen, rechtdoende in
zake gemeentebelastingen betreffende het 
aanleggen van trottoirs ; 

Overwegende dat, naar luid van de 
artikelen 4 van de wet van 22 januari 
I849, 2 van de wet van 22 juni I865 en 
I6 van de wet van 22 juni I877, de voor
ziening, op straffe van verval, binnen de 
termijn van tien dagen moet worden bete
k;end aan de partij tegen wie ze gericht 
is; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de voorziening aan verweerster 
is betekend ; 

Dat ze, derhalve, niet ontvankelijk is;. 

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

2I november I967. - 2e kamer. -
Voo1'zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. ---:
Ve1·slaggever, Baron Richard. - Gelijlc
luidende conclusie, H. Colard, advocaat
generaal. 

Ie KAMER.- 23 november 1967. 

I 0 HUUR VAN WERK.- HUUR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR WERKLIEDEN. - ARBEIDSOVER
EENKOMST VOOR BEDIENDEN. - DEEL• 
NEMING AAN EEN WERKSTAKING. -
DEELNEMING DIE OP ZIOHZELF DE WIL 
OM DE OVEREENKOMST TE VERBREKEN 
NIET INSLUIT. 

2D HUUR VAN WERK. - HUUR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOlVIST 
VOOR BEDIENDEN. - 00RZAKEN TOT 
SOHORSING VOORZIEN IN DE OP 20 JULI 
I95.5 GEOOORDINEERDE WETTEN. 
NIET BEPERKENDE OPGAVE. 

I 0 De deelneming aan een staking sluit 
op zichzelf de wil niet in om de arbeids
ove1'eenlcomst vooT wm·lclieden of voor 
bedienden te verbrelcen en, dientenge
volge, b1·engt de verb1·elcing e1'van niet 
tot stancl (2) (3) ( 4). 

(2) De voorziening was niet gericht tegen 
de sententie in zover zij als te laat ingediend 
de vordering van eiser verwierp die hij voor 
het eerst in hoger beroep had ingesteld en 

(V ervolg noot 2 en noten 3 en 4 op volgendo 
bladzijde.) 
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2° De oonaken tot scho1·sing voorzien in 
de m·tikelen 7, 8 en 9 van de gecoiir·di
neerde wetten betretfende het bedienclen
contmct van 20 j'uli 1955 zijn niet op 
bepe1·kencle wijze opgegeven. 

(DUKERTS EN PERSONENVENNOOTSOHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« APPRETS DUKERTS ll, T. COLLIN.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op de bestreden 
sententie, op 8 juli 1965 door de Werk
rechtersraad van beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135 van 
het Burgerlijk Wetboek, 7, 8 en 9 van de 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract (koninklijk besluit van 
20 juli 1955), en bijgevolg 14, 15, 18 en 
20 van dezelfde gecoordineerde wetten, 

do01·clat, zonder te betwisten dat ver
weerder, die sinds verscheidene jaren als 
ploegbaas in dienst van de vennootschap 
« La textile industrielle )) was, op 23 de
cember 1960 zonder enige rechtvaardi
ging op grond van wet of overeenkomst 
vrijwillig het werk had neergelegd om 
aan een tegen de « eenheidswet )) ge
richte werkstaking deel te nemen. de 
werkrechtersraad van beroep niettemin, 
bij bevestiging van de sententie van 
de eerste rechter, beslist dat genoemde 

volgens welke verweerder een fout begaan 
had door bet werk te verlaten en zijn gm·eed
schap neer te leggen. 

(3) Op geen ogenblik werd in bet onder
havige geval betoogd dat de deelneming aan 
een politieke staking een zware tekortkoming 
is waardoor de verbreking van de overeen
komst door de werkgever wordt gerechtvaar
digd. 

De deelneming aan een staki11g van die 
aard wordt in 't algenleen als een ongeoor
loofde hancleling beschouwcl onder mee1• in 
de landen van de Europese Economische 
Gemeenschap (raadpl. P. L. SuETENS, 
" La greve en droit prive beige "• Revtte 
clu travail, 1962, blz. 012 en volg., nrs 20 en 
volg., en, van dezelfde auteur, " La partici
pation a une greve polit.ique constitue-t-elle 
nne fa.ute grave? ,, R evtte de i11·oit social, 1964, 
blz. 119 en volg.). 

(4) Wat de gevolgen van de staking "in 
bet algemeen " betreft ten aanzien van de 
huur van werk, raadplege men DE PAGE, 
Tmiie elemeniai1·e cle cb·oit c·ivil, d. II, uitg. 

vennootschap, die van deze stand van 
zaken akte had genomen om daaruit af 
te leiden dat verweerder vanaf de dag 
waarop hij aldus vrijwillig het werk had 
neergelegd, opgehouden had deel uit te 
maken van haar personeel, zelf zonder 
opzegging of gegronde redenen eenzijdig 
een eind e had gemaakt aan de overeen
komst tussen partijen, en dienteugevolge 
deze vennootschap veroordeelt tot beta
ling van een opzeggingsvergoeding gelijk 
aan de bezoldiging waarop verweerder 
recht zou hebben gehad gedcrrende de 
opzeggi:ngstermijn waartoe hij met in
achtneming van zijn ancienniteit in de 
onderneming gerechtigd was, en zulks 
op grond dat de stakingsbeweging waar
aan verweerder heeft deelgenom.en « te
gen de Regering als zodanig gericht was 
en niet tegen de rechtstreeks betrokken 
sociale partner, de werkgever ll, en dat 
er in het onderhavige geval « geen reden 
is om te denken dat de gedaagde in hoger 
beroep (thans verweerder), door in sta
king te gaan, op enigerlei wijze de be
doeling heeft te kennen gegeven zijn 
overeenkomst te verbreken ll, zodat er 
zijnerzijds maar een eenvoudige « schor
sing )) van de overeenkomst heeft plaats
gehad, 

te1·wijl, enerzijds, de werlunan of be
diende die in staking gaat, door zijn 
vrijwillige daad de voortzetting van de 
overeenkomst die hem tegenover zijn 
werkgever verbindt, onmogelijk maakt 
en die daad weliswaar niet door de straf-

1964, nr 606bis; KLUYSKENS, Bto•ge1•lijk ucht, 
d. IV, nr 308; DEKKERS, Precis de d1·oit civil, 
d. II, blz. 71, noot 2; VELGE, D1·oit indusb·iel, 
d. I, nrs 193 en volg. ; VAN G OETHEil[ en 
GEYSEN, D1·oit clu. travail, 1950, blz. 79 ; 
L. P. SuETENS, beide artikelen in de noot 4, 
hierboven ; RooH, " La greve 1·ompt-elle ou 
suspend-elle les contrats de travail ou d'em
ploi? », Bev. du tmv., 1950, blz. 1344 en volg. ; 
GoETHALS, " De staking »,Rev. cl1·. social, 1960, 
blz. 235 en volg.; HoRION, D1·oit social belge, 
1955, nr 443 ; :frecis de cl1·oit social belge, 
1958, blz. 56 en volg. ; Sttspension cle tmvail 
el salaire gm·anti, uitg. 1961, nrs 176 en volg. ; 
uitg. 1963, nrs 219 en volg. ; N ou.veatt tn•ecis 
de d1·oit social belge, 1965, nr 445; S. DAVID, 

" Les effets de la greve sur le contrat de 
louage de services », Rev. Cenb·e intm·fac. de 
tmvnil de l'Universite de Liege, 1!l52, blz. 43 
en volg.; VINCENT, «La greve et les contrats 
de travail et d'emploi ,, J otl1'n. des t1·ib., 
1961, blz. 416 en volg. ; DE SADELEER, « La 
greve devant le droit,, Rev. du t?'av., 1961, 
blz. 1. 
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wet verboden is, maar niettemin zijner
zijds, wat ook zijn oogmerk en zijn be
weegreden geweest zijn, een duidelijke 
verbreking van de overeenkon·lSt is en, 
anderzijds, de werkstaking als zodanig 
niet voorkomt onder de redenen die op 
beperkende wijze opgesomd zijn in de 
voornoemde artike]en 7, 8 en 9 van de 
gecoi:irdineerde wetten van 20 juli 1955 
en die een « schorsing » van de arbeids
overeenkomst voor bedienden tot gevolg 
hebben : 

Overwegende dat, eensdeels, de deel
nen:ling aan een staking op zichzelf de 
wil niet insluit om de arbeidsovereen
lwmst voor arbeiders of voor bedienden 
te verbreken; 

Overwegend.e dat, anderdeels, de oor
zaken van schorsing voorzien in de arti
kelen 7, 8 en 9 van de op 20 juli 1955 ge
coi:irdineerde wetten op de arbeidsover
eenkonJ.st voor bedienden op geen be
perkende wijze vermeld zijn; 

Overwegende dat derhalve de bestre
den sententie, door te beslissen dat " de 
vrijwillige werkverlating door gedaagde 
in hoger beroep (thans verweerder) op 
23 december 1960 om deel te nemen aan 
de stakingsbeweging tegen de '' eenheids
wet » op zichzelf geen oorzaak was om 
zijn arbeidsovereenkomst voor bedienden 
te verbreken doch wel om ze te schorsen », 
geen van de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen heeft geschonden ; 

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

23 november 1967. - 18 kamer. -
Voorzitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.
Verslaggeve1', H. Valentin. - Gelijkltti
denrle conclttsie (1), H. Colard, advocaat
generaal.- Pleitet·s, HH. Faures en Van 
Ryn. 

Op dezelfde dag zijn drie dezelfde 

(1) De conclusie van het openbaar minis
terie is verschenen in J ow·nal des T7·ib~t

nanx, 1968, biz. 41. 
(2) In het onderhavige geval had de garage

houder een verzekering gesloten tot dekking 
van zijn beroepsaansprakelijkheid. De ver
zekeraar van de eigenaar van het voertuig 
die de benadeelde persoon schadeloos had ge
steld " voor rekening van wie het behoort " 
betoogde dat de schade moest hersteld worden 
door de verzekeraar van de garagehouder ; 
vandaar zijn eis die hij tegen de garagehouder 

arresten gewezen inzake dezelfde eisers 
tegen Englebert, Christiaen en Geurden. 

1 e KAMER. - 23 november 1967. 

1° VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN
ZAKE JYIOTORRIJTUIGEN. - DOOR DE 
EIGENAAR VAN EEN JYIOTORRIJTUIG GE
SLOTEN YERZEKERING. - VERZEKE· 
RING DIE DE BURGERRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GARAGE
HOUDER, REGELMATIGE HOUDER VAN 
DIT VOERTUIG, DEKT. 

2° VERZEKERINGEN. - LANDSYER
ZEKERING. HOEDANIGHEID VAN 
VERZEKERDE EN HOEDANIGHEID VAN 
DERDE. - HOEDANIGHEDEN DIE EL
KAAR UITSLUITEN. 

1° De vm·zeke1·ing die cle eigenaat· van een 
moto1Tijt~tig heeft gesloten ten einrle zijn 
bu1·gmTechtelijlce aanspmlcelijkheicl te 
clelclcen, clelct cle burge1'rechtelijlce aan
sp1'alcelijlcheicl van de gamgehoucle1' aan 
wie clit voe!'tuig toeve1't1'ouwcl is om het 
te he1•stellen (2). (Wet van 1 juli 1956, 
art. 1 en 3.) 

2° Eenzelfcle persoon lean ten opzichte van 
eenzelfcle vet·zelcet·aa1' en met bet1'elclcing 
tot eenzelfde ongeval niet tegelijlce1't~jd cle 
ge1·echtigde van een ve1'zelce1'ing en bui
tenstaancler van cliezelfcle Ve1'Zelce1'ing 
zijn. 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « GARAGE BIAN
CHI », T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«UNION DE PARIS ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 november 1965 in laatste 

heeft ingesteld. vVelnu ,het geschil dat kan 
ontstaan wanneer twee polissen, die bij twee 
verzekeraars zijn gesloten, eenzelfde risico 
dekken ten voordele van eenzelfde benadeelde 
persoon, betreft hoofdzakelijk de betrokken 
verzekeraars (wet van 11 juni 1874, artikel12). 
Raadpl. cass., 4 april 1963 (Bull. en PAsro., 
1963, I, 845), 22 september 1964 en 2 april 
1965 (ibid., 1965, I, 67 en 830). 
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aanleg door de Rechtbank van koophan
del te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1, 3, 11 
van de wet van 1 juli 1956 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, 1, 22 van 
de wet van 11 juni 1874 op de verzeke
ringen in het algemeen en 97 van de 
Grondwet, 

doonlat het bestreden vonnis eiseres 
veroordeelt mn aan verweerster de ver
goeding terug te betalen die laatstge
noemde aan de benadeelde derde heeft 
uitgekeerd als verzekeraar van de eige
naar van het motorrijtuig dat de schade 
heeft veroorzaakt omdat, volgens de 
doorslaggevende redenen van het vonnis, 
eiseres de dubbele hoedanigheicl bezit, 
enerzijds, van gerechtigde houder van de 
wagen en, bijgevolg, van rechthebbende 
van de bij verweerster gesloten verplichte 
verzekering en, anderzijds, van derde 
op grand van de wet van 11 juni 1874 
op de verzekeringen in het algemeen, en 
verweerster dus tegen haar kan optreden 
wegens haar hoedanigheid van voor de 
schade aansprakelijke derde, 

te1·w~jl, ee1·ste onclenleel, deze redenen 
dubbelzinnig, zijn en, zelfs wanneer wordt 
aangenomen dat het mogelijk is dat een
zelfde persoon ten opzichte van dezelfde 
verzekeraar de hoedanigheid van ver
zekerde en die van niet-verzekerde aan
sprakelijke derde verenigt, de rechter 
op geen enkele wijze de redenen opgeeft 
die de invloed van deze laatste hoedanig
heid doorslaggevend maken, deze dubbel
zimligheid het niet mogelijk maakt de 
wettelijkheid van do beslissing na te gaan 
en de rechter, derhalve, de verplichting 
niet is nagekomen zijn beslissing naar het 
vereiste van de wet met redenen te om
kleden (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweecle oncle?·cleel, eenzelfde persoon ten 
opzichte van dezelfde verzekeraar niet 
de dubbele hoedanigheid van verzekerde 
en van niet-verzekerde aansprakelijke 
derde kan hebben en van het ogenblik 
af dat het vonnis aan eiseres de hoedanig
heid toekende van rechthebbende van de 
bij verweer:;;ter gesloten verzekering, het 
aan verweerster niet het recht kon toe
kennen, zelfs niet als indeplaatsgestelde 
in de rechten van de benadeelde persoon, 
om de vergoeding van de door eon derde 
geleden schade op eiseres te verhalen 
(schending van alle in het middel aan
geduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het vonnis crop wijst 
dat verweerster, oorspronkelijke eiseres, 
als verzekeraarster van de eigenaar van 
een n1otorrijtuig " voor rekening van wie 
het behoort " betaald heeft de schade 
die door het verzekerde voertuig aan 
de wagon van een derde veroorzaakt is 
ten gevolge van een font begaan door 
een aangestelde van eiseres, garagiste, aan 
wie het verzekerde voertuig toevertrouwd 
was om het te herstellen; dat het aan
neemt dat eiseres " houdster » van het 
verzekerde voertuig was en bijgevolg 
rechthebbende van de door de eigenaar 
van het voertuig bij verweerster gesloten 
verzekering ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
on1 de rechtsvordering van verweerster 
in te willigen hierop stecmt dat eiseres 
ten aanzien van verweerster twee onder
scheiden hoedanigheden, enerzijds die 
van verzekerde, anderzijds die van niet
verzekerde derde, heeft ; 

Overwegende dat dergelijke hoedanig
heden elkaar uitsluiten, aangezien een 
persoon ten opzichte van eenzelfde ver
zekeraar en ten aanzien van hetzelfde 
ougeval uiet tegelijkertijd de rechtheb
bende van een verzekering kan zijn en 
buiten diezelfde verzel~ering kan staan ; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 1 van de wet van 1 juli 1956, "onder 
verzekerde wordt verstaan : de personen 
waarvan de aansprakelijkbeid overeen
komstig de bepalingen van doze wet 
wordt gedekt )) ; da,t., volgens .artikel 3 
ervan, de verzekering welke de betrok
kene moet sluiten, " de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de eigenaar, van 
elke houder en van elke bestuurder van 
het verzekerde voertuig 1noet dekken », 
zulks onder voorbehoud van eon uitzon
dering die in de zaak zonder belang is ; 

Dat ten doze de door de eigenaar van 
het voertuig gesloten verzekering de aan
sprakelijkheid van eiseres, gerechtigde 
houder van de wagon, dekte, en clat dien
tengevolge eiseres de hoedanigheid van 
verzekerde van verweerster had; 

Dat hot micldel gegrond is ; 

Orn die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerster in de kosten ; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van eerste aan
leg te Nijvel, rechtdoende in handels
zaken. 

23 november 1967. - 1e kamer. -
Voo?·zittM', H. Bayot, eerste voorzittcr.
Ve1·slaggeve1', Baron Richard. - Gelijk-
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luidende co?iclusie, H. Colard, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Philips. 

1 e KAMER. - 24 november 1967. 

vVEGVERKEER. - WEGVERKEERSRE
GLEMENT, ARTIKELEN 14 EN 48-2, 4°. 
- HINDERNIS WAAR DE VOETGANGERS 
OMHEEN MOETEN GAAN DOOR OP DE 
RIJBAAN TE KOMEN. - HINDERNIS 
DIE ZIOH UITSTREKT TOT OP DE RIJ
BAAN, - RESPEOTIEVE VERPLIOHTIN
GEN VAN DE VOETGANGERS EN VAN DE 
BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN. 

Uit de combinatie van de artikelen 14 en 
4.8-2, 4o, van het wegvm·kem·sJ·eglement 
blijlct dat als een voetgange1·, om omheen 
een hinde1·nis te lopen die zich tot op cle 
1•ijbaan uitst1·ekt, op deze 1·ijbaan moet 
lcomen, hij zich niet meer dan een mete?' 
van de hindernis mag ve1·wijde1'en en 
dat de best~m1·de1'~ van voert~tigen langs
heen de hinclm·nis een 1·uimte van min
stens een mete?' moeten vrijlaten of, zo 
zij clit m'et lcunnen doen, te1· hoogte van 
de hindernis slechts met een snelheid van 
5 kilometer pe1' uu1· mogen 1·ijden (1). 

(NORRO, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« ZWITSERSE MAATSOHAPPJJ VAN VER
ZEKERU.TG TEGEN ONGEV ALLEN LA WIN
TERTHUR ll,) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 14 
en 48, inzonderheid 48-2, 4°, van het alge
meen reglement op de politie van het 
wegverkeer, gewijzigd en bijgewerkt bij 
koninklijk besluit van 10 december 1958, 
voormeld artikel 48-2, 4°, zoals het is 
gewijzigd bij artikel 20 van het konink
lijk beslnit van 30 april 1963, en 97 van 
de Grondwet, 

(1) Voor de wijze van berekening van de 
ruimte van een meter, als de hindernis zich 
niet tot op de rijbaan uitstrekt, raadpl. cass., 
18 mei 1962 (B~tll. en PASIC., 1962, I, 1057). 

doorclat, nn eiser, bestum·der van de 
antomobiel die Verbelen op de rijbaan 
heeft aangereden, in zijn conclusie onder 
meer betoogde dat de getroffene niet zo 
dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan 
had gelopen, zoals voorgeschreven wordt 
door artikel 48-2, 4°, van de w egcode, 
het bestreden arrest, om te beslissen dat 
eiser gans de aansprakelijkheid voor het 
ongeval draagt, erop wijst dat, gezien de 
belenm1ering van het voetpad en de hin
dernis op de baan, het ongeval vooral 
dient beoordeeld te worden in het licht 
van de voorschriften van artikel 14 van 
de Wegcode, en daarna stennt hierop, 
<< dat met appellante (thans verweerster) 
client overwogen te worden dat de hinder
nis niet alleen de betonwagen was maar 
gans het deel van de straat door het 
gespoten water besproeid "• en hierop, 
« dat aan de voetganger geenszins mag 
verweten worden zich te ver van de 
hindernis te hebben verwijderd, wijl inte
gendeel de antovoerder de verplichting 
had nog meer links nit te wijken, ofwel 
zijn snelheid tot 5 kilometer per nnr te 
verminderen om alle gevaar voor aanrij
ding te vermijden "• 

terwijl deze overwegingen het niet 
mogelijk maken te bepalen of de ge
troffene de artikelen 14 en 48-2, 4°, van 
het wegverkeersreglement is nagekomen 
door zich niet meer dan een meter te 
verwijderen van de hindernis waar hij 
omheen ging en door zo dicht mogelijk 
bij de rand van de rijbaan te blijven, 
noch derhalve of eiser inderdaad voor
meld artikel 14 heeft overtreden, waarnit 
volgt dat het arrest de fonten welke het 
tegen eiser als bewezen aanziet niet naar 
de eis van de wet omschrijft, en evenmin 
de afwezigheid van een aan de getroffene 
toe te rekenen font aantoont (schending 
van de in het middel aangednide bepalin
gen, behalve artikel 97 ·van de Grondwet), 
in elk geval niet naar behoren met rede
nen omkleed is en, bovendien, geen pas
send antwoord geeft op voormelde con
clnsie van eiser (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 48-2, 4°, van 
het wegverkeersreglement bepaalt dat de 
voetgangers, wanneer zij de rijbaim vol
gen, zo dicht mogelijk bij de rand van 
de rijbaan moeten lopen, terwijl artil;;el14 
van hetzelfde reglement bepaalt : « Bij 
het voorbijrijden van een hindernis waar 
de voetgangers omheen moeten gaan door 
op de rijbaan te komen, moeten de be
stnurders langs die hindernis een vrije 
rnimte van ten minste een meter laten. 
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Kan dit voorschrift niet nageleefd worden 
en loopt een voetganger ter hoogte van 
de hindernis, dan 1nag de bestuurder 
aan die hindernis slechts met een sneHteid 
van 5 kilometer per uur rijden "; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben ovcrwogen dat," gezien de belmn
mering van het voetpad en de hindernis 
op de baan, het ongeval vooral client 
beoordeeld te worden in het licht van de 
voorschriften van artikel 14 van de Weg
code ,, en na de bewoordingen van dit 
artikel en namelijk de verplichting voor 
de bestuurder "een vrije ruim.te van ten 
minste een meter langs de hindernis te 
laten "in herinnering te hebben gebracht, 
vaststelt dat " de hindernis niet aileen 
de betonwagen was maar gans het deel 
van de straat door het gespoten water 
besproeid " en besluit dat dienvolgens 
" aan de voetganger geenszins n1ag ver
weten worden zich te ver van de hinder
nis te hebben verwijderd, terwijl integen
deel de autovoerder de verplichting had 
nog meer links uit te wijken ofwel zijn 
snelheid tot 5 kilometer per uur te ver
minderen om alle gevaar voor aanrijding 
te vcrmijden "; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
enerzijds ondubbelzinnig vaststelt dat de 
voetganger zo dicht mogelijk bij de rand 
van de rijbaan heeft gelopen en zich niet 
n1.eer dan een meter van de door het 
arrest omschreven hindernis heeft ver
wijderd, aldus de hen1. door de voormelde 
artikelen 14 en 48-2, 4o, opgelegde ver
plichting nalevend, en anderzijds nood
zakelijk ald.us vaststelt dat eiser integen
deel is te kort gekomen aan de hem door 
voormeld artikel 14 opgelegdc verplich
ting langs de hindernis eon vrije ruimte 
van ten minste een meter te laten of, 
indien dit voorschrift niet kon worden 
nageleefd, aan die hindernis slechts met 
een snelheid van 5 kilometer per mu· 
te rijden; 

Overwegende dat bet arrest door voor
melde beschouVIringen de in het midd.el 
aangehaald.e conclusie van eiscr passend 
beantwoordt, en de in het middel aan
geduide wetsbepalingen niet schendt ; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenmnen ; 

. Over hot tweede midd.el, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1315, 1349, 
1353 van het Hmgerlijk; Wetboek, en 97 
van de Grondwet, 

dom·dat het bestreden arrest, om eiser 
voor het litigieuze ongeval aansprakelijk 
te verklaren, erop wijst " dat de auto
voerder in ieder geval zijn snelheid niet 
heeft aangepast aan de plaatsgesteldheid 

en het zicht, des te meer daar het verkeer 
op de Maria Theresialei, gelegen in het 
centrum van de stad, op rniddaguren, 
bijzonder druk was », 

tenuijl de rechter, wat betreft de drukte 
van het verkeer op de plaats en het ogen
blik van hot ongeval, steunt op een feite
lijke constatering welke behoort tot zijn 
persoonlijke kennis, verluegen buiten het 
geding, wat geen wettelijk bewijs ople
vert (schending van de artikelen 1314, 
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet
bock), en, in elk geval, het arrest in het 
onzekere laat of deze feitelijke constate
ring berust op een wettelijk bewijs dan 
wcl op de persoonlijke kennis welke de 
rechter buiten het geding heeft verkregen 
(schending van a;rtikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
" dat de overdreven snelheid door eiser 
ontwikkeld tevens bevestigd wordt door 
het feit dat getuige Verbiest hem heeft 
horen remmen, hetgeen onmogelijk ware 
geweest zo de bestuurder zeer langzaam 
had gereden, en tevens door de aard van 
de ]{,wetsuren van het slachtoffer die van 
de hevigheid van de botsing getuigen " ; 

Overwegende dat het besluit van de 
rechter, luidens hetwelk de door eiser 
ontwikkelde snell1eid overdreven was, 
door die vaststeHingen gerechtvaardigcl 
is; 

Overwegende dat het middel derhalve 
opkomt tegen eon overtollige reden van 
het arrest en dienvolgens niet ontvanke
lijk is; 

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

24 november 1967. - 1e kamer. 
Voo1·zitteT, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V 61'slaggeve1·, 
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - PleiteTs, HH. Fally en De 
Bruyn. 

1 e KAMER. - 24 november 1967. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN.- VORDERING TOT ECHTSCHEI
DING.- EISENDE PARTIJ DIE, IN CON
CLUSIE, AAN DE VERWERENDE PARTIJ" 
EEN FEIT TEN LASTE LEGT. - CoN
CLUSIE WELKE DIT FElT NIET ALS 
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GROND TOT ECRTSCHEIDING INROEPT. 
-- RECHTER NIET ERTOE GEHOUDEN 
DEZE TELASTLEGGING TE ONDERZOE

KEN. 

2° BE\VTJS. -- VER'l'IOEDENS. --BUR
GERLIJKE ZAKEN. -- ARTIKELEN 1315 
EN 1316 VAN RET BURGERLIJK WET
BOER.-- BEPALINGEN DIE DE BEWIJS
LEVERING DOOR VERMOEDENS VAN EEN 
JVIATERIEEL FElT NIET VERBIEDEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. -- BuRGERLIJKE 
ZAKEN. -- RECHTER DIE AAN BE
PAALDE GETUIGENISSEN MEER GELOOF 
HECHT DAN AAN ANDERE. -- GEEN 
CONCLUSIE OP DAT PUNT. -- RECHTER 
NIET ERTOE GEHOUDEN ZIJN BEOORDE
J"ING MET REDENEN TE OMKLEDEN. 

I 0 JiV annee1· eise1· tot echtscheiding in con
cl~tsie een jeit aan de venve1'ende pa1·tij 
ten laste legt, doch dit feit niet als een 
g1'oncl tot echtscheiding in1'oept, is de 
1'echte1· niet eTtoe gehouclen deze telast
legging te ondeTzoeken. 

2° De artikelen 131[) en 1316 van het Bur
ge1'lijk Wetboelc ve1·bieclen niet het be
staan van een mate1·ieel feit door veT
moeclens te be~m:jzen (1). 

3° Als m· op dat punt geen concl1tsie 'is 
genomen, is de 1'echte1· niet e1·toe gehouclen 
de 1'eclen op te geven waa1·om hij oonleelt 
dctt cle vedclm·ingen van bepaalcle getui
gen mee1· overtuigencl of mee1• afcloend 
z~jn dan die van ancle1·e getuigen (2). 
(Grondwet, art. 97.) 

(c ... , T. G ... ) 

ARREST. 

HET HOF; -- Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 april 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schendirtg van artikel 97 van de Grand
wet, 

doonlat het bestreden arrest de vorde
ring van eiser tot echtscheiding afwijst 
zonder zijn conclusie te beantwoorden, 
in zoverre zij als grond tot echtscheiding 

(1) Raadpl. DE PAGE, d. III, nrs 710 en 
713, Iitt. 0; DALLOZ, Rep. de d1•oit civil, 
V 0 P1·etwe, nrs 1289 en 1290; cass. fr., 18 juli 
1905 (Dctll. Per., 1907, I, 111) en de noten 1 
en 2. 

het feit inriep dat « het bewezen voor
komt dat verweerster het niet alleen bij 
beledigende woorden hield doch tot feite
lijkheden overging », en dat, volgens een 
proces-verbaal, zij « haar 1nan een slag 
gaf met de blote vuist op zijn rug ter 
hoogte van het schouderblad », 

tenvijl, ee1·ste oncle1·cleel, om regelmatig 
gemotiveerd te zijn, de rechterlijke be
slissingen al de door de partijen in regel
matig neergelegde conclusie ingeroepen 
middelen en excepties moeten beant
woorden; 

tweede onclenleel, althans uit de mo
tivering van het arrest niet kan opge
maakt worden of de rechter het feit van 
<< de slag met blote vuist " niet in over
weging heeft willen nemen om de reden 
dat het niet « tot staving van de vorde
ring » geformuleerd werd, doch voor het 
eerst in conclusie voor het hof van beroep 
ingeroepen werd, en evenmin of de rech
ter het bedoeld feit ofwel als niet bewezen 
ofwel als uitgelokt ofwel als geen zware 
belediging beschouwd heeft, zodat die 
dubbelzinnigheid en onduidelijk;heid het 
Hof in de onmogelijkheid stellen zijn 
controle uit te oefenen over de wettelijk
heid van de bestreden beslissing en met 
het gebrek; aan de door artikel 97 van 
de Grondwet vereiste redenen gelijk
staan : 

Overwegende dat uit de aan het Hof 
regelmatig overgelegde stukken blijkt dat 
het in het middel bedoelde feit vom' de 
eerste maal voor het hof van beroep inge
roepen werd, en dan nog op incidentele 
wijze, en dat uit geen enk;ele melding 
van de conclusie van eiser blijkt dat hij 
dit feit als een grond tot echtscheiding 
voorgesteld heeft ; 

Dat de rechter derhalve niet verplicht 
was op die passus van de conclusie te 
antwoorden ; 

Dat het m.iddel niet kan aangenom.en 
worden; 

Over het tweede middel, .afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en uit de m.isk;enning 
van de bewijskracht van de conclusie 
van eiser voor het hof van beroep, 

do01·dat het bestreden arrest beslist da t 

(2) Oass., 31 maart 1949 (Bull. en PAsiC., 
1949, I, 257); DE PAGE, d. III, nr 708, Iitt. G. 
In strafzaken geldt net hetzelfde; cass., 
20 juni 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 1341) 
en noot 2. 



-428-

het door eis.er. tot. staving van zijn eis 
tot echtsche1dmg mgeroepen feit 3 na
m~lijk; dat verweerster haar geld 'ver
sprlde aan weelderige toiletten, niet be
wezen is, om de redenen dat verweerster 
beweerde, zonder dienaangaande te wor
den tegengesproken, dat zij haar klederen 
zelf vervaardigde en dat " tronwens het 
haar niet ten kwade kan gednid worden 
dat zij er op gesteld was om als bediende 
steeds net en opgeschikt voor te komen ll, 

te?·wijl, ee?'ste ondenleel, eiser in zijn 
tweede conclusie betoogde dat, zo gei:'nti
meerde (thans verweerster) hem niet eens 
het bedrag van haar wedde bekend wilde 
maken, hot evident is dat hot was om 
zich hiermede de toiletten en modegrillen 
a~n te schaffen die ze wenste, en men 
zwh afvraagt waa.r ze de tijd vandaan 
zon gehaald hebben om zelf al die klede
ren te maken, hetgeerr ze tevergeefs wil 
doen aannemen, zodat die conclnsie de 
bewering van verweerster nopens het 
« zelf vervaardigen van haar klederen )) 
nitdrnkkelijk tegensprak en het arrest 
de bewijskracht van vermelde conclnsie 
miskend heeft ; 

t~~eede ondenleel, de rechter, door to 
beslrssen dat verweerster het recht had 
om « steeds net en opgeschikt voor te 
komen ll, de conclnsie van eiser niet be
antwoordt in zoverre zij staande hield 
dat ver;veers~er haar geld verspilde aan 
weeldenge tmletten, zodat het arrest arti
kel 97 ;an de Grondwet schendt : 

Overwegende, enerzijds, dat door erop 
te wijzen « dat het niet bewezen werd 
dat verweerster haar geld verspilde aan 
weelderige toiletten " en " het haar niet 
ten kwade kan gednid worden dat zij 
erop gesteld was om als bediende steeds 
net en opgeschikt voor te komen ll, het 
a.rrest, in strijd met wat door het tweede 
onderdeel van het middel wordt beweerd, 
de reden aandnidt waarom de door eiser 
tegen verweerster aangevoerde grief van 
grond · ontbloot is; 

Overwegende, anderzijds, dat, inge
volge het verwerpen van het tweede on
derdeel, het eerste enkel tegen een over
tollige reden van het arrest gericht is ; 

Dat het middel, derhalve, wat het 
tweede. onderdeel betreft, feitelijke grand
slag mrst en, wat het eerste betreft, niet 
ontvankelijk is ; 

Over het derde middel, afgeleid nit 
de schending van artil;;el97 van de Grand
wet, 

rloO?·dat het bestreden arrest de vorde
ring van eiser ongegrond en de tegeneis 

van verweerster gegrond verldaart, op 
grond van de verklaringen afgelegd door 
de getnige V ... , 

tenvijl eiser in zijn conclnsie staande 
~ehouden h.~d dat deze getuige " volledig 
In tegenstnJd was met verweerster)) en 
dat « de partijdigheid van die tante-ge
tnige dus bewezen was ll, nit de motive
ring van het arrest niet kan opgemaakt 
worden of de rechter heeft willen beslissen 
dat het niet jnist was dat bedoelde ge
tnige pnrtijdig was, dan wei dat, ondanks 
haar partijdigheid, geloof moest gehecht 
worden aan haar verklaringen, zodat het 
arrest onvoldoende of n1.instens dnbbel
zinnig gemotiveerd is en het Hof in de 
onmogelijkheid stelt zijn controle uit te 
oefenen over de wettelijkheid van het 
beschikkend gedeelte : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
betreffende de tegeneis van verweerster 
de oprechtheid in twijfel getrokken had 
van de getnige V ... , een tante van ver
weerster, op grond van haar ontkennend 
antwoord betreffende het feit 7 van het 
rechtstreeks getuigenverhoor, met be
trekking tot een pogi11g van verweerster 
om de lmismenbelen bniten de aanwezig
heid va11 eiser op te laden; 

Overwegende dat het arrest daarom
trent erop wijst dat verweerster op 26 de
cember 1960 twee verhuiswagens had 
besteld om haar huismenbelen buiten 
de aanwezigheid van eiser op te laden, 
doch dat, dank zij de tnssenkomst van 
de politie, zij in haar opzet niet slaagde ; 
dat het arrest er echter aan toevoegt dat 
die handing van verweerstcr " recht
streeks nitgelokt werd door de fontieve 
gedraging van appelJa11t (thans eiser) ll 

en geen « zware belediging als grond van 
echtscheiding nitmaakte )) ; 

Overwegende dat de rechter, bij de 
beoordeling van dat feit, van de verkla
ring van de getnige V.,, geen gewag 
maakt; 

Overwegende dat hij, bij de beoorde
ling van andere feite11 met betrekking 
tot de tege11eis van verweerster, verklaart 
dat door de eleme11ten die het arrest aan
haalt wordt aangetoond dat appellant 
zijn vronw verstootte, « wat kracht bijzet 
aan de verklaring van V ... )); 

Overwegende dat het arrest aldus im
pliciet aanneemt dat V ... , wat die feiten 
betreft, een verklaring had afg;elegd welke 
door andere elementen van de zaak be
vestigd en dienvolgens betrouwbaar was ; 

Overwegende dat het middel, derhalve, 
feitelijke grondslag mist, zowel wat de 
hoofdeis als wat de tege11eis betreft ; 

Over het vierde middel, afgeleid nit 
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de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, I3I5, I3I6 van het Burgerlijk 
Wetboek, en van de rechten van de ver
dediging, 

doo1·dat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat, volgens de getui
genis van getuige G ... , verweerster ver
klaard had « dat zij geen kinderen wilde 
van haar man,, beslist dat deze ver
ldaring geen zware belediging was die 
de vordering van eiser tot echtscheiding 
h;on rechtvaardigen, om de reden dat 
deze verklaring « in verband diende ge
bracht met de bijzondere gedraging van 
eiser, die, wat het samenleven der echt
genoten betreft, als weinig stichtend voor
komt ,, dat ten deze uit een door de 
politie ingesteld bescheiden onderzoek 
blijkt dat eiser '' aangeschreven st!!at als 
hebbende rare handelingen ,, en dat uit 
een proces-verbaal van de politie van 
29 oktober I96I tevens blijkt « dat de 
ten laste van eiser aangeklaagde feiten 
op een sexuele afwijking duiden ,, 

te?'w#l een « bescheiden , onderzoek 
door fle politie over feiten die door het 
arrest niet eens gepreciseerd werden, uiet 
kon ingeroepen worden door de rechter 
zonder de rechten van verdediging van 
eiser te schenden en de rechter, om« rare 
handelingen " of « een sexuele afwijking , 
in hoofde van eiser bewezen te verklaren 
en rlaaruit af te leiden dat de niet be
twiste verklaring van verweerster, dat 
zij geen kinderen wilde van haar man, 
geen zware belediging uitmaakte, enkel 
kon steunen op de door artikel I3I6, 
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde 
bewijsmiddelen, doch niet op een door 
de politie niet op tegenspraak ingestelde 
« bescheiden onderzoek ,, zodat de be
slissing niet gemotiveerd is naar luid van 
artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende, enerzijds, dat eiser niet 
aanvoert dat hij tijdens de debatten 
voor het hof van beroep geen kennis had 
van het onderzoek van de politie waarvan 
het arrest gewag maakt ; 

Overwegende, anderzijds, dat de arti
kelen I3I5 en I3I6 van het Burgerlijh; 
Wetboek niet uitsluiten dat het bestaan 
van een materieel feit door vermoedens 
zou worden bewezen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden arrest de tegeneis 
van verweerster tot echtscheiding ge-

grond verklaart, zonder de conclusie van 
eiser te beantwoorden, waar hij staande 
hield dat alle getuigen van het tegen
verhoor op tegeneis, « die appellant (thans 
eiser) van jongsaf kennen en hem als 
gebuur dagelijks zagen en met hem con
tact hadden, duidelijk verh;laren dat hij 
gunstig aangeschreven staat en dat bijna 
al de geburen kunnen getuigen dat 
appellant een voorbeeldig man is,,~ 

te1·wijl al de middelen en excepties door 
de partijen in regelmatig neergelegde con
clusies ingeroepen moeten beantwoord 
worden : 

Overwegende dat de rechter er niet 
toe gehouden is, bij gebreh; aan conclusie 
op dit punt, de reden op te geven waarom 
hij oordeelt dat de verklaringen van ze
kere getuigen meer overtuigend of meer 
afdoende zijn dan die van andere getui
gen; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

24 november 1967. - Ie kamer. 
Voo1·zitter, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - VeTslaggever, 
H. Neven. - Gelijkluidenrle conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal.- Pleiters, HH. Struye en Van 
Leynseele. 

I e KAMER. - 24 november 1967. 

I 0 BE"WIJS. - SCHRIFTELIJK BEWIJS. -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -BUR· 
GERLIJKE ZAKEN. - 0VEREENKOMST. 
- UITLEGGING VAN EEN BEDING DOOR 
DE RECHTER IN HET LICHT VAN HET 
GEHEEL VAN DE TERThiEN ERVAN. -
MET DIE TERTh1EN VERENIGBARE UI~
LEGGI.NG. - GEEN MISKEN"fiNG VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DE OVEREEN· 
KOMST. 

2o OASSATIEMIDDELEN.- NIEuwE 
MIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.
VERWEERDER IN CASSATIE DIE VOOR 
DE RECH'l'ER CONCLUDEERT TOT HET 
TOEKENNEN VAN VERGOEDENDE INTE· 
RESTEN. - 00NCLUSIE INGEWILLIGD. 
- EISER DIE VOOR HET EERST VOOR 
HET HoF BETOOGT DAT DEZE INTERES· 
TEN NIET MOCHTEN WORDEN TOEGE· 
KEND.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

I o De bewijskmcht van een berling van 
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een ove1·eenkomst worclt niet miskend 
doo1' de 1'echter die het ttitlegt in het licht 
van het geheel van de te1•men ervan en 
op een met die tm·men ve1·enigba1·e 
wijze (1). (Burg. Wetb., art. 1161, 1319, 
1320 en 1322.) 

2° De eiser in cassatie is niet ontvankelijk 
om voo1• het ee1•st voo1· het Hof te betogen 
dat ~l~ rechte1· onwetteUjk aan de tegen
part~1 de ve1·goedende interesten lweft 
toegekend welke deze vonlenle, omdat 
volgens eism· de ve1·schtdcl1:gde intm·esten 
verzuimsinteresten zijn. 

(MAO LEOD, T. STAD ANTWERPEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 jtmi 1965 door het Hofvan 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste en het tweede middel, 
afgeleid, het ee1·ste, nit de schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

dom·dat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat de verweerster 
zich beroept op artikel 3 van haar ver
ordening op de sleepdienst, hetwelk uit
drukkelijk in de sleepovereenkomst, wet 
van de partijen, werd overgenomen en 
waarbij hoofdzakelijk bedongen wordt 
dat cc hij die gebruik maakt van een sie
per, de stad schadeloos houdt voor al 
de tijdens de uitvoer:ing van het sleep
contract aangcrichte schade aan perso
nen, aan sleepboten ... en aan aile der
den ll, eiser veroordeelt tot betaling aan 
verweerster van 409.179 frank, te ver
meerderen met de vergoedende interest 
tot uitvoering van de bepalingen val{ 
voormeld artil'l;el 3 van de verordening 
op de sleepdienst, 

zond~1· te antwoo1·den op het middel, 
door e1ser aangevoerd in zijn voor het 
hof van beroep regelmatig genomen con
clusie, luidens hetwelk hij betoogde dat 
cc de sleepvoorwaarden de schade aan
gericht aan personen, schepen, instal
laties of aan aile derden ten laste leggen 
van het gesleepte schip, indien zij toe 
te schrijven is hetzij aan de defecten 
van de slepers, hetzij aan de fouten van 
hun bemanning of van stadsagenten, en 

(1) Cass., 8 september 1966 (A1-r. cass., 
1967, biz. 29); 16 november 1967, supra, 
biz. 386. 

dat, zoals de eerste rechter oordeelkun
dig heeft beslist, de sleepvoorwaarden 
geenszins ten laste van het gesleepte schip 
leggen schade ontstaan buiten elke fout 
van de sieper en de gesleepte en buiten 
elk defect, namelijk schade te wijten 
aan een onbekende oorzaak, aan over
macht of aan de fout of de onvoorzich
tigheid van het slachtoffer zelf l> ; 

het tweede, uit de schending van de 
artilmlen 97 van de Grondwet, 1162, 
1163, 1319 en 1322 van het Burgerlijh; 
Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat verweerster zich 
beroept op artikel 3 van haar verordening 
op de sleepdienst, hetwelk uitdrukkelijk 
in de sleepovereenkomst, wet van de 
partijen, werd overgenomen en waarbij 
hoofdzakelijk bedongen wordt dat cc hij 
die gebruik maakt van een sieper, de stad 
schadeloos houdt voor al de tijdens de 
uitvoering van het sleepcontract aan
gerichte schade aan personen, aan sleep
boten .. . en aan aile derden l>, beslist dat 
cc de uitdrukking cc de stad schadeloos 
» houden voor schade aan derden » en nog 
wel voor al de schade welke aan die der
den zou aangericht worden tijdens het 
uitvoeren van bepaalde daden,. naar de 
letter een juridische ongerijmdheid in
houdt, die, krachtens de artikelen 1156 
en volgende van het Burgerlijk Wetboek, 
noopt tot interpretatie ten laste van de 
partij die stipuleerde ; ... dat om bewuste 
clausule op te vatten in een betekenis 
die enige uitwerking kan hebben, wel 
client besloten te worden dat het gemeen
schappelijk inzicht der contracterende 
partijen moet geweest zijn de storende 
algemeenheid der aangewende bewoor
dingen door een dubbele stilzwijgende 
nuancering te verzachten, namelijk dat, 
om de gebruiker conventioneel tot indem
nisatie van de stad te verbinden, deze 
laatste zelf, en niet enkel een onbepaalde 
derde, hetzij rechtstreeks, hetzij door een 
uitgeoefend verhaal, een patrimoniaal 
nadeel moet ondervinden, en zulks niet 
enkel cc tijdens », doch cc ingevolge l> de 
uitvoering van het sleepcontract ; ... dat 
een gewone simultane!teit tussen con
tractuitvoering en stadsnadeel niet kan 
volstaan, doch tussen beiden een verband 
van feitelijke noodzakelijkheid moet be
wezen worden ; ... dat de lijfrente en de 
begrafeniskosten door de stad uitgekeerd 
werden ten titel van forfaitaire vergoe
dingen voor arbeidsongeval, dit is een ge
beurtenis welke, volgens de bewoordingen 
van artikel 1 der wet van 24 december 
1903, overkwam cc in de loop en ten ge-



-431-

"volge van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst " onder welke machinist 
DeBruyn zijn diensten presteerde ; ... dat 
?.eze ?edrijvigheid zich nu precies in feite 
Identificeerde met een medewerking aan 
het slepen van de " President Brand ,, 
zodat het bij artikel 3 der sleepvoorwaar
den vereist verband daardoor verwezen
lijkt werd, althans ten opzichte van voor
melde betalingen ,, en bijgevolg eiser 
veroordeelt tot betaling aan verweerster 
van 409.179 frank, te vermeerderen met 
de vergoedende interest, 

te1·w~jl artikel.3 van de verordening op 
de sleepdienst, hetwelk in het beroepen 
vonms wordt aangehaald, luidt : '' Hij 
die gebruik Inaah;t van een sieper, hondt 
de stad schadeloos voor al de tijdens de 
n_itvoering van het sleepcontract aange
nchte schade aan personen, aan sleep
boten, aan het gesleepte schip of aan 
andere schepen, aan de scheepvaartin
stellingen en aan aile derden, zelfs als ze 
toe te schrijven is aan zichtbare of aan 
verborgen gebreken van de slepers of 
aan de schnld van hem bemanning of van 
welke andere agent of aangestelde ook 
van de stad, de schade moge al dan niet 
veroorzaakt zijn door de sieper of de 
gesleepte boten ; als ze toegebracht werd 
aan de haveninstellingen, hetzij door de 
sleepboot, hetzij door de sleep, moet deze 
laatste de terngbetaling er·van doen aan 
d: stad ,, zodat, zoa.ls het beroepen von
ms ~erecht heeft b~slist, " dit ontlastings
bedmg, alhoewel m zeer nLinle bewoor
dingen opgesteld, t.och slechts tot doel 
heeft de gesleepte aansprakelijk te stellen 
voor al de gevolgen van zijn bewezen of 
vermoede font, alsook voor de bewezen 
of vermoede font van de stad zelf of haar 
aangestelden, tijdens het uitvoeren van 
het sleepcontract ; dat het heeling aan 
de stad geen verl:taal toekent voor schade 
die aan overmacht is te wijten of wan
neer, zoals ter zake, de oorzaak onbekend 
is gebleven >>; zodat de nitlegging, door 
het bestreden arrest van voormeld arti
kel 3 gegeven, onverenigbaar is met de 
termen van dit artikel en de bewijskracht 
van de tussen partijen aangegane over
eenkomst miskent : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na te hebben vastgesteld dat het k,wes
tieuze artikel 3 van de verordening van 
verweerster op de sleepdienst, hetwelk 
in de tussen partijen gesloten sleepover
eenkomst werd opgenomen, moet worden 
gei'nterpreteerd « ten laste van de partij 
die stipuleerde ,, beslist dat de bedoeling 
van de contracterende partijen moet zijn 
geweest aan de algemeenheid van de ter-

men « de stad schadeloos houden voor 
al de tijdens de uitvoering van het sleep
contract aangerichte schade . . . aan der
den >> een dubbele beperking aan te bren
gen, namelijk dat, opdat de gebruiker 
van de sleepdienst contractueel zou ge
houden zijn de stad te vergoeden, I o de 
stad zelf, hetzij rechtstreeks hetzij door 
een tegen haar nitgeoefend verhaal een 
patrimoniaal nadeel moet ondervii~den, 
2° en zulks niet enkel "tijdens" 1naar 
« ingevolge ." ~e c:itv.oering van het sleep
contract, dit IS, mdwn tussen de nitvoe
ring van het contract en het nadeel dat 
de stad ondergaat « een hand van feite
lijke noodzakelijkheid bewezen is " ; 
Overweg~nde dat het arrest, door de 

algemeenhGid te onderstrepen van de 
t~rme.n waarin de verplichting tot vergoe
dmg IS gesteld, door te beschouwen dat 
die alg~meen gestelde verplichting tot 
vergoedmg moet worden ge'interpreteerd 
« ten laste van de partij die stipuleerde ,, 
en door, bij die interpretatie, die alge
mene verplichting enkel van twee be
paalde voorwaarden afhankelijk te stol
len, impliciet doch duidelijk de derde 
voorwaarde welk,e eiser in conclusie had 
aangevoerd, namelijk dat de schade moet 
toe te schrijven zijn aan een defect van 
de sleepboten of aan een font van hun 
bemanning of van de aangestelden van 
de stad van de hand wijst ; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
in het eerste middel aangehaalde con
clusie van eiser passend beantwoordt ; 

Overwegende dat het ook van voor
meld artikel 3 een interpretatie geeft 
welke met de in het tweede middel aan
gehaalde volledige termen ervan niet 
onverenighaar is ; 

Overwegende immers dat deze tel'lnen, 
en namelijk de woorden " zelfs als de 
schade toe te schrijven is aan de schnld 
van de bemanning van de sleepboten of 
van welke andere agent. of aangestelde 
ook van de stad ,, niet beletten het be
ding ~ldus te interpreteren dat hij die 
gehrmk maakt van de sleepdienst van 
verweerster deze laatste zal moeten ver
goeden ook wanneer de schade niet het 
gevolg is van een bewezen of vermoede 
schuld van de gesleepte, de stad Antwer
pen of haar aangestelden ; 

Overwegende dat heide middelen feite
lijke grondslag rnissen ; 

Over het derde lTiiddel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen ll46, ll47 
en ll53 van het Burgerlijk Wethoek, 

dom·dat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat " ter zak,e geen 
elementen van delictuele, noch van quasi-
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delictuele aansprakelijkheid bestaan "• 
eiser veroordeelt tot betaling aan ver; 
weerster van 409.179 frank, te Vermeer
deren met de vergoedende interesten 
vanaf de datums van de betalingen (voor 
de 2.600 frank echter vanaf 21 mei 1960, 
dattm1. van het ongeval) tot 8 september 
1961, datum van de inleidende dagvaar
ding, 

teTwijl, nu het de nakoming van een 
contractuele verbintenis gold, de interes
ten aileen verwijlsinteresten konden ?:ijn, 
en verwijlsinteresten aileen met ingang 
van de ingebrekest.elling verschuldigd 
zijn : 

Overwegende dat de conclusie van ver
weerster, in zover zij, naast veroordeling 
tot betaling van de gevorderde som, ook 
veroordeling vroeg tot betaling « van de 
vergoedende interesten sedert 21 mei 
1960, en van de gerechtelijke interesten "• 
door eiser voor de rechter in hager beroep 
niet werd betwist ; 

Dat het middel waarbij eiser het ver
schuldigd zijn van vergoedende interesten 
voor het eerst voor het Hof betwist, 
nieuw en dienvolgens niet ontvankelijk 
is; 

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

24 november 1967. - 1e kamer. 
Vom·zitter·, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - V er'Slag geveT, 
H. de Vreese.---::- Gel~jkluidende con,.lusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleiten, HH. Ansiaux en 
VanRyn. 

2e KAMER. - 27 november 1967, 

1° CASSATIE. - BEVOEC+DHEID. -
STRAFZAKEN. - AANC+IFTE VAN MIS
DADEN GEPLEEC+D IN DE UITOEFENil'IC+ 
VAN HUN AMBT DOOR LEDEN VAN 
RECHTBANKEN VAN EERS'L'E AAl'ILEC+ 
OF RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL 
OF DOOR DEZE « VOLLEDIC+E ll RECHT-

(1) Cass., 26 maart 1962 (Bttll. en PAsrc., 
1962, I, 830). 

(2) Cass., 9 mei 1939 (Bttll. en PAsrc., 1939, 
I, 237) en 26 maart 1962 (ibid., 1962, I, 830). 

BANKEN. - lNOIDENTELE AANC+IFTE 
IN EEN VOORZIENING. - BEC+RIP. 

2° CASSATIE. - REOHTSPLEGil'IG. -
STRAFZAKEN. - AANe+IFTE VAN MIS
DADEN C+EPLEEC+D IN DE UITOEFENING 
VAN HUN AMBT DOOR LEDEN VAN 
RECHTBANKEN VAN EERSTE AAJ'<LEG 
OF REOHTBANKEN VAN KOOPHANDEL 
OF DOOR DEZE << VOLLEDIGE ll REOHT
BANKEN. - ARREST DAT BESLIST DAT 
DE AANGIFTE NIET ONTVANKELIJK IS 
OMDAT ZIJ NIET INOIDENTEEL IS AAN 
EEN OASSATIEVOORZIENING. - ARREST 
DAT BESLIST DAT \VEGENS GEMIS AAN 
AANWIJZING VAN MISDRIJF DE AAN

,GIFTE NIET DIENT TE WORDEN AAN
GENOMEN. -ARREST IN RAADKAMER 
GE\VEZEN. 

3° VERHAAL OP DE RECHTER. -
VERZOEKSOHRIFT. - NOODZAKELIJK
HEID VAN HET OPTREDEN VAN EEN 
ADVOOAAT BIJ HET HoF VAN OASSATIE. 

4o VERHAAL OP DE RECHTER. -
VERWERPING VAN HET VERZOEK
SCHRIFT. - GELDBOETE. 

1° Indien het Hof kennis mag nemen van 
de Techtstr·eekse aangifte van misdaden 
die zouden gepleegd zijn in cle ~titoefening 
van h~tn ambt dooT mag1:straten van 
r·echtbanken van eeTste aanleg of 1'echt
banken van koophandel, of door deze 
volledige Techtbanken, is het op voor·
waar·de dat deze aangifte incidenteel is 
in een zaak die voor het Hof van cassatie 
aanhangig is, dit wil zeggen dat ze een 
invloed lean uitoefenen op de beslissing 
die moet wor·den gewezen op de aanhan
gige zaak (I). (Wetb. van strafv., 
art. 485, 486 en 493.) 

2° liV m·dt in de 1'aadlcame1' gewezen het 
ar'Test van het Hof dat besli8t dat de 
aangifte bij het Hof van misdaden ge
pleegd door· magistr·aten van 1'echtbanken 
van eer·ste aanleg of van koophandel of 
door· deze volledige r·echtbanlcen, eens
deels, niet inoidenteel is in een zaalc 
die vooT het Hof aanhangig is en dien
tengevolge niet ontvanlcelijlc is en, ander·
deels, in zover· zij inoidenteel zou kunnen 
zijn in een ander·e vooT het Hof aanhan
gige zaak, z~j niet kan worden aange
nomen, bij gebrek aan aanwijzingen van 
misdr·ijf (2). 

3o Nu de aanvmag van ver·haal op de 
Teohter· een bur·ger'lijk geschil is, is zij 
enkel ontvankelijk inclien zij gedaan 
woTdt bij een veTzoelcsoMift, getelcend 
door een advooaat bij het Hof van cas-
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satie (l ). (Besluit van 15 maart 1815, 
art. 3; wet van 4 augustus 1832, 
art. 31 ; wet van 25 februari 1925, 
art. 9.) 

4° vVanneer het verzoeksohrift tot ved~aal 
op de 1'eohte1' verw01•pen w01·dt, wordt de 
eise1· vem01·deeld in een geldboete die 
niet minder kan bedragen dan 300 fr. (2). 
(Wetb. van burg. rechtsv., art. 513.) 

(J.-B., G.-FL. EN G. VAN DEN BRANDEN, 
DE RIDDER EN DE VLOO.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de vordering 
luidende als volgt : 

" De ondergetekende Procureur-gene
raal bij het Hof van cassatie, 

» Gelet op de voorziening op 29 sep
tember 1967 ingesteld door Jan-Baptist 
Van den Branden, bestuurder van ven
nootschap, geboren te Lebbeke op 3 april 
1927, tegen : 1° het arrest gewezen op 
20 september 1967 door de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof van 
beroep te Gent dat het beroep ingesteld 
tegen een beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van eerste aanleg te 
Gent ongegrond verklaart ; 2° het arrest 
gewezen op 29 september 1967 door het 
Hof van beroep te Gent dat een aanvraag 
tot voorlopige invrijheidstelling ver
werpt. 

>> Gelet op de ter griffie van het Hof 
door voornoemde Jan -Baptist Van den 
Branden en door G. A. De Ridder, G.-F. 
Van den Branden, G. Van den Branden 
en Fl. De Vloo regelmatig neergelegde 
memorie waarin feiten, zogezegd bedoeld 
door artikel 485 van het W etboek van 
strafvordering, ten laste worden gelegd 
van magistraten van de Rechtbanken 
van eerste aanleg te Gent en te Dender
monde, de volledige Rechtbanken van 
eerste aanleg te Gent en te Dendermonde, 
de volledige Rechtbanken van koophan
del te Gent en te Dendermonde (3), en 
magistraten van het parket bij de twee 
rechtbanken van eerste aanleg. 

>> Dat deze telastleggingen zouden be
treffen en in verband zouden zijn met : 
I 0 het voorbereidende onderzoek dat te-

(1) en (2) Cass., 26 maart 1962 (Bull. en 
PASIC., 1962, I, 830), 

(3) Er bestaat geen rechtbank van koop
h!J,ndel te Dendermonde. 

gen Jan-Baptist Van den Branden, G.-A. 
De Ridder en G.-F. Van den Branden, 
ingesteld werd betreffende de misdrijven 
waarvoor de eerste twee op 13 september 
1967 door de Correctionele Rechtbanl~ 
te Gent veroordeeld werden en jegens de 
derde een beslissing van opschorting van 
de uitspraak werd gegeven ; 2° het vonnis 
door de Correctionele Rechtbank te Gent 
op 13 september 1967 geveld alsook de 
vonnissen door de Correctionele Recht
bank te Dendermonde gewezen; 3° von
nissen uitgesproken door de Rechtbanken 
van koophandel te Gent en te Dender
monde en de tenuitvoerlegging van von
nissen. 

>> Overwegende dat deze feiten aan het 
Hof rechtstreeks aangegeven worden : 
a) onder vorm van incidentele aangifte 
in de zaak welke ingevolge de voorziening 
bij het Hof aanhangig is ; b) met aanvraag 
van verhaal op de rechter. 

>>I. Wat deals incidenteel bij de voor
ziening voorgedragen aangifte betreft. 

>> Gelet op de artikelen 485, 486, 493 
en 502 van het W etboek van strafvorde
ring. 

>> Overwegende dat de wetgever, door 
het de partij die beweert benadeeld te 
zijn mogelijk te maken aan het Hof van 
cassatie te vragen over een incidentele 
aangifte, in een zaak welke voor het Hof 
aanhangig is, rechtstreeh;s uitspraak te 
doen, gewild heeft dat de aangifte op de 
beslissing of op het resultaat van de zaak 
een juridische invloed kan hebben. 

>>a) Overwegende dat de uitspraak 
over de voorziening in zover zij gericht 
is tegen het arrest door het Hof van 
beroep te Gent, kamer van inbeschuldi
gingstelling, op 20 september 1967 ge
wezen, niet blijkt te kunnen afhangen 
van het gevolg dat aan het onderzoek 
van de aangifte zou worden gegeven. 

>> Overwegende immers dat, aangezien 
de raadkamer van de rechtbank te Gent 
onbevoegd was bij toepassing van arti
kel 7 van de wet van 20 april 1874 om 
kennis te nemen van het verzoekschrift 
tot voorlopige invrijheidstelling, het hof 
van beroep, kamer van inbeschuldiging
stelling, diende te beslissen, zoals het ge
daan heeft. dat het hoger beroep tegen de 
beschikking van de raadkamer die be
doeld verzoekschrift verworpen had niet 
kon ingewilligd worden. 

>> Dat eruit volgt dat de aangifte niet 
als incidenteel kan beschouwd worden 
en dat zij derhalve niet ontvanh;elijk is. 

>> b) Overwegende dat, betreffende de 
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voorziening gericht tegen het arrest op 
29 september 1967 door het Hof van be
roep te Gent gewezen, de feiten en om
standigheden door de eisers aangevoerd 
zo onnauwkeurig zijn dat zij niet van 
die aard zijn dat zij een aanwijzing van 
misdaad of wanbedrijf ten laste van de in 
de aangifte vermelde magistraten en 
rechtbanken bevatten. 

" II. W at de aangifte met aanvraag 
om verhaal op de rechter betreft. 

" Gelet op de artikelen 486 van het 
Wetboek van strafvordering, 505, 509 tot 
513 en 516 van het vVetboek van burger
lijke rechtsvordering en 19, 2°, van de 
wet van 25 maart 1876 op de bevoegd
heid. 

" Overwegende dat, vermits de aan
vraag tot verhaal op de rechter een bur
gerlijk geschil is, krachtens de artilcelen 3 
van het besluit van 15 maart 1815, 31 
van de wet van 4 augustus 1832 en 9 van 
de wet van 25 februari 1925, het optreden 
van een advocaat bij het Hofvan cassatie 
vereist is. 

" Overwegende dat het verzoekschrift 
van de eisers niet door een advocaat bij 
het Hof ondertekend is. 

" Dat het mitsdien niet ontvankelijk is. 

'' Om die redenen en gelet op de arti
kelen 4, 37 en 41 van de wet van 15 juni 
1935, vordert da.t het aan het Hof moge 
behagen, na het verslag van de raadsheer
versla.ggever gehoord te hebben en in 
raadkamer uitspraak doendo, zowel de 
zogezegde incidentele aangifte als de 
aangifte met aanvraag tot verhaal op 
de reohter te verwerpen, de eisers in de 
kosten en, bij toepassing van artikel 513 
van het Wetboek van burgerlijke reohts
pleging, in een geldboete van 300 frank 
te veroordelen. 

" Brussel, 22 november 1967. 
" Voor de prooureur-generaal, 

'' De advooaat-generaal, 
" (get.) F. Dmnon "; 

Gelet op de memorie ter griffie van 
het Hof neergelegd door Jan-Baptist 
Van den Branden, Gabriella De Ridder, 
Gustaaf-Floribert Van den Branden, Gus
taaf Van den Branden en Florina De 
Vloo, de redenen van bovenstaande vor
dering overnemende, gelet op de artike
len 485, 486, 493 en 502 van hot W etboek 

(1) Wanneer een onregelmatigheid in de 
uitleveringsproceclm•e wordt aangevoerd tot 
staving van een cassatieberoep dat gericht 
wordt tegen een beslissing van veroordeling, 

van strafvordering, 505, 509 tot 513 en 
516 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvorderi:ng, 19, 2°, van de wet van 
25 maart 1876, 4, 37 en 41 van de wet 
van 15 juni 1935, in de raadkamer uit
spraak doende, verwerpt zowel de zoge
zegde incidentele aangifte als de aangifte 
1net aanvraag tot verhaal op de rechter ; 
veroordeelt de eisers in de kosten en in 
een geldboete van 300 frank. 

27 november 1967. - 28 kamer. 
V oorzitter, H. van Beil·s, voorzitter. 
Ver·slaggeve1·, H. Naulaerts. - Gel-ijklui
dende concl1tsie, H. Dmnon, advocaat
generaal. 

ze KAJ\'i:ER. - 27 november 1967. 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
AANVRAAG OM VOORLOPIGE INVRIJ
HEIDSTELLING. - BEKLAAGDE VERWE
ZEN NAAR DE OORREOTIONELE RECHT
BANK. - BEVOEGDHEID VAN DEZE 
REOHTBANK. 

2° UITLEVERING.- ONREGELMATIG
HEDEN W AARMEE DE AKTEN VAN EEN 
VREEMDE REGERING OF REOHTSMAOHT 
MET BETREKKING TOT EEN UITLEVE
RING ZOUDEN BEHEPT ZIJN. - BEL
GISOHE REOHTBANKEN NIET BEVOEGD 
OM KENNIS ERVAN TE NEJ\'IEN. 

l 0 Vanaf de beschilcking van venvijzing 
nctar· de cor'?'ectionele Techtbanlc tot het 
vonnis van cleze r·echtbank kan de voo1'
lopige inm·ijheiclstelling clam· cleze Techt
bank wonlen ver·leend op ver·zoeksc.hr·ift. 
(Wet van 20 april 1874, art. 7, gewij
zigd bij de wet van 29 juni 1899, art. l.) 
(Impliciete oplossing.) 

2° De hoven en r·echtbanken, r·echtdoende 
inzake voorlopige hechtenis, zijn niet 
bevoegcl om kenm:s te nemen van de on
r·egelmatigheden waat·mecle de akten van 
een vreemde. r·eget·ing of r·echtsmacht, met 
betrelcking tot een aan de Belgische r·e,ge
r·ing toegestane 1titlevering, zouden be
hept z·~in (1). 

(VAN DEN BRANDEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestroden 

beslist het Hof dat " de aangevoerde grief, al 
was hij gegrond, zonder invloed is op de gel-
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arresten, op 20 en 29 september 1967 
door het Hof van beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 9, 10, 11, 12 van 
de Spaans-Belgische conventie van 17 juni 
1870 en 97 van de Grondwet, 

1° doo1'dat eiser in Spanje aangehouden 
werd en uitgeleverd werd op grond van 
een bevel tot aat1houding uitgaande van 
de onderzoeksrechter te Gent en niet 
uitgevaardigd door de Belgische regering, 
bevel dat overigens de diplomatieke weg 
niet had gevolgd en waarbij de bijko
mende docmnenten niet werden gevoegd ; 

2° dom·dat eiser nooit enige betekening 
van dit bevel heeft ontvangen en slechts 
vier en een halve maand na zijn aanhou
ding voor de provinciale rechtbank te 
Madrid is verschenen, te1'W~jl die verschij
ning binnen de twee maanden diende te 
geschieden ; 

3° cloo1'Clat er geen verzoek tot uitleve
ring door de Belgische regering aan de 
Spaanse overheid gericht in het dossier 
voorhanden is; 

4° en cloonlat het hof van beroep de 
conclusie van eiser dienaangaande onbe
antwoord laat : 

I. In zover het Tniddel gericht is tegen 
het arrest van 20 september 1967 : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser, bij beschikking van de raad
kamer van 28 juni 1967, naar de correc
tionele rechtbank verwezen werd en dat 
hij op 1 september 1967 een verzoek
schrift tot die raadkamer richtte strek
kende tot zijn voorlopige invrijheidstel
ling; 

Overwegende dat de raadkamer, inge
volge artikel 7 van de wet van 20 april 
1874, onbevoegd was om van dit verzoek
schrift kennis te nemen ; 

Overwegende dat aldus de beslissing 
van het arrest waarbij het hoger beroep 
tegen de beschikking van de raadkamer, 
welke dit verzoekschTift afgewezen had, 
verworpen wordt, wettelijk gerechtvaar
digd is; 

digheid van de beslissing van veroordeling >> 

(cass., 16 januari 1967, A1'1·. cass., 1967, 
biz. 595 en noot 1). 

Sommige onregelmatigheden in deze rechts
pleging kunnen nochtans de wettelijkheid 
van de voorlopige hechtenis aantasten ; dit 
is de reden waarom het Hof - zoals dit het 
geval is in het onderhavig arrest - de grie
ven onderzoekt welke dienaangaande zijn 
opgeworpen tot staving van een cassatie-

Dat mitsdien, in zover de grieven van 
eiser betre:ffende de onregelmatigheden 
van de uitleveringsprocedm·e gericht zijn 
tegen het arrest van 20 september 1967, 
zij· geen voorwerp hebben, nu de kamer 
van inbeschuldigingstelling evenals de 
raadkamer onbevoegd was om kennis 
ervan te nen1en ; 

II. In zover het middel gericht is tegen 
het arrest van 29 september 1967 : 

Overwegende, wat de eerste grief be
treft, dat een bevel tot aanhouding niet 
door de Regering maar door de rechter
lijke macht gegeven wordt ; dat de grief, 
in zover daarin beweerd wordt dat be
doeld bevel « de diplomatieke weg niet 
had gevolgd " en dat « de bijkomende 
documenten daarbij niet werden ge
voegd "• onnauwkeurig en derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Overwegende dat de tweede grief onre
gelmatigheden aanklaagt welke door de 
Spaanse regering of de Spaan.se recht
banken begaan zouden zijn ; 

Overwegende dat de Belgische hoven 
en rechtbanken niet bevoegd zijn om de 
mrregelmatigheden na te gaan waarmede 
de akten van een vreemde regering of 
rechtsmacht met betrekking tot een uit
leveringsprocedure behept zouden zijn ; 

Overwegende dat de derde grief niet 
van die aard is dat hij een onwettelijk
heid van het bestreden arrest ten gevolge 
kan hebben; 

Overwegende, wat de vierde grief be
treft, dat het hof van beroep beslist dat 
het niet bevoegd is om de regelmatigheid 
na te gaan van de uitleveringsprocedure 
en om zich over de uitlevering zelf van 
eiser door de Spaanse regering aan de 
Belgische regering uit te spreken ; dat 
het alzo de conclusie van eiser beant
woordt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

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

beroep, gericht tegen een beslissing betref
fende deze· hechtenis. 

Doch het Hof beslist dat de hoven en recht
banken niet bevoegd zijn om de onregelma
tigheden na te gaan waarmede de alden van 
een vreemde regering of rechtsmacht zouden 
behept zijn (raadpl. de hierbovenvermelde 
noot). 
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27 november 1967. - 2e kamor. -
Voo1·zittet·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggevet·, H. Naulaerts. - Gelijklui
dende conclusie, H. Dumon, advocaat
generaal. 

28 RAMER. - 27 november 1967. 

TAAL (GEBRUIK VAN DE FRANSE 
EN NEDERLANDSE). - VooRZIE· 
NING IN OASSATIE, - STRAFZAREN, -
AKTE VAN VOORZIENING OPGESTELD IN 
EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING. - NIETIG· 
REID. 

Is nietig de akte van voo1·ziening opgesteld 
in het F1·ans tegen een in het Nederlands 
gewezen beslissing (I). (Wet van I5 juni 
I935, art. 27 en 40.) 

(DELAERE, T. NATIONALE MAATSOHAPPIJ 
DER BELGISOHE SPOORWEGEN, NATIO
NAAL VERBOND DER RRISTELIJRE MU
TUALITEITEN, NATIONALE UNIE DER 
FEDERATIES VAN BEROEPSMUTUALITEI· 
TEN VAN BELGIE EN FEDERATIE DER 
SOOIALISTISOHE MUTUALITEITEN VAN 
BRABANT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 17 januari I967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing in het Nederlands is gewezen; dat 
?-e alde van voorziening in het Frans 
IS opgesteld ; 

Dat, krachtens de artikelen 27 en 40 
van de wet van I5 juni I935 op het ge
bruik der talen in gerechtszaken, de voor
ziening nietig is ; 

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

27 november I967. - 2e kamer. 
Voorzitte1·, H. van Beh·s, voorzitter. 
Ve1·slaggever, Ridder de Schaetzen. 
Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, ad
vocaat-gen eraal. 

(1) Oass., 21 juni 1965 (Bull. en PAsiC,, 
1965, I, 1152). 

2e RAMER. - 27 november 1967. 

I 0 REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAREN.
BESLISSING VAN VEROORDELING OP DE 
STRAFVORDERING.- AANDUIDING VAN 
EEN WETSBEPALING - AANDUIDING 
WELKE DEZE BEPALINGBEDOELT ZOALS 
ZIJ EVENTUEEL AANGEYULD EN GEWIJ • 
ZIGD WERD. 

2° TAAL (GEBRUIK VAN DE FRANSE 
EN NEDERLANDSE). - STRAFZA· 
KEN. - REOHTSPLEGING VOOR EEN 
OORREOTIONELE RECRTBANK MET RET 
NEDERLANDS ALS VOERTAAL, DIE OP 
VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE IN RET 
FRANS GEVOERD WERD, - DESKUN
DIGENVERSLAGEN OPGESTELD IN RET 
NEDERLANDS.- WETTELIJKREID. 

I 0 vV annee1· de feitem·echter, om een beslis
sing van ve1'0o1'deling op de st1·afv01·de-
1'ing te rnotive1·en, zonde1• voo1'behmcd in 
het vonnis naa1· een wetsbepaling ver
w#st, bedoelt hij noodzakelijk deze bepa
ling zoals zif eventueel we1'd aangem~ld 
of gewijz igd (2). 

2° Hoewel voo1· een correctionele 1'echtbank 
met het N ederlands als voe1·taal de 1'echts
pleging op ve1·zoek van de beklaagde in 
het F1·ans wo1·dt gevoe1'Cl, blijven de des
htndigenve1·slagen, wellce in de loop van 
het vooronderzoek in het N ede1·lancls zijn 
opgestelcl, gelclig; het staat de belclaagde 
vrij om ove1·eenkomstig a1'tilcel 22 van 
cle wet van 15 juni 1935 te vo1·de1·en dat 
aan het dossie1· een Franse ve1•taling 
van cleze st~~klcen toegevoegd wo1'Clt. 

(DELAERE, T. NATIONALE 1\'IAATSORAPPIJ 
VAN BELGISORE SPOORWEGEN, LANDS
BOND VAN DE KRISTELIJKE 1\'[UTUALI· 
TEITEN, LANDSBOND VAN DE FEDERA
TIES VAN BEROEPSMUTUALITEITEN VAN 
BELGIE EN FEDERATIE VAN SOOIALIS· 
TISORE MUTUAI·ITEITEN VAN BRABANT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op I5 februari 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 

(2) Cass., 20 april 1964 (Bull. en PAsiC., 
1964, I, 890). 
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de scbending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat bet bestreden arrest onder de 
toegepaste teksten geen melding maakt 
van artikel 4 van de wet van 4 augustus 
1890 betreffende de vervalsing van levens
middelen die, ter vervanging van de twee 
eerste leden van artikel 5 der wet van 
9 juli 1858, waarbij een nieuwe officiele 
farmacopee ingevoerd wordt, de in het 
onderbavige geval in de telastlegg:in
gen II en III vermelde artil~elen 500 en 
501 van het Strafwetboek toepasselijk 
heeft gemaakt op de vervalsing van 
geneesmiddelen en van geneeskrachtige 
stoffen, en aldus ten aanzien van de 
geneesmiddelen en de geneeskrachtige 
stoffen de in deze artikelen omschreven 
feiten strafbaar heeft gesteld met de 
aldaar bepaalde straffen, zodat het arrest 
niet regelmatig met redenen is omldeed : 

Overwegende dat het arrest, dat zonder 
voorbehoud verwijst naar artikel 5 van 
de wet van 9 juli 1858, noodzakelijk deze 
bepaling samen met de wijzigingen ervan 
bedoelt en niet uitdrukkelijk artikel 4 
van de wet van 4 augustus 1890 moest 
vermelden ; 

Dat het middel faalt naar recbt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schend:ing van artikel 97 van de 
Grondwet, 

dooTdat eiser bij conclusie beweerde 
dat hij « uitdrukkelijk de identiteit be
twistte van de capsules die bij aan Begle
mans of aan Mettens heeft geleverd met 
die welke voor onderzoek aan professor 
Dequecker zijn voorgelegd" en dienten
gevolge de feitenrechter verzocht 
« vast te stellen dat aan de hand van de 
gegevens van bet dossier niet kan worden 
uitgemaakt dat de geneesmiddelen die 
voor onderzoek aan professor Dequecker 
werden voorgelegd, identiek zijn met die 
welke, naar beweerd wordt, door be
klaagde aan Beglemans en aan Mettens 
werden bezorgd JJ, en het bestreden arrest 
dit middel niet beantwoordt : 

Overwegende dat het arrest op pas
sende wijze de in het middel bedoelde 
conclusie beeft beantwoord door erop te 
wijzen « dat eiser in boger beroep (thans 
eiser) ten onrecbte de identiteit betwistte 
van de capsules die hij aan Beglemans 
en aan Mettens heeft bezorgd met die 
welke voor onderzoek aan professor De
quecker zijn voorgelegd; dat de verkla
ringen van de inspecteur der apotbeken 
Janssens, ambtenaar bij bet Ministerie 
van volksgezondheid, betreffende de 

monsters van de twee betwiste prepa
raten volkomen geloofwaardig blijken 
en van die aard zijn dat zij elke twijfel 
omtrent de identiteit van de in beslag 
genomen en onderzocbte produkten weg
nemen ; dat bovendien beide produkten 
een volgnummer 88.635 droegen en dat 
de beklaagde (thans eiser) erkend heeft 
dat dit nummer gemeen was voor ver
schillende door hem uitgevoerde recepten 
van capsules met triamcinolone >> ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 33 en 40, 
lid 1, van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerecbtszaken, 

doonlat, nu het hof van beroep in het 
arrest van 17 januari 1967, na het be
streden vonnis te hebben vernietigd, 
de zaak tot zich heeft getrokken en be
slist heeft dat de deba.tten zouden voort
gezet worden in de Franse taal, het be
streden arrest van 15 februari 1967 tot 
staving van zijn beschik:kend gedeelte 
geen acbt mocht slaan noch op het ver
slag van professor Dequecker noch op 
dat van de deskundige Vercruysse, daar 
zij beide gesteld waren in de Nederlandse 

'taal, die niet de procestaal was, en der
halve nietig waren : 

Overwegende dat de bij het middel 
bedoelde deskundige verslagen in de pro
cestaal opgesteld zijn ; 

Dat de voortzetting van bet geding 
in een andere taal geen nietigheid van de 
voordien regelmatig tot stand gekomen 
akten tot gevolg heeft ; dat het eiser 
vrijstond overeenkbmstig artikel 22 van 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 
der ta1en in gerechtszaken te vorderen dat 
aan het dossier een vertaling zou worden 
toegevoegd van de verslagen opgesteld 
in een taal die hij niet verstond ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende, wat de beslissing op 
de strafvordering betreft, dat de sub
stantiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

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

27 november 1967. - 28 kamer. 
Voo1·zitte1', H. van Be:irs, voorzitter. 
Ve1•slaggeve1·, Ridder de Schaetzen. 
Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, ad
vocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 27 november 1967. 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. - RECHTSVORDERING GE

BRACHT VOOR HET STRAFGERECHT. -
BEVOEGDHEID VAN DEZE RECHTBANK. 
- GRENZEN. 

Is wettelijk ge1·echtvaa1'Cligd de besliMing 
die, om de ontvankel~jkheid van de btw
geTlijke ?'echtsvorde?·ingen tegen een be
klaagde ingesteld voo1· de straj?·echte?' aan 
te nemen, beslist dat de te zijnen laste 
gelegde oveTt?wling niet alleen een in
b?·ettk is op een TeglementaiTe bep?,ling, 
doch tevens de ttiting, in de omstandig
heden waa1·in z~j gepleegd werd, van een 
gekenme?·lcte onvoo?·zichtigheid, zoclat het 
feit, op stmfgebied bet6ugelcl, van die 
aanl was clat het in ondeThavig geval 
nadelige gevolgen ve?'001'Zaakt had die 
zich ItitgestTelct hadden bttiten de perlcen 
waaTin het als stTajbam· feit omschTeven 
wonlt ( 1). 

(CAl\iERMAN, T. VAN DER FLAES, PERSO
NENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « VAVERCO ,, BEL
GISOHE STAAT, DIENST DER SOHEEP

VAART EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
«DE DUINEN ll; VAN DER FLAES EN 
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BE
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « VAVER-
00 ll, T. CAJVIERMAN, BELGISCHE STAAT, 
DIENST DER SOHEEPVAART EN NAAM
LOZE VENNOOTSCHAP «DE DUINEN >>.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, door de Correctionele Rechtbank 
te Turnhout i:n hoger beroep gewezen 
op 13 december 1966 ; 

I. Over de voorziening van Van der 
Flaes : 

In zover die voorzieni:ng gericht is te
gen de beslissing : 

A. over de strafvordering : 
Overwegende dat de substantiele of 

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

(1) Raadpl. cass., 21 december 1964 en 
15 maart 1965 (Bull. en PAsrc., 1965, I, 406 
en 733). 

B. over de burgerlijke vordering van de 
naamloze vennootschap « De Duinen >> : 

Overwegende dat, daar die beslissing 
noch definitief is noch gewezen is over 
een geschil nopens de bevoegdheid, ?-e 
voorziening voorbarig en dienvolgens met 
ontvankelijk is ; 

0. betreffende de andere burgerlijke 
vorderingen : 

Overwegende dat eiser geen middel 
inroept; 

II. Over de voorziening van de perso
nenvennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid « Vaverco >> : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof acht vermag te slaan niet 
blijkt dat eiseres, burgerlijk aansprake
lijke en burgerlijke partij, haar voorzie
ning betekend heeft aan de partijen tegen 
wie zij gericht is ; 

III. Over de voorzieni:ng van Joseph 
Camerman: 

In zover die voorzieni:ng gericht is te
gen de beslissing : 

A. over de strafvordering : 
Overwegende dat de substantiele of op 

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

B. over de bllrgerlijke vordering van de 
naamloze vennootschap « De Duinen >> : 

Overwegende dat eiser verklaart af
stand te doen van zijn voorzieni:ng ; 

0. over de burgerlijke vorderingen van 
de andere verweerders en de burgerlijke 
vorder:ing van eiser : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
di:ng van de artikelen 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878, bevattende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering, 1350, 1351, 1382 tot 1384 van 
het Burgerlijk Wetboek, 17, leden 7, 8 
en 9, van het koninklijk besluit van 
15 oktober 1935 houdende het algemeen 
reglement voor de bevaarbare wegen 
van het Koninkrijk, en 97 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden vonnis, - na in 
feite bewezen te hebben verklaard dat : 
1 o de aanvari:ng, met schade aan beide 
schepen en de brug, zich heeft voorgedaan 
op het Albertkanaal in de vernauwde 
vaargeul van de brug Herentals-Ol~n 
tijdens het kruisen tussen het schrp 
" Fran<;ois " van beklaagde Camerman 
en het schip « Kempenland >> van recht
streeks gedaagde Van der Flaes en eigen-
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dom van de voor hem burgerlijk verant
woordelijke personenvet'nootschap met 
beperkte aansprakelijkheid "Vavarco ,, 
2° de bruggeul reglementair bebakend en 
aangeduid is door seinpalen op een af
stand van 150 meter van de brug in op
en afvvaartse richting, 3° Van der Flaes 
(scl1ip "Kempenland ") voer van Lu.ik 
naar Antwerpen, voorafgegaan op 200m. 
door het schip " Brochet " en gevolgd op 
telkens 50 1neter door vier andere sche
pen, 4° Camerman (schip "Fran<;ois ") 
voer van Antwerpen naar Luik, gevolgd 
door een ander schip, 5° het schip "Bro
chet " de seinpaal bereikte v66r het schip 
« Fran<;ois » en als eerste de bruggeul 
invoer en het schip "Fran<;ois" zonder 
gevaar kruiste, alhoewel dit laatste even
eens de bruggeul reeds was ingevaren, 
6° bet schip " Kempenland " de seinpaal 
bereikte na het schip " Fran<;ois ,, doch 
terwijl het schip " Brochet " zich nag 
in de bruggeul bevond en bij het krnisen 
in aanvaring kwam met het scbip "Fran
<;ois "' en na de strafveroordelingen te 
hebben bevcstigd die respectievelijk uit
gesproken waren tegen de beklaagde 
Camerman wijl hij de prioriteit van de 
" Brochet " niet heeft in acht genomen 
(artikel 17, leden 7, 8 en 9, van het ko
ninklijk besluit van 15 oktober 1935. 
houdende het algemeen reglement voor 
de bevaarbare wegen van het Konink
rijk) en tegen de rechtstreeks gedaagde 
Van der Flaes en de voor hem burgerlijk 
verantwoordelijke wijl hij de prioriteit 
van de « Fran<;ois '' niet heeft in acht ge
nomen (artikel17, leden 7, 8 en 9, en arti
kel102 van bovenvermeld koninklijk be
sluit), ~ beslist heeft, op burgerlijk ge
bied, bij wege van wijziging van de beslis
sing van de eerste rechter, dat eiser aan
sprakelijk was, voor de helft, met de 
rechtstreeks gedaagden, voor de schade
lijke gevolgen van de aanvaring, en bijge
volg eiser veroordeeld heeft tot betaling, 
hoofdelijk met de rechtstreekse gedaag
den, van de schadevergoeding, gevorderd 
door de burgerlijke partijen Belgische 
Staat en Dienst der Scheepvaart, tot her
stel van de helft van de door de burger
lijke partij « Vaverco '' gevorderde schade 
en tot het dragen, op de burgerlijke vor
dering bij wege van rechtstreekse dag
vaarding tegen Van der Flaes en « Va
verco "' van de helft van zijn eigen 
schade,· op de gronden, "dat ter appre
ciatie van de font en het oorzakelijk ver
band inzake scheepvaart ... vooral reke
ning client gehouden te worden met de 
algemene vereisten van de voorzichtig
heid en met de goede zeemanschap ... , 

dat huidige aanvaring in haar geheel het 
resultaat is van de inbrenk en fouten der 
beide betrokken scbippers; ... dat inder
daad nit de omstandigheden blijkt dat 
beide betrokken schippers, alhoewel zij 
mekaar van op gTote afstand hebben op
gemerkt en wei wetende dat het kruisen 
aan de brug onmogelijk was, niettemin 
alles in het werk hebben gesteld om eerst 
door de brug te geraken, zonder cnig 
inzicht van te vertragen enjof te stop
pen"' 

te1·wijl, ee1·ste onclerdeel, om tot grand
slag te dienen voor de burgerlijke vorde
ring die bij de strafrechtbanken aanhan
gig is, er noodzakelijk een strafbaar feit, 
het voorwerp van de vervolging, vereist 
is, en het nadeel waarvan vergoeding 
gevraagd wordt het gevolg van dat straf
baar feit client te zijn, en ten deze het 
strafbaar feit, voorwerp van de vervol
ging tegen eiser, namelijk de miskenning 
van de prioriteit van de "Brochet ,,, on
derscheiden is van het feit waaraan de in 
burgerlijk opzicht gewezen beslissing ver
bonden is, namelijk een miskem<ing van 
de regelen van de goede zeemanschap 
in de gedraging van eiser ten opzichte 
van de "Kempenland "' zodat het be
streden vonnis, door zijn beslissing op 
burgerlijk gebied te doen rusten op der
gelijk feit, de artikelen 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 en 1382 tot 1384 van 
het Burgerlijk Wetboek heeft geschon
den, 

tweecle onclenleel, het bestreden vonnis, 
door, tot beoordeling van de burgerlijke 
verantwoordelijkbede1<, de aanvaring als 
een gevolg aan te zien « van de inbreuk 
en fouten der beide betrokken schip
pers '' om redenen die, in hoofde van 
eisN, een gedraging beschrijven welke 
vreemd is aan de tegen hem penaal 
bestrafte overtreding, de wetsbepaling 
geschonden heeft waarin bedoelde over
treding is omschreven (schending van 
artikel 17, I eden 7, 8 en 9, van het ko · 
ninklijk besluit van 15 oktober 1935), 
het gezag in burgerlijk opzicht van het 
gewijsde in penaal opzicht heeft miskend 
(schending van de artikelen 1350 en 1351 
van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van 
de wet van 17 april 1878), de rcgelen op 
de burgerlijke aansprakelijkheid (schen
ding van de artikelen 1382 tot 1384 van 
het Burgerlijk W etboek) en artikel 97 
van de Grondwet : 

Overwegende dat uit het bestreden 
vonnis blijkt dat eiser en verweerder 
Van der Flaes, de eerste varende op het 
schip " Fran<;ois ,, de tweede op het 
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schip << Kempenland "• toen ze in tegen
overgestelde richting de brug naderden, 
alles in het werk hebben gesteld om eerst 
door de brug te geraken, zonder enig 
inzicht van te vertragen en/of te stoppen, 
en dat eiser, om de voorrang te kun
nen genieten jegens het schip «Kempen
land », de vernauwde vaargeul van de 
brug is binnengevaren terwijl het schip 
« Brochet », hetwelk de « Kempenland '' 
voorafging, zich nog in de vernauwde 
vaargeul bevond, dit in strijd met het 
voorschrift van artikel 17 van het ko
ninklijk besluit van 15 oktober 1935, 
inbreuk waarvoor eiser terechtstond en 
veroordeeld wordt ; 

Overwegende dat het vonnis, dat pre
ciseert, zoals het middel eraan herinnert, 
« dat ter appreciatie van de fout en het 
oorzakelijk verband inzake scheepvaart 
. .. vooral reke~1ing dient gehouden te 
worden met de algem.ene vereisten van 
de voorzichtigheid en met de goede zee
lnanschap », geenszins laat veronderstel
len dat de fout die het in oorzakelijk ver
band met de aanvaring aanziet, dit is het 
gebrek aan voorzichtigheid en de misken
ning van de plichten die eigen zijn aan 
de zeemanschap, onafhankelijk zou zijn 
van de ten laste van eiser gelegde over
treding, maar integendeel in het licht 
stelt dat die overtreding niet alleen een 
inbreuk op een reglementaire bepaling 
uitmaakte, maar tevens de uiting was, 
in de omstandigheden waal'in zij ge
pleegd werd, van een kenschetsende 
onvoorzichtigheid, zodat het feit, op 
strafgebied beteugeld, van die aard was 
dat het, in onderhavig geval, nadelige 
gevolgen veroorzaakt heeft die zich uit
gestrekt hebben buiten de perken waarin 
het als strafbaar feit omschreven wordt ; 

Overwegende dat de rechter die op 
die wijze laat blijken dat de door be
klaagden begane overtreding een van 
de bestanddelen was van de hen verweten 
fouten, zijn beslissing betreffende de ont
vankelijkheid van de burgerlijke vorde
ringen tegen eiser voor de strafrechter 
ingediend, wettelijk heeft gerechtvaar
digd door vast te stellen " dat huidige 
aanvaring in haar· geheel het resultaat 
is van de inbreuk en fouten der beide 
betroklwn schippers '' ; 

Dat beide onderdelen van het middel 
van een onjuiste interpretatie van het 
vonnis uitgaan, zodat het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening van Camerman in 
zover die voorziening de beslissing be
doelt gewezen over de burgerlijke vorde-

ring van de namnloze vennootscJ::ap. << De 
Duinen " ; verwerpt de voorz1en1ngen 
voor het overige; veroordeelt iedere eiser 
in de kosten van zijn voorziening. 

27 november 1967. - 2° kamer. -
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Louveaux. - Gelijklui
dencle conclusie, H. Krings, advocaat
generaal. 

2e KA.MER. - 27 november 1967. 

1 o VERKEERSBELEMMERING. 
KW.AADWILLIG OPZET. - BEGRIP, 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELENDE BESLISSING DIE RET 
MISDRIJF IN DE TERMEN VAN DE WET 
KWALIFICEERT.- GEEN OONOLUSIE.
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 

BESLISSING. 

1 o LeveTt het bij aTtikel 4_.06, licl 1, 11an het 
Stmfwetboek bedoelde kwaadwillig opzet 
op het opzet om het spoo1·weg-, weg-, 
1·ivie1" en zeeveTkee1· zodanig te belemmeTen 
dat het ve1·keet' gevaa1·lijk kan wo1·den 
en daa1·dooT de ande1'e deelneme1·s aan 
het ve1'1ceeT beletten 1w1•maal hun weg 
of koM'S te vervolgen; het is niet no dig 
dat de beklaagde de bedoeling heeft gehad 
het veTkeer gevam·l~jlc te maken of een 
ongeval te ve1·wekken. 

2o Bij gebrek aan een conclusie omkleedt 
de feitenrechteT 1'egelmatig met 1•edenen 
de sclntldigveTkla1·ing van de beklaagde 
doo1' het in de tennen zelve van de wet 
gelcwalificeerde misdrijf bewezen te ve1'
kla1·en (1). 

(VUYLSTEKE EN ZES ANDERE BEKL.AAG· 
DEN EN BURGERRECHTELIJK .AANSPRA· 

KELIJKE P ARTIJEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te Gent 
gewezen op 25 januari 1967; 

I. Betreffende de voorziening van An
toine Vuylsteke, beklaagde : 

Over het middel afgeleid uit de schen-

(1) Cass., 23 oktober 1967, sup1·a, blz. 283. 
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ding van de artikelen 406 van het Straf
wetboek en 97 van de Grondwet, 

rloorrlat, de motieven van de eerste 
rechter overnemende, het bestreden ar
rest beschouwt, wat eiser betreft, dat het 
feit A hem ten laste gelegd bewezen is 
zoals omschreven en onder de toepassing 
valt van artikel 406, lid l, van het Straf
wetboek, en de uitgesproken gevangenis
straf van zes maanden bevestigt, 

te1·wijl, ee?'ste oncle?·rleel, het hof van 
beroep en de rechtbank toepassing hebben 
gemaakt van een strafbepaling, zijnde 
voornoemd artikel 406, lid 1, op feiten 
die door deze bepaling niet mogen beteu
geld worden ; dat deze rechtsmachten 
desaangaande de conclusie van eiser niet 
naar behoren hebben beantwoord; 

tweerle onrlenleel, het hof van beroep 
aan dezelfde feiten en zonder de betich
ting te wijzigen op de andere beklaagden 
toepassing heeft gemaakt van een andere 
bepaling, zijnde artikel 406, lid. 3, van 
het Strafwetboek, zonder enige verkla
ring te geven over deze tegenstrijdige 
toepassing van de strafwet : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de stukken waar

op het Hof acht vermag te slaan niet 
blijkt dat eiser in hoger beroep een con
clusie heeft genomen noch dat hij de 
conclusie die hij voor de eerste rechter 
had neergelegd voor het hof van beroep 
heeft hernomen ; 

Overwegende dat, bij ontstentenis van 
conclusie, de rechter zijn beslissing over 
de schuld van de beklaagde regelmatig 
met redenen omkleedt door het bestaan 
van de bestanddelen van het hem ten 
laste gelegde misdrijf in de wettelijke 
termen vast te stellen ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
er op wijst dat het feit A (inbreuk op 
artikel 406, lid 1, van het Strafwetboek) 
in hoofde van eiser bewezen is gebleven, 
" zoals het voor de eerste rechter als 
bewezen werd aangenomen » ; 

Dat het hof va.n beroep aldus de over
wegingen van de eerste rechter overneemt 
waarbij deze in zijn vmmis beslist : " dat 
de bedoeling het verkeer te belemmeren 
en de andere weggebruikers daardoor te 
beletten normaal hun weg te vervolgen 
het kwaadwillig opzet uitmaall;t voorzien 
in artikel 406, lid 1, van het Strafwet
boek » ; " dat het voor de toepassing van 
artikel 406, lid 1, van het Strafwetboek 
niet nodig is dat de belemmering zou 
geschieden met het doel het verkeer ge
vaarlijk te maken; dat het volstaat dat 
de kwaadwillige belemmering het verkeer 

gevaarlijk kan maken ; dat evenmin de 
bedoeling om een ongeval te verwell;ken 
dient aanwezig te zijn >> ; 

Overwegende dat voornoemde inter
pretatie van artikel 406, lid 1, van het 
Strafwetboek wettelijk is ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt : 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het hof van beroep 

in zijn arrest vermeldt dat door het onder
zoek bewezen is geworden dat vier be
klaagden zich schuldig hebben gemaakt 
aan het bij artikel 40fi, lid 3, omschre
ven misdrijf, namelijk " kwaadwillig het 
verkeer dat gaande is op de weg te hebben 
belet », " alhier heromschreven telast
legging A >> ; 

Dat de rechter aldus, in strijd met wat 
eiser voorhoudt, de betichting heeft ge
wijzigd; 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
is om de beslissing over de strafvordm ing 
jegens andere beklaagden te bekritise
ren; 

Overwegende dat, waar eiser beweert 
dat het arrest ten onrechte vaststelt dat 
zijn gedra.ging niet even passief is ge
weest als die van voornoemde vier be
klaagden, hij tegen een soevereine beoor
deling van de feitenrechter opkomt ; 

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; 

II. Betreffende de voorziening van de 
zes andere beklaagden : 

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

III. Betreffende de voorziening van 
de eiseressen, bm·gerlijk aansprakelijke 
partijen : 

Overwegende dat uit de stuld~en waar
op het Hof acht vermag te slaan niet 
blijkt dat de eiseressen hun voorziening 
betekend hebben aan het openbaar minis
terie tegen wie zij gericht is ; 

Dat hun voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

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



442 

27 november 1967. ~ 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Louveanx. ~ Gelijkhti
dende concl~tsie, H. Krings, advocaat
generaal. 

2, KAMER. - 27 november 1967. 

GRONDWET. - GELIJKHEID VAN DE 
BELGEN VOOR DE WET.~ RECHTER DIE 
DE STRAF BEOORDEELT REKENING HOU

DENDE MET DE OMSTANDIC+HEDEN EI
GEN AAN DE ZAAK. ~ RECHTER DIE 
BESLISSINGEN IN SOORTGELIJKE GEV AL
LEN NIET IN ACHT NEEMT. - GEEN 
SCHENDING VAN RET EVENGEJ\IELDE 

GRONDWETTELIJK BEGINSEL. 

Van het gronclwettelijk beginsel van gelijlc
heicl voo1' de wet wonlt niet afgewelcen 
doo1• cle rechte1·, die de stmf soeverein 
beoonleelt, rekening hottdende met alle 
ornstandigheden van de wale, zoncleJ' 
inachtneming van in soortgelijke ge
vallen gewezen beslissingen, nu cle be
slissingen van de rechters geen algernene 
en als 1·egel gelclende beschikkingen mo
gen uitmalcen (1). (Grondwet, art. 6, 
en Burg. Wetb., art. 5.) 

(VAN DE VELDE, 
T. ORDE DER GENEESHEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 21 november 1966 gewezen 
door de N ederlandstalige gemengde raad 
van beroep van de Orde der geneesheren; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 19 van de wet van 
25 juli 1938 tot oprichting van de Orde 
der geneesheren, 

clooJ'Clat de bestreden beslissing als om
standigheden, welke in acht moeten wor
den genomen o1n de sanctie te bepalen, 
vermeldt « de feitelijke schorsing door 
appellant ondergaan gedurende meer dan 
twee maanden voor de beslissing "• 

(1) Raadpl. cass., 18 februari 1957, redenen 
(BHZl. en PAsrc., 1957, I, 733), en 18 februari 
1965 (ibicl., 1965, I, 483). In verband met de 
grondwettelijke regel van de gelijkheid van de 

te1·wijl eiser in de voor hmn neergelegde 
nota had laten gelden dat hij niet aileen 
tijdens zijn aanhouding 1naar ook daarna, 
wegens het instellen van disciplinaire 
vervolgingen, werd geschorst door het 
Institut Moderne, zodat de beslissing, 
door geen enkele reden op te geven om 
te weigeren rekening te houden met de 
tweede door eiser ondergane feitelijke 
schorsing, niet naar behoren met redenen 
is omkleed : 

Overwegende dat de raad de discipli
naire sanctie heeft toegemeten « al de 
omstandigheden van de zaak in acht ge
nomen "; 

Dat het middel feitelijk;e grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6 en 97 
van de Grondwet, 

clooJ'Clat de bestreden beslissing, om te 
weigeren rek;ening te houden m.et de nor
men die eiser had voorgesteld als afgeleid 
uit de rechtspraak zowel van de provin
ciale ordes als van de raad van beroep, 
overweegt « dat iedere zaak; afzonderlijk; 
dient beschouwd en geen argmnent kan 
geput worden in de door appellant uit
gekozen beslissingen », 

terwijl de gelijkheid van de Belgen voor 
de wet tot gevolg heeft dat er in discipli
naire zaken moet naar gestreefd worden 
in op elkaar gelijkende gevallen een zelfde 
strafmaat aan te leggen, 

en terwijl de bestreden beslissing min
stem; in gebreke blijft uiteen te zetten 
waarom de aan eiser opgelegde schorsing 
langer moet zijn dan de schorsingen die 
opgelegd werden aan geneesheren die 
wegens gelijkaardige feiten tot langere 
gevangenisstraffen waren veroordeeld : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 6 van de 
Grondwet aan aile Belgen de gelijkheid 
voor de wet waarborgt; dat zulk;s bete
kent dat aile Belgen aan dezelfde wette
lijke voorschriften onderworpen zijn en 
dat zij allen het recht hebben de be
scherming van de wet in te roepen ; 

Overwegende dat ingevolge artik;el 5 
van het Burgerlijk Wetboek de beslissin
gen van de rechters geen algemeen en 

Beigen voor de wet, verg. cass., 11 december 
1843 (ibid., 1844, I, 18); 3 mei 1965 (ibid., 
1965, I, 924); 23 oktober 1967, sHpra, biz. 273; 
ORBAN, D1·oit constit~ttionnel, d. III, biz. 107, 
nr 46. 
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als regel geldende bescbik.kingen mogen 
uitmaken; 

Dat derbalve de soevereine straftoe
meting die de recbter doet, rekening 
houdende met aile omstandigheden eigen 
aan de zaak, geen afbreuk doet aan bet 
grondwettelijk gelijkl16idsvoorscbrift ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat bet middel op de 

bewering steunt dat, om een mildering 
van de sanctie te bekomen, eiser voor 
de gemengde raad van beroep gewag 
heeft gemaakt van zekere beslissingen 
die vroeger in andere zak;en werden ge
veld; 

Overwegende dat de rechter, die te
recht beslist beeft « dat iedere zaak af
zonderlijk dient beschouwd te worden en 
dat geen argmnent kan geput worden in 
de door appellant uitgekozen beslissin
gen )), aldus wettelijk geweigerd heeft het 
inroepen van precedenten als een ver
weermiddel in acht te nemen, waarop hij 
gehouden was te antwoorden; 
· Dat beide onderdelen van het middel 
naar recht falen ; 

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

27 november 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Vm·slaggever, H. Louveaux. - Gelijklui
dende concl~tsie, H. Krings, advocaat
generaal. 

2" KAMER. - 27 november 1967. 

1° C'ASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEI, TEGEN EEN BE
SLISSING WAARTEGEN GEEN VOORZIE
NING IS INGESTELD. - 0NONTVANKE
LIJKHEID. 

2° AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, 
AUTOCARS EN TAXI'S. - UITBA
TER VAN AUTOOARDIENSTEN. - BE
GRIP. 

1° Is niet ontvankelijk, bij geb1·ek aan 
voo1·werp, het middel dat enkel ger1:cht 
is tegen een beslissing waw·tegen geen 
cassatiebm·oep is ingecliend (1). 

2° Is wettel~ik ge1·eclltvaanligd de beslis
sing van de 1·eohter die.. na vastgesteld 
te hebben dat de beklaagde in de ~tit-

(1) Cass,, 4 september 1967, sttpra, biz. 19. 

oefening van zijn handel, met name een 
·reisagentschap, autocanitten geo1·gani
seerd hee ft zoals zij plaatshadden, en dit 
doo1' middel van de te zijner beschikking 
gestelde ve1•voe1'diensten, beslist dat de 
belclaagde de uitbate1' is van een a~ttoca1'
dienst in de zin van a1•tikel 56, littem a, 
van de algemene voo1'waanlen bet1·efjende 
de openba1•e a~ttobusdiensten, gehecht aan 
het Regentsbesluit van 20 september 
1947, en clat h1j de clacle1' is van de stmf
ba1'e feiten die blijlcen uit de manie1· 
waa1'0p de av.toca1'1'itten geo1'ganisee1•d 
werden, volgens de wijze die hij zelf {Je-
1'egeld had. 

(PHILIPS, T. NATIONALE MAATSOHAPPIJ 
DER BELGISOHE SPOORWEGEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, door de Correctionele Rechtbank 
te Brugge in hager beroep gewezen op 
2 maart 1967; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing : 

I. Over de strafvordering : 
Over het eerste middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 202 en 205 
van het Wetboek van strafvordering, 
7 en 8 van de wet van 1 mei 1849, op de 
rechtbanken van eenvoudige en corrcc
tionele politie, 

doo1'dat het bestreden vonnis een straf
veroordeling heeft gewezen ten laste van 
ciser, die door de eerste rechter was vrij
gesproken, 

te1·wijl het hoger beroep van het open
baar ministerie aan eiser werd betekend 
na de verstrijking van een termijn van 
vijftien dagen vanaf het beroepen vonnis, 
en, op het enkele hager beroep van 
de burgerlijke partij, de rechter in 
hager beroep geen veroordeling op de 
publieke vordering mocht uitspreken : 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank bij vonnis van 28 april 1966 
de beroepen ontvankelijk heeft verklaard 
en eiser zich tegen dit vonnis niet beeft 
voorzien; 

Dat het middel, hetwelk gericht is te
gen die beslissing, niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 66, 67, 
68 en 69 van het Strafwetboek, 30 van 
de besluitwet van 30 december 1946 
houdende herzien:i:ng en coi:irdinatie van 
de wetgeving betreffende het bezoldigd 
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vervoer van personen door middel van 
automobielen, 56, littera a, en 58 van de 
algemene voorwaarden betreffende de 
openbare autobusdiensten, de tijdelijke 
autobusdiensten, speciale autobusdien
sten en autocardienstcn, gehecht aan hot 
Regcntsbesluit van 20 septmnber 1947, 
en 1 van dit Rcgentsbesluit, 1382 en 1383 
van hot Burgerlijk Wctboek, 2, lid 2, 
van het decreet op de drukpers, van 
20 juli 1831, en 97 van de Grondwet, 

cloorclat het bestreden vonnis eiser tot 
eon geldboete van 26 frank veroordeeld 
heeft, tor zake van, met schcnding van 
artikel 58, lid 2, van de algemene voor
waarden, reizigers te hebben vervoerd 
die niet op hun instijgplaats werde~l 
teruggebracht, en hem tot schadevergoe
ding jegens de burgcrlijk;e partij heeft 
veroordeeld, op de gronden dat artikel 30 
van de besluitwet van 30 december 1946 
« de toepassing voorziet van de bepalin
gen van hoofdstuk VIII (lees : VII) (van) 
het eerste boek van het Strafwetboek 
(strafbare deelneming) ,, en dat « zowel 
de autocareigenaars als de inrichter der 
autocarreizen strafrechtelijk verantwoor
delijk zijn ", 

tenv~jl het bestreden vonnis aldus niet 
vaststelt dat eiser een « exploitant van 
autocardiensten " is, in de zin van arti
kel 56, littera a, van de algemene voor
waarden (hocdanighcid welke ciser bc
twisttc to hebben) (schcnding van de in 
het. middel aangeduide bepalingen, op ar
tikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 
na) en het integendeel in het onzekere laat 
of het overwogen heeft dat eiser de dader 
of de mededader van het misdrijf was, of 
slechts de medeplichtige aan een door 
een ander begaan misdrijf, hetgeen het 
nagaan van de wettelijkheid van zijn 
beslissing onmogelijk maakt (schending 
van artikel 97 van de Grondwet), en eiser 
niet werd verzocht zich te verdedigen 
op een telastlegging van medcplichtig
heid, zodat er schending van de rechten 
der verdediging aanwezig is (schending 
van artikel 2 van bet decreet van 20 juli 
1831) : 

Overwegende dat, naar luid van de 
inleidende dagvaarding, eiser vervolgd 
is om<< als exploitant van autocardiensten 
reizigers te hebben vervoerd die niet op 
hun instijgplaats worden teruggebracht >>; 

Overwegende dat eiser voor de rechter 
beweerde dat hij als exploitant van een 
reisagentschap, die als dusdanig de auto
carritten organiseert, niet kan beschouwd 
worden als een exploitant van autocar
diensten en dat de exploitant van de 
vervoerdienst aileen strafbaar rs ; 

Maar overwegende dat nit de vast
stellingen van het vonnis blijkt en door 
eiser niet betwist is dat hijzelf, bij het 
drijven van zijn handel die een reis
agentschap is, de ten deze bedoelde auto
carritten had ingericht zoals zij plaats
hadden en dit door middel van de te 
zijner beschikking gestelde vervoerdien
sten; 

Dat op grond van die clementon de 
rechter gerechtigd was om te beslissen dat 
eiser wel exploitant van autocardie11sten 
was zoals bepaald wordt in de bewoor
ding van de telastlegging en dat hij de 
dader was van de strafbare feiten die 
nit de wijze voortvlocien waarop de rei
zen, overeenkomstig de voorwaarden 
waarin eiscr zelf de aut::warritten had 
geregeld, worden uitgevoerd ; 

Overwegende dat bijgevolg de be
schouwingen omtrent de toepassing van 
de wetsbepalingen betreffende de straf
bare deelneming overbodig zijn; 

Dat derhalve het middel, dat die be
schouwingen kritiseert, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is ; 

Over het derde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 30 van de 
besluitwet van 30 december 1946, hou
dende herziening en coordinatie van de 
wetgeving betreffende het bezoldigd ver
voer van personen door middel van 
automobielen, 56, littera a, en 58 van 
de algemene voorwaarden betreffende de 
openbare autobusdiensten, de tijdelijke 
autobusdiensten, speciale autobusdien
sten en autocardiensten, gehecht aan het 
Regentsbesluit van 20 september 1947, 
en 1 van dit Regentsbesluit, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

cloonlat het bestreden vonnis eiser tot 
een geldboete van 26 frank veroordeeld 
heeft, om reizigers te hebben vervoerd 
die niet op hun instijgplaats worden 
teruggebracht, en hem tot betaling van 
schadevergoeding aan de burgerlijke 
partij heeft veroordeeld, op de gron
den dat eiser « bij het vertrek van de 
rondrit bekend was met het voornemen 
van bepaalde reizigers om de rondrit op 
een zeker pcmt te staken en naar de in
stijgplaats niet terug te keren, en hen 
in dit voornemen aanmoedigde, vermits 
hij hen bij het vertrek; een biljet « heen 
en terug" liet overhandigen, waarvan de 
helft in het bezit werd gelaten van de 
reizigers om de terugTeis te doen ,, en 
dat « door het kiezen van die bepaalde 
reisweg en het bemantelen van een recht
streekse heen- en terugreis onder de vorm 
van een rondrit, de uitbater verantwoor-
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delijk is voor het in die voorwaarden ge
schapen groter risico dat bepaalde reizi
gers niet naar hlm instijgplaats terug
keren )), 

te1·wijl, uit het feit dat biljetten heen
en terugTeis worden uitgereikt, geenszins 
valt af te leiden dat de exploitant van 
te voren bekend was met het voornemen 
van sommige reizigers niet naar hun 
vertrekpunt terug te keren, 1naar wel 
integendeel dat de exploitant moest ver
wachten dat zij allen terug zouden keren 
(vermits het terugreisbiljet aileen maar 
dezelfde dag en op dezelfde autocar kon 
gebruil~t worden), en de redenering van 
de rechter in feitelijke aanleg dus in
druist tegen de logica (schending van alle 
in het middel aangeduide bepalingen), 

terwijl, voorts, het feit dat eiser een 
groter risico voor het wegvallen van reizi
gers zou hebben geschapen door reizen 
Brussel-Oostende en terug in te richten 
(veeleer dan een echte « rondrit >>) niet 
volstaat ten bewijze ervan dat eiser van 
meet af aan bekend was 1net het voor
nemen van smnmige reizigers niet naar 
hm1 vertrekplmt terug te keren (schen
ding van lllle in het middel aangeduide 
bepalingen), zodat het bestreden vonnis 
rust op gronden die ontoereikend of niet 
pertinent zijn, en bijgevolg niet naar de 
eis van de wet met redenen omkleed is 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet) : 

Overwegende dat, naar luid van het 
bestreden vmmis, eiser voor de rechter 
een geval van overmacht inriep doordat 
hij de reizigers niet kon dwingen de rond
rit geheel mee te maken ; 

Overwegende dat de rechter dat ver
weermiddel verwerpt, enerzijds, door er 
op te wijzen dat het « imn1ers ter zake 
blijkt dat de verdachte bij het vertrek 
van de rondrit bekend was met het 
voornemen van bepaalde reizigers de 
rondrit op een zeker plmt te staken en 
naar de instijgplaats niet terug te ke
ren >>, en, anderzijds, doordat verdachte 
die reizigers in dit voornemen aanmoe
digde '' vermits hij hun bij het vertrek 
een biljet heen en terug liet overhandigen >> 
en het geen zin heeft in geval van een 
rondrit te spreken van een heen- en terug
reis; 

Overwegende dat hieruit blijkt dat 
het vonnis geenszins uit de omstandig
heden die in het middel worden aange
haald afieidt dat het eiser bekend was dat 
sommige reizigers bij het vertrek het 
voornemen hadden 11iet naar hun instijg
plaats terug te keren ; dat het vonnis die 

kennis uit de gegevens van het onderzoek 
afieidt en er aan toevoegt dat eiser niet 
aileen wist dat sommige reizigers dat 
voornemen hadden, doch bovendien hen 
in dat opzet aanmoedigde nu hij zelf 
van een heen- en terugreis sprak, hetgeen 
de mogelijkheid in zich sloot de reis te 
splitsen en geen terugreis te doen ; 

Dat het middel derhalve op een on
juiste interpretatie van het vmmis steunt 
en 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; 

II. Over de burgerlijke vordering : 
Overwegende dat eiser geen bijzonder 

middel inroept ; 

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

27 november 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Vetslaggeve1·, H. Louveaux.- Gel~iklU1:
dende conclusie, H. Krings, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 27 november 1967. 

1° GENEESKUNDE.- GENEES.MIDDE
LEN. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 
6 JUNI 1960 BETREFFENDE DE FABRI
CAGE, DE BEREIDING EN DISTRIBUTIE 
IN RET GROOT EN DE TERRANDSTELLING 
VAN GENEESliHDDELEN. - VERKOOP, 
AANBOD VAN VERKOOP OF DISTRIBUTIE 
VAN GENEES.MIDDELEN. RECRT
STREEKSE VERKOOP AAN RET PUBLIEK 
DOOR EEN RANDELAAR IN GENE]]S
.MIDDELEN IN RET GROOT. - BEGRIP. 

2° GENEESKUNDE.- GENEES.MIDDE
LEN. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 
6 JUNI 1960 BETREFFENDE DE FABRI
CAGE, DE BEREIDING EN DISTRIBUTIE 
IN RET GROOT EN DE TERRANDSTELLING 
VAN GENEES.MIDDELEN. -BEPALINGEN 
VAN BOEK I VAN RET STRAFWETBOEK 
VAN TOEPASSING OP DE BIJ DIT BESLUIT 
VASTGESTELDE .MISDRIJVEN, 

1° Is wettelijk getechtvaatiligil het m·1·est 
dat beslist, ilat ve1·boden is de techt
stJ·eekse verkoop van geneesmiddelen aan 
het publiek do01' een handelaa1' in genees
middelen in het g1•oot, zelfs zo een otficina
apotheke1' v661· elke disttibutie doo1' de 
handelaa1· aan het publiek de confotmi-
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teit en de deugclelijlcheid e1'van heeft 
nagezien, claa1· de leve1·ing van genees
rnidclelen aan het publielc ten bezwaTende 
of ten lcosteloze titel in cle cLpotheelc rnoet 
gebeu1'en en cle officina-apothelce1' zijn 
diensten niet mag p1·este1'en aan een 
handelam· in geneesmiclclelen in het g1·oot. 
(Kon. besl. van 6 juni 1960, aTt. 2 en 
22.) 

2° Alle bepalingen van boelc I van het 
Stmfwetboelc zijn van toepcLssing op de 
misil1'ijven ornsch?-even bij het lconinlcl~jlc 
besluit van 6 juni 1960, gewijzigcl bij 
het lconinlclijlc besluit van 26 a~Lgustus 
1964 bet1·efjencle cle jab1·icage, de beTei
cling, cle cli8t1'i b1Ltie in het g1·oot en de 
te1'lwnclstelling vcm geneesrniclclelen. (Ko
ninklijk besluit van 6 jtmi 1960, 
art. 52; wet van 25 maart 1964, 
art. 19.) 

(DE VLIEGHERE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 maart 1967 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 2, 22 van 
het k,oninklijk besluit van 6 juni 1960 
en 97 van de Grondwet, 

iloonlat het bestreden arrest eiser als 
mededader van het omsehreven misdrijf 
heeft veroordeeld om de reden dat zijn 
reiziger Vanhee een stock geneesmiddelen 
voorhanden had in zijn waning, waarvan 
hij volgens de vraag van de verbruikers 
aan hen mocht leveren, dat hij wist dat 
zulks een inbrouk is op het koninklijk 
besluit van 6 juni 1960, dat hij de op
somming van de soorten medica1nenten, 
die onder het gezogd koninldijk besluit 
vallen, niet betwistte, dat hij toegaf dat 
door de finna so1ns gefactureerd word 
op broeierijen, dat het onverschillig is 
of de medicam.enten n:1ensen of dieren 
betreffen of welke de betere of mindor 
goode hoedanigheid van het product kan 
zijn, 

te1·wijl het arrest alzo in het onzekere 
laat of de stelling van de eerste rechter, 
overgenmnen en gopreciseerd door ei
ser in zijn conolusie in hoger beroep, 
- namelijk dat de geneesmiddelen uit 
de groothandel van Cyriel De Vlieghere 
v66r elke distributie worden nagezien 
door eiser in zijn hoedanigheid van 
officina-apotheker, zulks met het oog 
op hun conformiteit en deugdelijkheid, 
zodat de k,westieuze leveringen op wette-

lijke wijze worden uitgevoerd door be
middeling van een werkelijk, toezicht 
houdend officina-apotheker, nu dit toe· 
zicht volgens de geest van de wet als 
een voldoende waarborg client te worden 
aange.zien ten aanzien van het voorschrift 
van artikel 22 van het koninklijk, besluit 
van 6 jtmi 1960,- als onjuist dan wel als 
juist maar ter zake niet dienend moot 
worden beschouwd, wat het Hof ver
hindert zijn toezicht uit te oefenen over 
de wettelijkheid van het arrest en waar
uit volgt dat het arrest niet passend 
antwoordt op een in de oonclusie van 
eiser ontwikJmld bijzonder middel (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet), 

te1·wijl er slechts inbreuk op de artike
len 2 en 22 van het koninklijk besluit 
van 6 juni 1960 kan bestaan indien de 
geneesmiddelen door de vergmminghou
der rechtstreeks aan de verbruiker wor
den geleverd zonder voorafgaande tussen
komst van een officina-apotheker, en 
bovendien zulke tussenk;omst van een 
door de wettelijke verordeningon, bij to(;l
passing van artikel 17 van de wet van 
12 maart 1818, bevoegd verklaarde per
soon om genoesmiddelen te verkopen of 
te koop aan te biedeu, in zijnen hoofde 
elk daderschap of mededaderschap met 
betrek;king tot het besproken misdrijf 
uitsluit (schending van de artikelen 2 en 
22 van het koninklijk besluit van 6 jtmi 
1960) : 

W at het eerste onderdeel betreft :1 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
buiten de door het mid del vermelde redo
non, de verklaringen van verscheidene 
getuigen aanhaalt waaruit blijkt dat de 
reiziger van eiser, 1nedobeklaagde Van
hoe, geneef'lmiddolen en toxische produk
ten zonder factuur en buiten tussenkomst 
van eiser aan verbruil~ers levordo; 

Dat het arrest aldus zonder dubbel
zinnigheid het verweer van eiser, volgens 
hetwelk de geneosmiddelen v66r elke 
distributie door horn. nagezien worden en 
aan zijn apothoek gefactureerd worden, 
als door het onderzoek tegengesproken 
en dus a.ls ongegrond verwerpt ; 

Dat dit onderdeel van het middol feite
lijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser vervolgd word, 

als mededader met zijn vader die ver
gunninghouder was voor de fabricage, de 
bereiding, de distributie van en de handel 
in geneesmiddelen in het groot en zich 
niet bevond in de uitzonderingsgevallen 
voorzien bij lid 2 van artikel 22 van het 
koninklijk besluit van 6 jtmi 1960, ge-



-447-

neesmiddelen te hebben verkocht, te koop 
aangeboden of verdeeld aan anderen dan 
vergunninghouders en officina-apothe
kers; 

Overwegende, enerzijds, dat uit de 
bepaling van voormeld artih;el 22 en uit 
die van artikel 26bis van het koninklijk 
besluit van 31 mei 1885 (artikel1 van het 
koninklijk besluit van 10 mei 1937), lui
dens welke de levering van geneesmidde
len aan het publiek, ten bezwarende of 
ten kosteloze titel, in de apotheek moet 
gebeuren, voortvloeit dat de vergunning
houder niet rechtstreeks aan het publiek 
mag verkopen ; 

Overwegende, anderzijds, dat artik;el14 
van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 
bepaalt dat de nijverheidsapotheker die 
zijn diensten presteert jegens een ver
gcmninghouder, geen eigen apotheek mag 
uitbaten'; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
eiser, na aangevoerd te hebben dat de 
geneesmiddelen nit de groothandel van 
zijn vader v66r elke distributie werden 
nagezien door hCin in zijn hoedanigheid 
van officina-apotheker, zulks met het 
oog op hm1 conformiteit en deugdelijk
heid, ten onrechte stelt dat er slechts 
inbreuk op de artikelen 2 en 22 van het 
koninklijk besluit van 6 juni 1960 kan 
bestaan :indien de geneesmiddelen recht
streeks aan de verbruiker worden gele
verd zonder tussenkomst van een officina
apotheker, en dat dergelijke tussenkomst 
in zijnen hoofde elk mededaderschap aan 
het misdrijf wegens hetwelk hij vervolgd 
werd uitsluit ; 

Dat dit onderdeel naar recht faalt ; 
Over het tweede middel, afgeleid nit 

de schending van de artikelen 66, 67 
van het Strafwetboek, 19 van de wet 
van 25 maart 1964 en 107 van de Grand
wet, 

doo1·dat het bestreden arrest, waar het 
Pascal De Vlieghere, eiser, mededader 
heeft verklaard met Cyriel De Vlieghere 
om de reden dat hij rechtstreeks tot de 
uitvoering heeft meegewerkt en hij niet 
noodzakelijk vergunninghouder moet zijn 
om een inbreuk te kunnen plegen op de 
artikelen 2 en 22 van het k;oninklijk be
sluit van 6 juni 1960, nu het toch is uit
gemaakt dat Cyriel De Vlieghere ver
gmminghouder was, en door hieraan toe 
te voegen dat de artik;elen 66 en 67 van 
het Strafwetboek terzake toepasselijk zijn 
op grond van artikel 19 van de wet van 
25 maart 1964, noodzakelijk heeft aan
genomen dat eiser gehandeld heeft als 
zelfstandige dader en het misdrijf ge-

pleegd heeft volgens een der deelnemings
vormen voorzien bij de artikelen 66 en 
67 van het Strafwetboek, 

terwijl het arrest, door uitspraak te 
doen zoals het gedaan heefb, ten on
rechte de toepassslijkheid van de arti
kelen 66 en 67 van het Strafwotboek op 
het bijzonder misdrijf van de artikelen 2 
en 22 van het koninklijk bssluit van 
6 jtmi 1960 heeft afgeleid nit artik;el 19 
van de wet van 25 maart 1964, dat aileen 
betrekking heeft op de misdrijven voor
zisn bij deze wet; het koninklijk be
sluit van 26 augustus 1964, dat in zijn 
artikel 4 bepaalt dat de misdrijven voor
zien bij het k;oninklijk besluit van 6 juni 
1960 zullen gestraft worden overeen
komstig de wet van 25 maart 1964, zon
der wettelijke basis d9 strafwet heeft 
uitgebreid en in die mate geen toepassing 
kan vindCJn overeenkomstig artikel 107 
van de Grondwet; de deelneming aan 
bijzondere misdrijven slechts strafbaar 
is indien de bijzondere strafwet uitdruk
kelijk; de toepassing voorziet van hoofd
stuk VII van het Strafwetboek, zodat, 
nu dit niet het geval is voor de misdrijven 
voorzien bij het koninklijk besluit van 
6 juni 1960, genomen ter uitvoering van 
de basiswet van 12 maart 1818, het arrest 
aan zijn beslissing geen wettelijke basis 
heeft verleend (schending van de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, luidens artikel 4 van 
het koninklijk besluit van 26 augustus 
1964 houdende wijziging van het konink
lijk besluit van 6 juni 1960 betreffende 
de fabricage, de bereiding en distributie 
in het groot en de terhandstelling van 
geneesmiddelen, artikel 52 van dit laatste 
besluit vervangen wordt door de volgende 
bepaling : « Onverminderd de straffen 
bepaald in artikel 17 van de wet van 
12 maart 1818, tot regeling van al wat 
het uitoefenen der verschillende takken 
van de geneeskunde betreft, wordt over
treding van de bepalingen van dit besluit 
gestraft overeenkomstig de wet van 
25 maart 1964 op de geneesmiddelen " ; 
dat, luidens artikel 19 van deze wet, alle 
bepalingen van boek I van het Straf
wetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII 
en artikel 85, op de in deze wet bepaalde 
overtredingen van toepassing zijn ; 

Overwege:nde dat het koninklijk besluit 
van 6 juni 1960 genome:n werd in uit
voering niet aileen van de wet van 
12 maart 1818, maar ook van de wet 
van 24 februari 1921; dat artikel 52 van 
dit besluit uitdrukkelijk naar deze laatste 
wet verwijst welke in haar artikel 6 be
schikt dat de bepalingen van boek I van 



- 448 

het Strafwetboek op de door deze wet 
voorziene misdTijven toepasselijk zijn ; 

Overwegende dat artikel 52 van het 
koninklijk besluit van 6 jcmi 1960 door 
aTtikel 4 van het koninklijk besluit van 
26 augustus 1964 slechts gewijzigd werd 
mn het in overeenstemming te brengen 
met de wet van 25 maart 1964 welke een 
gedeelte van de door de wet van 24 fe
bruari 1921 in aanmerking genomen stof
fen geregeld heeft, namelijk het gedeelte 
waarvan het koninklijk besluit van 6 juni 
1960 de tenuitvoC'rlegging uitmaakt ; 

Dat hieruit volgt dat, in strijd met de 
aanvoering van het middel, artikel 4 van 
het koninklijk besluit van 26 augustus 
1964 de strafwet niet uitgebreid heeft; 

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

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

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

27 november 1967. - 2e kameT. 
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. 
Ve1·slaggeve1·, H. Wauters. - Gelijklui
dende conclttsie, H. Krings, advocaat
generaal. 

2e KA.MER. - 27 november 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -BUR· 
GERLIJKE REOHTSVORDERING.- VER· 
OORDELENDE BESLISSING. - VERWEER 
VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DE BUR· 
GERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PAR· 
TIJ ONBEANTWOORD. - NIET MET 
REDENEN OlVIKLEDE BESLISSING. 

Is niet regelmatig met 1·edenen omkleed het 
vonnis dat, 1'echtdoende in hager be1·oep 
op de bu1·ge1•lijke 1'echtsvonlering, de 
redenen opgeeft tvaa1·om de beklaagde 
en de bu1·ge1'1'echtelijk aanspmkelijke 
pa1·tij dienen beschmtwd te woTden als 
hebbencle de we1·ken oncle1· htm pe1'soon
lijlce en volleclige aamspmlcelijlcheicl uit
gevoenl, zonde1· een antwo01'd te ve1'St1·ek
lcen op de conclusie waarbij die paTtijen 
deden gelden dat het tegenstTijdig is de 
belclaagde ·v1·ij te sp1·elcen van cle telast
legging, bij gebrek aan voo?·uitzicht, 
onopzettelijlc een telefoonlcabel van de 
Regie van teleg1·a[ie en telefonie te hebben 
beschadigd, en de pa1'tijen niettemin e1'toe 
te Ve?'oonlelen de doo1· de Regie dienten-

gevolge geleclen schade te vergoeden (1). 
(Grondwet, art. 97 .) 

(DAELMAN EN PERSONENVENNOOTSOHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
« DAELMAN GEBIWEDERS >>, T. BEL· 
GISCHE STAAT, MINISTER VAN POSTE· 
RIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE, 
VENN06TSCHAP ECOBET EN CONSOR· 
TEN.) 

Arrest overeenstemmend met de no
titie. 

27 november 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Naulaerts.- Gelijklui
dencle conclusie, H. Krings, advocaat
goneraal. - Pleite1', H. Cauwe (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER.- 27 november 1967. 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN. - MISDAAD. - BE· 
SOHIKKING VAN VERWIJZING NAAR DE 
OORRECTIONELE RECHTBANK. - GEEN 
AANDUIDING VAN VERZACHTENDE OM· 
STANDIGHEDEN, - 0NBEVOEGDHEID 
VAN DE CORREOTIONELE RECHTBANK. 

20 SAMENHANG. - STRAFZAKEN. -
EEN ENKELE BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER.- VERWIJZING VAN EEN 
BEKLAAGDE NAAR DE CORREOTIONELE 
REOHTBANK WEGENS FElTEN, DIE MIS· 
DADEN GENOEMD WORDEN, WAARVAN 
ENKELE ALLEEN WETTELIJK GECOR· 
RECTIONALISEERD WERDEN, EN FElTEN 
DIE W ANBEDRIJVEN WORDEN GENOEMD. 
- IMPLIOIETE VASTSTELLING VAN EEN 
SA:MENHANG TUSSEN DEZE MISDRIJVEN, 

30 SAMENHANG. - STRAFZAKEN. -
EEN ENKELE BESOHIKKING VAN DE 
RAADKAMER DIE EEN BEKLAAGDE WE· 
GENS ONDERSCHEIDEN l\HSDRIJVEN 
NAAR DE OORREOTIONELE REOHTBANK 
VERWEZEN HEEFT.- VoNNISGERECHT 
OVER ALLE FElTEN TEN GRONDE RECHT· 
DOENDE. - IMPLICIETE VASTSTELLING 
VAN EEN SAMENHANG TUSSEN DEZE FEI· 
TEN. 

40 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF· 
ZAKEN.- BESOHIKKING VAN DE RAAD· 
KAMER DIE DE BEKLAAGDE NAAR DE 
CORREOTIONELE RECHTBANK VERWIJST, 

(1) Cass., 30 oktober 1967, supra, blz. 323. 
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WEGENS l!'EITEN, DIE l'IISDADEN GE
NOEMD \VORDEN, DE EEN ZONDER AAN
DUIDING VAN VERZACHTENDE OMSTAN
DIGHEDEN EN DE ANDERE NADAT ZIJ 
WETTELIJK GECORRECTIONALISEERD 
WERDEN. - VoORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN RET VEROORDE
LEND ARREST. ~ VERNIETIGING VAN 
DIT ARREST EN VAN DE VROEGERE 
RECHTSPLEGING TOT EN MET INBEGRIP 
VAN DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING. 
- GRENZEN. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN VOOR
ZIENING KAN WORDEN INGESTELD. -
STRAFZAKEN. - BESLISSIN G VAN VRIJ
SPRAAK. - VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE NIET ONTVANKELIJK. 

6° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAF
ZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE. - VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. - VERNIETIGING, 
ALS GEVOLG ERVAN, VAN DE EIND
BESLISSING OP DE TEGEN DE BE
KLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. 

I 0 H' annee1· cle beschikking van cle macl
lcamm· van de rechtbanlc van em·ste aan
leg, clie een van misclaacl verclachte peT
soon naaT cle co?'?'ectionele Techtbank veT
wijst, geen veTzachtende omstancligheden 
aandnidt, is cle co?'?'ectionele ?'echtbanlc 
niet bevoegcl om van het misrlrijf kennis 
te nemen (I). (Wet van 4 oktober I867, 
art. I; wet van 23 augustus I9I9, 
art. 3.) 

2° H1 annee1· cle ?'aacllcamer bij eenzelfcle 
beschilclcing een venlachte nacw de co?'
?'ectionele ?'echtbank ve1·wijst, wegens 
feiten, die misdaclen genoemd wonlen, 
de ene zoncle?' ctanclnicling van verzach
tencle omstancligheclen en cle ancleTe naclctt 
zij wettel~j lc geco?'?'ectionaliseeTcl wenlen, 
en wegens jeiten, die wanbeclT~jven ge
noemd wonlen, stelt zij impliciet het 
bestaan 11ast van de samenlwng tnssen 
al cleze miscl?-~jven, ojschoon zij dit slechts 
voo?' sommige van de miscl1·ijven expli
ciet gedaan he~ft ( 2). 

(1) Cass., 3 januari 10GG (Bull. en PAsrc., 
19GG, I, 583) en cle noten 1 en 2. 

(2) (3) (4) en (5) Cass., 15 oktober 1062 
(Bttll. en PAsrc., 1963, I, 207). R.aadpl. cass., 
2 maart 19GG (ibid., 10GG, I, 1107) en 20 no
vember 1067, sup1·a, biz. 395. 

(G) Cass., 22 mei 1067 (A1'1', cass., 1967, 
biz. 1143). 

CA8SA'l'IE, 1968. - li'i 

3° }Tf anneeT de macllwme?' bij eenzelfde 
beschiklcing een veTdachte wegens muleT
scheiden misd1·ijven nacw de coTTectionele 
?'echtbank venvezen !weft, neemt het 
vonnisge1·echt, o·ve·r alle feiten ten grande 
?'echtcloencle, impliciet het bestaan ctan 
van de clo01· cle beschiklcing tot venvi;jzing 
vastgestelcle samenhang t1tssen die fei-
ten (3). " 

4° Op de vooTziening clo01· de beklaagde 
ingesteld tegen een ve1·oonlelend arTest 
gewezen door het hof van be1·oep wegens 
samenhangende feiten, die misdaden 
wonlen genoemcl en d'ie nam· de C01'1'ec
tionele rechtbanlc verwezen wenlen do01· 
een beschilclcing van de ?'aadlcanw-r, die 
wettelij k de ene geco?'?'ectionaliseenl heeft, 
doch voo?' de anclm·e geen ver·zachtende 
omstandigheden heeft aangedwid, ver
nietigt het H of het best?· eden arrest en 
alles wat hieman is voorafgegaan, tot 
en met inbegrip van de beschikking tot 
verwijzing behalve in zove?' deze wettelijk 
een misdaacl !weft geco?'?'ectionaliseenl, 
wacwvan de belclaagde is m·ijgespro
lcen (4). 

5° Is niet ontvanlcelijlc, wegens geb1·elc aan 
belang, de voorziening do01· de belclaagde 
ingesteld tegen een beslissing die hem 
vrijsp1·eekt (5). 

6° De vern·ietig·ing, op de niet beperlcte 
voorziening van de belclaagcle, van de 
vemonlelencle beslissing op de st·raf
vonle1·ing b1·engt de veTnietiging m.ede 
van de eindbeslissing op de tegen hem 
ingestelde bu?·ge?·lijlce rechtsvonle?'ing' 
die het gevolg is van de eerste beslis
sing (6). 

(VAN ONGEVALLE, T. WITJVIAN, J\I. DEL
FORGE, OJ~. DELFORGE E;<r G. DELFORGE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 april 1967 door het Hof 
van beroep te Gent gewezon ; 

Overwegendo dat, bij gebrek aan be
lang, de voorziening niet ontvankelijk 
is in zover zij gerioht is tegen de beslissing 
van het arrest, waarbij eiser niot schuldig 
verklaard wordt aan de telastlegging 0 ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van do artikelen 179, I99 
van het W etboek van strafvordering on 2 
van do wet van 4 oktober I867 op de 
verzachtende ornstandigheden, zoals ge
wijzigd door artikel 3 van de wet van 
23 augustus 1919, 

cloonlat het bestreden arrest eiser, bij 
bevestiging van het vor:mis van de cor-
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rectionele rechtbank, veroordeelt tot een 
gevangenisstraf van twee jaar on een 
geldboete van I 00 fi~ank we gens valsheid 
in geschriften, 

tenuijl de beschikking van I9 oktober 
I965 van de raadkamer van de Recht bank 
van Oudenaarde goon verzachtende mn
standigheden vaststelt n1et betrekking 
tot die betichting : 

Overwogende dat, bij bevel van de 
raadkamer van de Rechtbank van eerste 
aanleg te Oudenaarde van I9 oktober 
I965, eiser, samen met zijn brooder Pe
trus Van Ongevalle, naar de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde ve1·wezen 
werd, de eerste wegens valsheid in ge
schriften, gebruik ervan en 1nisbruik van 
vertrouwen gepleegd tussen I jcmi I963 
en 22 mei I964 (telastleggingen A en B), 
beiden wegens valsheid in geschriften 
en gebruik ervan gepleegd tussen 4 maart 
I962 en 3 maart I965 (telastlegging 0); 

Overwegende dat bedoeld bevel ver
klaart de redenen van de vordering van 
de promu~ecn~ des Konings aan te nem.en, 
daarin begrepen de verzachtende mnstan
digheden " voor wat feit 0 betreft >> ; dat 
het evenwel geen verzachtende omstan
digheden aanduidt wat betreft de telast
legging A, welke eveneens n10t een cri
minele straf strafbaar is ingevolge de 
artikelen I93, I96, I97, 2I3 en 2I4 van 
bet Strafwetboek; 

Overwegende dat de raadkamer, door 
beide beldaagden bij eenzelfde bevel 
wegens drie telastleggingen naar de cor
rectionele rechtbank te verwijzen, impli
ciet de samenhang tussen die telastleg
gingen heeft vastgesteld ; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank en daarna het hof van beroep, 
door bij eenzelfde vonnis en arrest ten 
grande uitspraak te doen over de al de 
ten laste gelegde feiten, eveneens het 
bestaan van die band hebben aangenmn.en 
en uitdrukkelijk hebben vastgesteld dat 
de feiten A en B door eiser werden ge
pleegd met eenheid van opzet ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de 
oorrectionele rechtbank en daarna het 
hof van beroep onbevoegd waren mn 
van de gause zaak kennis te nen1.en ; 

Overwegende dat deze schending van 
de wet, ingevolge de artikelen 408 en 4I3 
van het Wetboek van strafvordering, de 
vernietiging medebrengt van het bestre
den arrest als1nede van al hetgeen aan 
dit arrest is voorafgegaan vanaf de oudste 
nietige alde, dit is het bevel van de raad
kamer van I9 oktober I965; 

Overwegende evenwel dat de vernie-

tiging uitgesproken op de enkele voor
ziening van eiser zich niet uitstrekt tot 
de beschikking van hot bevel waarbij 
eiser en zijn broeder naar de correctionele 
rechtbank verwezen werden wegens het 
feit 0, dat wettelijk gecorrectionaliseerd 
werd en waarvoor zij vrijgesproken wor
den; 

Overwegende dat de verniotiging van 
de beslissing over de strafvordering ~e 
vernietiging medebrengt van de defu1.1-
tieve beslissing over de burgerlijke verde
ring, welko het gevolg ervan is en waar
tegen eiser zich regelmatig voorz1en 
heeft; 

01n die redenen, en zonder dat er aan
leiding bostaat tot onderzoek van hot 
tweede en het derde middel, welke tot 
geen uitgebreidere vernietiging. zoud~n 
kcu1.nen leiden, verwerpt de voorz1e1ung 1n 
zover zij gericht is tegen de beslissing 
waarbij eiser niet scl~uldig verk~aa:rd 
wordt aan de telastleggmg 0 ; vermet1gt 
het bestreden arrest, behalve in zover het 
eiser en Petrus Van Ongevalle niet schul
dig verklaart aan de telastlegginjS 0 ; ver
nietigt al hetgeen aan cht arrest 1s vooraf
gegaan vanaf en daar·in begrepen het be
vel van de raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Oudenaarde van 
I9 oktober I965, behalve in zover dit 
bevel eiser en Petrus Van Ongevalle naar 
de Correctionele Rechtbank verwezen 
heeft wegens de telastlegging 0, welke 
wettelijk gecorreotionaliseerd werd en 
vvaarvoor zij vrijgesproken werden; be
veelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de .ka:nt 
van de gedeeltelijk vernietigde beshssm
gen ; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beper~{~e zaak 
naar de kamer van inbeschuld1gmgstel
ling van het Hof van beroep te Brussel. 

27 november I967. - 2 8 kamer. -
Voo1·zitte?· H. van Beirs, voorzitter. -
Vm·slagge~e?', H. Naulaerts.- Gelijlclui
clenc[e conclttsie, H. Krings, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 27 november 1967. 

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELENDE BESLISSING. - VER
WEER VAN DE BEKLAAGDE NIET PAS
SEND BEANTWOORD. - NIET METRE
DENEN OJVIKLEDE BESLISSING. 
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2° CASSATIE. - OJVIVANG. - STRAF· 
ZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE. - VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP 
DE STRAFVORDERING. - VERNIETIGING 
ALS GEVOLG ERVAN VAN DE EINDBESLIS
SINC+ OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE INGE
STELDE BURGERLIJKE REOHTSVORDE
RINC+. 

1° Is niet met 1·edenen omkleed de beslissing 
die de beklaagde vemonleelt zonde1· pas
send te antwoonlen op een 1·egelmatig 
do01· hem vooTgedragen venvee1·. (Grand
wet, art. 97.) 

2o De ven~ietiging, op de niet bepeTkte 
voo1·ziening van de beklaagde, van de 
ve1·oo1·delende beslissing op de st1·afvonle-
1'ing b1·engt de ve1·nietiging mede van de 
eindbeslissing op de tegen hem ingestelde 
btwge1'lijke 1'echtsvo1'de1·ing, die het ge
volg is van de ee1·ste beslissing ( 1). 

(ALLEWEIRELDT, 
T. GEl\'I:EENTE KOKSIJDE.) 

27 november 1967. - 2 8 kamer. 
Voo1·zittm·, H. van Beirs, voorzitter. 
Ve1·slaggeveT, H. Wauters. - Gelijklui
dencle conclttsie, H. Krings, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Gevaert (van de 
balie te Veurne). 

Van dezelfde dag een identiek arrest 
in de zaak Van Dorpe tegen de gemeente 
Koksijde. 

28 KAJ\'I:ER. - 28 november 1967. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - EATEN VAN 
ELKE WINSTC+EVENDE BETREKKINC+. -
BEGRIP. 

Daa1· de in m·tilcel 25, § 1, 3°, van de geco
onlineenle wetten betTefjende de inkom
stenbelastingen bedoelde winstgevende 
betrekking moet bl~ilcen tdt een geheel 
van ve1'1'ichtingen die onder ande1·e vol
doende tal1·ijk zijn en met elkaa1• ve1·bcmd 
hottden (2), is het beschilckende gedeelte 
van een a1'1'est niet wettelijk ge1·echtvaa1·-

(1) Raadpl. arrest van dezelfde dag, supra, 
blz. 449, en noot 6. 

(2) Ca.ss., 31 januari 1967 (Arr. cass., 1967, 
blz. 671). 

(3) Raadpl. cass., 31 januari 1967, in voren
staande noot vermeld. 

d·igd door het hof van beroep dat beslist, 
clat ttit cle1·gelij ke betreklcing voortvloeit 
het geheel of een gedeelte van cle baten, 
opgebracht zowel clo01· ve1Tichtingen van 
koop en ve1·koop van g1·onclen in een 
st1·eelc als clooT gelijkaanlige ve?Tichtin
gen betTe ffencle gronclen in een anclere 
stTeek, wannee1· het a1Test eensdeels geen 
passencl antwoonl veTst1·ekt op de con
clttsie van de belastingschulclige, waaTbij 
cleze betoogcle clat cle veTrichtingen be
tTe ffende de eeTste st1·eek omwille van cle 
cloo1· hem opgegeven nauwkeuTige om
stancligheclen niet konclen leiden tot cleze 
winstgevencle bet1·ekking, en anclenleels 
niet vaststelt dat de .ve1-richtingen bet1·ej
fencle gmnclen in cle tweecle st1·eek, onge
acht die van cle eemte, clit geheel van ve7'-
1'ichtingen opgeleveTcl heeft (3). 

(DE KEGEL, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEJN.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 1315, 1317 tot en met 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 25, 
§ 1, 3°, en 55 van de gecoordineerde wet
ten betreffende de· inkomstenbelastingen, 

doonlat het bestreden arrest niet geant
woonl heejt op de door eiser genomen 
conclusie waarin eiser liet gelden dat de 
regels van de wettelijke bewijsvoering 
geschonden werden door enkel het geza
menlijke van de verrichtingen in acht te 
nemen, zonder rekening te houden met de 
door eiser ingeroepen omstandigheden -
gestaafd door stukken - die aantoonden 
dat de aan- en verkoop van de zoge
naamde " Zavelput » niet op dezelfde 
wijze behandeld kon worden als de ove
rige verrichtingen die als bewijsvoering 
aangevoerd werden van de niet-toepasse
lijkheid van voormeld artikel 25 van de 
gecoordineerde wetten, zodat al de boven
aangeduide wetsbepalingen geschonden 
werden : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
had doen gelden dat de winsten welke 
ten gevolge van de aankoop en daarna 
de verkopen van het terrein "de Zavel
put » behaald werden geen winsten of 
baten bedoeld door artikel25, § 1, 3°, van 
de gecoordineerde wetten waren, daar 
dit terrein door eiser " als particulier 
gekocht werd ten einde een fabriek op te 
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richten, die aan de adrninistratieve ver
eisten zou beantwoorden en een even 
gunstige ligging zon hob ben (als de plaats 
waar hij tot op dit ogenblik zijn vlees
·warenfabriek exploiteorde) ... dat hij ge
dwongen werd ... zijn beclrijfszetel te ver
kopen en een ander terrein aan te kopen 
... dat het terrein " do Zavelput " ... echter 
te groot was doch dat hij verplicht was 
het in zijn geheel aan to kopen met het ge
volg dat hij het nodige en het n1.ecst ge
schikte voor zichzelf zou behouden en het 
teveel zou verkopen ... dat ten einde dit 
geschikt terrein te kunnen aankopen hij 
gronden diende te verkopen ... , dat (na
derhand) de wending welke de betwisting 
n1.et de adrninistratie orntrent de nit
rnsting van zijn vleeswarenfabriek aan
nam, alsrnede de beslissing van zijn kin
cleren verder te studeren corder dan do 
handel van hnn vader voort te zetten, 
rekwestrant ertoe genoopt hebben be
doelcl terrein terug te verkopen ... zoals 
hij ertoe gecl·wongen was door de beslis
sing van de gemeentelijke overheid ... " ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
zich ertoe beperkt te overwegen, in het 
algemeen, dat " rekwestrant 2 ha. 64 a. 
7 ca. aangekocht heeft en dat de verkopen 
hem. 10.452.631 frank opleverden terwijl 
de aankoopprijs ... slechts 5.612.500 frank 
beliep, dat hij om deze aank;open te ver
wezenlijken belangrijke leningen aanging 
en on1. een n1.eerwaarde te bekmnen aan
zienlijke urbanisatiewerken deed uitvoe
ren ; dat do door de verkoop verworven 
gelden om1.1.iddellijk belegd werden in de 
aankopon van andere gronden on eigen
domn"len die opnien-vv het voorwerp nit
Inaakten van verkave1ingen en verkopen ; 
dat daaruit blijkt dat rekwestrant niet 
de bedoeling heeft gehad een eigen patri
Inonit.m"l te beheren n1.aar een winstge
vencle bedrijvigheid uit te oefenen ... " ; 

Overwcgen<;ie dat deze redenen geen 
antwoord verstrekken op de conelnsie 
van eiscr die deed gelden dat, indien hij 
sonnnige gronden diende te verkopen, 
hij het deed ten einde een geschikt terrcin 
("de Zavelpnt) "voor zijn beroepsactivi
teit te lumnen aankopen, en. dat hij dit 
laatste, mn de reclenen welke hij nauw
kem·ig aangednid had, later n1.oest terug 
verkopen, zodat de winsten die aldus 
behaald werden niet belastbaar konden 
zijn bij toepassing van artikel 25, § 1, 
3D, van de gecoordincorde wetten; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het tweede n1.iddel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 en 112 
van de Grondwet, 1315 en 1317 tot 1324 
van het Bnrgerlijk Wetboek en 25, § 1, 

3D, van de gecoordineerde wetten be
treffcnde de inkomstenbelastingcn, 

cloo?'clctt het bestreden arrest bosluit tot 
" winstgevcnde bedrijvigheid " en tot 
toepassing van voormeld artikel 25, § 1, 
3D, op grond van de ovenveging dat "re
kwestraut on1. deze aankopen te verwe
zenlijken belangrijke leningen aanging en 
on1. een n1.eerwaarde te bekornen aanzien
lijke urbanisatiewerken deed uitvoeren en 
dat de door de verkoop verworven gelden 
onmiddellijk belegd werden in de aan
kopen van andere gronden en eigendon1.
n1.en die opnienw het voorwerp uitn"J.aak
ten van verkavelingen en verkopcn ,, 
zoncle1· ctan te tonen dat de aan- en ver
koop van de " Zavelpnt " verband heeft 
met de andere verrichtingen en al doze 
verrichtingen talrijk genoeg zijn om on
der toepassing te vallen van voormelcl 
artikel 25, § 1, 3D : 

Overwogende dat do winstgevende 
betrekking waarvan de baten aan de 
bedrijfsbelasting onderworpen zijn, een 
geheel is van voldoende met elkaar vor
band houdende verrichtingen orn een 
voortgozette en gewone bodrijvigheid nit 
te n1.aken; 

Overwegende enorzijcls dat vormits, 
zoals blijkt uit het antwoord op hot eerste 
middel, hot bestrcden arrest niet op 
regelmatige wijze vastgestold hoeft dat 
de verrichtingen betreftencle " de Zavel
put '' tot een winstgevende betrekking 
bedoold door artikel 25, § 1, 3D, van de 
gecoordineerde wetten aanleiding hadden 
gegevcn, en andcrzijds dat uit dit arrest 
niet blijkt dat de andere verrichtingen, 
afzondorlijk beschouwd, met elkaar ver
band honden en een geheel uitmaken, 
het bestreden dispositief niet wettelijk 
gerechtvaardigd is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om dezo redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest 1nelding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde be
slissing ; veroordeelt verweorder in de 
kosten ; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Lnik. 

28 november 1967. - 2e kamer. -
TTooJ·zitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. TT eJ·slaggeve1·, 
H. Wauters. - Gelijlcl~Liclencle conchtsie, 
H. Dtunon, advocaat-generaal. 
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2" KAMER. - 28 november 1967. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAllHNG VAN DE BELASTBARE GROND

SLAG BIJ VERGELIJKING :MET DE NOR-

1\~ALE INKOJ\iSTEN VAN SOORTGELIJKE 

BELASTINGPLIOHTIGEN. - REGELllfA

TIGE VASTSTELLING DAT ER GEEN BE

WIJSKRAOHTIGE GEGEVENS VOORGE

LEGD ZIJN. - BEGRIP. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
VVIJZIGING VAN EEN AANGIFTE DOOR 

DE ADli'UNISTRATIE. - ARTIKEL 55, 
§ 1, LID 2, VAN DE GEOOORDINEERDE 

WETTEN. - RECHT VAN DE ADllU

NISTRATIE INZAGE TE EISEN VAN ALLE 

BESOHEIDEN WELKE TOT RET BIJHOU

DEN VAN DE BOEKHOUDING GEDIEND 

HEBBEN. 

1 o H et H of van b;1·oep clctt vaststelt, eens
cleels clat ttit cle clo01" cle belastingschttl
dige ' zelf geclane beTe~c~ningen blij let 
clctt de melclingen van Z1;J11 boelehoucltng 
niet betTmtwbam· zijn en, ande1·cleels, dat 
cle jttistheid van ande1·e meldingen niet 
is bewezen, aangezien cle belastingschul
clige weige1·t cle bescheiden voo1· te leggen 
1caanloo1' h~j ze lean Techtvaanligen, 
lcee1·t alcl11s de bewijslast niet om en be
slist wettelijlc clat, ve1·mits cle belasting
schulclige geen bewijslc1·achtige gegevens 
heeft voo1·gelegd, cle aclm1:nistnttie het 
1·ech t hacl cle belastbare inlcomsten te be
palen clooT miclclel van een ve1·gel~jlcing 
met cle 1w1·male winsten of baten van 
sooTtgelijlee belastingplichtigen ( 1). 

2o A1·tilcel 55, § 1, van cle gecoonlineercle 
u·etten bet1'efjencle cle inkomstenbelast1:n
gen ve1·plicht de belastingplichtige aa:n 
cle aclminist1·atie inzage te ve1'lenen ntet 
alleen van cle .boeken waaTvan het H1 et
boek van lcoophanclel hem het houclen 
oplegt, maa1· tevens van al zijn 1'elcen~ng
stuklcen, clit wil zeggen de beschetc~en 
wellce tot het voeTen van de boelehoucltng 
gecliencl hebben (2). 

(REDOUTEY, T. BELGISOHE STAAT, 

:MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 21 januari 1964 (Bull. 
en PAsro., 1064, I, 543); 14 maart 1967 (A1'1·, 
cass., 1967, blz. 874). 

arrest, op 5 april 1967 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de sehending van de artikelen 97, 110 
en 1'12 van de Grondwet, 1315, 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Bcrrgerlijk 
\Vetboek, 16 tot en Hlet 24 van het vVet
boek van koophandel, 28 van de wetten 
betreffende de inkomstenhelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 

cloonlat, ee1·ste oncle1'Cleel, het bestreden 
arrest de aansla.g bij vergelijking over
eenkomstig artikel 28 van de gecoordi
neerde wetten hetreffende de inkomsten
helastingen als geldig heschouwt, aanne
lnende enerzijds dat " hot gemis aan hoe
king van de verkoop van een hromfiets 
en de lage aangegeven hrutowinst op 
zichzelf niet pertinent zijn OlTl de hoek
bonding als niet-hetrouwbaar te verwer
pen " en anderzijcls dat " een boekhou
ding, hoewel volledig en normaalnaar de 
vorm, toch niet als hewijskrachtig kan 
beschouwd worden ,, 

tenvijl die tegenstrijdigheid van mo
tieven gelijkstaat met een gebrek aan 
motivering, 

en cloo1'Clat, tweecle oncle1·cleel, het arrest 
weliswaar zijn motieven verder aanvult 
door de overweging dat de boekhouding 
niet als bewijskrachtig kan heschouwd 
worden " wamlem· onthreken of niet voor
gelegd worden de clementon, dienende om 
de werkelijkheid en de juistheicl van haar 
inhoud vast te stellen ,, 

teTwijl het arrest aldus de hewijslast 
omkeert : inderdaad, opdat de aanslag 
bij vergelijking rechtsgeldig zou geves
tigd worden, hoefde de aclministratie 
vooraf de onjuisthoid van de boekhouding 
te bewijzen ; van de schatplichtige kan 
niet geeist worden dat hij het negatief 
bewijs zou voorbrengen dat zijn boek
houding niet onjuist is en hij cl.aartoe 
documenten (werkfiches, detailstaten, ... ) 
zou voorleggen, die hij niet verplicht is 
te houden, noch verplicht is voor te leg
gen, tenslotte is het bezit van bescheiden, 
buiten die bepaald in titel III, hoek I, 
van het W etboek van koophandel, niet 
VIJrplicht en kan derhalve niet worden 
geeist : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hestreden arrest 
de boekhouding van eiser als niet bewijs-

(2) Raadpl. cass., 18 september 1962 (Bttll. 
en PAsro., 1963, I, 77). 
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krachtig beschouwt, noch omdat de ver
lmop van een bromfiets daarin niet 
werd verrneld, noch omdat de aangegeven 
brutowinst laag was, maar wel omdat de 
elementen dienende om de werkelijkheid 
en de juistheid van de :inhoud van de 
boekhouding vast te stellen ontbreken 
of door eiser niet voorgelegd werden ; 

Dat zulks geen tegenstrijdigheid in
.houdt; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt : 
dat, behalve voor de verkoop van benzine, 
de contante ontvangsten slechts eens 
per maand in het kasboek ingeschreven 
werden zonder door enige stuldmn ver
antwoord te zijn, zodat een degelijke 
controle onmogelijk is ; dat eiser het 
bedrag der geboekte contante ontvang
sten wil rechtvaardigan door een gemid
delde prijs van 65 frank per operatic 
« smBren en grafiteren "• terwijl volgens 
de factm·en dergelijke operatic minstens 
94,77 frank kost; dat, wat de in de 
garage uitgevoerde herstellingen betreft, 
evemn:i:n detailstaten worden overgelegd, 
hoewel die stukken in het bedrijf van 
eiser bestaan om de aard van het uit
gevoerde werk en de werkuren vast te 
stellen en de factm·atie mogelijk te rna
ken; 

Overwegende dat bet arrest, na aldus 
aan de hand van de door eiser zelve ge
dane berekening de boekhouding als niet 
betrouwbaar te hebben bevonden, de 
bewijslast niet omkeert en de belasting
plichtige geen negatief bewijs oplegt door 
te eisen dat de juistheid van de inscbrij
vingen in de boekhouding zou worden 
gestaafd met rekeningstukken waarvan 
hot soeverein vaststelt dat ze in het be
drijf van eiser voorhanden zijn; 

Overwegende im1ners dat artikel 55, 
§ l, van de gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen de 
belastingplichtige verplicht de admi
nistratie inzage te verlenen, niet aileen 
van de boeken waarvan het Wetboek 
van koophandel hem het houden oplegt, 
maar tevens van al zijn rekenil,gstukken, 
dit wil zeggen de bescheiden welke tot 
het voeren van de boekhoudil"g gediend 
hebben; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenon,en worden ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97, llO 
en ll2 van de Grondwet, 1315, 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Bmgerlijk 
W etboek, 28 van de wetten betreffende 

de il"komstenbelastingen, gecoordineerd 
bij besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 

cloonlat het bestreden arrest, mn te 
beslissen dat de betwiste aanslag terecht 
gevestigd werd bij vergelijking met soort
gelijke belastingplichtigen, overeenkom
stig artikel 28 van de gecoordineorde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, stelt dat eiser « geen opmerkingen 
maakt nopens de toepassil"g van deze 
taxatimnethode ,, 

te1·wijl de conclusie van eiser precies 
deze methode betwistte op grand dat 
" de aanslag bij vergelijkll,g, zoals be
paald bij artikel 28 van de gecoordil,eerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, sleohts mag gevestigd worden bij 
gebrek aan bewijskrachtige gegevens no
pens de inkoinsten van de schatplich
tige ,, zodat het arres~ de bewijskraoht 
van de voonnelde conclusie miskent : 

Overwegende dat, wanneer het be
streden arrest vermeldt dat eiser « geen 
opmerkingen 1naakt nopens de toepas
sing " van de taxatiemethode voorzien 
bij artikel 28 van de gecoordineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
het daardoor niet bedoelt dat eiser heeft 
toegegeven dat zijn boekhoudmg niet 
bewijskraohtig was, vermits bet de rede
nen opgeeft waaron1 de stelling van eiser 
dienaangaande niet aannemelijk is, maar 
kennelijk dat eiser de « toepassing " van 
de vergelijkingsmethode, dit wil zeggen 
de wijze waarop de admil1istratie soort
gelijke belastingplichtigen heeft gekozen, 
niet heeft betwist ; 

Dat het middel, uitgaande van een 
verkeerde uitlegging van het arrest, feite
lijke grondslag mist ; 

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

28 november 1967. - 2e kamer. 
Voo?·zitte?·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve?'slaggeveT, 
H. Naulaerts.- Gelijlcltbiclencle aonclt•sie, 
H. Dun1on, advooaat-generaal. 

1 e KAJVIER. - 29 november 1967. 

1° ELEKTRISCHE ENERGIE.- WET 

VAN 10 MAART 1925, ARTIKEL 18. -
REGELS DIE DE OPENBARE ORDE NIET 

RAKEN. 
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2D OPENBARE ORDE. REGELS 

VASTGESTELD BIJ ARTIKEL 18 VAN 

DE WET VAN 10 Jl'IAART 1925 OP DE 
ELEKTRIOITEITSVOORZIENING. - RE

GELS DIE DE OPEN13ARE ORDE NIET 

RAKEN. 

1 a en 2° TY ellce oak cle g1'onclslag vcm de 
in a1·tikel 18 van de wet van 10 maa1·t 
1925 op de elelct1'iciteitsvoo1'ziening veJ'
melde aanspmlcel~jkheid zij (1), mlcen 
cle bij deze bepaling vastgelegde 1·egels 
cle openba1·e onle niet (2). 

(1) Artikel 18 van de wet van 10 rnaart 
1925 bepaalt dat «de vergoeclingen voor 
schade wegens aanleg of exploitatie van een 
elektriciteitsvoorziening geheel ten Iaste vallen 
van hot betrokken bedrijf, dat aansprakelijk 
blijft voor al de voor derde pcrsonen schade
lijke gevolgcn "· 

De auteurs en co=entatoren zijn het nict 
eens omtrent de juiste draagwijdte van deze 
bepaling. 

Sornrnigen beschouwen dat bedoeld artikel 
een op het risico gegronde aansprakelijkheid 
invoert en dat de betrokkcn onderneming 
verplicht is de schade te herstellen, die ver
oorzaakt wercl door de aanleg of de exploi
tatie van een elektriciteitsvoorziening, op 
grond aileen van het bestaan van de schade, 
zondcr dat het bewijs client te ·worden gele
verd van een font van de ondernerning of van 
een van haar aangestelden of van een gebrek 
van de zaak (DE PAGE, Tmite de droit civil. 
belge, d. II, 3• uitg., nr 934, inzonderheid 
noot 5, biz. 921 en 922; verg. nr 1005, inzon
derheid noot 5, biz. 1043, en n r 1017 quinq1<ies; 
KLUYSKENS, Beginselen van b1trgm·lijk recht, 
d. I, Y m·bintenissen, nr 362, blz. 543 ; verg. 
nr 407, biz. 617 en volg.; SPILMAN, « Sens 
et portee de !'evolution de la responsabilite 
civile depuis 1804 ,, 11£6moi1'es de l'Academie 
1·oyale de Belgique, Classe des lett res et des 
sciences mantles et politiques, 1955, biz. 62; 
PIRSON en DE VILLE, T1·aite de la 1'eS1Jonsa
bilite civile, nr 44, blz. 118 en 119, en n" 440, 
blz. 495 ; Repertoi1·e pmtiq1te du d1·oit belge, 
yo Responsabilite, nr 29 ; G. LIENARD, Rev. 
gen. ass. et 1'esp., 1946, nr 3945). 

Anderen beschouwen daarentegen dat clit 
artikel enkel strekt tot de regeling van de 
verplichting om de schade te herstellen, die 
kan rusten op de concessieverlenende ntacht 
en op de conccssiehoudende ondernerning, in 
die zin dat het die verplichting aan laatstge
noemde oplegt met uitsluiting van cle conces
sieverlenende rnacht, zonder af te wijken van 
de regels van het gerneen recht ten aanzien 
van de betrekkingen van de ondernerning met 
de abonnenten en de1•den (VALERIUS, Dist1·i
b1!iions d'enm·gie, 1 c uitg., 1926, blz. 73; 
2• uitg., 1938, blz. 38, nr 11, en blz. 87, nr 105; 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

«LA J\HNERVE », T. STAD BRUSSEL.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 februari 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel ge>vezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 6, ll01, ll08, ll31, 
ll33, 1134, 1147, ll50, 1151, ll52, 1153, 
1172, 1174, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 

PETIT, Commentai1·e de la loi d1t 10 ma1·s 1925, 
1929, blz. 46 en 47 ; DoR, " De la responsabilite 
civile des transporteurs et distributeurs d'ener
gie 81ectrique ,, Bull. ass., 1940, blz. 451 en 
volg., nrs 11 tot 16; DAT~CQ, T1·aite de la 1'CS
ponsabilite civile, d. I, n r 205 ). 

N og anderen beschouwen, alhoewel zij een 
op het risico gegronde aansprakelijkheid vel'
werpen, dat artikel 18 ten laste van de onder
nerning heeft gelegd ofwel een « veiligheids
plicht ,, in de zin van een min of rneer stl'ikte 
resultaatsverbintenis (LAGASSE, observations, 
Jmt1'n, b·ib., 1948, blz. 159 en 160; VAN HAM, 
observations, Jmo·n. t1·ib., 1955, blz. 603 en 
volg.), ofwel een verrnoeden van aansprake
lijkheid, dat zij zou dienen om te ke1•en 
(BOUILLENNE, « L'article 18 de la loi du 
10 mars 1925 etablit-il a charge des com
pagnies d'electricite une presornption de res
ponsabilite? ,, Rev. gen. ass. et 1·esp., 1946, 
nr 3862). 

Enkele van deze auteurs beperken zich 
evenwel tot loutere bevestigingen, zonder hun 
rnening hierorntrent nader te rechtvaardigen, 
en deze bevestigingen zijn niet altijd overtuigd 
en oak niet vast. 

De auteurs die, zoals Pirson en De Ville 
(op. cU., n" 440), Dar, Lienard, Lagasse, Van 
Ham en Bouillenne, hun uitlegging willen 
rechtvaardigen, zijn het eens over een punt : 
artikel 18 heeft in de loop van de voorberei
dende werkzaarnheden van de wet tot geen 
commentaar aanleiding gegeven en is zonder 
de m.inste discussie door de Ka.rners aange
nomen. 

Zoals professor Dar (Zoe. cit., n" 13) erop 
wijst, « komt er noch in de memorie van toe
lichting, noch in de verslagen van de Karner 
van volksvertegenwoorcligers en van de Se
naat de minste cornn1entaar voor " en " de 
belangrijkheicl van het vraagpunt blijkt even
min opgevallen te zijn bij de behandeling van 
het wetsontwerp in de vergaderingen "· 

Pirson en De Ville (op. cit., n" 440) merken 
van hun kant op, clat « in de vergaderingen 
gediscuteerd werd over de opzet van de wet 
op het adrninistratief, financieel, politiek of 

(2) Zie noot 2 op. blz. 457. 
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1384, 1708, 1710, 1779, 1787 van het 
Burgerlijk vVetboek, 18 van de wet van 
10 maart 1925 op de elektriciteitsvoor
ziening en 97 van de Grondwet, 

doonlat, na. te hebben vastgesteld, in 
de eerste plaats, dat de eis strokt tot beta
ling van een hoofdsom van 153.000 frank, 
dit is het bcdrag van de schade aan het 

zelfs zuiver electoraal vlak, cloch er wercl niet 
geclacht aan cle gevolgen op het gebiecl van 
cle aansprakelijkheicl >>, 

Hot verslag van de centrale afdeling van 
de Kamer van volksvertegenwoorcligers (Pm.Z. 
St., Kamer, 1923-1924, n" 212, biz. 13) bevat 
bij het onclcrzoek van de artikelen 14 tot 22 
van het wetsontwerp evenwel het volgencle : 
" Deze artikelen regelen de rechten en ver
plichtingen van de vervoer- en verdelings
oncleraemiagen van elektrische energie. De 
bepalingen cUe zij voorschrijven zijn duide
lijk en objectief en vergcn geen commcntaar. 
De centrale afcleling meent niet dat zij moe
ten gewijzigd worden. Het. stelsel cler wet 
henaclert ten andere op vele punten cle wet
ten betreffencle andere openbare clienstcn, 
zoa.ls de trams, clc tclegrafen en telefonen », 

De voorstanclers van de aansprakelijkheid 
zoncler font zijn het cens om hun uitlegging 
te steunen op cle algemeenheicl van de door 
cle wetgever gebrnikte termen en op het feit 
clat hij geen gcwag heeft gemaakt van cle 
noorlzakelijkheicl van eon font of van een 
verwijzing naar het gemeen recht, terwijl 
cliegenen die cle voor kenr geven aan de op 
een font gegronde aansprakelijkheirl verwijzen 
naar de afwczigheid van afwijkingen van 
het tra.clitioneel rccht. Beiclm~ steunen op 
toepassingen door cle wet van de aanspra
kelijkheicl op gronclslag van hct risico in 
soartgelijke gebieclen, cle cnen om er een argu
lnent van analogie uit af te lciclen, cle ancle
ren om argument te halen nit het verschil 
in cle recl,tctie van cle teksten. 

Het lijkt moeilijk om met cle voorziening 
aan te nemen clat cleze elmnenten het moge
lijk makeu te « beschouwen dat de wetgever 
werkelijk heeft willen afwijken van het ge
Ineen recht van cle aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst en een aansprakelijkheicl in
voeren op gronclslag van het risico » met het 
oog op de regeling van de betrekkingen tussen 
cle ondernen1ingen van elektriciteitsvoorzie
ning en cle particulieren, en men iB geneigcl 
mn, met de verweerster, te geloven dat deze 
elementen clergc!ijke uitlegging niet recht
vaardigen. 

Gewis blijkt het clat cle wetgever door te 
bepalen dat " de vergoeclingen voor schade 
wegens de aanleg of de exploitatie van een 

hotel Windsor ten gevolge van een brand 
die veroorzaakt \Verd door de verhoogde 
spanning van het plaatselijk elektrisch 
net van verweerster, wellw verhoogde 
spanning te wij ~en was aan het vallen van 
elektrische geleidraden op draden van 
de huurtspoorweg, claar·na, dat deze 
rechtsvordering " berust op de artike
len 1382 tot 1384 van het Burgerlijk 

elektriciteitsvoorziening geheel ten laste wtl
len van het betrokken bedrijf » en door nauw
kem·ig niteen te zetten clat clit bedrijf « aan
sprakelijk blijft voor al de voor clm·de per
sonen schadelijke gevolgen » de concessiever
lenencle m.acht aan elk aqniliaans rechtsmiddel 
heeft willen onttrekken en enkel aan cle con
cessiehouder cle last heeft willen opleggen on1 
de schade te vergoeden. 

Uit geen van de gebruikte bewoordingen 
blijkt daarentegen clat hij nog anclers van het 
gmneen recht heeft willen afwijken en een aan
sprakelijkheid invoeren die gegrond is op 
het risico, op een vermoeclen van font of op 
een resultaatsverbintenis. 

vVanneer de >vctgever uitzonclerlijk in die 
richting gegaan is, heeft hij het in ondubbel
zinnige bewoor<lingen gedaan. 

Artikel 1 van cle wet van 24 clecembei' 
1903 betreffende de vergoecling van cle schacle 
voortsprnitencle uit de arbeiclsongevallen be
paalt uitclrukkelijk clat cleze vergoeding gere
gelcl worclt " overeenkomstig de beptt!ingen 
van becloelde wet » en artikel 10 preciseert 
clat, alhoewel niet afgeweken wordt van cle 
algemene begrippen van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid als het ongeval opzettelijk 
uitgelokt worclt door het beclrijfshoofcl of 
veroorzaakt wordt door de font van een clerde, 
de schacle voortvloeienrl uit arbeidsongevallen, 
behalve cleze uitzoncleringen, « enkel aanlei
ding geeft tot de bij cleze wet vastgestelde 
vergoedingen >J. 

Artikel 58 van de wetten op cle mijne.n, 
groeven en graverlJCn, gecoiirclineercl op 
15 september 1919, die ook een aansprake
lijkheid zoncler font invoert ( cass., 5 februa,ri 
1928, B1tll. en PAsiC., 1928, I, 125; Rep. 
pmt. ,z,., belge, yo 1l£-ines, ?Jl'in'i!!?'es et ea'l"''ie'res, 
n" 445; DE PAGE, cl. II, 3° uitg., n" 934, 
noot 5, biz. 922 ; PrnET, « La responsabilite 
sans faute en droit beige ,, Rev. inieJ"IL de 
dJ'oit eompm·e, Hl58, biz. 115 en volg.), be
paalt dniclelijk dat de coneessiehoucler van 
een mijn « van rechtswege » vm·plicht is aile 
schacle veroorzaakt door de in de mijn uit
gevoercle werken te vergoeden. 

Al'til<el 12 van cle wet van 13 oktober 1930 
tot coiirdinatie der verschillende wetsbepa
lingen op cle telegraile en cle telefonie met 
clraacl bepaalt eveneens clat (( cle regie van 
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vVetboek on op artikell8 van de wet van 
10 rnaart 1925 hetwelk de vergoeding 
van de schacle wogens de exploitatio van 
een eloktriciteitsleiding ten laste brengt 
van het botroklmn bedrijf », en, ten slotte, 
dat de eiseres in hoger beroep (thans ver
weerster) tegen de rechtsvordering van 
de geclaagde in hoger beroep (thans eise
res) het heeling van de aansprakelijkheids
ontheffing aanvoert dat voorkmnt in 
artikel 25 van hot reglement op de elek
tricitcitsdienst geldend voor de betrek
kingen tusscn vcrdeler en abom1.cnten, 
en dat volgens deze bepaling « alle aan 
hot gebruik van eloktriciteit te wijten 
schade veroorzaakt door con gebrek aan 
do leiding binnenshuis, aan de 1neter 

telegrafen en telefonen gehouden is tot her
stel van de schacle veroorzaakt door het aan
leggen, in stand houclen, vc1·plaatsen en af
schtefien van haar lijnen » en artikel 13 voegt 
eraan toe dat « de bovengrondse en onder
grondse telegraaf- en telefoonlijnen <loelmatig 
1noeten worden beschcrinLl tegen de geva.ron 
yan toevallig contact " met de lijnen bestemd 
voor het overbrengen en verdelen van clek
trisehe energie, << aangezien de bescherinings
inrichtingen door <le eigennars van de elek
trisc,he lijnen op eigen lwsten tot sta.nd ge
bracht en onderhouclen worden en deze laatsten 
Yerantwoorclelijk zijn voor de ongevallen en 
de schade teweeggebraeht door ontoereikende 
bescherming of door het ontbreken hiervan "· 

Ret Verclrag van Rome van 20 mei 1933 
tot het brengen van eenheid in enige bepa,
lingen inzalw sehade clom luehtvaartuigen 
nan clerclen op het aardoppervlak veroorzaakt, 
goedgekeurd bij de wet van 11 september 
1936, bepaalt dat clergelijke schade rccht 
geeft op vergoeding .<< op de enkele grond, 
dat worclt vastgestelll clat de sehade bestaat 
en dat zij van het luchtvaartuig afkomstig 
is )), 

Artikel 2 van de wet van 27 juli 1962 be
treffencle de btugerlijke aansprakelijkheid van 
het Studieeentrun1 voor Kernenergie huldigt 
daarentegen impliciet de " aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst " van het Centrum we
gens sehade die voortvloeit nit of veroorzaakt 
wordt door de radioactieve eigensehappen van 
nucleaire brandstoffen, van raclioaetieve pro
dukten of van afvalstoffen, terwijl artikel 1 
van de wet van 9 augustus '1063 betreffende 
de aansprakelijkheid van de exploitant van 
een atoomschip uitdrukkelijk de " objectieve 
aansprakelijkheid " van de exploitant van het 
sehip huldigt, " VOOl' aile sehade die veroor
zaakt wordt door een atoomongeval door clit 
sehip teweeggebraeht "· 

Zo het de bedoeling was gewoest van cle 
auteurs van de wet van 10 maart 1925 op 

en aan de vertakking, of door een ongeval 
in de fabriek en in het net van de alge
mene verdeling evenals eon onderbreking 
in de stromnlevering, geen aanleiding kan 
geven tot aanvraag mn vergoeding van
wege de abonnent "' het bestreden arrest 
beslist « dat de regel van artikel 18 van 
de wet van 10 rnaart 1925 niet de open
bare orde raakt, dat geen enkele wets
bepaling verbiedt daarvan af te wijken, 
dat de voormelde regel enkel voor par
ticuliere belangen geldt en dat de bij 
de wet uitgevaardigde strafrechtelijke 
sancties daaraan vreemd zijn », dat dien
tengevolge het heeling van aansprake
lijkheidsontheffing in artikel 25 van hot 
reglernent op de elektriciteitsdienst ge-

dezelfde wijze een nieuwigheid in te voeren 
inzake elektrisehe energie, is het niet denk
baar dat clit niet tor sprake zou zijn gekon1en 
tijdens de voorbereidende werkzaarr,heclen en 
dat het verslag van de Commissie van cle 
Kamer zich in de aangehaalde bewoordingen 
heeft uitgedrukt. 

Overigens zoals professor Dor schrijft (loc. 
cit., n' 16) : «de wet van 10 maart 1925 is 
geen wet van btugedijk recht, die tot doe! 
heeft de beginselen van het gemene recht 
inzake burgcrrechtclijke <eansprakelijkheicl te 
wijzigen, doeh een administratieve wet die 
tot cloel heeft het statuut van de elektrici
teitsondernemingen tot stand te brengen, de 
bevoegdheid van de openbare 1naeht jegens 
cle coneessiehouders te omschrijven en de tus
sen hen bestaande rechtsbetrekkingen te re
ge!en "· 

Uit dat oogpunt beschouwd, kan men 
gemakke!ijk begrijpen dat de wet geen wijzi
ging gebraeht heoft aan de regelen, clie voor
zien in de aansprakelijkheid van de voort
brengers, vervoerders en verdelers van elek
trisehe energie jegens de slachtoffers van 
ongeval!en en zich heeft bekommerd om de 
vrijwaring van de aansprakelijkheid van de 
openbare maeht, door ze te bcsehermen tegen 
elke reclamatie van de benadeelden. 

P. l\'L 

(2) Omtrent het begrip " openhare orde " 
raadpl. DE PAGE, d. I, n' 91 ; eass., 0 deeem
ber 1948 (Bull. en PAsre., 1948, I, 699); 
5 mei 1949 (ibid., 1949, I, 335) en noot 2; 
22 december 1940 (ibid., 1950, I, 266). 

Over het punt dat de bepa!ingen van de 
artikelen 1382 en volgende van het Burger
lijk vVetboek de openbare orde niet raken, 
behalve wat het bedrog betreft, raadpl. DE 
PAGE, d. II, n' 1053; eass., 21 februari 1907 
(Bt~ll. en PAsiC., 1007, I, 135); 4 april 1046 
(ibid., 1946, I, 130) en 25 september 1950 
evenals de eonelusie van het openbMll' mi
nisterie (ibid,, 1960, I, 113). 
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oorloofd is en ((moot worden toegepast ,, 
en op doze gronden eiseres haar rechts
vordering ontzegt, 

tenvijl artikol I8 van de . w_et van 
10 maart I925 op de elektnmtertsvoor
ziening een aansprakelijkheid invoert ?P 
grondslag van het risico en do ooncessro
houder van rechtswege, on zonder clat de 
getroffene diens sohuld nwet bewijzen, 
aansprakelijk stelt voor alle schade we
gens aanleg of exploitatie van een elek
triciteitsvoorziening ; dat artikel althans 
een vennoeden van schuld en van aan
sprakelijkheid schept tegen de oon_cessie
houder en horn een resultaatsverbm.terus 
oplegt; voornoemd artikeli8 de openbare 
orde raakt ; waaruit volgt dat, in tegen
stelling met wat het arrest beshst, het 
in artikel 25 van het reglement op elek
trioiteitsdienst voorkomend heeling, be
treffende de onthe:ffing van de aanspra
kelijkheid van de ooncessiehouder, in 
strijd is n1.et de oponbare orde en _onge
oorloofd is, en de bestreden beshssmg, 
die het uit dit heeling door verweerster 
afgeleide verweer aanneernt en op grond 
daarvan eiseres haar rechtsvordering ont
zegt, alle in het middel aangeduide wets
bepalingen heeft geschonden : 

Overwege11.de dat artikel I8 van de 
wet van IO maart I925 op de elektrici
teitsvoorzioning niet raakt aan de essen
tiiile belangen van de Staat of de gemeen
schap, en dat geen wet de overeenkom
sten die daarvan afwijken verbiedt; 

Overwegende dat aldus blijk;t dat, on
geacht de grondslag van de bij __ voo~·meld 
artikel IS bedoelde aansprakehJkherd, de 
door doze bepaling gegeven regels los 
staan van de openbare orde ; 

Dat het arrest, door het boding van 
niet-aansprakelijkheid waarop verweer
ster zich beroept als geoorloofcl te be
schouwen, n1.itsdion geen van de in het 
middel aangeduide bepalingen heeft ge
'schonden; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

29 november I967. ~ Ie karner. 
Voo?·zitte?', H. Bayot, eerste vooe;;;itter. ~ 
Vm·slnggever, H. Legros.~ Gel·ijklttidende 
concl1tsie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaaL ~ Pleiters, HH. Simont en 
VanRyn. 

I e KAMER. ~ 29 november 1967. 

l o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 

OVEREENKOMST). ~ VERKEERS

ONGEV AL. - MID DEL DAT AAN DE 

REORTER VERWIJT EISERS VEROORDE

LING TE C+RONDEN OP EEN OVERTREDINC+ 

VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT, 

ZONDER EEN OORZAKELIJK VERBAND 

TE OONSTATEREN TUSSEN DE OVERTRE

DING EN RET ONGEVAL.- BESLISSING 

DIE DE VEROORDELINC+ Gl'tONDT OP 

EEN FOUT DIE IN DERGELIJK VERBAND 

STAAT.~ MIDDEL DAT NIET KAN WOR

DEN AANGENOMEN. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER

LUKE ZAKEN. - REORTSVORDERING 

TEGEN TWEE VERWEERDERS INGE

STELD. ~ VooRZIENING VAN :H::riJN DER 

VERWEERDERS, - MIDDEL AFGELEID 

UIT RET GEBREK AAN ANTWOORD OP 

DE OONOLUSIE VAN DE OORSPRONKE

LIJKE ElSER TEGEN DE ANDERE VER

WEERDER. - VOORWAARDE VAN ONT

VANKELIJKREID VAN RET MIDDEL. 

30 TUSSENKOMST. ~ BURGERLIJKE 

ZAKEN. ~ Ers TOT BINDENDVERKLA

RING VAN RET ARREST DOOR ElSER IN 

OASSATIE. - \TERvVERPING VAN DE 

VOORZIENING. ~ Ers VAN BELANG 

ONTBLOOT. 

I o Knn niet 1vm·clen ctnngenomen het miclclel 
clnt ctnn cle ?'echte?' venvijt eise?'S ve?'001'
cleling te ff?'onclen op een ove1't1·ecling van 
het wegve1·kee1·sreglement, zoncler het be
stnnn vnn een oorznkelijk ve1·bnncl tu.ssen 
de overt1·ecling en het ongevctl te constn
tm·en, wannee1·, ongencht cleze ove1·t1·ecling, 
cle rechte1· cle ve1'0onlel1;ng ff?'onclt 01J een 
fmtt cUe in cle?·gelijk ve1·bancl staat. 

2o H'nnneer een eis ingestelcl is tegen twee 
Ve?'Weenlers en een van hen zich in CaS
satie voo1·ziet, is cleze enlcel ontvnnkelijk 
orn het ontbrelcen vnn antwoonl op een 
cloo1· de oo?·sp1·onkel~jke eise1· tege1~ ~le 
nncle?'e ve1·weenle1· genomen conclttste ~:~ 
te ?'oepen, nls de oplossing van c~e .b~J 
cleze conclttsie opgewoTpen betw~st~ng 
belan g vm·toont voo1· het tttssen cle oo?'
spronlcelijlce eise1· en hem bestanncle 
geschil (I). 

(1) Verg. cass., 7 januari 1954 (Bull. en 
PASIC,, 1954, I, 384); 22 juni 1956 (ibicl., 1956, 
I, 1161); 25 mei 1961 (ibicl., 1961, I, 1025); 
15 december 1966 (A1'1', cass., 1967, biz. 488) ; 
raaclpl. cass., 22 oktober 1942 (Bttll. en PA-
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3o De ve1·we1·ping van de voo1·ziening ont
neemt alle belang aan de eis tot binclencl
ve1·kla1·ing van het a1Test ingestelcl door 
eiser in cctssatie ( 1). 

(VERZEKERINGSJ\'i:AATSCHAPPI.J «LA PRO

VIDENCE "• T, CHARLIER EN LITISCON

SORTEN.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1370, 1382, 
1383 van het Bmgerlijk Wetboek, ?6-1 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954 houdende algemeen reglen1.ent op 
de politie van het wegverkecr (tekst bij
gewerkt krachtens artikel 6 van het ko
ninklijk besluit van 10 december 1958, 
v66r de wijziging ervan bij artikel13 van 
het koninklijk besluit van 30 april 1963), 
en 97 van de Grondwet, 

rloonlat het bestreden arrest verklaart 
dat wijlen Korver, verzekerde van eiseres, 
alleen aansprakelijk is voor het ongeval 
en, dientengevolge, deze laatste op de 
tegen haar ingestelde rechtsvorderingen 
tot schadevergoeding veroordeelt omdat 
de rechtvaardigingsgrond aangevoerd ter 
outlasting van wijlen Korver en afgeleid 
nit de foutieve en niet te voorziene ge
draging van de andere in de aanrijding be
trokken weggebruiker, door de gegevens 
van het strafdossier onwaar werd bevon
den en omdat de eerste zich altlmns niet 
heeft gedragen naar de gebiedende bepa
lingen van artikel 26-l van het algemeen 
reglement op de politie van het wegver
keer (tekst van kracht op 6 september 
1961, datun1. van het ongeval), zulks 
zond.er enigszins vast te stellen dat er 
een oorzakelijk verband bestaat tussen 
de wijlen I-\:orver verweten tekortkoming 
aan genomnde reglementaire voorschrif
ten en de aanrijding, en zonder te ant
woorden op het verweer voorgedragen 
bij conclusie waarbij eiseres de nood
zakelijkheid van dit verband inriep en 
ontkende dat het bestaan ervan ten deze 
werd bewezen, 

src., 1942, I, 249) en noot 2, getekencl L. C., 
biz. 255; 24 januari 1961 (ibid., 1961, I, 554); 
6 november 1961 (ibid., 1962, I, 269). 

(1) Cass., 30 maart 1967 (A1'1·, cass., 1967, 
biz. 917). 

tenvijl de verzekerde van eiseres niet 
aansprakelijk kon worden. gesteld zonder 
de vaststelling van een hen1. toereken
bare font waarvan terzelfdertijd wordt 
erkend dat zij in oorzakelijk verband 
heeft gestaan met het bedoelde ongeval 
(schending van alle voornoemde wets
bepalingen) en, in elk geval, de rechter 
de verplichting had zijn beslissingen met 
redenen te omkleden, zodat het hof van 
beroep moest antwoorden op de con
clusie van eiseres, waarbij de noodzake
lijkheid van een oorzakelijk verband 
tussen de schuld van haar verzekerde 
en de schade werd ingeroepen en inzon
derheid werd betwist dat het bestaan 
van dit verband tussen de snelheid waar
mee wijlen Korver zijn voertuig be
stuurde en het bedoelde ongeval wcrd 
bewezen (schending Val} artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat buiten de fout 
voortvloeiende uit de niet-inachtneming 
van artikel 26-1 van het reglement op 
de politie van het wegverkeer, het arrest 
zijn beslissing onder meer hierop grondt 
dat het bewezen is dat " toen Korver 
(verzekerde van eiseres) ter hoogte van 
de wagen van notaris B ... kwam om deze 
in te halen, hij bruusk naar links is ge
zwenkt, zodat de Borgward (bestuurd 
door Korver) tegen het voorste gedeelte 
van de Mercury (bestum·d door Fransen) 
is gebotst die, op weinig na, rechts van 
de weg reed " ; 

Dat, na de rechtvaardigingsgrond on
derzocht te hebben welke eiseres had 
aangevocrd en welke zij hieruit had 
afgeleid dat Fransen bruusk op de mid
denrijstrook zou zijn gekomen, terwijl 
Korver er reeds op reed, het arrest die 
grond van rcchtvaardiging verwerpt om
dat het aldus aangevoerde feit wordt 
tegengesproken door de gegevens van het 
dossier en « omdat het feit dat de be
stuurder Fransen lichtelijk over zijn rij
strook is gereden het maneuver van de 
bestucU'der Korver niet kan rechtvaar
digen " en « ten deze geen font is die in 
oorzakelijk verband staat met het onge
val, gelet op de ruin1.te ·waarover Korver 
nog kon beschikken op de rniddenrij
strook "; 

Dat het arrest nit die motivering be
sluit « dat de eerste rechter dus terecht 
heeft verklaard dat de bestuurder Korver 
alleen aansprakelijk is voor het bedoelde 
ongeval "; 

Overwegende dat door aldus soeverein 
in feite vast te stellen dat de verzekerde 
van eiseres, zonder enige rechtvaardiging, 
tegen de auto van Fransen was gebotst, 
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die geen enkele font had begaan welke 
in oorzakelijk verband stand rnet het 
ongeval, en door te beslissen dat die om
standigheden de volledige aansprakelijk
heid van genomnde verzekerde Ineebren
gen, het arrest zijn beslissing wettelijk 
heeft verantwoord en regclrnatig 1net 
redenen hceft omkleecl ; 

Dat het 1niddel niet kan aangenon1.en 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1382 en 1383 van het Bur
gedijk \iV etboek, 

doonlc~t het bestreden arrest de ver
zekerdc van eiseres, wijlen Korver, ai
leen en geheel aansprakelijk verklaart 
voor het bedoelde ongeval, de aanspra
kelijkheid uitsluit van wijlen Fransen, 
tweede in het ongeval betrokken wegge
bruiker, en, dientengevolge, aileen eiseres 
tot schadevergoeding jegens de verweer
clers veroordeelt, 

zoncler te antwoonlen op de regelmatig 
door verweerder Charlier gonmnen con
clusie, waarbij deze laatste als oorzaak 
van het ongeval en van de omvang van 
de schade de overclreven en niet-regle
mentaire snelheicl aanvoercle waarmede 
wijlen Fransen reed, en bijgevolg con
cludeerde tot een vorcleling van de aan
sprakolijkheicl tussen beiclo bostum·clers, 
zodat de hiorboven vermelde beslissingen 
niet rogelmatig met redonen zijn oin
kleed : 

Ovorwegenclo dat zo oiseres gerechtigcl 
was om het 1niddel op te werpen dat is 
afgelcid uit het gebrek aan antwoorcl op 
de aanspraak van verweerclor Charlier 
ten lasts van de Bolgische Maatschappij 
van algmnene verzekeringen, clan nog zou 
genoemd 1niddel wegens het ontbreken 
van bolang niet ontvankelijk zijn; 

Dat immers de rechtsvorderingen die 
verweerdor heeft ingostold. togen eiseres 
en tegen de voorno01nde vennootschap 
er niet toe strekten to doen beslissen dat 
de aansprakelijkhoid eventueel tussen 
hen zou worden verdoeld, maar ze hoof
delijk of in soliclmn te doen veroordelen 
om hem schadeloos te stollen ; 

Overwegende dat uit hot antwoord 
op het cerste middel blijkt dat het arrest 
regelmatig de aansprakelijkhoid van de 
verzokorde van eiseres heeft vastgestelcl ; 
clat die beslissing het inwilligen insloot 
van de rechtsvordering tot het bekon1.en 
van de volledige vergoeding, door eisores, 
van de door verweercler Charlier goleden 
schade; 

Dat hieruit volgt dat de aangevoerde 

grief niet de verplichting van eiseres je
gens verweerder, maar de bijdrage van 
eiseres en van de " Algemene Verzekerin
gen " in de eindregeling betreft, welk 
geschil vreemd is aan deze zaak ; 

Dat d01·halve, al was het middel go
grand, hot beschikkende gedeelte van het 
arrest, waarbij wijlen Korver aileen aan
sprakelijk wordt verklaard voor het 
ongeval, in ieder geval regelmatig gemo
tiveerd en wettelijk verantwoord zou 
blijven; 

En overwegende dat do verwerping 
van de voorziening alle belang ontneemt 
aan de cis tot bindendverklaring . van 
hot arrest, die eiseres tegen de in tussen
komst opgeroepen partijen hceft inge
steld; 

Om die redenen, verwerpt de voorzio
ning en de oproeping in tussenkomst ; 
veroordeelt eiseres in de kosten. 

29 november 1967. - Je kamer. -
Voo?·zitter, H. Bayot, eerste voorzitter.
Vm·slaggeve1·, H. Valentin. - Gelijklt~i
dencle conclttsie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal.- Ple-ite?·s, HH. DeBruyn 
en Strnye. 

Je KAlVIER.- 29 november 1967. 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - GEZAG VAN 
RET REOHTERLIJK GEWIJSDE. - 0n£
VANG. 

2° BEZIT. - GELIJKTIJDIG INSTELLEN 
VAN DE BEZITS- EN DE EIGENDOJ\£8-
VORDERING. - BEGRIP. 

30 BEZIT. - VERBOD DE BEZITS- EN DE 
EIGENDOMSVORDERING GELIJKTIJDIG IN 
TE STELLEN.- DRAAGWIJDTE VAN RET 
V:EiRBOD. 

4° RECHTBANKEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VERPLIOHTING VOOR DE 
REOHTER DE JURIDISOHE AARD VAN DE 
HEM OVERGELEGDE FEITEN TE ONDER
ZOEKEN. - DOOR DE P ARTIJEN AAN 
DE FEITEN GEGEVEN KWALH'IOATIE.
NIET BINDEND VOOR DE REOHTER. 

5° HOGER BEROEP. - BuRC+ERT.IJKE 
ZAKEN. - DEVOLUTIEVE KRACHT. 
BEGRIP. 

I o Om de omvang van het ?'echte?·l~jlc ge-
1tn)'scle van een beslissing te beoonlelen, 
dienen niet alleen het clispositief vcm de 
beslissing, cloch tevens de ·reclenen waa?'-
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op clit clispositief nooclzakel~i k is gegToncl 
in aanmeTking te wonlen genomen (1). 
(Burg. Wetb., art. 1351.) 

2° De 1·echte1' clie ten principale op de 
eigenclomsvonle?·ing en, s1tbsicliai1', op cle 
bezitsvonle1·ing ?'echtcloet, cloet niet gelijlc
tijdig 1·echt op cle bezitsvonle1·ing en cle 
eigendomsvonlering, in cle zin van a?·ti
kel 5 van cle wet van 25 maaTt 1876, doch 
beooTdeelt achte1·eenvolgens en afzoncleT
lij k de g1·oncl van het 1·echt en het bezit 
eTvan (2). 

3° H et veT bod de bezitsvonle1·ing en de 
eigenclomsvonle?·ing gel~jlct~jdig in te 
stellen, opgelegcl dooT a1·tilcel 5 van de 
wet van 25 maa1·t 1876, is een 1·egel eli~ 
enlcel gelclt vom· de bezitsvonlm·ing en 
vreemd blij ft aan de eigendomsvo?·de-
1'ing (3). 

4° De ?'echter, waaTb~j een voTcleTing ctan
hangig is, moet de ju1·iclische aanl vcm 
de hem oveTgelegcle feiten onclerzoeken, 
ongeacht cle benarning clie de paTtijen 
eman gegeven hebben (4). 

5° De 1'echte1· in hoge1· be1·oep die ?'echtcloet 
op de aan de ee1·ste 1·echte1' ove1·gelegde 
vonle1·ing, en ze 1·egelmatig uitlegt cloo1' 
het lca1·alcter eraan te eTkennen dat zij 
volgens hem !weft, mislcent cle clevolu
tieve kmcht niet van het hoge1' beroep 
ingesteld tegen de beslissing clie ctan cleze 
vonleTing een ancle1· lca?·alcteT had eT
lcencl (5). (Wet van 25 maart 1876, 
art. 9; Wetb. van burg. rechtsv., 
art. 443, 462 en 464.) 

(LAOQUE!VIANNE, T. BOUTILLEZ, 

WEDUvVE PIOAVEZ.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 maart 1966 it1 hoger beroep 
gewezon door de Reobtbank van eerste 
aanleg te Doornik ; 

(1) Oass., 6 september 1963 (Bull. en PA
src., 1964, I, 12). Verg. cass., 29 oktobcr 1963 
(ibid., 1064, I, 224) en 22 maart 1966 (ibid., 
1966, I, 945). 

(2) Over de samenvoeging van cle bezits
vorclering en van de eigenclomsvorclering, 
raaclpJ. SOLUS en PERROT, D1•oit jtuliciai?'e 
1n·ive, cl. I, n"' 171 tot 173, en cass., 1 n1aart 
1962 (Bttll. en PAsrc., 1962, I, 737) en de 
conclusie van het openbaar Iuinisterie. 

(3) Oass. fr., 4 november 1963 (Dalloz, 
1964, I, 30) en 8 februari 1965 (ibicl., 1965, 
I, 372, en Sem. jto-id., 1965, II, 14.465). 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de scbending van de artikelen 5 van de 
wet van 25 maart 1876 op de bevoegdheid 
(voorafgaande titel van het \iVetboek van 
burgerlijko rechtsvordering) en 97 van 
de Grondwet, 

doonlat, rechtdoende op het hoger be
roep van eiser tegen de beslissing van de 
ee1;ste rechter die, uitspraak doende op 
de bezitsvordering, hem ertoe veroordeeld 
had " elke belemmering op de doorgang, 
meer in het bijzonder de bedoelde af
sluiting te verwijderen" en hmn. ver
wezon had in de kosten, maar verweerster 
bet overige van haar reohtsvordering tot 
betaling van schadovorgoeding had ont
zegd, bet bestreden vonnis genom:nd bo
ger beroep zeer gedeeltolijk gegrond ver
klaart en, rechtdoende op de eigendoms
vordering, ter verbetering van het beroe
pen vonnis, eiser ertoe veroordeelt " de 
bedoelde afsluiting tussen de gebouwen te 
verwijderen en zulks tot, aan de tuin van 
Pahn.yre Boutillez ,, voor het overigo 
hot beroepen vonnis bevestigt en eiser 
veroordeelt in drie viorde yan de kosten 
van hoger boroop terwijl de overige ten 
laste van verweerster worden gelaten, 
en dit beschikkende gedeelte verant
woordt enerzijds op gronden rakende 
het recht zelf van erfdienstbaarheid van 
overgang waaraan zogezegd door de af
sluiter afbreuk is gedaan, namelijk " dat 
de weduwe van Picavez (thans verweer
ster) haar rechtsvordering niet heeft 
beperkt tot het bezitrecht, dat zij een 
eigendomsvordering heeft ingesteld ... " 
en anderzijds op gronden rakende het 
bezit van deze erfdienstbaarheid, de 
bedding ervan en de wijze van uitoefe
ning, namelijk "dat in de (onjuiste) on
derstelling dat het hier gaat om een 
bezitsvordering, de verwijdering toch zou 
1noeten worden bevolen "~ 

tenvijl, eeTste onclenleel, hot onzeker is 
of de rechter, als steun voor deze laatste 
gronden, de beslissing van de eersto rech
ter betreffende de verwijdering van de 
afsluiting heeft willen bovestigen, onder 

Artikel 5, licl 1, van cle wet van 25 maa,rt 
1876 is overgenomen nit artikel 25 van het 
\Vetboek van burgerlijke rechtsvorclering, clat 
in Frankrijk ongewijzigcl is gebleven. 

(4) Oass., 10 juni 1960 (Bttll. en PAsrc., 
1960, I, 1166) en noot 1 ; 6 januari 1061 
(ibid., 1961, I, 491); raaclpl. cass., 24 septem
ber 1964 (ibid., 1965, I, 77). 

(5) Raaclpl. benevens cle in cle vorige noot 
aangehaalcle arresten de noot 3 onder cass., 
28 januari 1965 (Bull. en PAsrc., 1965, I, 521). 
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voorbehoud alleen van de door hem aan
gegeven geogra:fische grens, dan wei of. de 
bevestiging van de genoemde beshssmg 
'' voor het overige " integendeel enkel 
slaat op de afwijzing van de eis tot sch~
deloosstell:i:ng en op de veroordelmg m 
de proceskosten, door welke onzekerheid 
het onmogelijk is op de wettelijkheid van 
de bestreden beslissing toezicht te oefenen 
en art:i:kel 97 van de Grondwet wordt 
geschonden ; 

tweede onclenleel, :i:ndien de rechter zijn 
veroordeling om de afsluiting te verwij
deren, zowel 1net het oog op het eigen
dmnsrecht als op het bezitrecht heeft 
willen verantwoorden, mndat verweerster 
niet uitsluitend een bezitsvordering had 
ingesteld en haar eis gegrond bleek ~owel 
ten aanzien van het recht van erfdiCnst
baarheid als ten aanzien van het bezit 
enran, de bestreden beslissing het verbod 
Tniskent een bezitsvordering en een eigen
domsvordering gelijktijdig in te stollen, 
welk verbod volgens artikel 5 van de wet 
van 25 Inaart 1876 zowel voor de rechter 
als voor de partij zelf geldt : 

Wat betreft het eerste onderdeel 

Overwegende dat de eerste rechter 
" verklarende recht te doen op een bezits
vordering ,, de hoofdeis ontvankelijk en 
gegrond heeft verklaard en dientenge
volge de oorspronkelijke verweerder, 
thans eiser, ertoe heeft veroordeeld elke 
belem1nering op de doorgang tussen de 
eigendonnnen van partijen en rneer in 
het bijzonder de bedoelde afsluiting te 
verwijderen; dat het de oorspronkelijke 
eiseres, thans verweerster, het overige 
van haar eis, strekkende tot betaling 
van een dwangsmn en van schadever
goeding, heeft ontzegd en de tegeneis 
van do oorspronkelijke verweorder strek
kende tot schadeloosstelling wegens roo
keloos on tergend geding heeft afgewe
zen; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep, op grond dat de eerste rechter 
ten onrechte uitspraak had gedaan over 
het bezitrecht, terwijl een eigendmilS
vordering bij hem aanhangig was ge
Inaakt, het hoger beroep van eiser zeer 
gedeeltelijk gegrond verklaart en, " ver
klarende recht te doen op een eigendoms
vordering ,, ter verbetering van het be
roepen vonnis eiser in hoger beroep ertoe 
veroordeelt de bedoelde afsluiting tussen 
de gebouwen te verwijderon tot aan de 
tuin van de gedaagde ·in hoger beroep en 
voor het overige het beroepen vonnis 
bevestigt; 

Overwegende dat blijkens het besch:i:k-

konde gedeelte van het bestreden vm~~is 
en de 1notieven die er de noodzakeh]ke 
steun van zijn, de rechter in hoger .be;roep 
het beroepen vonnis heeft w1llen WlJZlgen, 
enerzijds waar hij overweegt dat ver
weerster een eigendmns- en niet een 
bezitsvordering heeft ingesteld, en ander
zijds waar hij overweegt dat de door ve;r
weerster gevorderde erfdienstbaarhmd 
van overo·ang aan het peroeel grond tus
sen de g~bouwen van partijen slechts is 
opgelegd tot aan de tuin van verweerster 
en niet tot aan het uiteinde daarvan, zoals 
de eerste rechter had aangenmnen, en 
dat hij " voor het overige " het bedoelde 
vonnis heeft willen bovestigen ; 

Dat hij, onder verbetoring van doze 
twee punten, beslist " op een eigendmn~
vorderirw " dat de erfdienstbaarhmd 
slechts t~t aan de tuin van verweerster 
bestaat en dientengevolge de verwijde
ring van de afsluiting binnen doze grenzen 
beveelt; 

Dat, onder bevestiging van het overige 
van het beroepen vormis, hij, zoals .de 
eerste rechter, verweerster het avenge 
van haar eis, strekkende tot toekenning 
van een dwangsom. en van schadever
goeding, en eiser zijn tegeneis ontzegt ; 

Dat hij, subsidiair de hypothese onder
zoekend dat, in strijd m.et zijn men:i:ng, 
de vordering zou rn.oeten ":orden ~e
schouwd als een bezitsvordermg, beshst 
dat de verwijdering in de door hem aan
genomen mate van de afsluiting oqk zou 
moeten worde;1. bevolen en aldus ilnpli
oiet, voor doze hypothese en in doze mate, 
de door de eerste rechter bevolen ver
wij dering bevestigt ; 

bat het bestreden vonnis d.erhalve niet 
onzeker is en d.it onderd.eel feitelijke 
grondslag mist ; 

W at betreft het tweede onderdeel : 

Over\vegende dat de rechter, d.~e in 
hoofdorde uitspraak doet over het elg:'n
dmnsrecht en subsidiair over het bezlts
recht, niet gelijktijdig rechtdoet Oj:) eon 
bezits- en een eigendontsvordermg 1n de 
zin van artikel 5 van de wet van 25 maart 
1876 houd.end.e titel I van het vooraf
gaand.o book van het vVetboek van bur
gerlijke rechtsvorder:i:ng, maar achtereen
volgens en afzonderlijk uitspraak. doot 
over het recht zelf en over het bez1t ; 

Dat trouwens het in doze wetsbepaling 
vervatte verbod een regel is die enkel 
voor de bezitsvorderingen en niet voor 
de eigendomsvorderingen geld~ ; 

Dat dit onderdeel van het m1ddel naar 
recht faalt ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
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de schending van de artikelen 1134, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
9 van de ~et van 25 maart 1876 op de 
bevoegdhe1d, houdende de voorafgaande 
t1tel van het W etboeh; van burger1ijke 
rechtsvordering, 16, 443, 462 en 464 van 
het laatstgenoemd wetboek, 

doonlat het bestreden vonnis, recht
doende op het hoger beroep van eiser 
tegen de beslissing van de eerste rechter 
die, verklarende recht te doen op een 
bezitsvordering, verweerster haar rechts
vordering had toegewezen en eiser ertoe 
had veroordeeld de afsluiting op de door
g~ng tussen de aan elkaar grenzende 
mgendmmnen van partijen te verwijde
ren: genoemd hoger beroep zeer gedeel
tehJk gegrond verklaart, en " verklarende 
recht te doen op een eigendomsvorde
nng '~ ter. verbetering van het beroepen 
vomus, e1ser ertoe veroordeelt de afslui
ting tot aan de grens van de tuinen te 
verwijderen, voor het overige, het voor
noemde vonnis bevestigt onder verdeling 
van de kosten van hoger beroep, en dit 
besch1kkende gedeelte verantwoordt in 
de eerste plaats door de overweging 
" dat de weduwe van Picavez (thans 
verweerster) haar rechtsvordering niet 
had b:perkt tot het bezitrecht, dat zij 
een mgendomsvordering had ingesteld 
zo:;tls uit ~~et vo<;>,rgedra~en betoog zonder 
emge twiJfel bhJkt : ZIJ vorderde impli
met, op grond van een titel, de erkenning 
van het recht dat deze titel haar ver
leende, e~ haar aanspraak deed gelden 
door de em. te st:llen tot verwijdering van 
een afslmtmg dw, volgens haar 1net mis
kenning van dit recht werd aangebracht ,, 
vervolgens, op gron~ van de ontleding 
van de voorgelegde t1tel, n1et name de op 
5 januari 1856 tussen de rechtsvoorO'an
gers van partij en tot stand gekomen ~ll;te 
van verdeling waarbij " een recht op een 
erfdienstbaarheid van overgang werd ge
vestigd ,, waarvan de bedding ter breedte 
van 3,75 meter, bij helft van elk der 
e~ven af te nemen was, de lengte echter 
met verder n·10cht reiken dan de gebou
wen van het onroerend goed van verweer
st~r, ver~nits de gronden ter hoogte van de 
tumen m het gebruik van elk van de 
eigenaars waren tot aan de scheidingslijn, 
en ten slotte, op grond van de vaststel
lm~ dat "de (door eiser) opgerichte af
slmtmg het gebruik van de erfdienst
baarheid, zelfs beperkt tot dit gedeelte 
van de bedding, belemmerde ,, 

te1•wijl verwe~rster bij dagvaarding van 
16 me1 1964 met de erkenning van een 
erfdienstbaarheid van overgang vord\)rde, 

maar stelde dat zij, samen met eiser 
"van het perceel grond tussen de twe~ 
onroerende goederen het genot had zowel 
voor de overgang als voor enig ander 
gebrmk ,, z.wh erover beklaagde dat eiser 
" d1t gebrmk had afgesehaft door op de 
g.enoemde overgang een afsluiting op te 
nchten " en verzocht hen'l ertoe te veroor
delen " elk bouvvwerk op de bedoelde 
overgang of perceel grond waartoe zij toe
gan~ had, te verwijderen en aldus de 
erfd1enstbaarheid in haar vorig gebruik of 
toestand te herstellen ,, dit wil zeggen dat 
het :xploot een reehtsvordering tot hand
havmg van het bezit instelde om een 
einde te doen maken aan de feitelijko 
stoorms en de uitoefening van de erf
dwnstbaarhmd van overgang die ver
weerster beweerde .te bezitten op hot per
ceel g.rond waar mser een afsluiting had 
?pger1cht: verweerster uit de titel die zij 
m het gedmg overlegde, niets afieidde dat 
het aldus bepaalde voorwerp van haar 
rechtsvordering wijzigde of uitbreidde, 
1naar tut de gronden van het tussenvonnis 
van 18 september 1964, uit de tekst van 
de opdracl~t van de deslnmdige, uit 
de conclus1e door eiser genomen ter 
terechtzitting van 3 december 1965 
en nit het eincJvonnis van de vrede
rechte.r van 10 december 1965 blijkt 
dat ZIJ met deze conventionele titel wilde 
aanton~n dat haar bezitsvordering ont
vankehJk w~s en gegrond met betrekking 
tot de beddmg en de wijze van uitoefe
nmg van de door deze titel gevestigde 
erfdienstbaarheid van overgang ; het ho
ger beroep van eiser strekte tot wijziging 
van het voornoemde vonnis van 10 de
cember 1965 "binnen het raam van de 
~'luidige ,~Jezitsvordering " en verweerster 
m haar m hoger beroep regelmatig gena
men conclusie de bevestiging zonder 1neer 
vorderde van de beslissing die de eerste 
rechter over het bezitsrecht had gewezen ; 
het bestreden vonnis aldus niet heeft, 
kunnen verklaren dat verweerster een 
eigendomsvordering had ingesteld en, 
op het hoger beroep van eiser, op een 
mgendomsvordering geen uitspraak heeft 
kt~nnen doen zonder de bewijskracht te 
m1skennen van dat gerechtelijk con
tract, regelmatig gevormd door het ex
ploot van rechtsingang, dat " een bezits
v?rdering betrof" en de conclusies (schen
dmg van art1kel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek), de devolutieve kracht van 
het voornoemd hoger beroep (schending 
van de artikelen 9 van de wet van 
25 maart 1876, 16, 443, 462 en 464 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering) en de bewijskracht van de voor-
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rnelde procesakten, inzonderheid de dag
vaarding van 16 mei 1964 en de con
clusies in eerste aanleg en in hoger beroep 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk vvetboek) : 

Overwegende dat do reohter bij wie 
oen eis is aanhangig gem.aakt, het rechts
karaktor van de aangevoerde feiten 1noet 
onderzoeken, onverschillig welke bena
ming partijen eraan gevon ;· 

Overwegendo dat het exploot van 
reohtsingang, clat op verzoek van ver
weerster is botokend, strekt tot de vel'
oordoling van eiser OlTl elk bouvvvmrk op 

, de doorgang of op het perceel grond waar
toe verweerstor toegang had, te verwijde
ren en mn « aldus de erfdienstbaarheid in 
haar vorig gebruik of toestand te her
stollen "; 

Dat verweerster deze vordering hierop 
grondde dat zij, smnen n::10t eiser, voor de 
overgang evena.ls voor elk ander gebruik, 
het genot had van het perceel groncl tus
sen hun twoo onroorende goederen, en 
hierop clat oiser de overgang onmogelijk 
had gemaakt door er oen afsluiting op 
aan te brengen, zodat de plaats in haar 
vroegere toostand 1noest worden hersteld 
door de n:tuur of de 1nunr in aanbouw te 
verwijcleren; 

Dat zij, voor cle eerste rechter, als 
grond voor haar aanspraak, twee alden 
van verdeling aanvoerde waarin; volgens 
lmar, " wederzijdse erfdienstbaarheden, 
de eno van overgang en de andere van 
putrecht, worden gevestigd " ; 

Overwegende dat, op groncl van de 
bewoordingon van de dagvaarding en van 
dit betoog, bet bestreclen vonnis beslist 
clat vorweerster haar reohtsvorclering niet 
heeft beporkt tot het bezitreoht maar con 
eigendmnsvordering heeft ingestolcl, on
der de overweging dat zij " impliciet de 
erkenning vordert van het rocht " dat 
haar verleend wordt door de titel waarop 
zij stmmt en dat zij « haar aanspraak 
deed golden door een eis in te stellen tot 
verwijdering van een afsluiting die, vol
gens lmar, met 1niskenning van dit recht 
werd aangebracht " ; 

Overwegende dat deze uitlegging, die 
niet onverenigbaar is ITlet de bewoor
dingen va.n de alden waarop zij steunt, 
soeverein is ; 

Dat het vonnis aldus de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
niet heeft gesohonden ; 

Overwegonde dat, nu het bestreden 
vonnis de alden va.n de reohtspleging 
voor de oerste rechter heeft kunnen uit
leggen als houdencle een eigendmnsvorde
ring, de rochter in hoger beroep de devo-

lutieve kra.cht van het hoger beroep niet 
heeft kunnon rniskennen door uitspraa.k 
te cloen op de aan de eerste reohter ondor
worpen rechtsvordoring zoals hij die uit
legde en door da.a.ra.a.n het ka.ra.kter toe 
te kennon clat zij naar zijn lTlening had; 

Dat het vonnis aldus evenn1.in gewezen 
is met schending van de artikolen 9 van 
de wet van 25 nmart 1876, 16, 443, 462 
en 464 van het \Vetboek van burgerlijke 
reohtsvordering ; 

Dat het middel niet kan worden a.an
genon1.en; 

Over het clei·de middel, a.fgeleid uit 
de schonding van de artikelen 1315 van 
het Bm'gerlijk vv etboek, 4, 5 va.n de wet 
van 25 maart 1876 op de bevoegdheid 
(voora.fgaande titel van het vvetboek van 
burgerlijke rechtsvordering), 24 van het 
laa.tstgonoomd wotboek on 97 van de 
Grondwet, 

doonlat het bestreden vonnis boslist 
dat, in de ondorstelling da.t hot hier gaat 
om een bezitsvordering, de verwijdering 
van de bedoelde afsluiting ook zou moe
ten worden bovolen, en bevoolt deze tus
sen de gebouwen en tot aa.n de grens van 
de tuinon te vorwijderon, op grond dat 
verweerster " in de titel va.n 5 januari 
1856 en in de aa.ngevoerdo gogevens een 
voldoende bewijs vindt voor het bestaan 
va.n een erfdienstba.arheid van overga.ng, 
a.ltha.ns tusson de gobouwen " en eiser 
" niet a.a.ntoont da.t daarvan is a.fstand 
godaan of dat de orfdienstbaa.rheid ge
durende dertig jaren niet is uitgeoefend ,, 

terw1jl eiser bij regelmatige conclusie 
het bezit va.n verweerster ontkencle en 
betwistte da.t zij het bewijs van lmar 
bezit ha.d geleverd ; een bezitsvordering 
slechts ontvankelijk is als eiser onder 
1noer bewijst gedm'ende ten 'minste een 
jaar in het bezit gevveost te zijn (a.rtikel 4, 
2°, va.n de wet va.n 25 maart 1876); indien 
het bezit wordt ontkend, de rechter hot 
bewijs ervan n1.oet bevelen, hetwelk enkel 
hot recht zelf kan betreffen (artikelen 24 
van het vv etboek van burgerlijke reehts
vordering en 1315 van het Burgerlijk 
Wetboek), en de door de eiser in een be
zitsvordering overgelegde titels enkel 
kunnon dienon als kenn1.erk van een reeds 
bewezen bezit, maar niet als bewijs van 
het materiele feit van het bezit, op straffe 
van schonding van het verbocl oen bezits
en een eigendomsvordoring gelijktijdig in 
te stellen (artikel 5 van de wet van 
25 maart 1876), zodat het vonnis, door 
van de regels betreffende hot bewijs van 
het bezit af te wijkon, de artikelen 1315 
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van het Burgerlijk Wetboek, 4 van de 
wet van 25 n1.aart 1876 en 24 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
heeft geschonden, en door dit bewijs te 
vinden in de titels waaruit hot bestaan 
van een orfdienstbaarheid van overgang 
blijkt, bovendion de artikelen 5 van de 
wet van 25 maart 1876 en 97 van de 
Grondwet heeft geschondcn : 

Overwegcnde dat nu hot vonnis, recht
doende op de eigendomsvordering, wctte
lijk bevolen heeft de bedoelde afsluiting 
te verwijderen, het middel, dat het vonnis 
enkel b<;;strijdt in zover dit, subsidiair 
rechtdocnde op de bezitsvordcring, die
zelfde verwijdering heeft bevolen, niet 
ontvankelijk is wegens het onthreken van 
belang; 

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

29 november 1967. - 18 kamer. 
Voorzittm·, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve?·slaggeveT, H. Legros.- Gelijkluiclende 
conclusie, H. Paul 1\'Iahaux, advocaat
genmaal. - Pleite'l"s, HH. Dassesse en 
Simont. 

l e KAMER. - 30 november 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- \'VERKR.ECHTERSRAAD VAN BEROEP 
DIE VERWIJST NAAR VASTSTELLINGEN 
IN DE REDENEN VAN EEN IN EEN AN
DERE ZAAK GEW"EZEN VONNIS, DOOR 
ZE IN ZIJN REDENEN OVER TE NEJ\1EN. 
- REGELJ\'IATIG MET REDENEN 01\'I

KLEDE BESLISSING. 

Is 1·egelmatig met redenen ornkleed de sen
tentie van een we?"k?·echte?"s?"aacl van be
?"oep die ve1·wijst ncta?" vaststellingen in 
de ?'edenen van een in een ande?'e zaak 
gewezen vonnis, doo?" ze in zijn redenen 
over te nernen (1). (Grondwet, art. 97) 
(Impliciete oplossing.) 

(1) Cass., 21 augustus 1058 (Bttll. en PAsrc., 
Hl58, I, 1243). 

De loutere ver\vijzing in een vonnis naar 
de redenen van een in een andere zaak ge
wezen vonnis vo1doet niet aan het voorschrift 
van artikel 97 van de Grondwet, aangezien 
elk vonnis de aan de gewezen beslissing eigen 

(VERHEYLEvVEGHEN, T. NAAJ\1LOZE VEN
NOOTSCHAP «GOLIATH».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 10 september 1965 gewezen 
door de IV erkreehtersraad van beroep 
te Brussel, kamer voor bedienden ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 77, lid 2, en 123, lid 10, 
van de wet van 9 juli 1926 op de werk
rechtersraden en bijgevolg van de arti
kelen 18 en 20 van de wetten betreffende 
het bediendencontract, gecoiirdinemd bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, 

doonlat de werk.rechtersraad van be
roep, die zich moest uitsprcken over de 
vraag of verweerster, na eiser op 16 april 
1962 te hebben ontslagen met vooraf
gaande kennisgeving, al dan niet, zoals 
eiser dat in zijn conclusie aanvoerde, je
gens hem verschillende Tnaatregelen had 
getroffen welke door hen1. als zuiver tcr
gend zijn beschouwd en, volgens hmn, 
zovele aan zijn indienstnemingsvoorwaar
den eenzijdig aangebmchte vvijzigingen 
zijn, waarna verweerster, onder voor
wendsel van eisers weigcring on1. zich aan 
de bedoclde maatregelen te onderwerpen, 
hem op staandc voet en zonder vooraf
gaande kennisgeving' op 30 augustus 1962 
heeft ontslagen, bij de bestreden sententie 
beslist dat verweerster terecht op 30 au
gustus 1962 con einde heeft gesteld aan 
de betrekkingen tussen partijen en bijge
volg de rechtsvordering verwerpt die 
door eiser is ingesteld tot betaling van 
564.920 frank als vergocding voor hot 
ongerechtvaardigd verbreken van het 
tussen partijen bestaande hediendencon
tract, bij welkc beslissing hij voornmn.e
lijk op de overweging steunt dat de zoge
namnde " plagerijen '' die eiser, naar hij 
beweerdc, vanaf 17 april 1962 had onder
gaan enkel van het opzet van verweerster 
deden blijken " om eiser in hoger beroep 
(thans eiser) uiteinclelijk te behandelen 
zoals elke werkgever de bedienden behan
delt die in zijn dienst zijn », 

te1·wijl de scntentie zich aldus, als 

redenen client te bevatten ( cass., 18 juni 1951, 
Bttll. en PASIC., 1951, I, 718 en de noot; 8 de
cember 1952, ibid., 1953, I, 299; 0 februari 
1954, ibid., 1954, I, 514 en 5 december 1957, 
A1"1". cass., 1958, blz. 207). 
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rechtvaardiging van de op 30 augustus 
1962 jegens eiser getroffen maatregel, 
tot het inroepen beperkt hiervan dat ver
weerster eigenlijk niets anders zon heb
ben godaan dan terugkeren tot de oor
spronkelijke uitvoeringsmodalitoiten van 
het tussen partijen bestaande contract 
en zodoende geen antwoord goeft op het 
middel dat eisor in zijn oonclusie uit
drukkelijk hieruit afleidt dat de grieven, 
waarop de gedaagde in hoger beroep 
(thans verweerster) zich beroept mn. te 
pogen het ontijdig verbreken van het con
tract te rechtvaardigen, van heel wat lan
ger dagtekenen dan de ontslagbrief van 
30 augustus 1962 en derhalve die omr1icl
dellijke reaotie niet hebben uitgelokt 
welko tot hot wezen behoort van de 
dringendo reden, zoals aangenon1.en door 
de reohtspraak en vastgelegd in artikel 34 
van de wet van 10 december 1962 : 

Overwegende dat, na te hebben ver
klaard dat het vaststaat dat eiser zonder 
voorafgaande kennisgeving noch vergoe
ding, op 30 augustus 1962 werd ontslagen, 
de reohter enorzijds vaststelt dat het te 
beslechten geschil ontstaan is uit gebeur
tenissen die" na 31 januari 1962 "hebben 
plaatsgehad en dat het aldus geen nut 
heeft de oudste onder de feiten na te 
gaan die door verweerster tot rechtvaar
diging van de door haar gegeven opzeg
ging aangevoerd zijn en waarvan smnn1.ige 
van 1942 dagtekenen ; 

Dat hij er anderzijds op wijst dat eiser 
ten onreohte aanvoort dat « de reeks 
plagerijen die op de verbroking van de 
betrekkingen tussen partijen zouden uit
lopen " op 17 april 1962 begon ; dat niet 
als plagerijen mag beschouwd worden het 
feit dat verweerster jegens eiser van haar 
opzet deed blijken hem niteindelijk te 
behandelon zoals elke werkgever de be
dienden behandelt " die in zijn dienst 
zijn en te eisen dat eiser de verbintenissen 
zou nakomen die voortvloeien uit het 
contract waarop hij zich beriep " ; 

Dat de rechter beslist dat verweerster 
derhalve terecht op 30 augustus 1962 
een einde heeft gesteld aan de betrek
kingen tusson partijen en dat hij eiser 
zijn rechtsvorclering tot sohadevergoe
ding wegens die verbreking ontzegt ; 

Overwogencle dat de beslissing vast
stelt dat het ontslag zonder voorafgaande 
kennisgeving gerechtvaarcligd is door 
een reeks feiten die na 31 januari 1962 
zijn gebeurd en die zijn uitgelopen op 
de verbreking van 30 augustus 1962; dat 
ze aldus het in het middel vermelde ver
weer, dat ze verwerpt, passend beant
woordt; 

Overwegendo dat hot middel feitelijlm 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de sohencling van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 77, lid 2, en 123, lid 10, 
van de wet van 9 juli 1926 op de werk
rechtersraden, 

doonlat de bestreden sententie eiser 
zijn rechtsvordering ontzegt tot betaling 
van 264.583 frank als winstuitkering 
waarop hij als « directeur " van de ver
werende vennootschap beweerde recht 
te hobben, en zulks op grand dat "de 
gedaagde in hoger beroep (thans verweer
ster) terecht verklaart dat de functies 
van eiser in hoger beroop geenszins een 
leidend karakter had den ; .. . dat eiser 
in hoger boroep gemeend heeft dat, inge
volge zijn familiebanden met sommige 
leden van de directie van de gedaagde 
in hoger beroop, hij een bevoorrecht sta
tuut genoot ; dat de ovorclreven welwil
lencllleid waarvan de voormelcle leden 
jegens eiser herhaaldelijk blijk gaven 
niet tot gevolg hebben gehad dat andere 
rechtsbanden tussen partijen zijn ont
staan dan die welke nit het bedienclencon
tract voortvloeien ; dat trouwens dit 
« terugkeren " tot de contractuelo betrek
kingen die behoren tot de natuur van 
het bediendencontract, de misnoegdheid 
van eiser in hoger beroep veroorzaakte ; 
dat het vormis, op 27 januari 1964 ge
wezen door de Rechtbank van koophan
del te Brussel, er terecht op wijst dat 
eiser in hoger beroep klaarblijkelijk geen 
aanspraak n1.ag 1naken op een « voor
aanstaande positio " ; dat dit zelfde von
nis even gepast doet op1norken dat waar 
er een commeroieel directeur bestaat, die 
oen fmwtie in overeenstennning 1net zijn 
titel waarneemt, de verkoopsdirecteur 
niet aan het hoofd kan staan van een 
van de diensten die de eigenlijke com
merciele afdeling van een bedrijf uitma
ken ; .. . dat de door eiser aangenomen 
titel " verkoopsdirecteur " derhalve de 
betekenis niet heeft die hij eraan geeft ; 
dat het dragen van die titel trouwens 
zeer goed verklaard kan worden door de 
eigenlijk schandalige, en 1net het bestaan 
van een bodiendencontract bijna onvere
nigbare toegeeflijkheid die zijn familie
leden voortdurend jegens eiser deden 
blijken; dat het op 27 januari 1964 tussen 
partijon gewezen vonnis terecht vast
stelt dat eiser in hoger beroep in « een 
"uitgesproken ondergoschikte betrekking 
"was gerangschikh; dat eiser in hoger 
beroep derhalve ten onrechte beweert dat 
hij deelnam aan de directie van de ge-
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daagde in hager beroep ; dat daaruit 
volgt dat appellant geen recht heeft op 
de winstuitkering waarop hij aanspraak 
maakt ,, 

terwijl, door aldus zijn beslissing voor
namelijk te gronden, enerzijds, hierop 
da.t eiser ten onrechte zou hebben ge
meend dat ingevolge zijn familiebanden 
n1et sommige !eden van de directie van 
de verwerende vennootschap hij een 
" bevoorrecht statuut " genoot en dat 
hij de titel " verkoopsdirecteur " in feite 
enkel aan de zogenaamd schandalige 
toegeefiijkheid van zijn familieleden je
gens hem te danken zou hebben, en ancler
zijds hierop dat de rechtbank van koop
handel voordien geoordeeld had dat eiser 
geen aanspraak kon maken op een 
" vooraanstaande positie " in de verwe
rende vennootschap, maar dat hij er 
integendeel " in een uitgesproken onder
geschikte betrekking was gerangschikt ,, 
de werkrechtersraad van beroep verzuirn.d 
heeft een passend antwoord te geven op 
de conclusie waarbij eiser, " tot staving 
van zijn bewering dat hij in de vennoot
schap de functie van " verkoopsdirec
teur " werkelijk waarnam, enerzijds een 
reeks nauwkeurige en omstandige ge
gevens aanhaalde zoals de vermeldin
gen uit een dienstnota van 30 januari 
1962, die bevestigd zijn door de ver-
2ueldingen op de loonstaten, het feit 
dat verweerster zelf er op 1 april 1960 
voor gezorgd had dat de polis van 
de groepsverzekering die eiser genoot 
gewijzigd werd en in overeenstemming 
werd gebracht m.et die van de andere 
" directem·s ,, het feit, blijkend uit de 
door eiser voorgelegde " staten van cmn
missielonen ,, dat hij " commissielonen op 
de zaken "ontving" die uitdrukkelijk aan 
de directie voorbehouden zijn ,, de ver
melding op de aanslagbiljetten in de in
komstenbelastingen, die noodzakelijk zijn 
opgemaakt naar de opgaven van de belas
tingen die door de vennootschap aan de 
bron zijn ingehouden en waari\1 hij even
eens " verkoopsdirecteur " genoem.d 
worclt, en, anderzijds, als antwoord op 
de bewijsvoering die de verwerende 
vennootschap uit de vermeldingen van 
het tussen partijen gewezen vonnis 
van de rechtbank van koophandel van 
27 januari 1964 wilde afieiden, er de 
nadruk op legde dat het becloelde von
nis, om de uitzonderlijke bevoegdbeid 
van de consulaire rechtsmacht inzake 
geschillen aangaande bediendencontrac
ten van de hand te wijzen, zich in feite 
ertoe beperkt had vast te stellen dat 
« eiser in hager beroep noch directeur-

generaal, noch com.mercieel noch tech
nisch directetu· was, wat trouwens nooit 
aangevoerd werd " : 

Overwegende dat uit de regelmatig aan 
het Hof overgelegde stuk.ken blijkt dat 
eiser voor de rechter in hager beroep 
heeft doen gelden " dat hij, als directem· 
deelnemend aan het directiecomite, recht 
had op het dee! in de winst dat ven~'eer
ster " aan de directeurs " toekende ; dat 
de laatstgenoemde tevergeefs het leidend 
karakter van zijn functies betwistte ; 
dat hij aanvoerde, op grand van ver
scheidene feitelijke gegevens waaronder 
die welke in het n1.iddel vermeld staan, 
dat hij in april 1960 van eenvoudige 
bediende « verkoopsdirecteur " was ge
worden "; 

Overwegende dat de sententie dat in 
het middel vermelde verweer aan de hand 
van nog andere overwegingen verwerpt 
dan die welke in het middel aangehaald 
zijn; 

Overwegende dat ze bovendien over
'>Veegt, na te hebben gewezen op de juist
heid van de materiele vaststellingen ver
meld in het vmmis van de rechtbank van 
koophandel van 27 januari 1964, dat 
blijkens deze vaststellingen eiser zieh 
vergist wanneer hij beweert dat, toen 
verweerster bem verbood de direetieraad 
bij te wonen, zich in hot directiebureau 
voor andere redenen te bevinden dan 
dienstregelingen en bevelen te geven aan 
de !eden van het personeel, ze erkend 
had dat hij dee! uitmaakte van de direc
tie; 

Dat de sententie op eigen gronden 
vaststelt dat de door partijen overgelegde 
dossiers laton blijken dat verweerster, 
daar zij een familievennootschap is, ge
dm·ende lange jaren afzag van de uitoefe
ning van de rechten die ze uit het bestaan 
van een bediendencontract kon afieiden 
hetwelk ftmcties voorzag die, zoals ver
weerster het terecht beweert, goenszins 
een leidencl karakter haclden, clat de 
overdreven welwillendheicl waarvan de 
leden van het clirectiecomite jegens eiser 
herhaalclelijk blijk gaven niet tot gevolg 
heeft gehacl dat andere rechtsbanden 
tussen partijen zijn ontstaan clan die 
welke uit het tussen hen gesloten contract 
voortvloeiclen, dat dit « terugkeren " tot 
de oontractuele betrekkingen, waarvan 
verweerster de inachtneming besliste to 
eisen, de misnoegdheid van eiser veroor
zaakte ; clat deze niet bewijst dat hij niet 
onder de leiding van de heer J. V. zou 
gewerkt hebben, zoals verweerster dit 
beweercle; 

Overwegende dat de sententie, door 
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de feitelijke gegevens aan te dniden waar
op ze de va.ststelling grondt dat eiser 
ten onrochte beweert dat hij deelnmn 
aan de direotie van verweerster, het 
verwerpen van het verweer, dat eiser 
voordroeg op grand van andere of tegen
strijdige feitelijke gegovens, wettelijk 
reohtvaardigt ; 

Dat het n~iddel feitelijke grondslag 
mist; 

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

30 nove1nber 1967. - 18 kamer. 
Voo?·zitte1', H. De Bersaques, raadsheer 
waarnen~end voorzitter. - Ve?·slaggeve?', 
Baron Richard. - Gelijlcluiclencle con
cltts'ie, H. Oanshof van der Meersch, oerste 
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Fan
res en De Bruyn. 

1e KAJ\mR.- 30 november 1967. 

BEWIJS. - SCHRIFTELIJK BEWIJS. -

BEWIJSKRACRT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. -BRIEF W AARIN 

EEN AKKOORD IS VERVAT TUSSEN RET 

BESTUUR VAN EEN ONDERNEJ\UNG EN 
EEN VERENIGING VAN DE LEDEN 

VAN HAAR PERSONEEL. - MET DE 
BEWOORDINGEN VAN DE BRIEF VERE

NIGBARE UITLEGGING. - GEEN MIS

KENNING VAN DE BEWIJSKRACRT VAN 
DEZE AKTE. 

De bewijslc?-acht van een b1·iej, wacw,in een 
alclcoonl is ve1·vat tttssen het besttttW van 
een ve?'voerondeTneming en de veTeniging 
van het 1Je?'soneel vctn het ve1·voe1' rnet 
bet?·elclcing tot loonsve1·hogingen vcm clit 
pe1·soneel, tvonlt niet nviskencl door cle 
rechte?' clie van cleze b1·ief een met de 
bewoonlingen e1·van ve1·enigbcwe nitleg
ging geeft. (Bmg. vVetb., art. 1319, 
1320 en 1322.) 

(BROUET, T. :IIAATSCRAPPIJ VOOR RET 
INTERCOMJVIUNAAL VERVOER TE BRUS
SEL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 3 augustus 1965 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep 
te Brussel (kmnor voor bedienden) ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1134, 1319, 
1320, 1322 van het Bmgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doonlctt de bestreden sententie, om 
eiser zijn rechtsvordering te ontzeggen, 
beslist dat in de volzin " de algemene 
verhogingen van de wedden en van de 
lonen van het gehele personeel van het 
stedelijk vervoer van de Brusselse agglo
meratie zullen gelijktijdig geschieden "• 
die vervat is in het aldword van 7 oktober 
194 7, waarop eiser zijn rechtsvordering 
steunde, de uitdrukking « algemene ver
hogingen van de wedden en van de lonen " 
in tegenstelling is niet alleen met de indi
viduele verhogingen maar ook met de 
vorhogingen van hetzij alleen de wedden, 
hetzij alleen de lonen, 

teTw~jl, indien de opstellers van het 
akkoord van 7 oktober 1947 door de uit
drukking « algomene verhogingen van 
de wedden en van de lonen" de verho
gingen hadden willen aanduiden die, te
vens, en op het geheel van de wedden en 
op het geheel van de lonen van het per
soneel betrekking hadden, het vanzolf
sprekend, niet nodig vvas te beslissen 
dat dergelijke verhogingen gelijktijdig 
zouden geschieden ; de gebruikte be
woordingen duidelijk betekenen dat de 
bedoeldo verhogingen in tegenstelling zijn 
met de individuele verhogingen en de 
sententie, door het tegendeel te beslissen, 
de bowijskraoht heeft miskend van het 
aldword van 7 oktober 1947 en, meor in 
het bijzonder, van de volzin van dit 
aldword, waarvan zij de bewoordingen 
overnemnt : 

Overwegende dat, in de brief van 
7 oktober 1947 waarop de reohtsvorde
ring is gestecmd, is bedongen dat « gedu
rendo het mandaat van het voorlopig 
bestunrsoomite, de algemenc vcrhogingen 
van de wedden en van de lonen van het 
gehele personeel van hot stedelijk vervoer 
van de Brusselse agglomeratie gelijktijdig 
zullen gesohieden n; 

Overwegende dat de sententie vast
stelt dat, in dit beding, « de nadruk wordt 
gelegd op de woorden zullon ooncomit
tant, dat wil zoggen. gelijktijdig, gesohie
den n en stelt dat hieruit volgt dat «wan
noor een algemene verhoging, dat wil 
zeggen een verhoging die tevens betrek
king heeft en op de wedden en op de 
lonen, wordt toegekend, deze verhoging 
op een enkele da,tmn moet ingaan, zowel 
voor de bedienden (wedden) als voor de 
werklieden (lonen) n ; 

Overwegende dat deze uitlegging niet 
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onverenigbaar is rnet de bewoordingen 
van de akte ; 

Overwegende dat nate hebben beslist 
dat het bedoelde boding geen andere 
draagwijdte had, de rechter hieruit, 
krachtens zijn beoordelingsbevoegdheid, 
heeft kunnen afleiden dat de verwerende 
vennootschap hot recht had een gedeelte 
van haar personeel van de in 1958 toe
gekende algemeno verhoging van de wed
den en van de lonen uit te sluiten ; 

Dat het rniddel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk vVetboek en 97 
van do Grondwet, 

cloonlat de bestreden sententie, om de 
uitlegging af te wijzen die eiser van hot 
akkoord van 7 oktober 1947 gaf en mn 
hem zijn rechtsvordoring te ontzeggen, 
onder meer beslist dat de uitwendige 
elementen van de betwiste tekst zowel 
ten gcmste van de stelling van eiser als 
van die van verweerster lnnn1.en worden 
uitgelegd en dat die clementon dus niet 
afdoende zijn, 

teTw~jl, nu eiser, bij zijn regelmatig in 
hoger beroep genomen conclusie, onder 
meer betoogde " dat het beslissend is 
crop te wijzen hoe het akkoord van 7 ok
tober 1947 in het verleden 'Nerd toege
past ; dat, overeenkomstig hetgeen het 
bepaalde, wel degelijk het gehele per
soneel de volgende verhogingen be
kwam : op 1 januari 1954, 3 t. h., op 
1 januari 1956, 2,5 t. h., op 1 januari 
1957, 7,5 t. h., op 1 november 1957, 
2,5 t. h., dat er client te worden opge
lnerkt da.t de voornoen1.de algemene ver
hogingen het gevolg waron zowel van het 
normale spel van de indexschommelingen 
waarnaar de paritaire overeenkon1.sten 
verwijzen als van bar8lna-wederaanpa.s
singen on1 de algemene standing van het 
personeel te verhogen ; dat eiseres in 
hogor beroep (thans verweerster) tever
geefs melding maakt van andere verho
gingen die niet a.lgemeen zouden geweest 
zijn ; dat imrners die vorhogingen bet 
voorwerp zijn goweest van onderhande
lingen die tot de desbetreffende gevallen 
waren beperkt ; dat het dus, volgens hot 
voorwerp zelf ervan, niet ging om alge
rnene verhogingen », de sontentie die 
oonclusie niet passend heeft beantwoord 
en, derhalve, niet regelmatig met redenen 
is omkleed : 

Overwegendo dat, om de zin en do 
draagwijdte van het bedoolde boding vast 

te stollen, de partijen voor de werk
rechtersraad van beroep aanvoerden, 
eiser, dat de in 1954, 1956 en 1957 be
sliste weddoverhogingen aan het gehele 
porsoneel waren toegekend, verweerster, 
daarentegen, dat in 1949, 1951, 1956, 
1961 on 1962 uitsluitend ten voordele 
van zekere categorieen van leden van 
het personeel weddeverhogingen waren 
toegestaan ; 

Overwegende dat door erop te wijzen 
dat " de uitwendige elerrlGnten van de 
betwiste tekst zowel ten gunste van do 
stalling van eiseres in hoger beroep (thans 
verweorster) als van die van gedaagde 
in hoger beroep (thans eiser) » kunnen 
worden uitgelegd, en dat " die elementen 
dns niet afdoende zijn », de sententie 
passend de conclusie van eiser beant
woordt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
1~1.ist; 

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

30 november 1967. - 1e kamer. 
V oo1·zitte1', H. De Bersaques, raadsheer 
waarn01nend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', 
H. Polet. - Gelijkluidencle conclttsie, 
H. Ganshof van der Meersch, eerste 
advocaat-generaa.l. - Pleite1's, HH. Van 
Ryn en Sin1.ont. 

1e KAMER.- 30 november 1967. 

ViTEGVERKEER. - WEGVERKEERSRE

GLEMENT VAN 10 DEOElVIBER 1958. -
KRUISPUNT. LIOHTSIGNAAL. 

0RANJEGEEL LICHT DAT VOLGT OP HET 

GROENE. - BESTUURDER DIE NIET 

KAN STILHOUDEN ZONDER DE NORllfALE 

OANG VAN DE ANDERE BESTUURDERS 

TE HINDEREN. - VERPLIOHTING HET 

KRUISPUNT OVER TE STEKEN. 

T,V annee1· een weg ge b1·ttilce1' een lcrnispun t 
opge1·eclen is, omclat hi.i, b~j het actngaan 
van het o1·an;jegeel licht, clit signaal zo 
dicht genaclenl wets, clat h1:j niet mee1· op 
volcloencle veilige wijze leon stilhouden, 
moet hij het k?·uisptmt volledig voo1 b~i-
1·ijclen, ingeval hij cloo1' te stoppen, cle 
no1'male gang van cle ancle?"e best1ttwcle1's 
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zou hincle1·en (1). (Verkeersreglement, 
art. 27 en 107.) 

(RAMON EN AERTS, 
T. « H.G. TULKENS EN 0° )),) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 15 n1.ei 1965 in laatste aanleg 
gewezen door de Rechtbank van lmop
handel te Brussel ; 

Over hot mid del afgeleicl uit de schon
ding van de artikelen 1 van de wetten 
tot regaling van do politic van het vervoer 
van 1 augustus 1899, 1 augustus 1924 
en 16 december 1935, 2, 7, 26-1, 27, 104 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954 houdendc algcmeen rcgloment op 
de politic van het wegverkeer, welke 
artikelcn gcwijzigd zijn bij de koninklijke 
besluiten van 6 september 1961 en 30 sep
tember 1963, 1382, 1383 en 1384 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

cloonlctt het bestreden vonnis alleen de 
eisors aansprakelijk heeft gesteld voor 
de aanrijding, hoewcl het heeft aange
nomen dat op hot ogenblik dat Collet 
zich op eon tiental meter van de lichten 
bevond die het verkeer op het kruispunt 
regelen, doze lichten van groen oranjcgeel 
waren geworden, en zulks op grond dat 
Collet " hot rccht had en zelfs vcrplicht 
was het gehele kruispunt over te ste
ken ,, 

te1·w~jl, ee1•ste onclenleel, de oisers bij 
conclusie deden golden dat Collet m staat 
was on1. over eon afstand van ongeveer 
twintig n1.eter, dat wil zeggcn onmiddel
lijk na de doorgang voor voetgangers, te 
stoppen op een plaats waar bij « het ver
keer niet hinderde ,, zodat het vonnis 
hot verwerpen van de conclusie van de 
eisers niet passend hceft gemotivecrd en, 
dcrhalvo, niet regelmatig met redenen 
is omkleed (sohending van artikel 97 van 
de Grondwct) ; 

tweecle onclenleel, artikel 1 04-a van het 
v6onneld verkeersreglement bepaalt dat 
" het oranjegecl licht betekent dat het 
signaal nict 1nag voorbijgcreden worden, 

(1) Raac1pl. cass., 12 oktober 1959 (B"ll. 
en PAsro., 1060, I, 178); 10 oktober 1960 
(ibicl., 1961, I, 140); 8 april 1963 (ibid., 1963, 
I, 866) en 20 februari 1967 (A1'1', cctss., 1967, 
biz. 775); 25 september 1967, sttj)1'ct, blz. 121. 

tenzij de bestmn·der bij het aangaan van 
het oranjegeel licht het signaal zo dicht 
genaderd is dat hij niet meer op vol
doende veilige wijze kan still1ouden ,, 
waaruit volgt dat hot vonnis Collet niet 
van alle aansprakelijkheid kon vrijstellen, 
daar hot niet heeft vastgesteld dat de 
vereisten voorgeschreven bij hot voor
meld artikel 104 waren vervuld (schen
ding van alle in het middel aangeduide 
bepalingen, inzonderheid van artikel 104 
van het vcrkeersreglement) ; 

clenle onclenleel, de n1.otivering van het 
vonnis althans in hot onzekere laat of 
de feitenrechter heeft aangcnomen dat 
de door de eiscrs bij conclusie aange
voerde omstandigheid volgens welke 
" Collet juist na de doorgang voor voet
gangers, zoniet op de doorgang zelf zou 
gcstopt zijn ,, op een plaats waar hij het 
verkeer niet hinderde, in feite onjuist of 
ten doze niet tor zake dienend was, het
geen het voor het Hof niet mogelijk 
maakt na te gaan of hot vonnis regel
matig met redenen is 01T1kleed (schending 
van alle in het middel aangeduide bepa
lingen) : 

Wat het eerste en het d01·de onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat hot ongeval zich 
heeft voorgedaan op een lu·uispm1.t voor
zien van lichtsignalen met drie klem·en ; 
dat beide bestuurders Collet en Ghcnne 
in dczelfde richting reden, de eerste op 
de centrale rijweg van de Brand vVhit
loeklaan te Sint-Lambreehts-Weluwe en 
de tweede op een van de zijwegen ; 

Overwegende dat de eisers, bij hun 
regelmatig voor de reehtbank genomen 
conclusie, betoogden dat " Collet het go
hole kruispunt sleohts mocht oversteken 
indien de plaatsgesteldheid of de omstan
digheden van hot verkeer vereisten dat 
hij hot luuispcmt zou afrijde~1. ". en dat 
indien Collet "had geremd hlJ met mld
den op bet luuispunt ... maar onmiddel
lijk voorbij de doorgang voor voetgang~rs 
zou zijn blijven stilstaan ... dat vcr1mts 
hij tien meter v66r de lichten had ge
rClnd, hij tien meter erna n1.oest tot stll
stand komen, dit is juist na de dom·gang 
voor voetgangers, zoniet op de doorgang 
zelf ... dat hij, bij stilstand na die door
gang, hot verkeer niet hinderde " ; 

Overwegende dat hot vonnis erop wijst 
dat " Collet heeft verklaard dat hij tegen 
eon snelheid van 55 tot 60 kilometer 
per uur reed ; dat toen hij op een tiental 
meter van de aan hot kruispunt geplaatste 
lichtsignalen was gekomen, doze van 
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groen oranjegeel zijn geworden » en pre
ciseert dat « aangezien bij een snelheid 
van zestig kilon1.eter per nnr de rem
afstand minimcun tw:intig meter bedraagt, 
het voertnig van Collet :in elk geval op 
het krnispcmt zou zijn stilgehonden, zelfs 
:in de onderstelling dat het zich op onge
veer tien meter van de hoven het kruis
punt opgehangen lichten bovond op het 
ogenblik dat zij naar oranjegeel zijn over
gegaan »; 

Overwegcnde dat aldus het vonn:is 
ondubbelzinnig vaststelt dat, indien Col
let had gestopt, hij het verkeer had lnm
nen hinderen en dus de conelusie van de 
c:isers passend beantwoordt ; 

Dat hot eerste en het derde onderdeel 
van het middel fe:itelijke grondslag mis
sen; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende, enerzijds, dat de eisers 
niet betw:istten dat Collet bij het aangaan 
van het oranjegeel lieht or zo dieht bij 
genaderd was dat hij niet meer op vol
doende veilige wijze kon st:ilhonden en 
dat het hem, derhalve, niet was verboden 
het signaal voorbij te rijden ; 

Overwegende, anderzijds, dat nit de 
in het antwoord op het eerste en het 
derde onderdeel van het middel overge
nomen redenen van het vonnis blijkt 
dat de reehtbank heeft aangenomen dat 
Collet, door op het kruisplmt te stoppen, 
de normale gang van de andere bestnur
ders zon hebben gehinclerd; dat de reeh
ter nit deze vaststelling van feitelijke 
aard wettelijk heeft lnmnen afieiden niet 
aileen dat, ten deze, Collet het gehele 
krn:ispunt moeht oversteken, maar ook 
dat hij verplieht was het te doen ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat de 
reehter, door te beslissen clat Collet geen 
font had begaan, geen enkele van de in 
het middel vermelde wetsbepal:ingen 
heeft geschonden ; 

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

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

30 november 1967. - 18 kmner. -
T1 oo?·zitte?', H. De Bersaqnes, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve?'slaggeve?', 
H. Polet. - Gelijklttirlenrle conclusie, 

(1) Raadpl. cass., 13 april 1967 (A1'1'. cass., 
1967, biz. 982). Zie VAN RYN, P1·incipes de 
d1•oit conMne1'cial, cl. II, ur 1257; FREDERIOQ, 
Handboek van Belgisch HandeTs1·echt, d. I, 

H. Ganshof van der Meersch, eerste advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. Simont 
en Philips. 

1e KA,MER.- 1 december 1967. 

BEWIJS. - VERMOEDENS. - ZAKEN 
VAN KOOPHANDEL. - BESTAAN VAN 
ANDERE liANDELSVERBINTENISSEN DAN 
KOPEN EN VERKOPEN.- AANGENOMEN 
FAOTUUR. - BESLISSING DAT DEZE 
AANNEJ\HNG ALS EEN FEITELIJK VER
l\IOEDEN HET BEWIJS OPLEVERT VAN 
BEDOELDE VERBINTENISSEN. - GEEN 
SOHENDING VAN ARTIKEL 25, LID 2, 
VAN HET WETBOEK VAN KOOPJIANDEL. 

De ?'egel opgenomen in mtikel 25, lid 2, 
van het T-Vetboelc van lcoophanclel, volgens 
wellce cle lcopen en verlcopen lctmnen 
bewezen wonlen cloor een aangenomen 
facttttw, onvennincle?·cl cle overige bewijs
miclclelen clie bij cle lcoophanclelswet zij n 
toegelaten, belet niet clat cle 1'echte1· vom· 
ancle1·e hanclelsve1·bintenissen, zoals aan
nemingswe1·lcen wctm·voo?· het gebntilce
lijk is facttwen op te malcen, cle aanne
ming van cle factutt?' als een vemnoeclen 
in aanme1·lcing neemt en e?' het bewijs 
in vinclt van cleze ve1·bintenissen, name
lij lc van het alclcoonl van cle sclmlclenam· 
omt,rent cle prijs die in cle factutw ver
melcl staat ( l). 

(D'HUYVETTER, T. RUTS.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1134 van het Bur
gerlijk \iVetboek, 25, lid 2, van het Wet
hoek van koophandel en 97 van de Grand-
wet, ' 

cloorclat het bestreden arrest de vorde
ring van verweerder tot betaling van 

biz. 106, ur 104, en ANDRE CLOQUET, Ji'actutt1', 
A.P.R., biz. 161, § 4, « De stilzwijgende aan
vaarding : weerlegbaar vermoeden "· 
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een factuur van 76.436 frank gcgrond 
verklaart omdat " het feit dat facturen 
voor mtnnen1ingswerken een fiscaal l;;a
ralder kunnen vertonen, niet ·wegnocmt 
dat hun ontvangst zonder vooi·behoucl 
noch protest, tussen kooplieden, als stil
zwijgend akkciord over do geeisto bedra
gen kan gelden, zoals do eerste roohter 
in onderhavig geval torecht vastgcstclcl 
heeft ,, 

te-rwijl, eentc onclerdeel, er een bepa.alde 
overeenkmnst tussen partijeu bestond, 
namolijl<; de prijsofforto van vorwoorder, 
en dat delle, smnen lT18t de afrekening 
van. n1eer en n1inclor worken, tot grand
slag dionde vm1 de verbintenissen on 
afrekeningon van partijen en niet kon 
vervangen worden door de factureu, daar 
hot hior ging on1 een aannerningscontract 
en hoegonaam.d niet on1 een verkoop' 
contract (sohending van do artikelen 1131 
van het Burgerlijk W etboek en 25 van 
hot W etbook van koophandel) ; 

tweecle onclenleel, hot arrest m· zioh toe 
beperkt vast to stollen dat niet gepro
testeerde facturen tusson koopliodon 
kunnen golden als stilzwijgend akkoorcl 
over de gooistc boclragen, zoals dam de 
eerste rechter werd aanvaard daarbij 
uitsluitend steunend op het lang stil
zwijgen van oisor, zoucler dienaangaande 
te anbwoorden op de luitiek die oiser in 
zijn conclusie maakte op het vonnis van 
de cerste rechter en waarbij namelijl~ 
meer bepaald staancle word gohoudon 
"dat hij (de eerste reehter) geen rokening 
heoft gehouden m.et : l 0 de schriftelijke 
overeenkon1.sten tussen partijon, 2° het 
tussen partijen bostaancle familiever
band, 3° de onderha.ndelingen die nog 
kort voor de dagvaarding tusson pa.rtijen 
worden gevoerd, 4° de niet of slecht 
uitgovoerde werkcn, 5° de door appellant 
gcdane betalingen, 6° de door appellant 
gestelde wedereis ; de eerste rechter zijn 
boslissing onkol grondt op do ovorweging 
dat appellant niet tijdig geprotesteerd 
zou hobbcn tegen do door goi'ntimeerde 
opgcmaakte facturen en deze alclus stil
zwijgond zou hobbon aanvaard " (schen
cling van artikel 97 van de Gronclwet) ; 

Overwegende cla.t clo' regol lnidens 
welke, 1n zake handelsverbintenissen, 
een aangenon1en factuur bewijs kan vor
nlen, weliswaar in artikol 25, lid 2, van 
he-t W etboek van koophandel enkel -vvordt 
bepaald voor de koop en verkoop ; 

Overwegencle dat voonnelde wctsbe
paling echter bovendien de woorden 

" onvermii1.derd de overige door de 
handels-,vet toegelaten bewijsmiddelen " 
bevat; 

Overwegende clat dienvolgens de rech
ter zelfs vom· andero hanclelsverrichtin
gcn, zoals aannernings•verken, waarvoor 
het gehruikolijk is facturen op to n::mken, 
nit de aannerning van de factuur eon 
fcitelijk vermoeden kan putten, en er 
namelijk het bewijs kan in vinclen dat do 
schuldenaar zijn akkoorcl heeft gogeven 
mot het in de factuur vermelclo bedrag; 

Overwegende dat bet arrest " de oor
deelkunclige beweegredenen waarop de 
eerste rochter 11ijn boslissing heeft ge
grond " en " welke door de oonclusie 
van appellant (thans eiser) niet worden 
weerlegcl ,, namelijk een zes 11.1aandcn 
lang stilz"lovijgen van eiser na outvangst 
van de factuur tot na de aamnaning, 
overneemt en beslist dat de eerste rechter 
terecht oordeelde clat oiscr de factum· 
zoncler voorbehoud had aanvaard; 

Ovorwegencle dat het ar!:est aldns de 
in het middel aangehaalcle conclusie van 
eiser en de daarin geformnleercle kritiek 
passond boantwoordt ; 

Dat het middel niet kan wonlen aan
genmnen; 

011.1 die reclenen, verwerpt de voorzio
ning; veroordoolt eiser in de kosten. 

l december 1067. - 1e kamer. 
Voo1'zitte1', H. Belpairo, l'aadsheer waar
nen"lend voorzitter. Ve1·sla.ggeve1·, 
H. de Vreeso. - Gel~jklzliclencle conclusie, 
H. Cha.rles, advooaat-generaal. - Plei
te'l's, HH. VanRyn en Bayart. 

l e KA,.c'V!:ER._ - 1 december 1967. 

DESKUNDIGENONDERZOEK. 
BURGERLI.JKE ZAKEN. - DESKUNDIGE 

OP DE TEREOHTZITTING GEHOORD. -

VVETBOEK VAN BURGERLI.JKE RECHTS

VORDERING, ARTIKEL 322, LID 2. -
J3EPALINC+ NIET VAN TOEPASSING ALS 

HET DESKUNDIGENONDERZOEK NIETIC+ 

IS. 

A1·tilcel 322, licl 2, 1xm het Wetboek va.n 
b1wge1'lij lee 1'echtsvonle1·ing, na.m· ltticl 
wa.a.1·va.n de 1·echters cle cleslcnncligen 
ter inlichting op cle terechtzitting lmnnen 
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hm·en, kan n·iet wo1'den toegepast wan
nee?' het deskuncligenoncle?'zoek nietig 
·is (I). 

(NAAJ\ILOZE VENNOOTSCHAP « AGENCE MA

RITIME TRANSINTRA ll, T. VENNOOT

SCHAP NAAR YENEZOLAANS ' RECHT 

«GLIDDEN INTERNATIONAL C.A. ll.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 juni 1966 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen I73, 302, 3I7, 
inzonderheid het laatste lid, 322, inzon
derheid lid 2, 1030 van het Wetboek van 
bm·gerlijke rechtsvordering en, voor zo
veel als nodig, 97 van de Grondwet, 

clo01'clat het bestreden arrest, na te 
hebben beslist dat het desktmdigenver
slag van Mouzon nietig is, in zover het 
steunt op geschriften en inlichtingen 
waarvan eiseres geen kennis 1nocht ne
Inen, niettemin beslist dat de deskundige, 
zoals bepaa.ld bij artikel 322 van het 
Wetboek van bm·gerlijke rechtsvorde
ring, ter terechtzitting zal worden ge
hoord betreffende het nietig verklaarde 
gedeelte van zijn verslag, op de gronden 
namelijk" dat het hofvan beroep vermag 
uit het nietig verklaarde gedeelte van 
het verslag inlichtingen te putten tot 
staving van andere in zijn bezit zijnde 
elementen " en " dat het geraden voor
komt de deslnmdige op de terecbtzitting 
te boren om nadere inlicbtingen te ver
nen~en nopens de even aangehaalde ver
schillen van gewichten en nopens de 
wijze waarop bij de juistbeid van de 
staat Peinco naging, en tevens mn alle 
andere nuttige ophelderingen te bekomen 
aangaande het gedeelte van zijn verslag 
dat niet nietig is "' 

te1·w~jl het horen van de deskundige 
zoals bepaald bij gemeld artikel 322, 
lid 2, van bet \Vetboek van burgerlijke 
rechtsvordering slechts mogelijk is wan
neer door de deskundige een geldig ver
slag werd neergelegd, mogelijkbeid die, 
altbans wat een gedeelte van het verslag 
betreft, door het arrest wordt uitgeslo
ten : 

Overwegende dat het arrest, na het 

------------~-----

(1) Cass., 6 december 1062 (Bull. en PAste., 
1063, I, 420); raaclpl. IUp. }JJ'ai. du <lroit belge, 
V 0 Expertises, nr 51. 

d9skundigenonderzoek nietig verklaard 
te hebben in zover het steunt op geschrif
ten en inlichtingen waarvan eiseres geen 
kennis mocht nemen ingevolge bet verzet 
van verweerster, beslist dat de deskun
dige, bij toepassing van artikel 322, lid 2, 
van het W etboek van burgerlijke rechts
vordering, op de terechtzitting zal worden 
gehoord, en die beslissing onder meer op 
de in het middel gekritiseerde redenen 
steunt; 

Overwegende, eensdeels, dat gemelde 
wetsbepaling, luidens welke de recbters 
de deskundigen ter inlichting op de 
terechtzitting kunnen boren, niet kan 
worden toegepast wanneer bet desktm
digenonderzoek nietig is ; 

Overwegende, anderdeels, dat nu het 
arrest niet preciseert welke gevolgtrek
kingen Val::! de deskundigc het vernietigt 
om de reden dat zij afgeleid werden uit 
gegevens waarvan de mededeling eiseres 
en haar raadsnmn werd ontzegd met 
miskenning van het recht van verdedi
ging, het gedeelte van het verslag, dat 
volgens het hof van beroep geldig is, 
onbepaald blijft, zodat het door boven
genoemd artikel 322 geoorloofcl aanvul
lencl onderzoek op de terechtzitting niet 
gerechtvaarcligd is; 

Overwegende, ten slotte, dat zo de 
rechter, die een cleskundigenonderzoek 
nietig verklaart, dit als inlichting kan 
in acht nemen ten einde de gegevens er
van in verband te brengen 1net de andere 
bewijselementen waarop hij wijst, hij 
nochtans clezelaatste niet mag verkrijgen 
clank zij de maatregel welke artikel 322, 
lid 2, enkel te zijnei: beschikking stelt 
n~et het oog op het aanvullen van een 
geldig clesknncligenonclerzoek; 

Dat het micldel gegrond is ; 

Om die reclenen, vernietigt het bestre
clen arrest, doch enkel in zover het beslist 
dat de desknndige op de terechtzitting 
zal 'Norden gehoord; beveelt clat van 
dit arrest melding zal gemaakt worden 
op de kant van de gecleeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroorcleelt verweerster in de 
kosten; verwijst de a.ldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

I december I967. - Ie kamer. 
Voo1'zitte?', H. Belpaire, raadsheer waar
nmnend voorzitter. Ve?·slaggeve?', 
H. Nevon. - Gel~jkhtidencle conclnsie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
te?'s, HH. VanRyn en Dmneur. 
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28 KAlVIER. - 4 december 1967. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN. - VOORZIENIN G TEGEN EEN 
ARREST DAT HET VERZET ONTV ANGT 
EN BIJ NIEUWE BESOHIKKING UIT
SPRAAK DOET. - J\I[IDDEL GERIOHT 
TEGEN HET VERSTEKARREST. - ON
ONTVANKELIJKHEID. 

Is niet ontvankelij k tot stctving van cle 
voo1·ziening tegen een a1'1'est, clat het 
verzet tegen een vm·stekar1·est ontvangt 
en bij nie~twe beschikking ~titsp1'Ctalc 
cloet, het miclclel gm·icht tegen clit laatste 
a1'1'est (I). 

(LAHAYE, T, TOlVIBALLE.) 

ARREST. 

HET HO:H' ; - Gelet op de bestreden 
arrosten, op 9 moi en 19 september 1967 
door bet Hof van beroep te Lnik gewe
zen; 

L Op de voorziening gerioht tegen het 
arrest van 9 mei 1967 : 

Overwegende dat, bij akte tor griffie 
van de gevangenis van Charleroi op 
13 jnni 1967 neergelegd, eiser verklaard 
heeft afstand to doen van zijn voorzie
ning; 

II. Op de voorziening gericht tegen 
hot arrest van 19 september 1967 : 

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

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de rechten van de ver
dediging, 

cloorclat, ingevolge de weigering van 
hot arrest van 9 1nei 1967 om de zaak nit 
to stollen, eiser zich heeft m.oeten terng
trekken en zich bij vorstek laton veroor
delen, 

terwijl hot verzoek tot nitstel nochtans 
voldoende verantwoord was door de on
Inogelijkheid waarin de raadsman van 
eiser zioh bevond om. hem. in zijn verde
diging bij to staan : 

Overwegende dat hot 11:1iddel nitslni-

(1) Raac1pl. cass., 12 april 1965 (Bttll. en 
PAsiO., 1965, I, 863)-

tend de voor hot Hof gevolgde verstek
procedm·e betreft ; dat het arrest, op 
30 mei 1967 bij vorstek gewczen, bestre
den word door het verzet ; dat hot be
strcden arrest het verzet heeft ontvangcn 
en bij nieuwo beschikking uitspraak heeft 
gedaan ; 

Dat het rniddol afgeleid uit de scheD
ding door het arrest van 9 mei 1967 van 
de rechten van de verdodiging niet kan 
aangen011:1en worden ; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de rechtcn van de ver
dediging, 

cloorclat hot hof van beroep op grond 
van persoonlijke overwegingen geweigerd 
heeft de getuigen die ten verzoeke van 
het openbaar ministerie waron gedag
vaard, te verhoren, 

te1·wijl deze houding de verdediging 
verzwakt heeft en het recht, bij de wet 
aan ieder beschuldigde of beklaagde ver
leend, zijn onschuld te bewijzen of aan 
te tonen door alle middelen die hij nuttig 
acht, gescho11den heeft : 

Overwegende dat het n:1iddel op feite
lijke beweringen berust die geen steun 
vinden in de bestreden beslissing of in 
de prccesstukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan ; dat onder n1eer de voor 
het hof van beroep genomen schriftelijke 
conclusie van eiser geen verhoor van 
getnigen vroeg ; 

Dat hot middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegendo dat de snbstantiele 
of op straffe van nietigheid v 0 orgeschre
ven vormen in acht genomen zijn en dat 
de bcslissing overeenkomstig de wet is ; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de bnrgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
11:1iddel aanvoert ; 

011:1 die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening tegen het arrest van 
9 mei 1967; verwerpt de voorziening 
gericht tegen het arrest van 19 september 
1967 ; veroordeelt eiser in de kosten. 

4 december 1967. - 2 8 kamer. 
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. 
Ve1·slaggeve1·, H. Tronsse. - Gelijkltti
clencle conclttsie, H. Dmnon, advocaat
generaal. 
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28 KAMER. ~ 4 december 1967. 

CASSATIE. ~BEVOEGDHEID.- STRAF
ZAKEN. ~ VERSCHRIJVING IN DE BE
STREDEN BESLISSING. ~ BEVOEGDHEID 
VAN HET HoF OJ\'[ ZE TE VERBETEREN. 

Het Hof heeft, te1• beoonleling van een 
voo1·ziening, cle bevoegclheicl om een 
veTsch1·ijving in cle bestTeclen beslissing, 
clie cluiclelijk blijkt uit cle context e1·van, 
te ve1'bete1·en (1). 

(LEJEUNE.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 n1.aart 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening aileen 
gericht is tegen de beslissing op de straf
vordering; 

Overwegende dat het niet plaatsen in 
het bestreden arrest van het woord " hon
derd " in de vermelding van het bedrag 
van de geldboete uitgesproken ten laste 
van de beklaagde, die schuldig bevonden 
werd aan het onopzettelijk toebrengen 
van lichamelijk letsel, te wijten is aan een 
materiele vergissing ; dat het arrest im
mers bepaalt dat de geldboete vermeer
derd wordt met 190 deciemen om aldus te 
worden gebracht op 4.000 frank, en be
veelt dat zij, bij gebreke aan betaling 
binnen de wettelijke tern:tijn, vervangen 
kan worden door een gevangenisstraf van 
twee :tnaanden ; 

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen in acht genomen zijn en dat de 
beslissing overeenkomstig de wet is ; 

O:tn die redenen, verwerpt de ,foorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

4 december 1967. - 28 kamer. -
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Busin. ~ Gclijkluiclencle 
conclusie, H. D:tunon, advocaat-generaaL 

(1) Oass., 16 januari en 20 maa>•t 1967 (A1'1', 
cass., 1967, blz. 593 en 894). 

(2) Over het punt dat het verzet op een bij 
verstek gewezen beslissing, wanneer het ont
vangen worclt, cleze beslissing tc niet cloet en 

28 KAMER.~ 4 december 1967. 

VERZET. - STRAFZAKEN. - VERZET 
ONTVANGEN. - GEVOLGEN. 

111. is kent het gevolg clat cle wet hecht aan een 
veTzet tegen een veTstekaTJ'est en legt cle 
beklaagcle een bewijs op clat niet op hem 
1·ust, het an·est clat, na een veTzet ont
vankelijk ve1·klaa1'cl te hebben, cle be
lclaagcle veToonleelt om cle enlcele 1·eclen 
clat hij niet bewezen heejt clat de bij 
ve1·stek gewezen beslissing op een ve1'
gissing beT~tstte (2). (Impliciete oplos
sing.) 

(LALLEMANT.) 

ARREST. 

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

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artil~el 97 van de 
Grondwet, 

cloonlat de redenen van het bestreden 
arrest het Hof niet in staat stellen de 
wettelijkheid van de beslissing te onder
zoeken : 

Overwegende dat het arrest, om de 
veroordeling van eiseres uit te spreken 
na het door haar ingestelde verzet ont
vankelijk doch niet gegrond te hebben 
verldaard, zich ertoe beperkt in zijn rede
nen te vermelden dat eiseres in verzet 
" geen enkel gegeven aanbrengt waaruit 
blijkt dat de telastlegging niet bewezen 
is n, aan te stippen welke verklaring in 
strijd met de beweringen van deze be
klaagde door een getuige in de loop van 
het v66ronderzoek werd afgelegd, en te 
besluiten " dat het verzet niet gegrond 
client te worden verklaard "; 

Dat de rechter aldus in het onzekere 
laat of hij werkelijk heeft vastgesteld 
dat het bewijs van het ten laste van 
eiseres gelegde Inisdrijf uit de hem ver
strekte gegevens volgde dan wel of hij 
beslist dat, bij gebrek aan bewijs dat de 
bij verstek gewezen beslissing op een 
vergissing berustte, het rechtsmiddel van 

cle rechter verplicht, binnen de perken van clit 
rechtsniicldel, opnieuw uitspraak te cloen over 
wa,t het voorwerp was van tle eerste beslissing, 
raaclpl. cass., 17 november 1958 (Btt1l. en 
PAsrc., 1959, I, 281). 
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eiseres in verzet ongegroud was, wat 
een misl~erming zou opleveren van het 
wettelijk govolg dat verbonden is aan 
het ingesteld verzet en de beklaagde een 
bewijs zou opleggen dat op hen1 niet 
rust; 

Dat door doze dubbelzinnigheid hot 
Hof zijn toezioht op do wottelijkheid 
van de beslissing niet kan uitoefener1 ; 

· Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; boveelt dat van dit arrest 
n1elding zal worden gemaakt op do kant 
van do vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; venvijst 
de zaak naar hot Hof van· boroop to Brus
sol. 

4 december 1967. - 2° kamer. -
Voorzitte1·, H. van Beirs, voon1itter. -
Verslaggeve1·, H. Busin. - Gelijlcltticlencle 
conclttsie, H. Du1non, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 december 1967. 

WEGVERKEER. VooRRANG. 
WEC+VERKEERSREC+LEMENT VAN 10 DE-

0El\1BER 1958, ARTIKELEN 15, 16, 17 
EN 27-l. - 0NVERWAOHTE EN FOU

TIEVE GEDRAGING VAN DE VOORRANC+

HEBBENDE BESTUURDER. - GEDRA

C+INO DIE EEN ONVOORZIEN YOORVAL 

YOOR DE ANDERE BESTUURDER KAN 

YORJ\IEN. 

De gecl1·aging van een 1J001'1'anghebbencle 
bestwunle1·, clie op fmttieve wijze cle voor-
1'angschulclige bestntwcle1· nopens zijn 
voo1·nemen misleiclt, lean voo1· cleze lctatste 
een o1woo1·zienba1·e hinclernis vormen; in 
cle1·gelijlc gevcd lean geen jmtt ten laste 
wonlen gelegcl van cle bestuunle1· clie de 
V001'1'angheb bende best·tt1tnle1· niet he eft 
lctten voorgaan (1). (Verkeersreglement 
van 10 december 1958, art. 15, 16, 17 
en 27-l.) 

(HARRAY, T. AJ.IE.} 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 mei 1967 door de Coneo-

(1) Raadpl. cass., 17 jammri 1966, twee 
arresten (Bull. en PAsro., 1966, I, 627 en 641), 

tionele Rechtbank te Luik in hoger be
roep gewezen ; 

Over het miclclel afgeleid uit de schen
ding van do artikelon 1382, 1383 van het 
Bmgerlijk vVetboeh;, 97 van de Grond
wet, 3, 4 van de wet van 17 april 1878 
houdendo de voorafgaando titel van het 
vVetboek van strafvordering en 16 van 
hot wegverkeersbeslnit, 

cloonlctt de bestreden beslissing, die het 
beroepen vonnis wijzigt, na verldaard 
te hebben dat de strafvorderingo11 ver
jaard zijn door het verloop van n1eer dan 
twee jaar sinds de feiten, beslist, hoowel 
erop gewezen werd dat oiser voorrang 
had ten opzichte van verweerder, dat 
hij een font heeft begaan door het reohter 
richtingaanwijzend knipperlicht van zijn 
voertuig in working to stollen en aldus 
verweerder misleid te hebben nopens zijn 
bedoelmg en dat hij op die wijze voor 
deze laatste een onvoorzionbare hindernis 
heeft opgelevord, 

te1·w~jl de verkeersvoorrang onafhan
kelijk is van de manier waarop de voor
rangh?bhende bestnurder rijdt op de weg 
che hlJ volgt, zodat het foit van het rech
ter knipperlicht van de wagen in working 
te stollen, wat bij eiser als fout wordt 
aangerekend, niet afdoend is en do hestre
den beslissing niet kan rechtvaardigen, 

en te1·wijl het vonnis op zijn rninst door 
duhbelzinni~.Sheid is aangetast als het 
vaststelt enerzijds clat verwoercler eiser, 
die op do voorrangswog reed, bernerkt 
heoft maar anderzijds toch boslist clat 
eiser voor verweerder een onvoorzienbare 
hindernis heeft gevormd : 

Op het eerste onderdeol : 

Ovorwegendo dat het vonnis, zonder 
het voorrangsrecht van eiser te betwiston, 
vaststelt dat deze het rochter knipper
licht van zijn voertuig in working heeft 
gesteld, ongeveer 25 1neter alvorens het 
kruispunt te boreiken, en «aldus op fou
tieve wijze verweerdor misleid heeft no
pons zijn voornemon " ; clat hij alzo voor 
Alie een onvoorzienbare hindernis heeft 
gevormd ... en dat cleze geen enkele fout 
heeft begaan ; 

Dat het oerste onderdool van het mid
del niet kan aangenmnon worden ; 

Over het twoede onderdeol : 

Overwegende dat het vonnis zich er 
niet toe beperkt vast te stollen dat ver
weerder eiser hoeft hemerkt ; dat het 
erop wijst dat, door het rechtor knipper-
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licht van zijn voertuig in working te 
stollen, eiser op foutieve wijze verweerder 
n1.isleid heeft nopens zijn voornemen en 
dat hij alzo voor deze laatste een onvoor
zienbare hindernis heeft gevorrnd; 

Overwegende derhalve dat het vonnis 
de door, het middel aangegeven dubbel
zinnigheid niet bevat ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

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

4 december 1967. - 2 8 kamer. 
Voo?·zitte?·, H. van Beirs, voorzitter. 
Ve?·slaggeve?', H. Trousse. - Gelijklui
dende conclttsie, H. Dmnon, advocaat
generaal. 

28 KAMER.- 4 december 1967. 

CASSATIE. -BEVOEGDHEID.- STRAF

ZAKEN. - VERSCHRIJVING IN DE BE

STREDEN BESLISSING.- BEVOEGDHEID 

VAN HET HOF OJYI ZE TE VERBETEREN. 

Het Hof heeft, te?· beoonleling van een 
cassatievoo?·ziening, de bevoegclheicl om 
een ve?"sch?-ijving in cle best?"eden beslis
sing, clie cltticlelijlc bl1:jlct ttit de context 
e?·van, te ve?'bete?"en (I). 

(WILLOX, T. THYSSEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 jlmi 1967 door de Correc
tionele Rechtbank te Brussel in hoger 
beroep gewezen ; 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing gewezen : 

1 ° op de strafvordering : 
Overwegende dat uit de beweegredenen 

van de bestreden beslissing volgt dat het 
verval van het recht tot het besturen 
van een voertuig uitgesproken werd op 
grand van het ten laste van eiser bewezen 
verklaard mis4rijf, vermeld onder let
ter 0: misdrijf omschreven bij artikol2-2, 
eerste lid, van de wet van 1 augustus 1899, 

( 1) Arrest op clezelfcle clag gewezen, 81/.j)?'a, 

blz. 475. 

gewijzigd bij de wet van 15 april 1958; 
dat het klaarblijkelijk ami eon materiele 
vergissing te wijten is dat het besohik
kend gedeelte vermeldt dat eiser van 
bedoeld recht vervallen wordt verklaard 
op grand van hot misdrijf B; 

Ovorwegende, voor het ovorige, dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven vorn1.en in acht go
nomen zijn en .dat de beslissing overeen
komstig de wet is ; 

2° op de bm'gerlijke reohtsvordering : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

Orn die redenen, vorwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

4 december 1967. - 28 kamer. 
Voo?·zitte?·, H. van Beirs, voorzitter. 
Ve?'slaggeve?·, H. Busin. - Gelijlcl1ticlencle 
conclttsie, H. Dun1.on, advooaat-generaal. 

zc x,~~mR. - 4 december 1967. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-

KEN.- VERMELDING VAN OJYISTANDIG

HEDEK IVAARUIT NOCH EEN VOR~iGE

BREK NOOH EEN GRIEF VAN ONvVETTE

LIJKHEID WORDT AFGELEID.- VoR~iT 

OEEN CASSATIEMIDDEL. 

V oTmt geen casscttiemiclclel de vm·melcling 
van omstancl·igheclen waa?'ttit noch een 
VO?"mgeb!'ek noch een ff?'ief van onwette
lijlcheicl wonlt ajgeleicl (2). (Wet van 
4 augustus 1832, art. 17.) 

(VAN SO""IPEL EN NATIONAAL VERBOND 

VAN SOCIALISTISCHE JYIUTUALITEITEN, 

T. LACROIX EN NAELTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op hot bestreden 
arrest, op 16 juni 1967 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik; 

Op de voorziening van Van Sompel, 
handelende in haar hoedanigheid van 
beklaagde : 

In zover de voorziening gericht is tegen 
do beslissing gewezen : 

1° op de strafvordering : 
Overwegende dat eiseres, tot staving 

(2) Raaclpl. cass., 3 november 1064 (Bull. 
en PAsrc., 1965, I, 225). 
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van haar voorziening, vermeldt dat de 
rechter, om de telastlegging in staat van 
dronkenschap een voertuig op een open
bare plaats te hebben bestum·d, tegen 
eiseres bewezen te achten, gelet heeft op 
een dossier betreffende de bloedproef, 
waarin de fabricatiedatum van de venule 
niet is vermeld en de vereiste instructies 
in de twee landstalen niet zijn opgeno
Inen; 

Overwegende dat de vennelding van 
omstandigheden waaruit noch een vorm.
gebrek noch een grief van onwettelijkheid 
wordt afgeleid, geen cassatien1iddel is ; 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen in acht genon1.en zijn en dat de 
beslissing overeonkomstig de wet is ; 

2° op de bmgerlijke rechtsvordering 
door verweerster ingesteld : 

Overwegende dat eiseres geen middel 
inroept; 

Op de voorzieningen van Van Sompel 
en van het Nationaa.l Verbond van So
cialistische Mutualiteiten : 

Overwegende dat \lit de stukken waar
op het Hof vennag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorzieningen betekend 
werden aan de partijen tegen welke zij 
gericht zijn ; dat zij, derhalve, niet ont
vankelijk zijn ; 

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

4 december 1967. - 2e kamer. -
VoorzitteT, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeveT, H. Busin.- Gelijkl~tidencle 
concl~tsie, H. Dmnon, advocaat-generaal. 

2e KAlV[ER. - 4 december 1967. 

1° ARBEIDSONGEVAL. - AANSPRA
KELIJKHEID '~'EGENS HET BEROEPS
RISICO TEN LASTE VAN HET ONDERNE
J\'IINGSHOOFD. RECHTSVORDERING 
WEGENS AANSPRAKELIJKHEID VAN HET 
GEJ\'IENE RECHT. - BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEV AL. - BuRGER
RECHTELIJKE AANSPRA..KELIJKHEID VAN 
HET GEJ\'IENE RECHT. - GECOORDI
NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
VERGOEDING VAN DE SCHADE VOORT
SPRUITENDE UIT ARBEIDSONC+EV ALLEN, 
ARTIKEL 19. 

1° Uit cle enige omstancligheicl clat een 

ongeval, wacwvan een we1·knemm· het 
slachtoffm· is, een m·beiclsongeval is dat 
hem of zijn 1'echthebbenclen het Techt 
geeft om tegen het oncle1'nMningshoofcl 
van cle getro fjene of tegen clezes ve1·zeke
Taa1· een Techtsvonlm·ing in te stellen op 
g1·oncl van cle wetten bet1·effende cle ver
goecling van cle schacle voo1·tsp1·~titencle 
~tit a1·beiclsongevallen, volgt niet clctt cleze 
getToffene of zijn 1·echthebbenden, in be
ginsel, het 1'echt niet hebben om van cle 
persoon, clie voor het ongeval aanspntke
lijk is, de ve1·goecling van cle schacle te 
eisen oveTeenkomstig cle bezJalingen van 
het gemene 1·echt. (Gecoordineerde wet
ten betreffende de vergoeding van de 
schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen, art. 1 en 19.) 

2° B~j een a1·beiclsongeval en behouclens 
cle ~titzoncle1'ing bet1·effencle cle ongevallen 
op Cte weg naar en van het we1·lc, bepaalcl 
bij cle wet van 11 j~mi 1964·, zijn cle 
enige pe1·sonen .tegen wie cle Techtsvo7·
dm·ing wegens bu1·ge1'1'echtelijlce aan
spTalcelijlcheicl van het gemene 1·echt 
niet lean wonlen ingesteld, het onde7'1te
mingshoofd, zijn wm·lclieclen en zijn 
aangestelclen. (Gecoordineerde wetten 
betreffende de vergoeding van de 
schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen, art. 19.) 

(NAAJ\'ILOZE VENNOOTSCHAP "JULIEN 
PRAET EN COJ\'IPAGNIE », T. DELCOURT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 1 1naart 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat eiseres haar voorzie
ni11.g beperkt heeft tot de beslissing op 
de rechtsvordering die tegen haar is inge
steld door de burgerlijke partij Gilberte 
Delcourt; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 2, 3, 
4, 9 en 19 van de wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen, gecoordineercl 
op 28 september 1931, en 97 van de 
Grondwet, 

doonlat het bestreclen arrest, na beslist 
te hebben dat "kan worden aangenomen 
dat, wanneer een ongeval door -een per
soon aan een andere pcrsoon veroor
zaakt is naar aanleiding van een geza
menlijk uitgevoerde taak, het niet onmis
baar is, opdat het ongeval aileen maar 
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een arbeidsongeval zou zijn, dat de dader 
en de getroffene heiden " aangesteldon 
van dezelfde werkgever " zijn, beslist 
l1eeft dat, in het bedoelde geval, het 
ongeval niet als eon arbeidsongeval kon 
beschouwd worden, omdat, om een ar
beidsongeval to zijn, " zou moeten worden 
uitgemaakt welke van de twee firnm's, 
de onderneming Fontaine of de vennoot
schap Samec, als schadeplichtig moet 
worden besohouwd, terwijl noch de 
ene noch de andere het zou kunnen 
zijn "' en doze beslissing heeft gerecht
vaardigd door de overweging " dat niets 
immers bewijst dat de finna .Fontaine 
Bernard zou " uitgeleend " hebben aan 
de firma Samec of deze laatstgenoemde 
Liegeois en Denayer aan de eerstge
noemde "' dat er bovendien "geen en
kele oontractuele band is tussen Ber
nard en de firn1a Smnec, nooh tussen 
Liegeois en Denayer en de firma Fontaine 
en dat er geen werl~elijke ondergesohikt
heid was van Liegeois en Denayer aan 
Bernard"' 

teTwijl, ee?·ste onclenleel, uit de door het 
arrest bewezen verklaarde feiten blijkt 
dat Bernard en Denayer " werlnnakkers " 
waren die elkaar tijdens de middagrust 
" ontmoet " hadden in een cafe in de 
bum·t van de werkplaats waar zij beiden 
aan het werk waren, zodat het arrest 
dus niet, zonder zich tegen to spreken, 
beslissen kon dat het ongeval geen ar
beidsongeval was tussen twee arbeiders 
waarbij de ene aan de andere schade 
had berokkend ; het arrest uitdrukke
lijk vaststelt dat Bernard als werkmeester 
in dienst was van de firma Fontaine 
en Denayer als werkman in dienst was 
van de firma Samec en derhalve de 
omstandigheid dat er geen contractueel 
verband bestond tussen Bernard e'l de 
fir1na Samec, noch tussen Denayer en 
de firma Fontaine, niets veranderde aan 
het arbeidsongeval dat voor Denayer 
het gevolg was van het feit dat hij als 
werkn1an in dienst van Samec door· een 
ongeval getroffen werd : 

tweede oncleTcleel, door te beslissen dat 
de firma San:wc niet verplicht was de 
weduwe van haar werkman Denayer 
schadeloos to stellen, omdat voornoemde 
firma deze werkman niet uitgeleend had 
aan de firma Fontaine noch dat doze 
laatste de werkmeester Bernard, dader 
van het ongeval, aan haar had uitgeleend, 
het arrest eon schending oplevert van de 
artikelen l, 3, 4 en 9 van de gecoiirdi
neerde wetten, waarbij de werkgever 
verplicht is de schadelijke gevolgen van 

het aan zijn werkn:tan overkon.ten ar
beidsongeval te vergoeden, zonder dat 
vereist wordt dat de dader van hot onge
val aan hen1 was " uitgeleend " of enig 
gezag had over de getroffene : 

Overwegende dat de voorziening geen 
kritiek oefent op het beschikkende ge
deelto volgens hetwelk eisores, als ver
zekeraar van de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid inzake motorrijtuigen van 
Dauchy, rechtstreeks gehouden kan zijn 
de slachtoffers van het ongeval dat door 
Ghislain Bernard werd veroorzaakt, scha
deloos te stellen ; 

Overwegende dat uit de omstandig
heid aileen dat hot ongeval eon arbeids
ongeval >vas op grand waarvan de ge
trotlenen of hun rechthebbenden tegen 
hot ondernemingshoofd of zijn verzeke
raar een rechtsvordering konden instellen 
overeenkomstig de wetten betreffende de 
vergoeding van de schade voortsprui
tende uit arbeidsongevallen, niet volgt 
dat deze getroffenen en rechthebbenden 
het recht niet hebben om van de dader 
van het ongeval vergoeding van de hun 
aangedane schade te eisen overeenkoln
stig de bepalingen van het gemene recht ; 

Overwegende dat bij een m·beidsonge
val en behoude11s de uitzondering be
treffende de ongevallen op de weg naar 
en van het werk, zoals mnschreven bij 
de wet van ll jlmi 1964 die hier niet van 
toepassing is, de bedoelde gemeenrechte
lijke vordering aileen tegen het onder
nemingshoofd, zijn werldieden en aan
gestelden niet kan worden ingesteld; 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van het arrest enerzijds blijkt dat, hoe
wei de getroffenen Rene Liegeois en 
Gaston Denayer op dezelfde werkplaats 
werkten als de beklaagde, zij met de 
fir1na Smnec een arbeidsovereenkon1st 
aangegaan hadden terwijl de beklaagde 
Ghislain Bernard werkmeester was in 
dienst van de personenvennootschap 1net 
beperl~te aansprakelijkheid Fontaine en 
anderzijds dat er geen enkel contrac
tueel verband bestond tussen Bernard 
en de firma Samec, noch tussen de ge
troffenen en de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Fon
taine; 

Overwegende dat uit deze vaststellin
gen volgt dat de beklaagde Ghislain Ber
nm·d noch het onderneiningshoofd van de 
getroffenen noch de werkn1an of de aan
gestelde van dit ondernemingshoofd was, 
zodat deze getroffenen in elk geval hun 
rechtsvordering tot schadeloosstelling 
volgens de bepalingen van het gemene 
recht behielden ; 
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Dat aldus het bestredon clispositiefvvet
telijk gerechtvaardigd is en dat hot mid
del naar recht faalt ; 

Over de eerste, tweede en vierde Inidde
len, ... : 

Overwegende dat ingevolge het a.nt
woord op het derde middel het onderzoek 
van deze middelen geen belang nwer op
levert; 

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

4 deoeTnber 1967. - 28 kamer. -
VooJ·zitteJ', H. van Beirs, voorzitter. -
VeJ·slctggeveJ', H. de Waersegger. - Ge
lijlcl~ticlencle conclusie, H. Duman, advo
caat-generaal. 

28 KA.lYIER. - 4 ,december 1967. 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 

OVEREENKOMST). MoRELE 
SCHADE. - SCHADE VOORTSPRUITEND 

UIT LICHAl\'IELIJKE BEPROEVINGEN 
DOORSTAAN EN ARBEIDSONGESCHIKT

HEID OPGELOPEN DOOR EEN DERDE, 

GETROFFENE VAN EEN ONGEOOR.LOOFDE 
HANDELING. -RECHT OP VERGOEDING. 

- BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -

CONOLUSIE. - 0VERWECUNG WAARUIT 
DE OONCLUSIENEl\'lER GEEN REOHTS

GEYOLG AFLEIDT. - GEEN VERPLIOH

TING VOOR DE REOHTER HIEROP TE 
ANTWOORDEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.

ARREST DAT ZIJN BESLISSING GRONDT 
OP DE OONOLUSIE VAN EEN PARTIJ. -

ARREST DAT DE DELEN VAN DEZE 
OONOLUSIE, DIE RET OVERNEElYIT, 

(1) Raaclpl. DARIN en LAGASSE, Examen 
cle juriRpruclence « R.esponsabiHte clelictnelle et 
quasi clelietuelle ,, Revue c1'if.iq1te tle jH?"ispnt
rlence bclge, 1964, blz. 314, nr 95; DALCQ, 
Tm:ite de la responsabilite civile, cl. II, nrs 3820 
tot 3841; Les Novelles, Droit civil, cl. V, 
bel. VI ; RoNsE, « Schade en schadeloosstel
ling ,, Algernene p1·actische ?'echtsve7'Zameling, 
n'' 1150 tot 11713 ; TuNc, Revue i'rime.sb·ielle 
de cl?·oit civU, 1961, blz. 313, n'' 5; 1963, 
b1z. 540. 

(2) Cn,ss., 15 jnni 1064 (Bull. en PARIC., 

NAUWKEURIG AAl'JDUIDT., - REGEL
JYIATIG !VIET REDENEN Ol\'IKLEED ARREST. 

4o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 

OVEREENKOMST).- VERGOEDING 

VAN DE 1\'IATERIELE SCHADE VOORT
SPRUITENDE UIT DE DOOR EEN ONGEV AL 

VEROORZAAKTE ARBEIDSONGESCHIKT
HEID. -, BETALING . AAN DE GETROF

FENE VAN RET ONGEVAL VAN ZIJN 

CONTRACTUELE OF STATUTAIRE WEDDE 

TIJDENS DE PERI ODE VAN ARBEIDS· 
ONGESCHIKTHEID. - 0ll'ISTANDIGHEID 

ZONDER GEVOLG OP DE DOOR DE DADER 
VAN DE SOHADELIJKE DAAD VERSCHUL

DIGDE VERGOEDING. 

1 ° De lichamelij lee bep1'0evingen clooJ'stcwn 
en de aJ·beiclsongeschilctheicl opgelopen 
cloo?' cle getJ·o.ffene van een ongeoorloofcle 
hancleling lcnnnen voo1· een persoon, clie 
in na~twe bcmclen met deze get1·o fjene 
ve1·bonclen is, een nw1·ele schacle ople
veren wellce 1·echt geejt op ve1·goecling, 
bij toepassing van a1·tilcel 1882 van het 
Btwge1'lijk W etboelc ( 1). (Impliciete op
lossing.) 

2o De 1"echte1· is niet verplicht een antwporcl 
te verstJ·elclcen op een bij concl~tsie gege
ven ovenveging, waantit cle pa1·t~i geen 
enlcel1·echtsgevolg afleiclt (2). (Grondwet, 
art. 97.) 

30 Is 1·egelrnatig met J'eclenen omlcleecl het 
a1·r·est clat zijn beslissing ste~mt op feite
lijlce ornstancligheclen, wellce z~jn ve1·melcl 
in cle r·egelmatig cloo1· een lJCtJ'tij genomen 
concl~tsie, als het aJ"J'est nmtwlceu1'ig ctan
cl~ticlt wctt het van cleze conclusie ove1·
neen;t (3). (Grondwet, art. 97.) 

4o De ve1·goecl·ing, clie awn cle get1'0fjene 
·van een ongevctl veJ·sclmlcligcl is cloo1' 
de dacler· van cle schaclelij lee hancleling ten 
eincle hem schacleloos te stellen voo1· cle 
materiele schcule voo1·ts1J1''Uitencle ttit cle 
ctcvntasting vcm zijn lichamelijlce gaaf
heicl en z~in economisch ve1·mogen, is· 
niet ~l.itgesloten noch bepe1'7ct te1· wille 
van het feit clat cle get1·o fjene, zijn con
tract~tele of statutai1·e weclcle voor·t ont
vangen heejt (4). (Burg. Wetb., 
art. 1382.) 

1!JG5, I, 1102). Verg. cass., 7 december 1065 
(ibid., 1966, I, 475). 

(3) Cass., 26 maart 1953 (Bnll. en PAsiC., 
1053, I, 578), en noot 1 oncler cass., 10 jm1i 
1955 (ibid., 1055, I, 1106) ; raa,lpl. cass., 22 juni 
1950 (ibid., 1059, I, 1001); 17 oktobm· 1965 
(ibid., 1967, I, 213). 

(4) Cass., 28 januari 1063 (Bull. en PAsiU., 
Hl63, I, 604) en 3 mei 1965 (ibitl,, 1965, I, 
035). 
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(TRICOT EN PRINS, T. LEGROS EN NATIO
NALE MAATSCHAPPIJ VAN BUURTSPOOR

WEGEN.) 

ARREST, 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ll jannari 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brnssel, recht
doende aileen over de bnrgerlijke belan
gen; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo?·dat het bestreden arrest aan eiser 
elke vergoeding weigert voor persoonlijke 
morele schade wegens de door zijn echt
genote doorstane beproevingen en haar 
gedeeltelijke blijvende ongeschildheid ; 
dat, volgens de doorslaggevende redenen 
van het arrest, een recht op herstel voor 
morele schade ten gevolge van letsel dat 
niet persoonlijk is opgelopen, aileen kan 
erkend worden in nitzonderlijke omstan
digheden, die gekenmerkt zijn door de 
blijvende aanblik van een werk;elijke 
lichamelijke aftak;eling van een echtge
noot of een kind, wat hier niet het geval 
is vermits de vrees voor de evolntie van 
de zwangerschap der echtgenote onge
grond is gebleken en de echtgenote in 
staat blijft haar taak van hnisvrouw en 
moeder te vervnllen, 

te?"wijl, ee?"ste onderdeel, het morele lij
den veroorzaakt door de lichamelijke 
beproevingen en de ongeschildheid van 
een geliefd wezen niet afhankelijk is van 
hun blijvend karakter of van de graad 
van werkelijk;e aftakeling ; het kan ont
staan zodra de bedoelde beproevingen 
van merkbare hevigheid en dnur zijn ; 
en door aan de herstelbare morele schade 
een beperk;ende betekenis te geven, de 
feitenrechter het wettelijk begrip van 
de schade heeft geschonden (schending 
van artik;el1382 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede ondenleel, nit de omstandigheden 
in het arrest vermeld, niet kan worden 
afgeleid dat eiser in zijn gevoelens van 
genegenheid niet getroffen is ; in het 
bijzonder de gelukkige afloop van een 
zwangerschap niet belet dat eiser na het 
ongeval dat aan zijn echtgenote was 
overkomen, heel wat kommer heeft gehad 
en de vervulling van haar taken niet 
uitsluit dat hij medelijden voelt ten aan
zien van haar lichamelijke vermindering 
(schending van de in het middel vermelde 

0ASSATIE, 1968. - 16 

wetsbepalingen) en, in elk geval, het 
arrest niet antwoordt op het middel, 
afgeleid uit de vrees door eiser gedurende 
veertien dagen gekoesterd voor het leven 
van zijn echtgenote die in de coma lag 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) : 

Overwegende dat «de blijvende aan
blik van een werkelijke lichamelijke afta
keling van een echtgenoot of een kind " 
niet het nitslnitend kenmerk is van de 
morele schade die, wanneer ze werkelijk 
berokkend wordt aan de persoon die 
nauw verbonden is met de getroffene, 
aanleiding kan geven tot herstel bij toe
passing van artikel1382 van het Bwger
lijk W etboek ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 1382 van 
het Bnrgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo?·dat het bestreden arrest, dat uit
spraak moest doen op de eis tot betaling 
van 317.858 frank als schadeloosstelling 
voor de materiele schade die het gevolg 
is van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
en bestaat in de bijkomende krachtsin
spanning van eiseres om haar betrekking 
te behouden, slechts een bedrag van 
28.201,50 frank toek;ent, op grond dat 
eiseres, die onder het wettelijk statuut 
van ziekenverpleegster van de Commissie 
van openbare onderstand valt, niet kan 
gedeclasseerd en niet kan afgedankt 
worden tenzij zij niet meer in staat is 
haar taak waar te nemen, en de materiele 
schade voor verlies van arbeidsgeschikt
heid, die in elk geval in concreto moet 
beoordeeld worden, hier, zoals blijkt uit 
de conclusie van de verweerders, slechts 
28.201,50 frank bedraagt, dat wil zeggen 
het verschil tussen de vergoedingen ont
vangen overeenkomstig de wetgeving op 
de arbeidsongevallen en de vergoedingen 
verschuldigd op grond van het gemene 
recht, 

te?·wijl, ee~·ste onde?"deel, deze redenen 
dubbelzinnig zijn ; aan de hand ervan 
niet kan worden uitgemaakt of de feiten
rechter in rechte heeft willen betwisten 
dat de lichamelijke ongeschiktheid en 
de daardoor vereiste grotere krachtsin
spanning een materiele schade kunnen 
opleveren, onderscheiden van die veroor
zaakt door de vermindering. van inkom
sten, dan wel zich feitelijk ertoe beperkt 
heeft een bepaalde marrier aan te nem.en 
om het eerste deel van die schade te 
schatten; zodat de feitenrechter te kort 
is geschoten in de verplichting naar de eis 
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van de wet zijn beslissing met redenen 
te omkleden (schending van artikel 97 
van de Grondwet) ; 

! 
tweede oncle1·deel, indien het bestreden 

arrest het onderscheiden karakter heeft 
geloochend van de materiele schade die 
voortvloeit nit de aantasting van de 
lichamelijke gaafheid en nit de bijko
mende krachtsinspanning die daardoor 
vereist is voor het vervullen van dezelfde 
taak, het het wettelijk begrip van de 
herstelbare schade heeft geschonden 
(schending van artikel 1382 van het Bm·
gerlijk W etboek) ; 

clercle onclerdeel, indien het bestreden 
arrest enke1 de bedoelde schade in feite 
heeft willen schatten, het niet voldoende 
naar de eis van de wet 1net redenen mn
kleed is ; bet zich immers beperkt tot het 
verwijzen naar de gegevens en berekenin
gen die in de conclusie van de verweerders 
voorkmnen, en deze conclusie daarom
trent uitvoerige uiteenzettingen van feite
lijke en van juridische aard bevat, zodat 
niet met zekerheid kan worden uitge
maakt welke middelen bet arrest heeft 
overgenomen (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat de eisers in hem con
clusie 317.858 frank vorderdon wegens 
« materiele schade door tijdelijke onge
schiktheid" en dit bedrag rechtvaardig
den 1net de bewering dat, hoewel eiscres 
niet had kunnen werken, haar werkgever 
haar voor de duur van deze ongeschikt
heid dit bedrag van 317.858 fr·ank had 
betaald, 1naar dat " de conclusienemer 
gevaar loopt de aldus ontvangen bedra
gen te Tnoeten terugbetalen " ; 

Dat de eisers weliswaar ook haddon 
aangcvoerd dat eiseres althans voor een 
zekere dum> van doze tijdelijke onge
schiktheid haar werk had voortgezet ten 
koste van een bijkmnende krachtsinspan
ning om haar betrekking te kunnen be
houden en dat zij aldus een 1natcriele 
schade had geleden ; 

Overwegende echter dat de eisers uit 
deze stelling geen enkel rechtsgevolg 
hadden getrokken, inzonderheid met be
trekking tot de verantwoording van de 
vergoeding die zij wegens tijclelijko onge
schiktheid vorderden ; 

Dat het arrest derhalve niet moest 
antwoorden op de conclusie, in zover ze 
deze bijkomende krachtsinspanning op 

· het oog had, en dat derhalve de grieven 
in het slot van het eerste onderdeel en 
in het tweede onderdeel van het middel 
vermeld feitelijke grondslag missen ; 

Overwegende dat, in plaats van de 

berekening van de schade wcgcns tijde
lijke ongeschiktheicl, zoals door de eisers 
voorgestelcl, het arrest, om. de rcdenen 
die het vermeldt, do berekcning stelt 
zoals deze door de verweerders in hem. 
conclusie werd voorgesteld ; 

Dat het voldoende verduidelijkt wat 
het uit bedoelde conolusie overneemt zo
dat het verwijt van schending van arti
kel 97 van de Grondwet, vermeld in het 
derde onderdeel van het n1.iddel, feitelijke 
grondslag mist ; 

Overwegende ten slotte dat de reclenen 
van het arrest niet dubbelzinnig zijn; 
dat het een vergoeding toekent van 
28.201,50 frank voor bet verlies van 
economisohe gesohiktheid, berekend naar 
evenredigheid van de versohillende gele
den graden van ongesohikthcid, op basis 
van de lonen waarop eiseres reoht had 
en waarvan de bedragen verminderd wor
den met de vergoedingen die zij, dank 
zij de arbeidsongevallenwet, reeds had 
ontvangen; 

Dat geen onclerdeel van het middel 
kan aangenon1.en worden; 

Over het derde Tniddel, afgeleid uit 
de sohending van de artikelen 1382 van 
het Burgerlijk W etboek; en 97 van de 
Gronclwet, 

cloonlat hot bestreden arrest aan eiseres 
een vergoeding weigert voor de sohade 
die voortvloeit uit de blijvende lichame
lijko ongesohiktheid zelve, geschat op 
30 t. h., en zioh ertoe beperkt haar recht 
voor te behoudcn op een aanvullende ver
goeding voor de materiele sohade die 
wegens die ongesohiktheicl het gevolg kan 
zijn van de wijziging in haar huiclig sta
tuut van ziekenverpleegster of van het 
verlies van haar betrekking zonder vvedcr
indienstneming als ziekenhuisverpleeg
ster ; dat het arrest zijn beslissing hierop 
grondt : eiseres beweert ten onrechte 
dat haar toestand in hoge mate onzeker 
is, ver1nits haar inkon1.en van voor het 
ongeval n1.et niets verminderd is ; de be
wering van totaal verlies van eoonon1.ische 
geschiktheid is niet gereohtvaardigcl aan
gezien eiseres nog steeds haar bediening 
van ziekenhuisverpleegster waarneemt, 
welke graad onmicldellijk lager is dan die 
van verpleegster die ze voordien bezat ; 
de enige werkelijke terugslag van haar 
blijvende ongesohiktheid bestaat thans 
in het risico haar loon en haar graad van 
ziekenverpleegster te verliezen en zioh 
te 1noeten tevreden stollen met het loon 
en de graad van ziekenhuisverpleegster; 
en dit betreft dus enkel een eventuele 
schade; 
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tenvijl, ee1·ste oncle1'Cleel, deze redenen 
geen, of althans geen passend antwoord 
zijn op de conclusie van eiseres volgens 
welke de' lichmnelijke vermindering zelve, 
onafhankelijk van elk salarisverlies, een 
materiele schade uitmaakt en de feiten
rechter derhalve de verplichting zijn be
slissing 1net redenen te omkleden niet 
naar de eis van de wet is nagekom.en 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweecle oncle1·cleel, door de mogelijkheid 
te ontkennen van een onderscheiden 
materiele schade, bestaande nit de enkele 
lichamelijke ongeschiktheid en de bijko
mende inspanning daardoor vereist voor 
het vervullen van dezelfde taken, het 
bestreden arrest het wettelijk begrip van 
de herstelbare schade schendt (schending 
van artikel I382 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

denle oncle1·deel, zelfs indien men aan
neemt dat het arrest feitelijk beslist heeft 
dat zulk een materiele schade in het 
onderha,vige geval niet bewezen is, de 
motivering niettemin dubbelzinnig en 
tegenstrijdig blijft; zij berust immers op 
het behoud ten gunste van eiseres van 
de toestand zoals deze bestond v66r het 
on.geval en beschouwt haar verlaging tot 
ziekenhuisverpleegster en.kel als een even
tualiteit ; nit de vaststellingen van het 
arrest volgt nochtans dat, in weerwil 
van het feit dat, volgens de conclusie 
van eiseres, zij hetzelfde loon ontvangt 
nit loutere welwillendheid en voorlopig, 
zij sinds het ongeval nog enkel de bedie
ning van ziekenhuisverpleegster vervuld 
heeft; en deze tegenstrijdigheden staan 
gelijk met het ontbreken van redenen 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet) : 

Over het tweede onderdeel 
Overwegende dat de eisers een vergoe

ding vorderden wegens aantasting van 
de lichamelijke gaafheid, meer in het 
bijzonder van de economische geschikt
heid van eiseres ; 

Overwegende dat het arrest deze vor
dering niet gegrond verklaart, om.dat de 
getroffene, in weerwil van haar licharne
lijke ongeschiktheid, haar betrekking 
heeft behouden en voort haar loon heeft 
ontvangen en dat, indien zij wegens deze 
ongeschiktheid door haar werkgever in 
de toekomst met een minder goed be
taalde betrekking belast zou worden, 
zulks aileen een eventuele schade is die 
op bet ogenblik niet bestaat en geen recht 
op herstel doet ontstaan ; 

Overwegende echter dat de vergoeding, 
aan de getroffene van een ongeval ver-

schuldigd door de dader van de ongeoor
loofde handeling ten einde hem schade
loos te stollen voor de nmteriele schade 
die het gevolg is van de aantasting van 
zijn lichamelijke gaafheid en van zijn eco
nomische geschiktheid, uitgesloten noch 
beperkt is ter wille van het feit dat de 
getroffene voort zijn contractuele of sta
tutaire wedde heeft ontvangen; 

Dat, door uitspraak te doen zoals het 
gedaan heeft, het arrest de begrippen 
schade en schadevergoeding van arti
kel I382 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het uitspraak doet 
op de vorderingen tot vergoeding van de 
persoonlijke morele schade van eiser en 
•van de schade die uit de blijvende onge
schiktheid van eiseres is ontstaan; ver
werpt 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 de eisers in een derde van de 
kosten en de verweerders in de overige 
twee derde; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van berocp te Luik. 

4 dccem.ber I967. - 2e kan:wr. -
Voo1·zitte1', H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Trousse. - Gelijklui
clende conclttsie, H. Dumon, advocaat· 
generaal. - Pleite1', H. Philips. 

2e KAMER.- 4 december 1967. 

I 0 VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - GEOONTRA VEN

TIONALISEERD 1\HSDRIJF.- EENJARIGE 

VERJARING. 

2° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. 0VERTREDING 

VAN HET WEGVERKEERSREGLE:MENT.
EENJARIGE VERJARING. 

I 0 De ve1ja1'ingste1'mijn van de op een 
gecontraventionaliseenl misd1·ijf ge
gToncle strafvo1·cle1·ing is een jaa1' (I). 
(Wet van I7 april I878, gewijzigd op 
30 mci I96I, art. 2I, lid 2.) 

2o De ve1:ja1·ingste1'm~jn van cle op een 
ove1't1·eding van het wegve1·kee1·sreglement 
geg1'0ncle stmfvo1'Cle1'ing is een Jam· (2). 
(Wet van I augustus I899, art. 7.) 

(1) en (2) Cass., 11 september en 23 oktober 
1967, supra, biz. 54 en 286. 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. RENIN EN BRASSINE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 juni 1967 gewezen door 
de Correctionele Rechtbank te Luik, 
rechtdoende in hoger beroep ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7 van de wet van 
1 augustus 1899 houdende wijziging van 
de wetgeving en van de reglementen op 
de politie van het wegverkeer, 21 tot 
23 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het Wet
boek van strafvordering, Cfie gewijzigd 
zijn bij artikel 1 van de wet van 30 mei 
1961 : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
de verweerders veroordeelt tot geldboete 
en tot vervangende gevangenisstraf we
gens onopzettelijk toebrengen van slagen 
en verwondingen en wegens in breulmn 
op de politie van het wegverkeer, welke 
feiten begaan zijn op 5 augustus 1965; 

Overwegende dat nit de stukken, waar
op het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat de verjaring van de strafvordering, 
waartoe deze misdrijven aanleiding 
hebben gegeven, voor het laatst regel
matig gestuit werd door de beslissing 
van de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik van 8 december 
1965, waarbij de beklaagden, met inacht
neming van verzachtende omstandighe·
den wat de telastlegging van onopzette
lijke slagen en verwondingen betreft, 
naar de politierechtbank werden verwe
zen; 

Dat hieruit volgt dat op de dag van 
de uitspraak van het voru1.is, de straf
vordering door verjaring was vervallen, 
vermits meer dan een jaar verlopen was 
te rekenen van de laatste nuttige daad 
van stuiting van verjaring, zonder dat 
deze verj aring geschorst was geworden ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Om die redenen, vernietigt het bestre

den vonnis in zover het, uitspraak doende 
op de strafvordering, de verweerders heeft 
veroordeeld tot geldboete, tot vervan
gende gevangenisstraf en ieder voor de 
helft in de kosten van de strafvorde
ring; beveelt dat van het thans gewezen 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; laat de kosten ten laste van 
de Staat; zegt dat er geen reden is tot 
verwijzing. 

4 december 1967. - 2e kamer. -
V oo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1', H. Trousse. - Gelijklui
clencle concl~isie, H. Dun1.on, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 4 december 1967. 

OPLICHTING. - LEUGENACRTIGE BE
WERING.- LEVERT OP ZIORZELF GEEN 
LISTIGE KUNSTGREEP OP IN DE ZIN VAN 
ARTIKEL 496 VAN RET STRAFWETBOEK. 

Een lMigenachtige be~ve1·ing leveTt op zich
zelf geen listige kunstg1'eep op in de 
zin van a1·tilcel 496 van het St1·afwet
boek (1). (Impliciete oplossing.) 

(GERARD.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 496 van het Straf
wetboek en 97 van de Grondwet, 

clooTdat het arrest de telastlegging van 
oplichting bewezen verklaart zonder vast 
te stellen dat eiser gebruik heeft gemaakt 
van listige kunstgrepen v66r de afgifte 
van de gelden, 

tenv~jl deze bij conclusie betwistte zijn 
toevlucht genomen te hebben tot leugen
achtige beweringen of tot listige ktmst
grepen v66r deze afgifte, en stelde ener
zijds dat leugenachtige verh;laringen ·zon
der meer geen listige kunstgreep zijn en 
anderzijds dat de listige kunstgrepen die 
het misdrijf van oplichting opleveren, 
noodzakelijk de afgifte of de levering 
van de golden moeten voorafgaan : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser zich verscheidene geldsonm1.en 
heeft doen afgeven ingevolge leugen
achtige beweringen en dat, korte tijd 

(1) Cass., 5 januari 1953 (Bull. on PASIC., 
1953, l, 293); cass. fr., 20 juli 1960 (Dalloz, 
1961, II, 191) en 26 juli 1965 (Bull. des a1'1'efs 
de la chambre criminelle, 1965, nr 188, blz. 419) ; 
cass., 13 februari 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
blz. 734). 
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I;tadat hij de eerste som van Mevrouw V ... 
H... had bekomen, hij haar een wissel 
heeft afgegeven op naam van. een instel
ling waarvan hij wist dat zij niet in staat 
was te betalen, nadien in haar gezelschap 
een appartement heeft bezocht en haar 
de verzeh;ering heeft gegeven dat hij het 
van meubelen zou voorzien als zekerheid 
voor de ontvangen sommen en haar een 
maandelijkse huur zou betalen; dat het 
arrest beslist dat deze uitwendige feiten, 
uitgifte van een v1rissel en bezoek van 
het appartement in het gezelschap van 
Mevrouw V ... H ... samen met de leugens 
van eiser, het misdrijf van oplichting 
opleveren; 

Overwegende dat hieruit volgt dat, 
indien eiser slechts tot leugenachtige 
beweringen zijn toevlucht heeft genomen 
om zich de eerste geldsom te doen afge
ven, hij de volgende sommen slechts heeft 
verkregen door niet aileen tot dergelijke 
beweringen zijn toevlucht te nemen, 
maar ook tot kuiperijen of arglistigheden 
die ten doel en ten gevolge hadden Me
vrouw V ... H ... te bedriegen; 

Dat derhalve het arrest een passend 
antwoord heeft gegeven op eisers con
clusie en zijn beslissing over de oplich
ting betreffende andere geldsommen dan 
de eerste som wettelijk heeft gerecht
vaardigd; 

Dat het middel 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 ; 

0In die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

4 december 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1', H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve~·, H. Busin.- Gelijlclniclende 
conalusie, H. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 december 1967. 

CASSATIEl\HDDELEN. STRAFZA-

KEN. - MID DEL HIERUIT AFGELEIJ? 
DAT DE BESTREDEN BESLISSING HET 
NIET MOGELIJK MAAKT VAST TE STEL
LEN WELKE STUKKEN NA DE SLUITING 
DER DEBATTEN NEERGELEGD WERDEN. 
-ARREST DAT VERKLAART GEEN RE
KENING TE HOUDEN MET DE NA DE 

SLUITING DER DEBATTEN OVERGE
MAAKTE STUKKEN. MIDDEL VAN 
BELANG ONTBLOOT. 

Is van belang ontbloot en clientengevolge 
niet ontvanlcelij 7c het middel, tot staving 
van een cassatiebe7'oep tegen een a7'7'est, 
dat vm·lclaa7·t geen 7'elcening te houden 
met de na de sluiting de1• debatten ove1'
gelegcle st~tlclcen, dat oplcomt tegen die 
beslissing omdat zij het niet mogelijlc 
maalct vast te stellen wellce stulclcen te 
laat nee?·gelegcl zijn en of e7' een of mee7' 
zijn. 

(VAN DER KAR EN LEEK, 
T. DESPRETS EN SENEPART.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 jlmi 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk 
W etboek, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titelvan 
het W etboek van strafvordering, 

doonlat, om te beslissen dat de ver
weerders het bewijs van de bedrieglijke 
wegneming van de bedoelde wissel niet 
geleverd hebben, het hof van beroep 
naar de bewoordingen van het bestreden 
arrest uitspraak; doet " zonder rekening 
te houden met de na sluiting der de batten 
medegedeelde stukk:en ,, 

tenvijl noch uit het dossier van de zaak, 
noch uit zijn inventaris blijkt dat stuk
ken, na de sluiting der debatten, ten 
gevolge van het in beraad nemen van de 
zaak op de terechtzitting van 19 mei 1967, 
aan het Hof van beroep werkelijk overge
maakt werdeen indien de feitenrechter hier
mede bedoelt de stukken die bij de neer
gelegde memories van de eisers gevoegd 
waren, hij de bewijskracht miskent zowel 
V'!ln de vermeldingen van het zittings
blad als van die welke door de griffier op 
bedoelde bundel werd aangebracht (gem
ventariseerd onder nummer 70), die vast
stellen dat de stukken op de terecht
zitting van 19 mei 1967 werden neerge
legd voordat de zaak in beraad werd ge
nomen (schending van de artikelen 1319 
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, en 
3 en 4 van de wet van 17 april 1878); 

en te7'tvijl, in elk geval, aan de hand 
van het bestreden arrest niet kan worden 
uitgemaakt welke stukken verwijderd 
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werden nit de overtuigingselementen van 
de rechter, zodat het arrest dubbelzinnig 
is en het Hof geen toezicht kan oefenen op 
de wettelijkheid ervan, wat gelijkstaat 
met niet-motivering (schending van arti
kel 97 van de Grondwet en van de artike
len 3 en 4 van de wet van 17 april 1878) : 

Overwegende enerzijds dat als het hof 
van beroep vaststelt dat het geen reke
ning heeft gehouden " met de na de 
sluiting der debatten medegedeelde stuk
ken "• het slechts de stukk:en heeft kun
nen bedoelen die na deze sluiting zouden 
toegekomen zijn en niet die waarvan het 
proces-verbaal van de zitting van 19 mei 
1967 de neerlegging op authentiek:e wijze 
vaststelt en waarvan bovendien op die 
datum op die stukken zelve door de 
griffier werd melding gemaakt ; 

Overwegende anderzijds dat, zodra het 
arrest verklaart geen rekening te hebben 
gehouden " met de na de sluiting der 
debatten n1edegedeelde stukken "• het 
geen belang heeft uit te maken welke 
stukken te laat neergelegd werden en of 
er een of meer zijn ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eisers in de k:osten. 

4 december 1967. - 2° kamer. -
Voo1·zitteT, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve7·, Baron Richard. - Gelijk
ltticlencle concltts·ie, H. Dumon, advocaat
generaal. 

.2e KA.MER. - 4 december 1967. 

1° RECHTERLI.JK GEWI.JSDE. 

STRAFZAKEN. - TVi"EE BURGERLI.TKE 
PARTI.TEN GESTELD TEGEN DE BE

KLAAGDE. - BEKLAAGDE DIE IN ZI.TN 
CONCLUSIE BETOOC+D HAD DAT HI.T 

SLEOHTS C+EDEELTELUK AANSPRAKE

LUK WAS .TEGENS EEN DEZER BURGER
LUKE P ARTI.TEN, DIE OOK EEN FOUT 

BEC+AAN HAD. - BESLISSING VAN DE 

REOHTER BETREFFENDE DE AANSPRA-

( 1) Betre:ffende het geval waarin dezelfde 
fout aan twee beklaagclen wordt ten laste 
gelegd en de vraag betre:ffende de burgerrech
telijke aansprakelijkheicl van deze beklaagden 
jegens alle burgerlijke partijen het onclerwerp 
van een gem.eenschappelijk debat voor de 
feitenrechter heeft uitgemaakt, raadpl. cass., 
8 december Hl65 (Btdl. en PAsrc., 1966, I, 
489) en noot 1. 

(2) Over het punt clat de beslissing van de 
strafrechtcr op cle eis van cen burgerlijke 

KELI.TKHEID VAN DEZE BURGERLI.TKE 
PARTI.T. - GEEN REOHTERLI.TK GE

WI.TSDE BETREFFENDE DE AANSPR-AKE

LUKHEID VAN DEZE BURC+ERLI.TKE PAR
TU VOOR DE DOOR DE ANDERE BURGER

LUKE PARTI.T C+ELEDEN SCHADE. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF

ZAKEN. - BURC+ERLI.TKE REOHTSVOR
DERINGEN INC+ESTELD TEC+EN EEN BE

KLAAC+DE. - VOORZIENINC+ VAN DE 

BEKLAAC+DE TEC+EN DE BESLISSING 
OVER DE VORDERINC+ VAN EEN DER 

BURC+ERLUKE P ARTUEN. - MID DEL 
AFGELEID UIT HET C+EBREK AAN ANT

WOORD OP DE CONOLUSIE VAN DE BE
KLAAC+DE BETREFFENDE DE VORDERINC+ 

VAN DE ANDERE BURGERLIJKE PARTIJ. 

- VOORWAARDE VAN ONTVANKELIJK

HEID VAN HET MIDDEL. 

1° H' anneeT twee paTtij en zich bu1'ge7'lij ke 
pa1·tij gestelcl hebben tegen een beklaagcle 
en cleze, zoncle1· te betwisten clat hij vol
leclig cle schacle moest vm·goeclen die wenl 
geleden doo7' cle ee1·ste vctn clie pcwtijen, 
aan wie geen Jout ten laste wenl gelegd, 
in zijn conchtsie aanvoenle clctt, aange
zien de tweede bu1·ge1'lijke partij zelj een 
jout begaan had, hij slechts een gecleelte 
moest ve1·goeclen van de schaCte clie zij 
deed gelclen, is de beslissing van cle 1'ech
teT betretfende de aanspmlcelijkheicl van 
cle tweecle btwge1·lijke pa1'tij voo1· haa1· 
eigen schacle m·eemd aan de aansJJntke
lijkheicl clie zij kan hebben voo1· de cloo7· 
de ee1·ste btwge1·lijke paTtij geleclen 
schade, en heejt dus in clit opzicht geen 
gezag van gewijsde (1) (2) . 

2° De beklaagde, tegen wie twee pcwtijen 
zich btwgm·lijke pa1·tij hebben gesteld, 
is niet ontvankelijk om tot staving van 
zijn voo1'ziening, tegen de beslissing ove1' 
cle bu1·gm·lijke 1'echtsvonleTing van een 
cleze1· pa1·tijen, een ge b1'ek aan antwoonl 
in te 1·oepen op cle conclusie welke hij 
tegen cle ancle1'e paTtij genomen had, 
tenz1:j cle oplossing van cle in clie con
clttsie opgewm·pen betwisting belang hacl 
vooT het geschil tussen hemzelf en de 
ee1·ste btwge1·lijke pa1·tij (3). (Impliciete 
oplossing.) 

----------------- -~---~-

partij enkel het rechterlijk gewijscle uitmaakt 
binnen cle perken, gestelcl bij aJ•tikel1351 van 
hot Burgm:lijk IV ctboek, en dat zij onder meer 
geen l'echterlijk gewijscle uitmaakt ten aanzien 
van cle onclerscheiclen eis van een andere 
burgerlijke partij, raaclpl. cass., 15 september 
19()(:) (A1'1·. cass., Hl67, biz. 63) en noot 1. 

(3) Raadpl. cass., 6 september 1065 (Bvll. 
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(DE FAESTRAETS, T. NATIONAAL VERBOND 

VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, 
LE ROY, THIELEMANS EN ROELANDT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die de verweerders, het 
N ationaal V er bond van Socialistische 
Mutualiteiten, Thielemans en Roelandt 
tegen eiser hebben ingesteld : 

Overwegende dat eiser bij akte ter 
griffie ontvangen op 12 oktober 1967, 
verklaard heeft afstand te doen van zijn 
voorziening ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die verweerder Le Roy 
tegen eiser heeft :i:ngesteld : 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

cloonlat het bestreden arrest niet regel
matig met redenen is omkleed, daar het 
niet antwoordt op de conclusie waarbij 
eiser aanvoerde " dat deze burgerlijke 
partijen (dat wil zeggen Marie Roelandt 
en haar zoon Georges Thielernans) de 
bepalingen van artikel 48-3, meer in het 
biJzonder 5° en 6°, van het VVegverkeers
reglement niot in acht hebben genomen; 
dat doze niet-inachtnmning een wezen
lijke oorzaak is van het ongeval en dat zij 
bijgevolg de grootste aansprakelijkheid 
dragen ... dat het vaststaat dat de twee 
voetgangers de rijbaan zijn opgegaan om 
over te steken op een plaats waar het ver
keer noch door een bevoegd agent noch 
door verkeerslichten geregeld wordt en 
waar geen oversteekplaats voor voetgan
gers bestaat, zonder zich ervan vergewist 
te hebben dat zij het zonder gevaar en 
zonder hinder voor het verkeer konden 
doen », 

en cloonlat derhalve het bestreden ar
rest, dat elke verdeling van aansprake
lijkheid afwijst op grond dat " het onge
val zich niet zou voorgedaan hebben in
dien beldaagde minder snel had gereden, 

en PAsrc., 1966, I, 22), 15 december 1966 
(ib·icl., 1967, I, 486) en 29 november 1967, 
supra, blz. 458. 

wat hem in staat zou gesteld hebben de 
getroffenen te ontwijken hetzij door te 
stoppen, hetzij door links van hen te 
rijden; dat nochtans dient te worden 
opgmrterkt dat dit maneuver gevaarlijk 
was wegens een hiervoren beschreven 
staat van de remm.en », in het onzekere 
laat of deze beslissing gegrond is op het 
feit dat alleen eiser een font heeft begaan 
dan wel hierop dat het afwezig zijn van 
een oorzakelijk verband tussen de font 
van de getroffene en de schade het gevolg 
is van de omstandigheid alleen dat er 
een oorzakelijk verband bestaat tussen 
de font van eiser en de schade, hetgeen 
onwettig zou zijn : 

Overwegende dat eiser bij conclusie 
weliswaar aangevoerd had dat " de voet
gangers mevrouw Thielemans-Roelandt 
en Georges Thielemans zelve een font 
haddon begaan, zodat hij zelf aan de 
burgerlijke partijen M. en Mevr. Thiele
mans-Roelandt slechts een gedeelte van 
de door hen aangevoerde schade moest 
vergoeden », maar niet betwist had dat 
hij verplicht was de schade van de bur
gerlijke partij Jacques Le Roy, aan wie 
hij geen enkele font verweet, volledig 
te vergoeden : 

Overwegende dat het arrest niet moest 
antwoorden op de bedoelde conclusie, 
die aileen op de bm·gerlijke rechtsvor
dering van de echtgenoten Thielemans
Roelandt betrekking had en zonder in
vloed was op de bm·gerlijke rechtsvorde
ring van verweerder Le Roy; 

Dat eiser, om de ontvankelijkheid van 
het middel te rechtvaardigen, tevergeefs 
aanvoert dat hij 1noet "vennijden dat 
1nen hem later tegenwerpt berust te hob
ben in hot arrest zoals het met redenen 
is omkleed" daar deze berusting hem de 
1nogelijkheid zou ontnmnen van mevrouw 
Thielmnans en Georges Thielen1ans even
tueel een bijdrage te eisen ; 

Dat immers over de aansprakelijk;heid 
van de burgerlijke partijen Thielemans
Roelandt geen debat is of kon worden 
gevoerd tussen hem zelf, de genoemde 
burgerlijke partijen en de verweerder 
LeRoy, zodat het bestreden arrest, wat 
hem betreft, geen gezag van gewijsde 
kon hebben betreffende de aansprakelijk
heid van doze burgerlijke partijen voor 
de door Le Roy geleden schade ; 

Dat bijgevolg het middel niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, decreteert de afstanp 
van de voorziening in zover deze gericht 
is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die de verweerders het 
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N ationaal Verbond van Socialistische 
Mutualiteiten, Thieleman:s en Roelandt 
hebben ingesteld; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; veroordeelt eiser 
in de kosten. 

4 december 1967. - 28 kamer. -
Voo?·zitte?', H. van Beirs, voorzitter. -
Ve?·slaggeve?·, H. Trousse. - Gelijklui
dende conclttsie, H. Duman, advocaat
generaal. 

2 8 KA.MER. - 4 december 1967. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
ARREST VAN DE KAMER VAN INBE· 
SORULDIGINGSTELLING DAT IN FEITE 
V ASTSTELT DAT RET OPENBAAR BELANG 
EIST DAT DE VOORLOPIGE REORTE· 
NIS GERANDRAAFD BLIJFT. - CON· 
OLUSIE VAN DE VERDAORTE BEPERKT 
TOT DE BETWISTING VAN RET BESTAAN 
VAN OMSTANDIGREDEN DIE DEZE RAND· 
RAVING EISEN. - VOLDOENDE l\WTI· 

. VERING. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
HANDRAVING VAN DE REORTENIS. 
EISEN VAN RET OPENBAAR BELANG. 
- SoEVEREINE BEOORDELING DOOR 
DE FEITENREORTER, 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS. 
0NDERZOEKSGEREORTEN DIE UIT· 
SPRAAK DOEN BINNEN EEN lVIAAND TE 
REKENEN VAN DE ONDERVRAGING VAN 
DE VERDAORTE. - 0PDRAORT. 

1° JiVanneM' de verdachte in zijn conclusie 
enkel het bestaan in .feite heeft betwist 
van omstandigheden, die de handhaving 
van de voo1·lopige hechtenis eisen, moti
veert het a?'?'est van de kamer van inbe
schttldigingstelling zijn beslissing pas
sencl dom· in feite vast te stellen clat het 
openbaar belang de handhaving van de 
hechtenis eist (1). (Wet van 20 april 
1874, art. 5 en 19.) 

2° De ondm·zoeksgerechten die ttitspraak 
dienen te do(m bij toepassing van arti
kel 5 van de wet van 20 ap?'il 187 4 

(1) Oass., 30 mei 1960 (Bttll. en PAsrc., 
1960, I, 1109), en noot 1 oncler cass., 2 juli 
1951 (ibid., 1951, I, 762). 

(2) Oass., 23 oktober 1967, sttp?'a, biz. 293. 
Over het punt clat overeenkomstig artikel 5, 

§ 3, van het Verclrag tot bescherming van de 
rechten van cle J\'Iens en cle funclamentele 

betretfende de voo?'lopige hechtenis oor
delen soeverein of de eisen van het alge
meen belang deze handhaving noodza
ken (2). 

3° JiVanneer de onde?'zoeksge?·echten bij 
toepassing van wrtikel 5 van de wet van 
20 april 1874 ttitspmak cloen bet1·efjende 
de voo1•lopige hechtenis, dienen z1:j enkel 
na te gaan of het openbaa1' belang de 
handhaving e1·van eist (3). 

(OHIRY EN DUJARDJN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 19 oktober 1967 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel, ka
mer van inbeschuldigingstelling ; 

Op de voorziening van Cornelie Chiry: 

Overwegende dat eiseres, door tussen
komst van haar raadsman, houder van 
de stukken, verklaard heeft afstand te 
doen van haar voorziening ; 

Op de voorziening van Georges Du
jardin : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 5 van de wet van 20 april 
1874 op de voorlopige hechtenis, 97 van 
de Grondwet, 

doonlat het arrest de hechtenis van 
eiser bevestigt op grand dat het openbaar 
belang de handhaving ervan eist, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, deze overwe
ging onvoldoende is ten opzichte van 
artikel 97 van de Grondwet, artikel 5 van 
de wet van 20 april 1874 immers bepaalt 
dat de beschikking die verklaart dat het 
openbaar belang de handhaving van de 
hechtenis vereist, met redenen moet om
kleed zijn, en het arrest, dat doelt op 
artikel 5 van een onbestaande wet van 
17 april 1874, nochtans geen melding 
maakt van indicien ten laste van eiser 
en niet op concrete en nauwkeurige wijze 
aangeeft welke omstandigheden kenmer
kend zijn voor de ernst van de feiten 
die in aanmerking is genomen om de 

vrijheclen, goeclgekeurcl bij cle wet van 13 mei 
1955, cle persoon clie in hechtenis gehouclen 
worclt het recht heeft binnen een redelijke 
termijn te worden gevonnist of in vrijheid 
gestelcl tijclens cle rechtspleging, raaclpl. cass,, 
16 maart 1964 (Bttll, en PAsro., 1964, I, 762). 

(3) Oass., 24 oktober 1967, sttpra, blz. 293. 
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handhaving van de. hechtenis te recht
vaardigen, maar deze hechtenis afhan
kelijk maakt van eisers « persoonlijk
heid" en aldus een subjectieve maatstaf 
in de plaats stelt van de objectiviteit 
die het begrip « ernst " dient te kenmer
ken; 

tweede ondenleel, de voorlopige hechte
nis slechts gehandhaafd mag blijven in
dien zij absoluut noodzakelijk is ; 

de1·de onclm·deel, het arrest niet dcride
lijk zegt welke de gewichtige en uitzon
derlijke, de openbare veiligheid rakende 
omstandigheden zijn die de aanhouding 
rechtvaardigen : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, na erop gewezen 
te hebben dat de ten laste van eiser ge
legde feiten door het tegen hem gevoerde 
onderzoek hem bekend zijn, het arrest 
de eisen van het open baar belang door 
de ernst van deze daden rechtvaardigt ; 
dat ten gevolge van een kennelijke ver
schrijving, waaromtrent eiser zich niet 
heeft kunnen vergissen, het arrest de wet 
van 17 april 1874 vermeldt, terwijl het 
verder uitdrukkelijk naar de wet van 
20 april 1874 verwijst; 

Overwegende dat het onderzoeksge
recht, dat vaststelt dat het openbaar 
belang de handhaving van de hechtenis 
eist, de reden vermeldt die deze hand
having rechtvaardigt; dat bet alzo ant
woordt op de conclusie waarin de be
klaagde zich beperkt tot de feitelijke 
betwisting van het bestaan van omstan
digheden die de handhaving van de vrij
heid benerrtende maatregel eisen ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de noodzakelijkheid 
van het verlengen van de hechtenis, die 
dient op te houden zodra ze niet meer 
onmisbaar is, moet beoordeeld worden op 
grand van aan elke zaak eigen omstan
digheden; dat deze feitelijke omstandig
heden tot het soeverein gebied van de 
feitenrechter behoren en buiten de be
voegdheid van het Hof vallen ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
ontvankelijk is; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat, wanneer het gaat 
over de maandelijkse verlenging van de 
aanhouding, het onderzoeksgerecht aileen 

moet nagaan of het openbaar belang de 
handhaving van de hechtenis eist ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

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

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening door Cornelie Chiry 
ingesteld ; verwerpt de voorziening van 
Georges Dujardin; veroordeelt elke eiser 
in de kosten van de door hem gevoerde 
procedure. 

4 december 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Busin. - Gelijkhtidende 
conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 december 1967. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VoORLOPIGE REORTENIS.---., ARTIKEL 4 
VAN DE WET VAN 20 APRIL 1874. -
KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTEL
LING DIE VASTSTELT DAT DE REDENEN 
VAN RET BEVEL TOT AANHOUDING DAT 
ERNSTIGE EN UITZONDERLIJKE OMSTAN
DIGREDEN AANVOERT GEGROND ZIJN 
EN NOG STEEDS BESTAAN.- CONOLUSIE 
DIE ENKEL RET BESTAAN VAN DEZE 
OlVISTANDIGREDEN BETWIST. - VoL
DOENDE MOTIVERING. 

2o VOORLOPIGE HECHTENIS. 
ARTIKEL 4 VAN DE \VET VAN 20 APRIL 
1874.- BEVESTIGING VAN RET BEVEL 
TO'£ AANROUDING. - GEEN VERPLIOR
TING IN DE BESORIKKING VAN DE 
RAADKAMER DE IDENTITEIT TE VER
MELDEN VAN DE ONDERZOEKSREORTER 
DIE RET BEVEL TOT AANROUDING UIT
GEVAARDIGD REEFT. 

3° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
-KAMER VAN INBESORULDIGINGSTEL
LING DIE DE BESORIKKING VAN DE 
RAADKAMER, WAARBIJ RET BEVEL TOT 
AANHOUDING BEVESTIGD WORDT, VER-
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NIETIGT EN HET BEVEL ZELF NADIEN 
BEVESTIGT. ~ EENPARIC+HEID NIET 
VEREIST. 

l o rv annee1· cle venlachte in z~j n conclnsie 
enlcel in feite het bestaan bet~vist lweft 
van cle eJ'Jistige en '1-titzoncleJ'lijlce omstan
cligheclen, wam·op het b~vel tot aanho~t-
cling gewezen !weft, motwee1·t het ??~cleJ'
zoelcsgeTecht, ttitspntalc cloencle b~J toe
passing van a1·tilcel 4 van cle wet van 
20 ctp1·il 1874, zir~ beslissing op pas
sencle wijze clooJ' vast te stellen \lr;tt de 
1·eclenen van clit bevel gegroncl ZtJn en 
nog steeds bestaan (1) (2). 

2o H et ge1·echt clat bij toepassing van aJ·ti
lcel 4 van de wet van 20 a]JJ'il 1874 het 
bevel tot aanhmtcl?:ng bevestigt, moet in 
cle beschilclcing niet wijzen op de iclen
titeit van de oncleJ'zoelcsJ·echteJ', die J'eecls 
in het bevel veJ'melcl wenl. 

3o H' annee1· cle lcame1· van inbeschttlcliging
stelling van het hof van be1·oep, waa1·b~j 
aanhangig is een hogeJ' be1·oep teg~n cl_~ 
beschilclcing van de macllcctmer clte btJ 
toepassing ,vcm aJ'tilcel Ji, van cle wet v_an 
20 ap1·il 187 4 het bevel tot c:aJ~hmtcltng 
bevestigcl lweft, cleze beschtlclctng. veJ'
nietigt en naclien clit be~el bij. een J~~ettt?e 
beschilclcing zelf bevesttgt, cltent _ztJ met 
met eenzJm·igheid van stemmen nttspTaalc 
te cloen. 

(KEY.) 

ARREST. 

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 ok;tober 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, kamer van 
inbeschuldigingstelling; 

I. Op de voorziening op 25 oktober 
1967 ingesteld ter griffie van de gevan
genis te V orst : 

Overwegende dat eiser verklaart af
stand te doen van zijn voorziening ; 

II. Op de voorziening op 25 oktober 
1967 ingesteld ter griffie van het Hof 
van beroep 

Over het eerste rniddel, afgeleid nit 

(1) Oass., 4 december 1967, sttp1·a, blz. 488. 
(2) Over het punt dat cle feitem'echter het 

ernEtig en uitzonclerlijk karakter van cle om
stancligheclen welke de openbare veiligheicl 

de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doonlat het hof van boroep zich bij 
zijn nienwe beslissing en met overne
ming van de redenen van het bevel tot 
aanhonding, door de onderzoeksrechter 
te Brnssel op 10 oktober 1967 nit.gevaar
digd, enkel hierop beroept dat de redenen 
van het bevel tot aanhondmg gegrond 
zijn en nog steeds bestaan, zonder acht 
te slaan of antwoord te geven op. de twee 
paragrafen van eisers conolusie betre~
fende de raadzaamheid van de bevesti
ging, 

tenvijl eiser bij conclusie_ am~vo_er~e 
dat hij van N ederlandse natw~ahte1t, 1s, 
in Belgie geboren is en met ZIJn fam1he 
sedert meer dan tien jaar op hetzelfde 
adres woont, dat hij de mater~aht01t 
bekent van het enige feit van helmg op 
grand waarvan het bevel t~~ aanhonding 
uitgevaardigd word, dat hiJ geen soort
gelijke antecedenten heeft en dat c!-e 
hoofddader van het wanbedrijf, B ... , m 
hechtenis is ; dat dorhalve de gewichtige 
en uitzonderlijke omstandigheid die ver
eist is om beklaagde in hechtenis te l;o_u
den in het belang van de open bare vei~~g
heid en ontstaan is nit de noodzakoh,Jk
heid hem te beletten daden van dezelfde 
aard to herhalen, niet meer bostond; dat 
doze leern.te in de motivoring van hot 
bestroden arrest gelijkstaat met ont
stentenis van de redenen die bij artikel 97 
van de Grondwet vorplicht gesteld zijn, 
zodat het daardoor voor het Hof omno
gelijk is nit te maken of het bestre~en 
arrest in feito en derhalve op soevereme 
wijze heeft beslist dat de gewich~~ge e:n 
nitzonderlijke, de openbare vOihghe1d 
rakende omstandigheden waarop de aan
houding gegrond is, nog steeds bestaan, 
dan wei integendeel in rechte rnaar op 
onvoldoende gronden boslist heeft dat 
de rodonen van het bevel tot aanhonding 
gegrond waren en nog steeds bestondon 
zonder vooraf te onderzoeken of de ge
wichtige en 1.utzonderlijke oms~andig~o
den die de voorlopige hechtems wettig
den, werkolijk bestonden : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de redenen van het bevel tot aan
houding gegrond zijn en no~ steeds b:
staan en aldus een verklarmg doet m 

aanbelangen, waarop het bevel tot aanhoucling 
berust, soeverein in feite beoorcleelt, raaclpl. 
cass., 22 januari 1934 (Bttll. en PAsiC., 1934, 
I, 142). 
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strijd met eisers conclusie volgens welke 
de gewichtige en uitzonderlijke reden die 
zijn hechtenis noodzakelijk maakte, niet 
1neer bestond ; 

Dat de rechter aldus beslist dat de 
gegevens die eiser aanvoert, onvoldoende 
zijn voor de gevolgtrekking die deze 
daaruit wilde 1naken, en dus het voor
gedragen verweer beantwoordt ; 

Dat het m.iddel feitelijke grondslag 
n1.ist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 20 tot· 23 van de wet van 
18 jcmi 1869 op de rechterlijke organi
satie, 

doonlat het bestreden arrest, met over
neming van de redenen van het bevel 
tot aanhouding, door de onderzoeksrech
ter te Brussel op 10 oktober 1967 ver
leend, dit bevel bevestigt, zonder nadere 
aanduiding of identificatie van de magis
traat die dit bevel tot aanhouding heeft 
verleend, na eenvoudig voor gezien te 
hebben getekend de beschikking, die 
door de raadkamer van de Rechtbank 
van eerste aanleg van het arrondissement 
Brussel op 13 oktober 1967 verleend 
werd ten laste van eiser, verdacht van 
heling, en betekend werd op 14 oktober 
1967, welke beschikking het bevel tot 
aanhouding, tegen hem op 10 oktober 
1967 verleend door de onderzoeksrechter 
te Brussel, bevestigt, 

tenvijl artikel 20 van de wet van 18 juni 
1869 op de rechterlijke organisatie welis
waar bepaalt dat er een onderzoeksrech
ter is bij elke rechtbank van eerste aan
leg, maar hieraan toevoegt dat er een of 
n1.eer onderzoeksrechters zullen aange
steld worden in de rechtbanken van eerste 
aanleg waar de Koning zulks nodig oor
deelt, volgens de behoeften van de dienst ; 
artikel 21 van die zelfde wet eraan toe
voegt dat de onderzoeksrechters door de 
Koning uit do rechters van de rechtbank 
van eerste aanleg voor drie jaar gekczen 
worden en artikel 23 er nog aan toevoegt 
dat wanneer de onderzoeksrechter, of 
een van de onderzoeksrechters in de 
arrondiss01nenten waar er twee of meer 
zijn, uit enigerlei oorzaak verhinderd is, 
de rechtbank en, in spoedeisende geval
len, de voorzitter een rechter-titularis 
aanwijst om hem te vervangen; artikel 1 
van het koninldijk besluit nr 303 van 
30 maart 1936, ter aanvulling van arti
kel 23 van de wet van 18 jcmi 1869, 
bepaalt dat, indien de dienst het vereist, 
de rechtbank of haar voorzitter, op aan
vraag van het openbaar ministerie, een 
rechter-titularis kan gelasten tijdelijk het 

ambt van onderzoeksrechter gezamenlijk 
met de andere te vervullen ; de redenen 
en het beschikkende gedeelte van het 
bestreden arrest in het onzekere laton 
welke de hoedanigheid en de bevoegdheid 
is van de magistraat die het bevestigd 
bevel tot aanhouding heeft verleend, zo
dat het Hof van cassatie onmogelijk kan 
uitmaken of het bevel tot aanhouding, 
dat bij een nieuwe beslissing van de 1m
mer van inbeschuldigingstelling werd be
vestigd, verleend werd door een magis
traat aan wie daartoe bij de artikelen 20 
tot 23 van de wet van 18 juni 1869 be
voegdheid is verleend; deze onduidelijk
heid in het arrest gelijkstaat met ontsten
tenis van de redenen die bij artikel 97 van 
de Grondwet verplicht gesteld zijn : 

Overwegende dat, door de processtuk
ken die voor onderzoek werden voor
gelegd, in aanmerking te nemen, het 
arrest uitspraak doet op het hoger beroep, 
ingesteld tegen de beslissing van de raad
kmner van de rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel, en, na doze te hebben ver
nietigd, het bevel tot aanhouding dat 
door de onderzoeksrechter te Brussel 
op 10 oktober 1967 was verleend, beves
tigt ; dat het aldus verwijst naar dit 
stuk dat de identiteit en de hoedanigheid 
vermeldt van de magistraat die het bevel 
heeft opgemaakt en verleend; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 140 van de wet 
van 18 jcmi 1869 op de rechterlijke orga
nisatie, welk artikel gewijzigd is bij de 
·wet van 4 september 1891, 

doonlat het bestreden arrest, na het 
hoger beroep ontvankelijk te hebben 
verklaard en de beroepen beslissing te 
hebben vernietigd, het bevel tot aan
houding heeft bevestigd bij een nieuwe 
beslissing waarin geen vermelding voor
komt aan de hand waarvan het Hof 
kan uitmaken of deze beslissing genomen 
werd met eenparigheid van stemmen dan 
wel bij volstrekte meerderheid van stem
men van de leden van het hof van be
roep, 

tm·wijl deze eenparigheid in het alge
Ineen vereist wordt voor elk arrest dat 
de strafrechtelijke toestand van een 
verdachte verergert en met nmne voor 
een arrest dat, na een beroepen vonnis 
te hebben vernietigd en uitspraak doende 
bij nieuwe beslissing, de opgelegde straf 
verzwaart ; de vrijheid van de verdachte 
regel is en de voorlopige hechtenis uit
zondering, zodat elke bevestiging van een 
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bevel tot aanhouding, hetzij door de 
raadkamer, hetzij door de kan-:ter van 
inbeschuldigingstelling, een verergering 
is van de strafrechtelijke toestand van 
de beklaagde ; geen andere betekenis zou 
kunnen gegeven worden aan de laatste 
paragraaf van artikel 140 die inzake 
voorlopige hechtenis eenparigheid vereist 
om een voor de verdachte gtmstige be
slissing te veranderen; in het onderhavige 
geval de beroepen beschikking die on
gunstig was voor de verdachte, vernietigd 
werd door de kamer van inbeschuldiging
stelling en deze laatste onbetwistbaar de 
strafrechtelijke toestand, van eiser heeft 
verergerd door uitspraak te doen bij 
nieuwe beslissing om de redenen van het 
bevel tot aanhouding over te ne1nen en 
dit bevel te bevestigen : 

Overwegende dat het arrest, dat de 
beschikking van de raadkamer vernie
tigt, bij nieuwe beslissing uitspraak doet 
en het bevel tot aanhouding bevestigt, 
zoals de vernietigde beschikking het had 
gedaan, geen voor de verdachte gtmstige 
beschikking verandert.; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening op 25 oktober 1967 
ingesteld ter griffie van de gevangenis 
te Vorst ; verwerpt de voorziening, op 
dezelfde dag ingesteld ter griffie van het 
hof van beroep ; veroordeelt eiser in de 
kosten van de voorzieningen. 

4 december 1967. - 2e lmmer. 
V oo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. 
Ve1·slaggever, H. Trousse. - Gelijklni
clende concl1tsie, H. Dtunon, advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 5 december 1967. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND· 
SLAG BIJ VERGELIJKING MET SOORT· 
GELIJKE BELASTINGPLIORTIGEN.- GE
l\HS AAN BEWIJSKRAORTIGE GEGEVENS. 
- ARREST W AARBIJ IN FEITE BESLIST 
WORDT DAT RET ONTBREKEN VAN RET 
DAGBOEK ELKE WERKELIJKE OONTROLE 

OVER RET GEHEEL VAN DE VERRIOH· 
TINGEN VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE, 
KOOPMAN, BELET, EN DAT HET OM DEZE 

REDEN ALLEEN BLIJKT DAT DE BEWIJS· 
KRAOHTIGE BESOHEIDEN ONTBREKEN. 
- MIDDEL DAT DE VERWERPING, ALS 
BEWIJSKRAOHTIG GEGEVEN, VAN EEN 
OONTROLEBOEKJE KRITISEERT.- MID· 
DEL VAN BELANG ONTBLOOT. 

Is niet ontvankelijk, clam· zoncler belang, 
het miclclel d:xt het best1·eclen arrest b·i
tisee?'t in zover daarbij ctls bewijslcmch
tig gegeven wonlt verworpen een contmle
boekje gehouden dom· de belastingplich
tige wiens belastbare winsten gemamd 
zijn bij vergelijking met soo1·tgelijke 
belastingplichtigen, wanneer het a1·1·est, 
na te hebben vastgesteld clat deze belcts
tingplichtige, koopman, geen dagboek 
hielcl, in jeite beslist dat het ontb1·eken 
van becloeld boek elke we1·lcelijlce controle 
ove1· het geheel van de ve1'1'ichtingen belet 
en clat het om cleze 1·eclen alleen blijkt 
dat bewijsk1·achtige bescheiclen ontbre
ken (1). 

(KOUSEN, T. BELGISOHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 januari 1965 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over de e">rste twee middelen, afgeleid, 
het eM·ste, uic ~e schending van de artike
len 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doonlat het bestreden arrest verklaart 
dat "verzoeker (thans eiser) voor het 
vorige fiscaal dienstjaar ,, dit is het 
dienstjaar 1960, « een uitgave van 
88.291 frank voor verbruik van elektri
citeit, drijfkracht en gas heeft opgege
ven >>, 

te1·wijl nit het stuk I/3, blz. 1, van het 
aan het hof van beroep voorgelegd dos
sier, stuk gevoegd bij de door eiser voor 
genoemd dienstjaar ingediende aangifte, 
volgt dat hij voor verbruik van electri
citeit, drijfkracht (30.068) en gas (34.919) 
een uitgave van 64.987 frank en, indien 
er zelfs de verlichtingskosten (19.176) 
worden aan toegevoegd, van 85.163 frank 

(1) Raadpl. cass., 31 januari 1961 (B1tll. 
en PASIC., 1961, I, 582) en 21 januari 1964 
(ibid., 1964, I, 543). 
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heeft opgegeven (schending van de be
wijskracht van stuk I/3); 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 1319 en 1320 van het Bmge:rlijk 
Wetboek, 

cloofdat het bestreden arrest verklaart 
dat voor het betwiste dienstjaar, dit is 
het belastingjaar 1961, inkomsten over 
het jaar 1960, de uitgave die kan worden 
vergeleken met die van 88.291 frank 
welke voor het vorige dienstjaar voor 
verbruik van elektriciteit, drijfkracht en 
gas is opgegeven, « 101.074 frm;tk" be
draagt, 

tet"1vijl uit het stuk II/4 van het aan 
het hof van beroep voorgelegd dossier 
volgt dat voor het betwiste dienstjaar 
de uitgave voor verbruik van electriciteit 
en drijfkracht (40.807) en van gas (34.853) 
75.660 frank en, indien er zelfs de ver
lichtingskosten (20.442) worden aan toe
gevoegd, 96.102 frank beloopt (schending 
van de bewijskracht van stuk II/4) : 

Overwegende dat de door de middelen 
bek:ritiseerde beschouwingen van het ar
rest niet tot doel hebben het bedrag van 
de belastbare grondslag van de bedrijfs
inkomsten van eiser te bepalen, maar te 
bewijzen dat een van de bestanddelen 
van de boekhouding van deze laatste, 
te weten de controleboekjes, geen bewijs
kracht heeft ; 

Overwegende dat het arrest er ook 
op wijst, zonder daaromtrent te worden 
bekritiseerd, dat eiser niet het in arti
kel 16 van het Wetboek van koophandel 
bedoelde dagboek heeft gehouden, dat 
het ontbreken van dit dagboek iedere 
werkelijke en doeltreffende controle van 
het geheel van zijn, zowel actieve als 
passieve, financiele verrichtingen belet, 
en dat << om die reden alleen blijkt dat 
de bewijskrachtige documenten ontbre
k;en"; 

Overwegende dat die laatste vaststel
lingen volstaan om de toepassing, ten 
deze, van artikel 28 van de gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen wettelijk te vera:ntwoorde~ ; 

W aaruit volgt dat de m1ddelen, d1e 
tegen ten overvloede gegeven overwe
gingen van het arrest zijn gericht, wegens 
het ontbreken van belang niet ontvan
kelijk zijn ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1349 van het Burgerlijk 
W etboek, 28 van de gecoiirdineerde wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 

doo1·dat het bestreden arrest verklaart, 
enerzijds, dat de exploitatieomstandig-

heden van het bedrijf van eiser in 1959' 
en 1960 identiel~ waren en, ande'rzijds, 
dat het bedrag van de bruto-winst over 
het dienstjaar 1961 (1.853.428), hetwelk 
is gevestigd met inachtneming van de 
verpakkingskosten van het jaar 1960 
(35.503 frank), aantoont dat de admi
nistratie van gematigdheid en niet van 
willekemige beoordeling blijk heeft ge
geven door voor dit dienstjaar een bruto
winst van 1.400.000 frank in aanmerking 
te nemen, 

tefwijl de verpakkingskosten voor het 
jaar 1959, 41.257 frank (stuk If?) hebben 
bereikt, dit is bij de 6.000 frank meer 
dan in 1960, voor een bruto-winst van 
1.400.000 frank (stuk IV, biz. 3); door uit 
het feit dat de uitgaven voor verpakking 
in 1960 35.503 frank beliepen de gevolg
trekking af te leiden dat de bruto
winst voor dit zelfde jaar met mate op 
1.400.000 frank is geschat, terwijl de 
uitgaven 41.257 frank bedroegen in 1959 
in well~ jaar de bruto-winst 1.400.000 fr. 
heeft bereikt, aangezien de exploitatie
omstandigheden gedurende de beide jaren 
identiek waren, het bestreden arrest op 
tegenstrijdige redenen steunt (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) en uit 
vaststaande of bekende feiten welke het 
vermeldt onlogische gevolgtrekkingen af
leidt (schending van artik;el 1349 van 
het Bmgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat, enerzijds, de vast
stelling dat de exploitatieomstandigheden 
van het bedrijf van eiser in 1959 en 1960 
identiek zijn geweest, niet insluit dat de 
uitgaven voor verpakking, volgens het 
hof van beroep, in 1960 hetzelfde bedrag 
als in 1959 hebben bereikt; dat, ander
zijds, uit het arrest niet blijkt dat de 
uitgaven in 1959, 41.257 frank; beliepen; 

W aaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van. de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1349 van het Burgerlijk 
Wetboek en 28 van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, 

doo1·dat, na te hebben vastgesteld, 
enerzijds, dat de exploitatieomstandig
heden van het bedrijf van eiser in 1959 
en 1960 identiek waren en, anderzijds, 
dat de omvang van de uitbetaalde lonen 
een beoordelingscrit,erium van de be
haalde bruto-winst was, het arrest ver
klaart dat de voor het jaar 1960 in aan
merking genomen bruto-winst van 
1.400.000 frank, in verband met dit cri
terium, ruimschoots verantwoord is, 
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tenv~il in 1959, in welk jaar de bruto
winst 1.400.000 frank (stlJ.lc IV, blz. 3) 
had bereikt, de lonen tot 228.005 frank 
(stukkenii, blz.lO, en I/3) waren gestegen 
en in 1960 de gelijkaardige kosten tot 
184.447 frank (stuk II/7, blz. 1) waren 
verminderd : 

Overwegende dat uit de context van 
het arrest blijkt dat het bedrag van de 
door eiser voor het jaar 1960 aangegeven 
lonen daarin niet met het door hem voor 
het jaar 1959 aangegeven bedrag, maar 
met het bedrag van de door een soort
gelijk belastingplichtige voor het jaar 
1960 aangegeven lonen wordt vergele
ken; 

Waaruit volgt dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

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

5 december 1967. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve?·slaggeve?', H. de Waersegger. - Ge
lijlcluidende conclusie, H. Depelchin, ad
vocaat-generaal. - Pleite?', H. Van Ley:n
seele. 

2e KAJ\'IER.- 5 december 1967. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. VERHOGING 

VOORZIEN IN ARTIKEL 35, § 9, VAN 

DE GECOORDINEERDE WETTEN BETREF

FENDE DE INKOll'ISTENBELASTINGEN. -

AAN DE BRON AFGEHOUDEN BELAS

TING. - "VRIJSTELLING VAN DE VER

HOGING. - VOORWAARDEN. 

De belastingplichtige bekomt de doo1· het 
denle lid van artikel 35, § 9, van de geco
onlineenle wetten bet1·e jjende de inlcom
stenbelastingen ve1'leende m·ijstelling van 
de ve1·hoging van 20 t. h., waarvan 
spmlce in het eerste lid van bedoelde be
paling, enlcel als de starting van de be
d?·i,jjsbelasting, aan de bron aJgehouden, 
bij de ontvange1· is geschiecl binnen de 
bij artilcel 59, § 1, van bedoelde wetten 
gestelde te1·mijn ( 1). 

(BUCHET, T. BELC+ISOHE STAAT, 

J\fiNISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 23 mei 1967 (A?'?', cass., 
1967, blz. 1153) en 17 oktober 1967, supra, 
biz. 247. 

arrest, op 16 januari 1965 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het n1.iddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 35, § 9, inzonder
heid lid 3, in de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkornstenbelastingen in
gevoegd bij artikel 18 van de wet van 
8 maart 1951 en bij artikel 2 van de wet 
van 30 jtmi 1951, en, voor zoveel als 
nodig, 97 en 110 van de Grondwet, 31, 
§ 1, b, en § 3, van de vooriloemde bij be
sluit van de Regent van 15 januari 1948 
gecoordineerde wetten, zoals deze para
grafen gewijzigd zijn bij artikel 16 van 
de wet van 8 m.aart 1951 en bij artikel14 
van de wet van 13 juli 1959, 35, § 9, lid 2, 
59, §§ 1 en 2, van de voornoemde wetten, 
zoals deze artikelen gewijzigd zijn bij 
artikel 1 van de wet van 27 juli 1953 
en bij artikel 9 van de wet van 28 maart 
1955, 1148 en volgende, inzonderheid de 
artikelen 1153 en 1319 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doo1·dat hot bestreden arrest, hoewel 
het vaststelt dat de naamloze vennoot
schap "Atelier de construction d'appa
reils de chauffage et de ventilation " 
(« A.C.V. ") feitelijk aan de Staat, tor 
outlasting van eiser, "ter uitvoering van 
de op 9 juni 1960 ten kohiere gebrachte 
aanslag " (inkohiering van ambtswege 
waartoe, bij gebreke van spontane beta
ling binnen de termijn bepaald bij arti
kel 59, § 1, tweede volzin, van de geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, werd overgegaan ten 
laste van de genoemde vennootschap die 
jegens de Schatkist schuldenaar was 
krachtens artikel 31, § 1, b, van de geco
ordineerde wetten) een bedrag van 
237.808 frank had gestort (waarvan 
9/10e door hot bestum· zelf aangerekend 
zijn op de eigenlijk door eiser verschul
digde bedrijfsbelasting), welk bedrag ver
effend werd op grondslag van sommige 
door haar in 1959 aan eiser toegekende 
en1.ohunenten van beheerder van een 
vennootschap op aandelen, beslist dat 
op de genoemde bedrijfsbe1asting op 
eisers inkomen voor het jaar 1959 de 
verhoging van 20 t. h., voorgeschreven 
bij artikel 35, § 9, lid 1, van de geco
ordineerde wetten, moet worden toege
past, zonder rekening te houden 1net de 
genoem.de starting, niettcgenstaande lid 3 
van dezelfde § 9, waarbij deze verhoging 
uitgesloten wordt op de grondslag van 
de bedrijfsbelasting die werkelijk aan de 
bron overeenkomstig artikel 31, § l, b, 
en § .3, werd gestort, 

ee1ste onderdeel, op de grand, afgeleid 
uit alle andere, dat de genoemde starting 
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van 237.808 frank « strookt noch met de 
geest noch met de letter van artikel 35, 
§ 9, lid 2 en 3, van de gecoi:irdineerde 
wetten "• 

te1·wijl de stortingen van « belastingen 
aan de bron " niet moeten beantwoorden 
aan de letter en aan de geest van lid 2 
van § 9 van artikel 35 (waar slechts 
sprake is van vervroegde en vrijwillige 
stortingen van de belastingplichtige) 
maar uitsluitend aan de vereisten van 
lid 3, dat wel slaat op de verplichte stor
tingen van « belastingen aan de bron " 
waarvan hier sprake is, maar dat van 
doze stortingen niets meer vereist dan 
dat zij « werkelijk " (dit wil zeggen in 
feite) gedaan zijn « aan de bron over
eenkomstig artikel 31, § 1, b, en § 3 " 
(dit wil zeggen door de persoon die het 
inkomen betaald heeft en tot nakoming 
van zijn wettelijke verplichting de belas
ting voor te schieten en die aan de Staat, 
ter outlasting van de belastingplichtige, 
te storten) (schending van artikel 35, 
§ 9, lid 2 en 3, van de gecoi:irdineerde 
wetten), en deze motivering ook lijdt 
aan alle gebreken die worden verweten 
aan elk van de andere redenen waaruit 
zij is afgeleid ; 

tweecle onclenleel, op grand dat « de 
naamloze vennootschap Ateliers A.C.V. 
op de aan verzoeker (thans eiser) in 1959 
toegekende emolumenten geen afhouding 
aan de bron heeft gedaan " ; « dat, eerst 
nadat het bestuur op 9 juni 1960 te haren 
laste het uit dien hoofde verschuldigde 
bedrag ten kohiere had gebracht, de ven
nootschap dit bedrag aan de ontvanger 
der belastingen stortte en dat zij daarvoor 
verzoekers rekening-courant gedebiteerd 
heeft op 22 augustus 1960 " en dat «de 
betaling van de belasting na inkohiering 
geen werkelijke afhouding aan de bron 
uitmaa,kt, maar de betaling is van een 
belastingschuld voor rekening van de 
rechthebbende op de belastbare inkorn
sten "• 

tenvijl de wet niet vereist dat de belas
tingschuldige die geen belastingplichtige 
is, dit wil zeggen degene die krachtens 
§ 1, b, van artikel 31 de belasting ver
schuldigd is, behoudens het beroep dat 
voor hem wordt opengesteld bi.i ~ 3, op 
het inkon1.en de desbetreffende belasting 
afhoudt, daar dit voor hem slechts facul
tatief is, en dat dientengevolge de niet
afhouding op het inkomen van de aan 
de Staat gestorte « belasti11g aan de 
bron " niets verandert aan de ken1nerken 
van de « belasting aan de bron "• noch 
aan de werkelijkheid, noch aan de gevol-

gen. van haar starting; zodat aldus het 
bestreden arrest verkeerdelijk « een wer
kelijke afhouding aan de bron" eist ter
wijl de tekst (artikel 35, § 9, lid 3) uit
sluitend gewaagt van « belasting die 
werkelijk aan de bron is gestort " en 
daaraan toevoegt « overeenkomstig arti
kel 31, § 1, b, en § 3 "• waar de werkelijke 
afhouding op het inkomen niet verplicht 
wordt gesteld (schending van de vermelde 
bepalingen) ; 

die wettelijke bepalingen duidelijk en 
precies zijn en derhalve strikt moeten 
worden uitgelegd en het bestreden arrest 
daaraan geen voorwaarde of voorbehoud 
mocht verbinden waarvan aldaar geen 
sprake is (schending van artikel llO van 
de Grondwet en van de artikelen 31, 
§ 1,, b, en § 3, en 35, § 9, lid 3, van de 
gecoi:irdineerde wetten); 

de inkohiering van de « belasting aan 
de bron " slechts een maatregel is o1n 
aan de Staat een uitvoerbare titel te 
bezorgen ten einde in het in gebreke blij
ven van de belastingschuldige te kunnen 
voorzien, n1.aar niets verandert aan de 
belasting zelf, noch aan haar oorzaak, 
noch aan de persoon van de schuldenaar 
en van de schuldeiser (dit zijn de ken
merken van de verplichting tot belas-' 
ting), dus zonder schuldvernieuwing, zo
dat deze verplichting wezenlijk dezelfde 
blijft na als v66r een inkohiering en de 
werkelijke starting ter uitvoering van de 
rol niet minder een « werkelijke starting 
aan de bron '' zal zijn dan de spontane 
starting die zou verricht geworden zijn 
zonder dat er een inkohiering had plaats'
gehad; immers uit de artikelen 31, § 1, 
b, en 32, § 3, lid 1, uit artikel 35, § 9, lid 3, 
en uit de vergelijking tussen de leden 1 
en 2 van § 1 van artikel 59, evenals uit 
de uitvoeringsbesluiten van artikel 31 
waarbij de «hefting aan de bron " wordt 
geregeld, kan worden afgeleid dat een 
starting van de belasting « aan de bron '' 
die is welke, ter uitvoering van zijn wet
telijke verplichting tegenover de Staat 
om die voor de belastingplichtige voor 
te schieten, verricht wordt door de per
soon die het inkomen betaalt en die men 
aldus als de «bran" van het door de belas
tingplichtige genoten inkomen kan be
schouwen (schending van deze wettelijke 
bepalingen) ; , 

en de betaling van de belasting, door 
de belastingschuldige die geen belasting
plichtige is, verricht na inkohiering op 
zijn naam, weliswaar «de betaling 11 is 
« van een belastingschuld voor rekening 
van hem die belastbare inkomsten heeft 
getrokken '' (de belastingplichtige), in die 
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zin dat de betaling te zijner outlasting 
is gedaan (wat niet minder waar is wan
neer de betaling spontaan en onmiddel
lijk is gedaan, aangezien de voornoemde 
rechthebbende in laatste instantie de 
enige belastingschuldige is, ofschoon hij 
persoonlijk in aailmerking komt voor 
langere betalingstermijnen (gecoi:irdi
neerde wetten, artikel 31, § 1, a, 32, § 3, 
en 59, § l, lid 2), dat de betaling van de 
belasting door de belastingschuldige die 
geen belastingplichtige is, als wezenlijke 
rechtsoorzaak heeft het tenietgaan van 
zijn eigen wettelijke verplichting, die 
overigens, in het onderhavige geval, de 
verantwoording was van de inkohiering 
op zijn naa1n en van de rechtsvordering 
tegen hem door de fiscus ingesteld tot 
betaling van deze belasting en bovendien 
van de verzuimsinterest die uitsluitend 
te zijnen laste bij artikel 59, § 2, bepaald 
is (schending van artikel 31, § 1, b); 

de1·de onde1'Cleel, op grond dat in het 
onderhavige geval de uitsluiting van de 
verhoging met 20 procent in strijd zou 
zijn met het doel van belastinggelijkheid 
die de wetgever met de voornoemde § 9 
heeft nagestreefd : 1° door een principiele 
verhoging van 20 procent op de bedrij£s
belasting voor te schrijven voor de in
komsten bedoeld in artikel 25, § 1, 1°, 
2°, b, en 3°, dus op de andere inkmnsten 
dan die van loon- en weddetrekkenden, 
welke verhoging volgens het arrest hier
door verantwoord is dat de eerstvermelde 
inkomsten (waaronder die van de beheer
ders van vennootschappen begrepen zijn) 
een lange tijd na de inning aan de belas
ting onderworpen zijn, terwijl de in de 
tweede plaats vermelde inkomsten (die 
van de loon- en weddetrekkenden) in 
de belasting vallen op de dag dat zij 
gei'nd worden; 2° door de vennindering 
of vrijstelling van deze verhoging te ver
lenen, wanneer de belasting betaald is 
binnen bepaalde termijnen die min of 
meer nabij de inning van het inkomen 
zijn (lid 2 van v<;>ormelde § 9); 3° door 
de genoemde verhoging nit te sluiten, 
wanneer de bedrijfsbelasting '' werkelijk 
aan de bron is gestort overeenkmnstig 
artikel 31, § 1, b, en § 3 "(derde enlaatste 
lid van dezelfde § 9), omdat, volgens het 
arrest, in dat geval de afhouding aan de 
bron wordt geacht bij de betaling van het 
inkomen te zijn gedaan en de storting 
van de belasting wordt geacht onmiddel
lijk daarna te zijn gedaan en in elk geval 
binnen de zeer korte termijn van arti
kel 59, § 1, lid 1, tweede volzin (die over
genomen is in het arrest), welke termijn 
verplicht zou zijn voor elke belasting-

schuldenaar " zonder onderscheid >> ; 

waaruit volgt dat de hele economic van 
artikel 35, § 9, berust op een tijdsverloop 
tussen de inning van het inkomeu en 
de stortiug van de belasting en men dus 
aan de wetgever de bedoeling niet kan 
toeschrijven afbreuk te willen doen aan 
de bepalingen, vermeld onder 1° en 2° 
hierboven (lid 1 en 2 van de voornoemde 
§ 9), door de genoemde verhoging nit te 
sluiten door de bepaling welke is bedoeld 
in het tegenwoordige 3° (lid 3 van de
zelfde § 9) zodra de storting aan de bron 
op enigerlei datum zou zijn gedaan door 
de derde die het inkomen verschuldigd 
is en de wettelijke schuldenaar van de 
belasting is, en het arrest aldus gemoti
veerd is, na op tamelijk wonderbare ma
nier in de verwijzing naar een punt van 
het betoog van " verzoeker " (vijfde over
weging, lid 2), na de vermelding van arti
kel 59 van de gecoi:irdineerde wetten, te 
hebben ingevoegd de tussenzin "waar
naar artikel 31 verwijst >>, zonder de be
wering, voorwerp van deze tussenzin, 
tegen te spreken, zodat het deze tussenzin 
zelfs juist schijnt te achten en zonder 
duidelijk te zeggen of deze bewering uit
gaat van het arrest zelf dan wel van ver
zoeker; 

te1·wijl : 1 a ofwel deze bewering uitgaat 
van het arrest en ertoe strekt door een 
tekstargument (daar de andere redenen 
van het arrest kennelijk daartoe niet 
kunnen strekken) de eindbeslissing te 
rechtvaardigen dat " de starting van 
237.808 frank ... niet eens beantwoordt 
aan de tekst van artilml35, § 9, lid 2 en 3 >> 

(dat verwijst naar artikel 31), en in dat 
geval de bewering verkeerd is en in strijd 
met de tekst zelf van artikel 31 (scherr
ding van deze bepaling) ; 2° ofwel deze 
bewering door het arrest wordt toege
schreven aan eiser, in welk geval het 
zulks ten onrechte en in strijd met de 
conclusie van eiser doet (schending van 
de bewijskracht van de conclusie en der
halve van artikel 1319 van het B-LITgerlijk 
Wetboek); en in elk geval het zeer be
langrijke tekstargmnent dat eiser wilde 
halen uit de afwezigheid, zowel in ar
tikel 31 als in artikel 35, van elke ver
wijzing naar artikel 59 (te weten dat, 
om " werkelijk aan de bron te zijn gestort 
overeenkomstig artikel 31 ... >> ter vol
doening aan artikel 35, § 9, lid 3, de be
drijfsbelasting niet noodzakelijk moet 
gestort zijn binnen de termijn van arti
kel59, wat uit de teksten duidelijk blijkt) 
niet door het arrest is beantwoord (schen
ding van artikel 97 van de Grand
wet); 
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in strijd met wat het arrest zegt, de 
inkomsten van de beheerders (en andere 
personen bedoeld bij artikel 25, § 1, 2°, b) 
juist zoals die van de loon- en weddetrek
kenden, krachtens dezelfde wetsbepalin
gen aan de belasting onderworpen zijn 
vanaf de inning (gecoordineerde wetten, 
artikel 31, § 1, b, 32, § 3, en 59,§ 1, tweede 
volzin) (schending van deze laatste drie 
teksten) en de eerste nochtans onder
worpen zijn aan de principiele verhoging 
van 20 procent, maar de tweede er in 
elk geval volkomen en onvoorwaardelijk 
buiten vallen (gecoordineerde wetten, 
artikel 35, § 9, lid 1); 

ten aanzien van 3°, hierboven, de re
den, zoals reeds gezegd, enerzijds berust 
op een verkeerde uitlegging van het 
woord " gestort » dat voorkomt in lid 3 
van § 9 van artikel 35, en dat het arrest 
onwettelijk verandert in " afgehouden 
en gestort » zodat het dus iets toevoegt 
aan de tekst (en de uitdrukking << wer
kelijk afgehouden overeenkomstig ar
tikel 31 ... , § 3 » zelfs geen zin zou heb
ben, aangezien deze laatste tekst geen 
afhouding oplegt), en anderzijds berust 
op een verkeerd begrip van de taxatie 
aan de bron, en, eveneens in strijd 
met wat het arrest stelt, de " korte 
termijn " in artikel 59, § 1, lid 1, tweede 
volzin, niet zonder onderscheid op elke 
belastingschuldenaar toepasselijk is, de 
belastingplichtige (rechthebbende op de 
inkomsten) hierinbegrepen, wat trou
wens onverenigbaar zou zijn met arti
kel 35, § 9, lid 2, dat in ell~ geval het voor 
de belastingplichtige mogelijk maakt 
geheel of ten dele (1/2) aan de verhogirtg 
van 20 pro cent te ontsnappen door vrij · 
willig de belasting vroeger te storten op 
tijdstippen waarop de voornoemde" korte 
termijn » si:nds lang k,an verstreken zijn 
(schending van de arti:kelen 31, § 1, b, 
en § 3, 35, § 9, lid 2 en 3, en 59, § 1, lid 1 
en 2); 

men, ten aanzien van de gezamenlijke 
op het billijkheidsdoel berustende rede
nen, en gelet op de teksten, vaststelt 
dat de wetgever de belastinggelijkheid 
heel anders en doelmatiger dan het arrest 
het opvat heeft tot stand gebracht voor 
de ink,omsten van een beheerder : zo 
de belasti:ng werkelijl~ aan de bron is 
gestort, dus door de vennootschap krach
tens artikel 31 (hetzij zonder interest 
indien zulks geschi:edde binnen de ver
leende " korte termijn », hetzij met een 
nalatigheidsinterest, wat in rechte en in 
feite dus op hetzelfde neerkomt), geen 
verhoging; zoniet, verhoging van 20 pro-

cent ten laste van de beheerder, tenzij hij 
zelf de belasting betaald heeft rond het 
midden van het inkomstenjaar (vrijstel
ling van de verhoging) of rond het einde 
van hetzelfde jaar (vermindering met de 
helft) ; zodat het billijk,heidsargument 
zich keert tegen de stelling van het arrest, 
daar immers, indien men die stelli:ng be
aamde en de wegens overschrijding van 
de voornoemde " korte termijn » ver
schuldigde interest samenvoegde met de 
verhoging van 20 procent, bedongen (vol
gens het arrest) zonder andere overweging 
en enkel en aileen wegens dezelfde over
schrijding, afbreuk zou worden gedaan 
aan het billijkbeidsdoel waarom het be
streden arrest bekommerd is, en aan arti
kel 35, § 9, lid 3, dat precies als doel en tot 
gevolg heeft zulke onlogische en onrecht
vaardige samenvoeging te vermijden, als
mede aan de rechtsbeginselen inzake 
scbadevergoedi:ng (met name aan arti
kel ll53 van het Burgerlijk Wetboek); 

en, zelfs in de - onjuiste - onder
stell:ing dat het billijkheids- of gelijkheids
argmnent dienend is, het arrest het toch 
niet k,an inroepen tegen de uitdrukk,elijke, 
duidelijk,e, precieze en gebiedende tekst 
van artikel 35, § 9, lid 3, dat zich er toe 
beperkt te eisen dat de belasting werke
lijk aan de bron wordt gestort overeen
komstig artikel 31, § 1, b, en § 3 - aan 
welke voorwaarde kennelijk hier vol
daan is, aangezien het bedrag van 
237.808 frank niet kon worden berekend, 
gestort en aangerekend dan met toepas
sing van het k,oninklijk besluit van 
22 september 1937 betreffende de heffing 
aan de bron, en de genoemde belasting 
van de vennootschap A.C.V. slechts ten 
kohiere kon worden gebracht overeen
kom.stig artikel 31, dat er zich toe be
perkt de wettelijke belastingverplichting 
voor sommige personen in het leven te 
roepen, en op grond van geen enkele 
andere bepaling - en dat op generlei 
manier verwijst naar artikel 59, § 1, lid 1, 
hetwelk trouwens een heel andere toe
stand regelt, te weten de termijn voor 
de betaling van de belasting, door de 
niet-in.achtneming met een nalatigheids
interest te bestraffen, een termijn dus 
waarvan de overschrijding aan de be
trokkene een aanvullende verplichting 
oplegt, ITtaar hem niet onttrekt aan de 
verplichting artikel 31 na te komen 
( scbending van· de artikelen ll 0 van de 
Grondwet, 31, § 1, b, en § 3, 35, § 9, lid 3, 
en voor zoveel als nodig 59, §§ 1 en 2) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat om de vrijstelling 
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mede te brengen van de verhogi:ng van 
20 pro cent, die in beginsel, krachtens · 
artikel 35, § 9, lid I, van de gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen van toepassing is op de be
drijfsbelasting op de diverse vergoedingen 
van de beheerders van vennootschappen 
op aandelen, de storting van de belas
ting niet aileen, zoals het middel beweert, 
moet beantwoorden aan de voorwaarde 
van artikel 3I, § I, b, en § 3, van de geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, waarnaar lid 3 van de
zelfde § 9 vail artikel 35 uitdrukkelijk 
verwijst ; dat deze bepalingen slechts 
betrekking hebben op de aanwijzing van 
de belastingsch-uldige, op diens recht 
het bedrag van de belasting op de be
lastbare inkomsten af te houden en 
op de modaliteiten van afhouding en 
storting van de belastingen ; dat zij niet 
voldoende zijn om duidelijk te maken 
wat moet worden verstaan onder een 
« werkelijk aan de bron gestorte " belas
ting, van welke voorwaarde artikel 35, 
§ 9, lid 3, de vrijstelling van de verhoging 
afhankelijk maakt; 

Overwegende dat uit de gezamenlijke 
bepalingen van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen die 
op de belasting aan de bron betrekking 
hebben, en 1net name uit de artikelen 3I, 
§ I, 32, § 3, en 59, § I, lid l, tweede vol
zin, alsook uit de memorie van toelichting 
van de wet van 8 maart 1951 waarbij 
in de wet de § 9 van artikel 35 is inge
voegd, volgt dat onder de uitdrukking : 
"werkelijk aan de bron gestorte" belas
ting, gebruikt in artikel 35, § 9, lid 3, 
nloet worden verstaan de storting van 
het bedrag der belasting aan de Open bare 
Schatkist door de schuldonaar van de 
inkomsten op het ogenblik van hem be
taling, of althans binnen vijftien dagen 
na het verstrijken van de maand gedu
rende welke de inkomsten betaald zijn, 
overeenkomstig de artikelen 32, § 3, en 
59, § I, lid I, tweede volzin, van de voor
noemde gecoiirdineerde wetton; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
dat vaststelt dat de storting van de 
bedrijfsbelasting op de vergoedingen van 
eiser in zijn hoedanigheid van beheerder 
van een vennootschap op aandelen, door 
de belastingschuldige vennootschap pas 
na de inkohiering van deze belasting 
werd verricht, derhalve met een juiste 
toepassing van de in het middel vermelde 
bepalingon ongegrond heeft verklaard oi
sors beroep tegen de weigering van het 
bestuur om hem de vrijstelling te verlenen 

van de verhoging van 20 procent, van 
de bedrijfsbelasting die door de wet op 
deze categoric van inkomsten is gesteld; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in het tweede 
onderdeel van zijn middel aan het arrest 
verwijt de vrijstelling van de verhoging 
van 20 procent op de bedrijfsbelasting 
die op de vergoedingen van beheerders 
van vennootschappen op aandelen is 
gesteld, te hebben afhankelijk gemaakt 
van de afhouding van deze belasting 
door de belastingplichtige op het ogen
blik van de betaling van de inkomsten, 
terwijl deze afhouding voor deze schul
denaar slechts facultatief is ; 

Overwegende dat uit de gezamenlijke 
overwegingen van het arrest voortvloeit 
dat dit de afhouding van de belasting 
op het ogenblik van de betaling van de 
inkomsten niet heeft beschouwd als een 
voorwaarde mn van de verhoging van 
deze belasting te worden vrijgesteld ; dat 
het eenvoudig het feit van de niet-afhou
ding vaststelt om te onderstrepen dat de 
betaling van de belasting heeft plaats
gehad rta de inkohiering van de belasting 
en niet op het ogenblik van de betaling 
van de inkomsten; dat het de weigering 
vaP de vrijstelling van de verhoging 
verantwoordt door de te laat verrichte 
storting, wat aan de storting hot karakter 
van eon werkelijk aan de bron gedane 
storting ontneemt; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel berust op een verkeerde uitlegging 
van het arrest en derhalve foitelijke 
grondslag mist; 

\Vat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste onderdeel van het middel 
volgt dat de weigering om de bedrijfs
belasting die op de diverse vergoedingen 
van de behoerders van vennootsohappen 
op aandelen is gesteld van de verhoging 
van 20 prooent vrij te stollen, wettelijk 
gerechtvaardigd is door de onkele vast
stalling dat de betaling van de belasting 
te laat heeft plaatsgehad ; dat de andere 
ovorwegingen van het arrest ten over
vloede gegeven zijn ; 

Overwegende derhalve dat het middel 
dat in zijn derde onderdeel kritiek oefent 
op deze overwegingen, niet-ontvanko
lijk is wegens het ontbreken van belang ; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

5 december 1967. - 28 kamer. -
Voo1'zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1', H. Trousse. - Gel~jlclt&i
dende conclt&sie, H. Depelchin, advocaat
generaal. - Pleite1·s, HH. Cardijn en 
Van Leynseele (de eerste, van de balie 
bij

1 
het Hof van beroep te Brussel). 

2e KA1\1ER. - 5 december 1967. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - HANDELSON
DERNEJYIING. BEDRAG OVERGE
BRAOHT VAN DE REKENINC+ « SCHULD 
JEC+ENS DERDEN >l NAAR DE REKENINC+ 
« KAPITAAL >l. - 0PNE111ING IN DE 
BELASTBARE WINSTEN.- WETTELIJK
HEID. 

20 CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
DIREOTE BELASTINGEN. - VoORZIE
NINC+ DOOR EEN GEHUWDE VROUW 
INC+ESTELD. - VOORZIENINC+ BETEKEND 
AAN DE EOE:TGENOOT li'IET AANMANING 
EISERES TE JYIAOHTIGEN OJYI IN REOHTE 
OP TE TREDEN. - BEVOEGDHEID VAN 
HET HoF OJYI EISERES TE MAOHTIGEN, 
BIJ GEBREKE VAN J\fAOHTIGINC+ DOOR 
DE MAN. 

30 CASSATIE. - REOHTSPLEC+ING. -
DIREOTE BELASTINC+EN. - EISERES, 
C+EHUWDE VROUW, WIER HUWELIJKS
STELSEL NIET BEPAALD IS. - VOOR
ZIENING BETEKEND AAN DE MAN MET 
AANMANINC+ EISERES TE J\'IAOHTIGEN 01\'I 

IN REOHTE OP TE TREDEN. - MAOHTI
GING DOOR HET HOF BIJ GEBREKE VAN 
llfAOHTICHNG DOOR DE J\'IAN. 

1° Uit het feit dat een bedmg, clat vmege1· 
in de comptabiliteitssclwijt1wen van een 
hanclelsoncle?'?~eming ingesclweven is op 
de 1'elcening " scht&ld jegens clm·den "• 
ove1'geb1·acht went naa1· de 1'elcening " lca
pitaal "• lean het hof van be1'oep wettelijlc 
a(leiclen clat dit bed1·ag moet" wonlen op
genomen in de belastba1·e sommen van 
het ,jacw t~jclens hetwellc de ove1'b1'enging 
is geschiecl. 

2o Als een voo1·ziening inzalce di1'ecte belas
tingen is ingestelcl doo1· een gelntwcle 
V1'01LW en deze de voo1'ziening heett bete
lcend aan ham· man, hem hie1·bi,j aan
manende haa1· te machtigen om in 1·echte 

op te treden, is het Hof bevoegcl om, in 
afwezigheid van de man, eise·res mach
tiging te vm·lenen om in 1'echte op te 
t1·eden met het oog op het cassatiege
ding (l). 

30 H' annee?' inzalce di1'ecte belastingen e;ise-
1'es in cassatie een geht&wde V1'01HV is 
en zij hacw voo1·ziening acm ham· man 
lweft betelcencl, hem hie1'bi,j aanmanende 
haa1' te machtigen om in 1·echte op te 
t1'eden, wonlt doo1· het Hof, bi,j geb1•elce 
van rnachtiging doo1' de man, aan eise1·es, 
op hacw ve1·zoelc, voo1· zoveel als nodig, 
machtiging ve1·leend om in 1·echte op te 
t1·eden voo?' het hof, als het ht&wel~jlcs
stelsel van de echtgenoten niet gelcend 
is (2). 

(DE SAULTY EN OONSORTEN, T. BELC+ISOHE 
STAAT, :i\1INISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 juni 1965 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat eiseres Denise De 
Saulty ha.ar voorziening aan haar m.an, 
J acqnes Gallier, heeft betekend en hem 
heeft aange1naand haar machtiging te 
verlenen on1. in rechte op te treden; dat 
zij ertoe concludeert dat het Hof haar, 
voor zoveel als nodig, machtigt om in 
rechte op te treden, bij gebreke van 
machtiging van de man ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 en 110 van de 
Grondwet, 25, § l, 1°, 27, § l, 32, § l, 
35, § l, 56, 61, § 3; 62, 65 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 jannari 1948 en 2 van de wet van 
15 mei 1846 op de comptabiliteit van 
de Staat, 

cloonlat het bestreden arrest beslist dat 
het overbrengen van een schuld van de 
rekening "schulden jegens derden" naar 
de rekening " kapitaal " wijst op een 
activavermeerdering die belastbaar is 
ingevolge de vermindering van het pas
sief, te meer daar het werk;elijk bestaan 
van de schuld in 1957 niet zou bewezen 

(1) Oass., 1 oktober 1057 (Bull. en PAsiC., 
1958, I, 76). 

(2) Verg. cass., 22 januari 1965 (Bull. en 
PAsrc., 1965, I, 504) en 15 december 1966 
(A1'1', cass., 1967, blz. 488). 
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zijn, aangezien de schulderkenning die 
de erfgenamen van de uitleenster in han
den hebben niet is overgelegd en de eisers 
in hun verklaringcn omtrent de schuld 
steeds vaag zouden geweest zijn, en daar 
de omstandigheid dat do administratie 
het bestaan van do sclruld voor de vorige 
dienstjaren zou hebben aangenomen niet 
ter zake dienend is ; 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, die redenen 
de aanslag van de beweerde activaver
meerdering over het dienstjaar 1958 niet 
wettelijk rechtvaardigen, en een schuld 
die in de loop van de dienstjaren 1946 
tot 1947 met het akkoord van de ad
~i~istratie op het passief van de balans 

_Is mgeschreven, slechts gedurende een 
later dienstjaar belastbaar wordt, indien 
de schuld tijdens dit dienstjaar werkelijk 
teniet is gegaan ; 

tweede onclenleel, uit de overwegingen 
dat de sch-uld naar do rekening « kapi
taal '' is overgeschreven, dat de eisers de 
schulderkenning niet hebben kunnen 
overleggen, en ook uit het zogenamnd 
vaag karakter van hun verklaringen 
omtrent die schuld, de gevolgtrckking 
niet kon worden afgeleid dat de schuld 
precies en noodzak;elijk in 1957 teniet 
was gegaan; 

dercle onclenleel, zo het bestreden arrest 
heeft willen beslissen dat de winst voort
spruitende nit het tenietgaan van een 
schuld kan worden aangeslagen voor om 
't even welk dienstjaar, tenzij de belas
tingplichtige bewijst dat die activaver
meerdering in de loop van een ander 
dienstjaar heeft plaatsgehad, hot de be
WiJslast heeft omgekeerd; 

viercle onclercleel, het bestreden arrest, 
door er enkel op te wijzen dat het betwiste 
passief in 1957 onverantwoord is geble
ken, zijn beslissing op dubbelzinnige rede
nen heeft geste1.md die niet passend ant
woorden op de door de eisers ingediende 
conclusie, waarbij werd aangevoerd '' dat 
de administratie thans het bestaan zelf 
van de lening in 1945 poogt te betwisten, 
terwijl zij dit bestaan van 1945 tot en 
met 1956 heeft aangenomen, daar zij het 
namelijk in 1953 en 1955 heeft nage
gaan (cf. brieven van 24 juli 1953, 9 juni 
en 15 juni 1955 gezonden aan de adiTti
nistratie); dat die ontkenning een tegen
strijdige redenering aan de dag brengt 
die niet kan worden aangenomen ; dat 
ze in elk geval de huidige aanslag niet 
rechtvaardigt ; dat zo de bedoelde sclmld 
werkelijk fictief was en zo de genoemde 
booking moest dienen om de wederbe
legging in de zaak van verzwegen winston 
te verbergen, er immers in werkelijkheid 

een activavermeerdering over het bolas· 
tingjaar 1946 (inkomsten van 1945) zou 
dienen in aarnnerking te worden genomen 
en er geen grand zou bestaan mn een 
activavermeerdering over het dienstjaar 
1958 aan te slaan "; het arrest niet ant
woordt op die nauwkeurige conclusie en 
aldus de bewijskracht van de aktcn en 
de artikelen 32 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen en 2 van de wet van 15 mei 1846 op 
de comptabiliteit van de Staat schendt; 

vijfcle onclenleel, door te stollen dat het 
niet ter zake dienend is dat de admi
nistratie het bestaan van de schuld in 
de loop van de vorige dienstjaren heeft 
aangenomen, het arrest de bewijskracht 
van de alden en inzonderheid van de 
van 1946 tot 1956 neergelegde balanscn 
miskent : 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat krachtens lid 1 van 
§ 1 van artikel 27 van de wetten betref
fendo de inkomstenbelastingen, gecoordi
neerd bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, belastbare winston van 
een (nijverheids-, landbouw of) handels
bedrijf zijn, aile vermeerderingen van 
om het oven well~e in dit bodrijf ge'inves
teerde activa, die uit de meerwaarde van 
de activabestanddelen of nit de minder
waarde van de passivabestanddelen 
voortvloeien, zodra die vermeerderingen 
in de loop van de belastbare periode 
hetzij werkelijk; worden verwezenlijkt, 
hetzij in de rckcningen of inventarissen 
van do belastingschuldige worden uit
gcdrukt, ongeacht do oorsprong en de 
aard ervan; 

Overwegende dat, wanneer de exploi
tant van een handelsonderneming in de 
loop van een bepaald jaar, in zijn boeken, 
een bedrag van de rekening « schulden 
jegons derden" naar de rekening « kapi
taal " van de onderneming overbrengt, 
hij verplicht is, zo hij de toepassing van 
voormelde wetsbepaling wil beletten, te 
bewijzen dat die minderwaarde van de 
passiva niet met de werkelijkheid 
strookt; 

Overwegende dat nate hebben uitcen
gezet dat de rechtsvoorganger van de 
eisers in 1945 van zijn zuster een. lening 
van 450.000 frank zou hebben ontvangen, 
zonder boding van interest of datum van 
terugbetaling, het arrest erop wijst dat 
genoemde lening « in de boeken is inge
schreven en dat die schuld in 1957, na 
het overlijden van de schuldeiseres, van 
de rekening « schulden jegens derden " 
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naar de rekening " kapitaal » werd over
geboekt, dat het overbrengen van dit 
bedrag van 450.000 frank van de opeis
bare passiva naar de rekening " kapitaal », 
hetwelk niets anders is dan het vermogen 
van de rechtsvoorganger van de verzoe
kers (thans eisers), door vermindering 
van de passiva van het bedrijf, de activa 
ervan heeft verhoogd, ... dat het huidige 
bestaan van de sclmld van 450.000 frank, 
die onder de hierboven vermelde om
standigheden is verdwenen, niet is be
wezen »; 

Overwegende dat het arrest, op grond 
van die vaststellingen en beschouwingen, 
wettelijk heeft beslist dat de administra
tie terecht, krachtens de bepalingen van 
artikel 27, § 1, van voormelde gecoordi
neerde wetten, die activavermeerdering 
in de belastbare inkomsten over het 
belastingjaar 1958 heeft opgenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, in strijd 
met hetgeen het middel aanvoert, niet 
heeft beslist " dat de uit het tenietgaan 
van een schuld voortvloeiende winst kan 
worden aangeslagen voor on> 't even welk 
dienstjaar, tenzij de belastingplichtige 
bewijst dat die activavermeerdering in 
de loop van een ander dienstjaar heeft 
plaatsgehad », en de wettelijke volgorde 
van de bewijzen niet heeft omgekeerd; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat door vast te stellen 
dat het bedrag van 450.000 frank in het 
jaar 1957 is overgegaan" van de opeisbare 
passiva naar de rekening " kapitaal », het
welk niets anders is dan het vermogen 
van de rechtsvoorganger van de ver
zoel~ers, dat deze overboeking door ver
mindering van de passiva van het be
drijf de activa ervan heeft verhoogd >> 

en " dat het huidige bestaan van de 
schuld van 450.000 frank niet is bewe
zen », het hof van beroep het verbinden 
van de bestreden aanslag met het belas
tingjaar 1958 regelmatig met redenen 
heeft omkleed en wettelijk heeft verant
woord; 

Dat het, derhalve, niet meer verplicht 
was de in het middel overgenomen con
clusie van de eisers te beantwoorden ; 

Dat tenslotte dit middel, hetwelk het 
arrest verwijt de bewijskracht van die 
conclusie te hebben miskend, de wets
bepalingen betreffende de bewijskracht 
van de akten niet opgeeft ; 

Wat het vijfde onderdee1 betreft : 

Overwegende dat het middel de wets-

bepalingen niet opgeeft die het arrest 
met miskenning van de bewijskracht 
van de akten, onder n-:teer van de balansen 
van 1946 tot 1956, zou hebben geschon
den; 

Dat uit hetgeen voorafgaat volgt dat 
geen enkel onderdeel van het middel kan 
worden aangenmnen ; 

Om_ die redenen, machtigt, voor zoveel 
als nodig, eiseres Denise De Saulty om 
in rechte op te treden; verwerpt de voor
ziening; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

5 december 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, H. van Beirs, 
voorzitter. - Gelijlcluiclencle conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Roelandt en Fally (de 
eerste, van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

1 e KA,l\'I:ER. - 7 december 1967. 

1° ARBEIDSONGEVAL. - 0VEREEN
KOli1:STEN DIE NIETIG ZIJN KRAOHTENS 
ARTIKEL 21 VAN DE GEOOORDINEERDE 
WETTEN VAN 28 SEPTEMBER 1931. -
BE GRIP, 

2° ARBEIDSONGEV AL. - AKKOORD 
VAN DE PARTIJEN DAT AAN DE VREDE
REOHTER MOET WORDEN OVERGELEGD. 
- VoORWERP. 

3° ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL 
OP DE WEG NAAR EN VAN HET WERK. 
- ARBEIDER DIE VERKLAART TE ZIJN 
GETROFFEN DOOR EEW ONGEVAL. -
ERKENNING DOOR DE WERKGEVER OF 
ZIJN VERZEKERAAR VAN HET BESTAAN 
VAN HET ONGEVAL.- ERKENNING DIE 
NOOH DOOR DE GEOOORDINEERDE WET
TEN VAN 28 SEPTEMBER 1931 NOOH 
DOOR DE BESLUITWET VAN 13 DECEM
BER 1945 VAN UITWERKING BEROOFD 
WORDT. 

1° Kmchtens artilcel 21 van cle gecoonli
neeTcle wetten bet?·effencle cle vergoecling 
cle1· schacle voortspTttitencle ttit aTbeicls
ongevallen zijn nietig cle overeenlcomsten 
clie st1·ijclig zijn met cle wettelijke 1·egels 
tot bepaling van cle toepassingsvoo?·waar
clen van cleze wetten ( 1) of tot vaststelling 

(1) Oass., 22 september 1949 (Bull. en 
PASIC., 1950, I, 10); 14 mei 1964 (ibid., 1964, 
I, 980). 
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van de vm·goeclingen versclmlcligcl hetzij 
aan cle getr·o ffenen hetzij aan h~m r·echt
ver·b·ij genclen ( l). 

2° Artikel 26 van cle gecoonl·ineenle wetten 
betreffencle cle ve1'goecling cle1' schade 
voo1'tspntitencle ·u'it cwbeiclsongevallen 
oncler·wer·pt aan bepaalcle V01'11W001'sclu·if
ten en namel·ijk aan een vctststelling 
clam· cle m·ecler·echter· enkel cle alclcoonlen 
van cle paTt~jen in ve1'band met de te 
ve1·lenen ve1'goeclingen. 

3° Geen enlcele bepaling van cle gecoonli
neenle wetten betreffencle cle ve1·goecling 
elm· sclwcle voor·tspntitencle ~tit cwbeicls
ongevallen of van de beshtitwet van 13 de
cember 1945 betreffencle de ver·goecling 
voor·tspntitende nit ongevallen die zich 
op de weg naar· of van het wer·k voonloen 
bemoft van ~.-itwerking cle edcenning, 
door· de wer·lcgever· of door· zijn ver·zeke
r·aar·, vctn het bestaan vcm het ongeval 
waanloor· cle arbeider· veTklaaTt te zijn 
getr·offen (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHA:P <C VERZEKE-

RINGSlYIAATSOHAPPIJ DE SOHELDE >l, 

T. DEVALTE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op hot bestreden 
vonnis, op 12 november 1965 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luil~; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 21 van de wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
gecoi:irdineerd bij koninklijk beslui~ van 
28 september 1931, en l van de besluit
wet van 13 december 1945 betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
uit ongevallen die zich op de weg naar 
of van het werk voordoen, verlengd bij 
artikel 12 van de wet van 10 juli 1951 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 

(1) Cass., 17 november 1955 (Bttll. en PA
SIC., 1956, I, 252) en noot 3 oncler clit arrest; 
7 november 1963 (ibid., 1964, I, 260) en 
noot 3, blz. 261; 21 oktober 1066 (A?'J'. cass., 
1967, biz. 246); inzonclerheicl betreffencle het 
verbocl van cle cumulatie van schaclevergoe
ding voigens het gemeen recht met de forfai
taire vergoedingen, cass., 17 april 1058 ('ibid., 
1058, biz. 624). 

(2) De erkenning door de werkgever of door 

cloonlat het besLraden vonnis, bij be
vestiging van het beroepen vonnis van 
de Vrederechter van het eerste kanton 
te Luik, voor recht zegt dat eisercs ver
weerster had vrijgesteld van de tijdige 
voorlegging van de bewijsgronden van 
een arbeidsongeval door, uit welken 
hoofde ook, te erkennon dat het bedoelde 
ongeval wel degelijk op de weg van hot 
werk was ovorkmnen en de geldelijke 
tegemoetkoming te haren laste mee
bracht, en beslist, op grand van de onher
roepelijke erkonning van eiseres, dat er 
dus een arbeidsongeval was gewcest, 

tenvijl krachtens artikel 21 van voor
noem.de geooi:irdineerde wetten, die op 
grand van artikel l van voormelde be
sluitwet ten deze van toepassing zijn, 
de rechten en verplicht:ingen inzake on
gevallen overkomen op de weg van het 
werk zaken zijn waarover men, volgens 
de wet, niet kan beschildwn en waarover 
het verboden is dadingen te treffen, 
waaruit volgt dat de beweerde orkenning 
van eiseres, zelfs in de onderstelling dat 
ze vaststaat, nietig vvas en geen gevolg 

1 
l~on hebben : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de feitenrechtor en uit de conclusie 
van eiseres blijkt dat niet werd betwist 
dat, :indien het door verweerster aange
voerde ongeval zich werkelijk had voor
gedaan, het op de weg van hot werk was 
overkmnen; dat eiseres beweerde dat, 
ondanks haar erkennin_g v66r het instellen 
van de reohtsvordering, hot "bewijs van 
de werkelijkheid van het ongeval op haar 
(vei'weerster) rustte "; 

Overwegende dat geen enkele in het 
middel vermelde wetsbepali:ng de erken
ning, door de werkgover of zijn verze
keraar, van het bestaan van het ongcval 
waardoor de werk:nen1.er, volgens zijn 
verklaring, is getroffen, van uitwerking 
berooft; 

Dat inzonderheid artikel 21 van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schacle voortspruitende 
uit arbeidsongevallen enkel de overeen-

zijn verzekeraar, dat zich een ongeval heeft 
voorgedaan, waardoor de arbeider verklaart 
te zijn getroffen, is inclerdaad slechts de erken
ning van een materieei feit dat op zichzelf 
de toepassing van de gecoordineerde wetten 
van 28 september 1931 of van de besiuitwet 
van 13 december 1045 niet insluit; zij is dus 
geen erkenning van een op evenbecloeide 
wetsbepalingen gegronc1 recht van de arbei
cler. 
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komsten met nietigheid slaat die strijdig 
zijn met de wetsbepalingen waarbij de 
toepassingsvoorwaarden van die wetten 
worden gesteld of do vergoedingen wor
den vastgesteld die aan de getroffenen 
of aan hun rechthebbenden verschuldigd 
zijn; dat artikel 26 van dezelfde wetten 
aan de formaliteiten die het voorschrijft 
slechts de overeenkomsten betreffende 
de te verlenen vergoedingen onderwerpt; 

Overwogende, bijgevolg, dat het von
nis, door te beslissen dat eiseres door haar 
erkenning van de werkelijkheid van het 
ongeval was gebonden, geen enkele van 
de in het middel vermelde wetsbepalingen 
heeft geschonden ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genonlen; 

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

7 december 1967. - 1e kamer. -
Voo?·zittet·, H. Bayot, eerste voorzitter.
Vm·slaggeve?', H. Valentin. - Gelijkltti
dende conclusie, H. R. Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - PleiteTs, 
HH. Bayart en Faures. 

1 e KAJVIER. - 7 december 1967. 

1o HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 

ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 

VOOR WERKLIEDEN.- WERKMAN GE

TROFFEN DOOR EEN ARBEIDSONGE

SCHIKTHEID TEN GEVOLGE VAN' ZIEKTE. 

-RECHT VAN DE WERKMAN OP 80 T. H. 

VAN ZIJN NORMAAL LOON GEDURENDE 

6 OF 7 DAGEN. - VOORWAARDEN 

WAARAAN DIT RECHT ONDERWCRPEN 

IS. - VOORWAARDEN DIE NOODZAKE

LIJK DIE ZIJN WELKE ZIJN OMSCHRE

VEN IN DE ARTIKELEN 29 EN 29bis 
VAN DE 'WET OP DE ARBEIDSOVEREEN

KOMST OF IN EEN KONINKLIJK BESLUIT 

GENOl\iEN TER UITVOERING VAN ARTI

KEL 29ter, 3°, VAN DEZELFDE WET. 

2o HUUR VAN WERK.- Huun VAN 

ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOlliST 

VOOR WERKLIEDEN, - V{ERKJVIAN GE

TROFFEN DOOR EEN ARBEIDSONGE-

(1) Raaclpl. cass., 8 december 1966 (A1'1', 

CC!SS,, 1967, blz. 453). 
(2) De wet van 8 april 1965 tot instelling 

van cle arbeidsreglem.enten heeft de wet van 

SCHIKTHEID TEN GEVOLGE VAN ZIEKTE. 

- ViTERKPLAATSREGLEMENT DAT DE 

WERKMAN VERPLIOHT EEN MEDISCH 

ATTEST AF TE GEVEN AAN EEN DERDE, 

DIE DOOR DE WERKGEVER BELAST 

IS lVIET DE CONTROLE VAN DE ARBEIDS

ONGESCHIKTHEID, EN NIET AAN DE 

WERKGEVER ZELF. - WERKlliAN DIE 

EEN MEDISCH ATTEST NAAR DE WERK

GEVER OPZENDT. - NIET-UITVOERING 

VAN DE DOOR HET WERKPLAATSREGLE

MENT OPGELEGDE VERPLICHTING. -

NIET-UITVOERING DIE OP ZICHZELF 

AAN DE ARBEIDER HET HEM DOOR 

ARTIKEL 29 VAN DE WET OP DE AR

BEIDSOVEREENKOlliST VERLEENDE 

RECHT NIET KAN ONTNElliEN. 

1° De we1·krnan, die getro tfen is doo?' een 
a?·beidsongeschiktheicl ten gevolge van 
zielcte, heeft kmchtens artikel 29 van de 
wet van 10 maa?'t 1900, aangemcld bij 
de wet van 10 decembe?' 1962, in de vom·
waanlen omsch1·even in dit artilcel en 
in a1·tikel 29bis het recht op 80 t. h. 
van zijn noTmaal loon gedtwende 6 of 
7 dagen, naa?' gelang van het geval; 
alleen een koninlclijlc besluit genomen 
te1• tcitvoe1·ing van artilcel 29ter, 3°, van 
dezeljde wet lean dit 1·echt aan bijlco
rnende voo1·waanlen onde1·we1·pen ( 1). 
(Wet van 10 december 1962, art. 17, 
18 en 19.) 

2° l'Vannee1· een wm·kplaatsreglement (2) 
bepaalt dat de weTkman, die get1·ofjen 
is dooT een a1· beidsongeschilctheicl ten 
gevolge van zielcte, een rnedisch ctttest 
rnoet afgeven aan een clenle, die doo1· 
de we1·lcgever belast is rnet de contJ'Ole 
van de a~·beidsongeschilctheicl, en niet 
aan cle we1·lcgeve1· zelf, en dientengevolge 
de we1·krnan, doo1• het rneclisch attest 
1'echtstTeelcs naa1· cle we1·lcgeve1· op te 
zenclen, cle verplichting niet is nagelco
rnen, hem wettelijlc opgelegd doo1· het 
weTlcplaatSJ·eglernent, kan de sanctie uit 
hoofcle van clie niet-ttitvoering niet m·in 
bestaan cle we1·lcrnan het 1·echt te ontnemen 
clat hem wonlt erlcend doo1· a1·tilcel 29 
van de wet van 10 maart 1900 op de 
a1·beiclsovereenlcomst, aangevtclcl bij de 
wet van 10 clecembm· 1962, als de weTlc
man voldaan heejt aan de voonvaanlen 
gestelcl bij de m·tikelen 29 en 29bis en 
clesgevallencl bij een koninlcl7jlc besluit 
genomen te1· uitvoe1·ing van a1·tilcel 29ter. 

15 juni 1896 op de werkplaatsreglementen 
opgeheven (raadpl. noot 3 onder cass., 25 m.ei 
1967, A1'1'. cass., 1967, blz. 1172). 
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(MERTENS, T. NAAMLOZE 

VENNOOTSOHAP « AFMAL ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 24 juni 1966 in laatste 
aanleg gewezen door de Werkrechters
raad te La Louviere, kamer voor werk
lieden; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 3, 11, 28bis, 
28octies, 29, 29bis, 29teT van de wet van 
10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst, zoals die artikelen 28bis, 28octies, 
29 en 29bis ingevoegd of gewijzigd zijn 
respectievelijk bij de artikelen 13 van de 
wet van 4 maart 1954, 11 van de wet van 
20 juli 1960, 17, 18 van de wet van 10 de
cember 1962, alsmede van artikel 6 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

cloo1'dat de bestreden sententie eiser 
zijn rechtsvordering ontzegt tot betaling 
door verweerster van een bedrag dat 
hij als gewaarborgd weekloon vorderde, 
hoewel ze erk;ent dat eiser verweerster 
niet aileen van zijn arbeidsongeschikt
heid van 15 tot 21 november 1965 op 
de hoogte had gesteld, maar lmar ook 
een medisch attest tot staving had toe
gezonden, en aldus beslist op grond dat 
eiser artikel 15bis van het werkplaats
reglement niet in acht had genomen, 
volgens hetwelk elke zieke werkman, 
om de in artikel 15 van de wet van 
20 juli 1960 vermelde voordelen te ge
nieten, aan het "Centre medical inter
professiomlel », dat verweerster in haar 
rechten heeft gesteld voor de controle 
van haa.r zieke werklieden, een formulier 
" aangifte van ziekte » moet doen toe
komen, dat behoorlijk door zijn behan
delende geneesheer is ingevulcl, 

te1·wijl voormeld artikel 29bis, dat de 
verplichtingen van de zieke workman 
reglmnenteeTt, de overlegging van een 
medisch attest slechts voorschrijft wan
neer de werkgever zijn werkman erom 
verzookt, vvelk attest alsdan aan eerst
genoemde moet worden toegezonden ; 
deze bepaling de openbare orde betreft 
zoals uit voornoemd artikel 28octies volgt, 
vennits een reglementering welke ver
schilt van die van de wet de werkman 
de voordelen ontneemt welke deze laatste 
hem toekent (schending van alle in het 
middel aangeduide wetsbepalingen) ; ar
tikel 29bis in elk geval een dwingend 
karakter heeft, waarvan, in strijd met 
hetgeen de bestreden beslissing heeft 

aangenmnen, contractueel niet kan wor
den afgeweken (schending van aile in 
het middel aangeduide bepalingen en 
inzonderheid van de artikelen 29 en 
29bis, maar met uitzondering van voor
meld artikel 28octies en van artikel 6 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat de sententie vaststelt 
dat artikel 15bis van het werkplaatsre
glement van de verwerende vennootschap 
bepaalt dat elke zieke werkman, om de 
in artil~el 15 van de wet van 20 juli 1960 
opgegeven voordelen te genieten (welke 
deze van artikel 29 geworden zijn dat in 
de wet op de arbeidsovereenkomst is 
ingevoegd bij artikel 17 van de wet van 
10 december 1962), het behoorlijk door 
zijn behandelende geneesheer ingevuld 
formulier « aangifte van ziekte » aan het 
" Centre medical interprofessionnel , moet 
doen toekomen, waarbij verweerster is 
aangesloten en dat zij in haar rechten 
heeft gesteld voor de controle van haar 
zieke werklieden, en dat eiser niet aan 
genoemd " Centre medical: interprofes
sionnel », maar rechtstreeks aan de werk
gever het attest van zijn behandelende 
geneesheer heeft gezonden tot staving 
van een arbeidsongeschik;theid, wegens 
ziekte, van 15 tot 21 november 1965, 
een en ander zonder betwisting van de 
verklaringen, door eiser bij conclusie ge
daan en die door verweerster niet zijn 
tegengesprok;en, volgens welke hij zijn 
werkgever onmiddeilijk op de hoogte 
had gesteld van zijn arbeidsongeschikt
heid, overeenkomstig artikel 29bis van 
de wet op de arbeidsovereenkomst, en 
hij een medisch attest, binnen de bij 
artikel 15bis van het werkplaatsregle
ment bepaalde termijn, aan verweerster 
had toegezonden ; 

Overwegende dat de sententie afwij
zend beschikt over de vordering van eiser 
welke ertoe strekt te bekomen dat ver
weerster, ten belope van 80 t. h., zijn 
normaal loon gedurende de zeven dagen 
van zijn arbeidsongeschiktheid zou beta
len, op welke betaling hij beweerde recht 
te hebben krachtens artikel 29 van de 
wet op de arbeidsovereenkomst, en zulks 
op grond dat eiser geen medisch attest 
aan het " Centre medical interprofession
nel » heeft doen toekomen, dat voor
noemd heeling. van het werkplaatsregle
ment niet strijdig is met de openbare 
orde, en dat eiser, derhalve, verplicht 
was zich eraan te onderwerpen ; 

Overwegende, weliswaar dat een werk
plaatsreglement, vastgesteld overeenkom
stig de wet van 15 jtmi 1896, geldig heeft 
kmmen bepalen dat de workman in geval 
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van ziekte, binnen een gestelde termijn, 
een medisch attest moet opzenden aan 
een dergelijke instelling die ermee belast 
is, voor rekening van de werkgever, de 
werkelijkheid van de arbeidsongeschikt
heid na te gaan, en dat zulke bepaling, 
die met de ar beidsovereenkomst een 
geheel vormt, voor beide partijen ver
bindend is; 

Dat, evenwel, wanneer, zoals ten deze, 
de zieke werkman de verplichting juist 
is nagekomen zoals de wettekst ze voor
schrijft, de sanctie van het feit alleen 
dat hij het medisch attest rechtstreeks 
aan de werkgever veeleer dan aan de 
instelling heeft toegezonden, die· door het 
werkplaatsreglement is aangewezen voor 
de verificatie van de arbeidsongeschikt
heid, hem het recht niet kan ontnemen 
dat artikel 29 van de wet op de arbeids
overeenkomst hem toekent, zonder an
dere voorwaarde dan die welke worden 
gesteld bij voormeld artikel en arti
kel 29bis of, eventueel, bij een in Minis
terraad overlegd koninklijk besluit, ge
nomen krachtens artikel 29te1·, 3°; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar de VITerkrechtersraad te Bin
che, kamer voor werklieden. 

7 december 1967.
1

- 18 kamer. 
Voo1·zitte1", H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1·slaggevm·, H. Valentin. - Gelijlclui
dende conclusie, H. R. Hayoit de Termi
court, procm·eur-generaal. - Pleite?"s, 
HH. Van Leynseele en Simont. 

(1) Over het punt dat wanneer de akte tot 
vestiging van een erfdienstbaarheid oud is 
-ten deze werd de akte in 1841 opgemaakt
de rechter binnen de grenzen van de bedoeling 
van de partijen bij de akte de bewoordingen 
ervan aan de 1noderne tijd kan aanpassen, 
raa<).pl. BRED IN, Bevue trimestrielle de d1·oit 
civil, 1964, blz. 706, nr 4, en VIEUJEAN, Exa
men de jurisprudence, Bevue critique de i•~ris
p1'1tdence belge, 1966, blz. 765. 

Op 28 juni 1967 is door het Franse Hof 
van cassatie (Bulletin des m·1·€ts, 1 e burg. 
kamer, nr 243) inzake een door een testament 
van 11 floreal, jaar XIJ, gevestigde erfdienst-

1 e KAMER. - 7 december 1967. 

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN.- AKTE TOT 
VESTIGING VAN EEN ERFDIENSTBAAR
HEID VAN OVERGANG. - UITLEGGING 
DOOR DE RECHTER. - UITLEGGING 
GEGROND OP DE BEDOELING VAN DE 
PARTIJEN BIJ HET VERLIJDEN VAN DE 
AKTE EN VERENIGBAAR MET DE TERMEN 
ERVAN. - GEEN MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE. 

De bewijslcmcht van een alcte tot vestiging 
van een e1·jdienstbaa1·heid van ovm·gang 
W01'dt niet mislcend doo1· de 1'echtM' die, 
op g1·oncl van de bedoeling van de pa1'
tij en b~j het vedij den van de alcte, be
slist dat het, bij de vestiging ten behoeve 
van cle eigenaa1· van het hee1·send e1·j 
van een e?"fdienstbaadwid van ove1·gang 
" te voet en met een lc1·uiwagen », cle 
bedoeling van de pa1·tijen was toe te laten 
dat ove1• het e1j wonlt gegaan, te voet en 
niet alleen met een lc1'uiwagen doch oolc 
met een eventueel in de toelcomst te ver
vaa1·digen we1·lc- of ve1"voe1·tuig, waa?"van 
de omvang niet g1·ote1· is dan die van 
een beladen huiwagen en clat geluidloos 
is of doo1' de eigenaa1• van het hee1·send 
e1·j gebruilct wordt in voo?"waa?"den die 
het geluidloos malcen (1). (Burg. Wetb., 
art. 696, 702, 1319 en 1322.) 

(LEROY, T, BRANGER.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 21 december 1966 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dinant ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 639, 690, 691, 
inzonderheid lid 1, 702, 1134, 1135, 1317, 

baarheid van overgang " te voet, te paard, 
met een ploeg en kar ,, beslist dat de rechter, 
" rekening houdende met de bedoeling van de 
steller van de akte en de sindsdien verwezen
lijkte technische vooruitgang op het gebied 
van vervoermiddelen "• had kunnen beschou
wen dat de erfdienstbaarheid kon worden 
uitgeoefend door midclel van voertuigen met 
eigen beweegkracht of die getrokken of geleid 
worden, zonder dat hieruit een door arti
kel 702 van het Burgerlijk Wetboek verboden 
verzwaring voortvloeit. 
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1319 en 1320 van het Bmgerlijk vVet
boek, 

cloonlat, tot vaststelling van de draag
wijdte van de erfdienstbaarheid van 
overgang die op het eigendom van eiser 
ten voordele van het eigendmn van ver
weerder is gevestigd blijkens een authen
tieke akte van verdeling tussen de rechts
voorgangers van partijen, op 8 april 1841 
verleden, die het volgende heeling bevat : 
" Op de weg die langs genoemd omheind 
stuk grond naar het zuiden loopt, wordt, 
op de gedeelten van de derde en vierde 
kavel ( dit wil zeggen het eigendom van 
eiser), aan de eerste kavel (dit wil zeggen 
het eigendom van verweerder) een over
gang versohaft om in ell~ seizoen te voet 
en met kruiwagen naar het gedeelte 
van de eerste kavel te gaan », het bestre
den vonnis " voor recht zegt dat de nor
m.ale uitoefening, overeenkomstig de 
titel, van de erfdienstbaarheid van over
gang waarmee het erf van de gedaagde 
in hoger beroep (thans eiser) is bezwaard 
de overgang toestaat van een voetganger 
die een n:wtorrijwiel n1et afgezette motor 
of enig ander geluidloos voorwerp, waar
van de omvang niet groter is dan die 
van een beladen kruiwagen, aan de hand 
leidt », op grond " dat weliswaar ... de 
erfdienstbaarheid sleohts is gevestigd 011:1 
diegene aan wie de eerste kavel is toege
wezen in de n1.ogelijkheid te stollen des
tijds naar bebouwde velden en mnheinde 
stukken gronden te gaan; dat, in strijd 
met do zienswijze van de eerste rechter, 
noohtans niets toelaat te beslissen dat zij, 
volgens de bedoeling van de deelgenoten, 
slechts zou gevestigd zijn om de vruchten 
van die goederen binnen te halon ; dat zij 
integendeel, aangezien zij zonder welbe
paalde bostemming is gevestigd, onbe
perkt blijkt te kunnen worden toegepast 
en, in elk geval,. in beginsel tot alle be
hoeften van het heersende erf kan worden 
aangewend, mits de voor haar uitoefening 
gestelde voorwaarden in acht worden 
genomen ; .. . dat de gedaagde in hoger 
beroep toegeeft dat appellant (thans 
verweerdor) op zijn erf eon bijgebouw 
heeft opgericht, waarin hij zijn motor
rijwiel stalt ; ... dat de overgang van eiser 
in hoger beroep, te voet, op de bedding 
van de erfdienstbaarheid, zelfs indien hij 
een motorrijwiel of enig ander geluidloos 
voorwerp waarvan de mnvang niet groter 
is dan die van eon beladen kruiwagen, 
aan de hand leidt, een nonnale wijze 
van cutoefening van de erfdienstbaarheid 
is ; dat die overgang de toestand van de 
gedaagde in hoger beroep niet kan ver
zwaren indien, zoals de raadsn1.an van 

appellant bij pleidooi heeft voorgesteld, 
hij met afgezette motor geschiedt », 

tenuijl die uitlegging niet verenigbaar 
is 1net de bewoordingen van de akte van 
8 april 1841 die geen overgang te voet 
toestaan met enig ander geluidloos voor
werp dan met een beladen krniwagen, 
zoals een aan de hand geleid motorrijwiel 
of elk ander werk-, vervoer- of vermaak
toestel van een bepaalde omvang, waar
uit volgt dat het vonnis de bewijskracht 
van het voornoemd beding (schending 
van de artikelen 1317, 1319, 1320 van 
het Bmgerlijk vVetboek) en in elk geval, 
de verbindende kracht ervan (schending 
van de artikelen 1134, 1135 van het Bur
gerlijk Wetboek), alsmede de gevolgen 
van de bedoelde erfdienstbaarheid mis
kent, aangezien deze laatste moot worden 
uitgeoefend overeenkomstig de titel van 
vestiging ervan (schending van de arti
kelen 639, 690, 691, inzonderheid lid 1, 
702 van het Bmgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de bedoelde erfdienstbaarheid van 
overgang op het erf van eiser ten voordele 
van dit van verweerder is gevestigd blij
kens een authentieke akte van verdeling 
tussen de rechtsvoorgangers van partijen 
op 8 april 1841 verleden en waarin vol
gend heeling voorkomt : « Op de weg die 
langs genoemd omheind stuk grond naar 
hot zuiden loopt », te woten het om.heind 
stuk grond dat tot de onverdoeldheid 
behoorde, " wordt, op de godeelten van 
de derde en vierde kavel », dat wil zeggen 
die welke het eigendom van eiser zijn 
geworden, "aan de eerste kavel », zijnde 
die van de rechtsvoorganger van ver
weerder, " een overgang verschaft on1. in 
elk seizoen te voet of met kruiwagen 
naar het gedeelte van de eersto kavel 
te gaan "; 

Overwegende dat door erop te wijzen 
dat niets toelaat te beslissen dat de erf
dienstbaarheid van overgang, volgens de 
bedoeling van partijen bij de akte van 
8 april 1841, sleohts zou gevestigd zijn 
on1. de vruchten van het heersende erf 
binnen te halon, dat zij integendeel, aan
gezien zij zonder welbepaalde bestem
mmg is gevestigd, onbeperkt blijkt te 
lumnen worden toegepast en, in elk geval, 
mits de voor haar uitoefening gestelde 
voorwaarden in aoht worden genon1.en, 
tot alle bohoeften van het heersende stuk 
grond kan worden aangewend, onder 
meer voor het gebruik van het tot stalling 
dienend bijgebouw dat verweerder er 
heeft laten oprichton, de reohter van 
voornoemd heeling geen uitlegging heeft 
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gegeven die met de bewoordingen ervan 
onverenigbaar is ; 

Overwegende dat eveneens zonder de 
bewijskracht noch de verbindende kracht 
van de alzte van 8 april 1841 te misken
nen, en zonder enige van de door het 
Iniddel vermelde wetsbepalingen betref
fende de erfdienstbaarheden te schenden, 
de rechter, na soeverein te hebben vast
gesteld dat de overgang, op de bedding 
van de erfdienstbaarheid, van een voet
ganger die een motorrijwiel met afgezette 
motor of enig ander geluidloos voorwerp, 
waarvan de on1.vang niet grater is dan 
die van een beladen kruiwagen aan de 
hand leidt, de toestand van het dienst
bare erf niet kan verzwaren, beslist dat 
een dergelijke overgang een normale 
wijze van uitoefening van de erfdienst
baarheid, overeenkomstig de titel van 
vestiging ervan, uitmaakt ; 

Dat het 1niddel niet kan worden aan
genmnen; 

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

7 december 1967. - 1e kamer. -
Voorzitter, H. Bayot, eerste voorzitter.
Verslaggevm·, H. Valentin. - Gelijklui
dencle conclusie, H. R. Hayoit de Termi
court, procure"Lrr-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Fally en Dassesse. 

1 e KAJ\'IER. - 8 december 1967, 

1° RECHTBANKEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. RECHTSVORDERING. 
RECHTER DIE NIET BEVOEGD IS OJ\f 
VAN AJ\'IBTS'WEGE DE OORZAAK VAN DE 
EIS TE WIJZIGEN. 

2° RECHTBANKEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. RECHTS:VORDERING. 
EIS GEGROND OP FElTEN DIE EEN 
ONGEV AL OP DE WEG NAAR EN VAN 
HET WERK OPLEVEREN. - RECHTER 
DIE NIET BEVOEGD IS OJ\f DEZE EIS 
VAN AJ\fBTSWEGE TE VERVANGEN DOOR 
EEN EIS GEGROND OP FElTEN DIE EEN 
EIGENLIJK ARBEIDSONGEYAL OPLEVE
REN. 

3° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL 

(1) Haaclpl. cass., 14 en 28 januari 1065 
(Bull. en PAsrc., 1065, I, 474 en 521) en noot 3 
onder het t>Yeecle arrest ; raaclp!. ook cass., 

WAARBIJ VVORDT AANGEVOERD DAT DE 
RECHTER DE ELEJ\fENTEN VAN DE ZAAK 
VERKEERD HEEFT BEOORDEELD. 
HoF NIET BEVOEGD OJ\f KENNIS ERVAN 
TE NEJ\fEN. 

4° ARBEIDSONGEV AL. - BEWIJS DAT 
HET ONGEVAL OVERKOJ\fEN IS IN DE 
LOOP VAN DE UITVOERING VAN DE 
ARBEIDSOVEREENKOJ\fST. BEWIJS 
DAT OP DE AANVRAGER VAN DE FOR
FAITAIRE YERGOEDINGEN RUST. 
BEWIJS DAT. HET ONGEVAL VEROOR
ZAAKT IS INGEVOLGE DE UITVOERING. 
- VVETTELIJK YERl\iOEDEN. 

5° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OVERKOJ\fEN OP DE WEG NAAR EN VAN 
HET WERK. - BEWIJS DAT HET ONGE
VAL OVERKOJ\fEN IS OP DE WEG NAAR 
EN VAN HET WERK. - BEWIJS DAT 
OP DE AANVRAGER VAN DE FORFAITAIRE 
VERGOEDINGEN RUST. 

6° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LUKE ZAKEN.- MIDDEL WAARBIJ AAN 
DE RECHTER YERVVETEN WORDT DE 
BEWIJSLAST TE HEBBEN OJ\fGEKEERD. 
- MIDDEL WAARIN ENKEL ARTIKEL 97 
VAN DE GRONDVVET WORDT YERJ\'[ELD. 
- 0NONTV AN~ELIJKHEID. 

7° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN. 
~ BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS
KRACHT VAN DE GETUIGENISSEN. -
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH
TER. - 0NSPLITSBAARHEID. 

1° In btwge·rl~jke zalcen mag de 1·echte·r, 
clie kennis neemt van een eis, niet van 
ambtswege cle oorzaak van de eis wijzi
gen, zelfs zo de wetsbepalingen die ten 
g1'onclslag liggen van de ve!'vangen oor
zctak de openba1·e onle mken (1). (W-etb. 
van burg. rechtsv., art. 61 en 464.) 

2° De 1·echte1·, clie kennis neemt van een eis 
tot vergoecling geg1·ond op feiten die een 
ongeval op de weg naa1' en van het we1'lc 
opleveren, is niet bevoegd om deze eis 
1Jctn ambtswege te vervangen doo1· een 
eis tot ve1·goeding gegmncl op feiten die 
een eigenlijk cwbeidsongeval opleve
ren (2). 

3° Het hof van casscttie is niet bevoegcl om 
na te gaan of cle 1·echte1• de elementen 
vcm de zaak jttist of verlceenl in feite 

29 oktobet' 1959 (ib·irl., 1960, I, 248) en noot 1, 
en 24 september 1064 (-ibid., 1965, I, 77). 

(2) Al geven de onge>·allen overkomen op 
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heeft beoorcleelcl (I). (Grondwet, art. 95.) 

4° Op cle pat·tij, die cle betaling vraagt 
van cle bij cle wet vastgestelcle fot·faitaire 
ve?·goerlingen voot· een eigenlijk arbeicls
ongeval, t·~tst cle last van het bew~js clat 
het ongevctl overkomen is in cle loop van 
cle ttitvoering van cle m·beiclsovereen
komst (2), en enkel naclat clit bewijs is 
gelevenl wonlt het ongeval onclet·stelcl te 
zijn vet·oot·zaakt ingevolge cleze ttitvoe
t•ing (3). (Gecoordineerde wetten van 
28 september 1931, art. 1; Bcrrg. Wetb., 
art. 1315). 

5° Op cle pat·tij, clie de betaling m·aagt 
van cle bij cle wet vastgestelrle fot·faitai1·e 
vet·goeclingen voot• een. ongeval ovet·
komen op cle weg naat· en van het werk, 
t·~tst cle last van het bew~js clat het ongeval 
ovet·komen is op cle weg naar en van 
het weTk (4). (Bmg. Wetb., art. I315; 
besluitwet van 13 december 1945, 
art. I.) 

6° Is niet ontvankelijk, in bu1·ge1·lijke za
ken, het miclclel wam·bij aan cle 1·echte1· 
wot·clt venveten cle bewijslast te hebben 
omgekeenl wannee1· enkel at•tikel 97 van 
cle G1·onclwet als geschonclen wonlt vet·
meld (5). (Wet van 25 februari 1925, 
art. 9.) 

7° De feitem·echtet· beoonleelt soevet·ein cle 
bewijskmcht van de in b~wgeTlijke zaken 
ingewonnen getuigenissen, als hij cle 
bewoonlingen et·van niet miskent ( 6) ; 
bij gemis ctan een concl~tsie op dat stuk 
is hij niet ve1·plicht cle 1•eclenen op te 
geven wam·om hij ze aanneemt of aj
wijst (7). 

(WEDUWE LYSSENS, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSOHAJ> «HELVETIA l>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

de weg na.ar en van het werk recht op dezelfde 
vergoedingen als de eigenlijke arbeidsongeval
len, toch zijn de voorwaarden van het bestaan 
en van het bewijs van deze twee soorten onge
vallen geheel verschillencl; raadpl. namelijk 
HoRION, Accidents dtt travail, nr 274; cass., 
18 december 1964 (Bttll. en PAsrc., 1965, 
I, 400); 14 mei 1966 (ibid., 1966, I, 1163). 

(1) Cass., 26 september 1966 en 23 januari 
1967 (Arr. cass., 1967, blz. 94 en 624); 23 ok
tober 1967, supt•a, blz. 271. Verg. cass., 23 juni 
1960 (Bttll. en PAsiO., 1960, I, 1212). 

(2) Cass., 22 december 1955 (Bttll. en PA

src., 1956, I, 402). 
(3) Cass., 17 juni 1955 (Bull. en PAsiO., 

vonnis, op 6 mei 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent ; 

Over het zesde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel I van de wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
gecoordineerd bij k;oninklijk besluit van 
28 september 1931, 1 en 2 van de besluit
wet van 13 december 1945 betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
nit ongevallen die zich op de weg naar 
of van het werk voordoen, 

rloonlat het bestreden vonnis de toe
passelijkheid van de arbeidsongevallen
wetten verwerpt en niet aanneemt dat 
er een gewettigde onderbreking van de 
weg van het werk is geweest, 

teTwijl de voormelde wetten duidelijk 
van toepassing waren, gezien het slacht
offer zijn werk had hernomen (bezoel~ 
aan een klant) of minstens had onder
broken met de stilzwijgende instemming 
van verweerster, 

en tenvijl aangetoond werd dat de 
terugweg van het werk op gewettigde 
wijze werd onderbroken : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegencle dat nit de stukken waar
op het Hof acht vermag te slaan, bepaal
clelijk uit de inleidende dagvaardin.g en 
uit de conclusies van partijen, blijkt clat 
de eis tot vergoeding gegrond is op het 
feit dat de echtgenoot van eiseres het 
slachtoffer van een ongeval was << op de 
terngweg van het werk >> en dat die eis 
steunt op de besluitwet van 13 december 
1945 betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende nit ongevallen die zich 
op de weg naar of van het werk voordoen, 
en niet op de wetten betreffende de ver
goeding der schade voortspruitende nit 
arbeidsongevallen, gecoordineerd bij ko
ninklijk besluit van 28 september I931; 

1955, I, 1131) ennoot onder cass., 22 december 
1955 (ibid., 1956, I, 402). 

(4) Cass., 23 oktober 1964 (Bttll. en PAsrc., 
1965, I, 197) en de in noot 2 aangehaalcle 
arresten; raadpl. cass., 12 februari 1965 (ibid., 
1965, I, 591); 12 mei 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
blz. 1104). 

(5) Raadpl. cass., 13 november 1965 (Bull. 
en PAsrc., 1966, I, 347). 

(6) Verg. cass., 10 januari 1966 (Bttll. en 
PASIO., 1966, I, 596), 23 januari 1967 (A1'1', 
cass., 1967, blz. 624) en 18 september 1967, 
sup1·a, blz. 77. 

(7) Cass., 31 maart 1949 (Bttll. en PAsrc., 
1949, I, 257). 
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Overwegende dat de rechter niet ver
mag ecn eis ambtshalve te vervangen 
door een eis die op een andere oorzaak 
berust, ongeacht of de wetsbepalingen 
die ten grondslag van de laatstbedoelde 
oorzaak liggen, al dan niet van openbare 
orde zijn; 

Overwegende derhalve dat, zelfs indien 
het vaststond, zoals door eiseres wordt 
beweerd, dat het slachtoffer zijn werk 
hern01nen of onderbroken had 1net de 
stilzwijgende instem1r1ing van zijn werk
gever, verweerster, de recllter niet ver
mocht de eis, zoals hij door partijen om
schreven was, te wijzigen door over een 
vergoeding wegens een arbeidsongeval in 
de zin van de genoemde gecoi:irdineerde 
wetten uitspraak te doen, wanneer de 
vergoeding enkel werd gevorderd op 
grond van een ongeval dat zich op de 
weg van het werk heeft voorgedaan ; 

Dat dit onderdeel van het middel niet 
kan aangenomen worden ; 

vVat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderzoek van 
dit onderdeel het Hof zou verplichten 
in feite nate gaan of de rechter de elemen
ten van de zaak juist beoordeeld heeft, 
zodat dit onderdeel niet ontvankelijk is ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 1315 van het 
Burgerlijk W etboek, 

cloonlat het bestreden vonnis de vorde
ring van eiseres afwijst op grond van 
de onwaarschijnlijkheid van het bezoek 
aan een klant, van de onwettigheid van 
de onderbreking van het werk en van 
het feit dat eiseres niet bewijst dat het 
slachtoffer voor alle uren betaald werd, 

te1·wijl het bewijs dat het slachtoffer 
geen klant meer diende te bezoeken, door 
verweerster moest geleverd worden en 
niet, omgekeerd, door eiseres ; verweer
ster eveneens de bewijslast had betref
fende het niet meer aan het werk zijn van 
het slachtoffer en diende aan te tonen 
dat dit laatste zich buiten de betaalde 
prestatietijd bevond : 

Overwegende dat, om te lumen na
gaan of het ongeval zich op de weg van 
het werk heeft voorgedaan, de rechter 
eerst diende te onderzoeken of de ge
troffene zijn werk geeindigd had en, in 
bevestigend geval, huiswaarts keerde ; 

Overwegende · dat het onverschillig is 
of het bewijs van dit bepaald feit moest 
geleverd worden volgens de regels vervat 
hetzij in artikel 1 van de besluitwet van 
13 december 1945, hetzij in artikel1 van 

de bij koninklijk besluit van 28 septem
ber 1931 gecoi:irdineerde wetten; 

Overwegende inderdaad dat, krachtens 
de eerstbedoelde van die bepalingen, de 
bewijslast steeds op de getroffene of zijn 
rechthebbenden rust en, krachtens de 
laatstbedoelde bepaling, de getroffene of 
zijn rechthebbenden het bewijs moeten 
leveren dat het ongeval in de loop van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
is overkomen en dat slechts wanneer dit 
bewijs geleverd is, het ongeval vermoed 
wordt ingevolge die uitvoering te zijn 
overkomen; 

vVaaruit volgt dat de rechter wettelijk 
heeft kunnen beslissen dat eiseres niet 
bewijst dat de getroffene nog een klant 
moest bezoeken en daaruit heeft kunnen 
afieiden dat hij zijn werk beeindigd had 
toen hij slachtoffer van het ongeval 
werd; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

cloo1'Clat het bestreden vonnis vaststelt, 
enerzijds, dat « het slachtoffer heel zijn 
tijd en bedrijvigheid aan de vennootschap 
moest wijden" en dat << het slachtoffer 
geen bepaalde werk- en diensturen had " 
en; anderzijds, dat « niet blijkt dat de 
uren na de vergadering als werkuren 
werden aangerekend " en meteen de be
stendigheid van de arbeidsduur ver
werpt, 

teTwijl die vaststellingen tegenstrijdig 
zijn, het bewijs van de bestendigheid 
van de arbeidsband blijkt uit het con
tract gesloten tussen verweerster en het 
slachtoffer en het herhaaldelijk gebleken 
is dat het slachtoffer vrij laat huiswaarts 
keerde, na hetgeen verweerster zelf « une 
tolu'nee de travail " heette, 

en tm'wijl het slachtoffer niet het bewijs 
moet leveren dat het nog in arbeids
verband ten opzichte van verweerster 
stond : 

Overwegende dat uit het vonnis blijkt 
dat de getroffene zich, op de dag van 
het ongeval, ten aanzien van verweerster 
in dienstverband bevond; dat de rechter, 
om te kmmen nagaan of het ongeval zich 
op de weg van het werk heeft voorgedaan, 
eerst diende te onderzoeken of het werk 
beeindigd was ; 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is vast te stellen, enerzijds, dat de ge-
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troffene (( contractueel gehouden was go
heel zijn tijd en beroepsbedrijvigheid 
aan de vennootschap " Helvetia )) te wij
den )), en, anderzijds, dat hij " geen be
paalde werk- of diensturen had ))' dat 
hij (( op de dag van zijn overlijden bet 
werk beiii~ldigd heeft te 17 uur 30 )) en 
" dat de uren die hij doorbracht na de 
maandelijkse dienstvergadering, die ge
duurd heeft van 14 uur 30 tot 17 uur 30, 
he1n niet als werktu'en werden aangere
kend )); 

Dat het middel, in zover het een tegen
strijdigheid in de motivering aanklaagt, 
feitelijke grondslag mist ; 

Overwegende dat, in zover het beweert 
dat het vonnis de bewijslast verplaatst 
heeft, het middel, dat uitsluitend arti
kel 97 van de Grondwet als geschonden 
aanduidt, niet ontvankelijk is ; 

Over het zevende middel, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 1349, 
1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek en, voor zoveel als nodig, 97 
van de Grondwet, 

doonlat het bestreden vonnis verklaart 
dat het slachtoffer van het ongeval zich 
hoogst waarschijnlijk bij geen klant 
meer begaf en op die wijze cen besluit 
formuleert zonder dat aangeduid wordt 
hoe de rechter tot dit besluit is gekomen, 

terwijl tot staving van dit bezoek eise
res verklaringen van onder eed gehoorde 
getuigen inriep, verklaringen die door 
de feitenrechter in dit verband niet wer
den beoordeeld : 

Overwegende dat de rechter soeverein 
de bewijswaarde van de getuigenissen 
beoordeelt voor zover hij de bewoordin
gen ervan niet 1niskent en, bij gebrek 
aan conclusie desaangaando, ertoe niet 
gehouden is aan te duiden waarom hij ze 
aanneemt of van de hand wijst ; 

Dat het middel niet kan aangenmnen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; gelet op de wet van 20 maart 1948, 
veroordeelt verwecrster in de kosten. 

(1) Oass., 9 juni 1966 (Bull. en PAsro., 1966, 
I, 1284); 9 september 1966 (Arr. cass., 1967, 
biz. 30). 

(2) Raadpl. cass., 5 september 1966 (An·. 
cass., 1967, biz. 11); VAN RoYE, Corle de la 
ei1'Culation, nr 1178 ; DALOQ, Tmite rle la res
ponsabilite civile, cl. I, nr 539, 541 en 543; 
SOHJ\IIDT, "Sports, jeux et chasse "• nrs 101 

8 december 1967. ~ 1e kamer. ~ 
Voo1·zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vm·slaggeve1·, 
H. Neven. ~ Gelijkl~ticlencle concl~tsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleite1', H. Van Ryn. 

1 e RANIER. ~ 8 december 1967. 

1° CASSATIEMIDDELEN. ~ BuRGER
LIJKE ZAKEN. ~ MIDDEL GEGROND OP 
BEPALINGEN WELKE DE OPENBARE 
ORDE NIET RAKEN EN NIET GEBIEDEND 
ZIJN. ~ MIDDEL NIET AANGEVOERD 
VOOR DE FEITENRECHTER. ~ 0NONT

V ANKELIJKHEID. 

2° WEGVERKEER. ~ I'VIELERWED
STRIJD. ~ 'J.'OEPASSELIJKREID VAN RET 
WEGVERKEERSREGLEIVIENT. ~ UITZON

DERINGEN. 

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). ~ WIELER\VED
STRIJD. ~ REGELS VAN DE WIELER

SPORT. ~ ALGEIVIENE VOORSCHRIFTEN 
VAN VOORZICHTIGHEID. 

4° CASSATIEMIDDELEN. ~ BuRe+ER
LIJKE ZAKEN. ~ MIDDEL DAT ENKEL 
TEGEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN 
REDENEN IS GERICHT. ~ 0NONTVAN

KELIJKHEID. 

1° Is niet ontvanlcelijk, ·in b1t1'gerlijke 
zalcen, het micldel geg·rond op bepalingen 
welke cle openba1·e o1·cle niet 1'ctken en 
niet gebiedencl zijn, wannee1' het niet 
aan de feitem·echte1' wenl voo?·gednt
gen (1). 

2° Al ontslaat de cleelneming ctan een w·iele1'
wedst1·1jd op de ozJenba1'e weg in beginsel 
de wiel1'enne1·s niet van het naleven van 
de voo?·sclwiften vcm het 1·eglement op 
de politie van het wegve1·kee1·, tach z~in 
sommige bepctlingen van clit 1·eglement, 
ncmneli,ik die welke de snelheid en het 
inhalen bet1·efjen, onvm·enigbaar met 
sommige gecl1·agingen eigen ctan z1tlke 
wedst1·ijcl (2). (vVegverkeersreglement, 
art. l, 21 en 27.) 

tot 103, in Jtwisclassem· de cl1·oit civil, arti
kelen 1382 en 1383. 

Ret koninldijk besiuit van 21 augustus 
1967 houclencle reglement van de wielerwed
strijclen en tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 8 april 1954 houclencle aigemeen 
reglement op cle politie van het wegverkeer, 
regelt cle uoor het onclerhavig arrest behan
clclde kwestie niet. 
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30 Hij clie cleelneemt aan een wiele1'wecl
strijd is e1·toe ve1'plicht · niet alleen cle 
1·egels van de wiele1'spo1't na te leven 
cloch ook cle algemene voo1·sclwijten van 
voo1·zichtigheicl in acht te nemen (1). 
(Burg. Wetb., art. 1382.) 

4o Is niet ontvanlcelijlc, wegens gemis aan 
belang, het miclclel clat enlcel ge1'icht is 
tegen ten ove1·vloecle gegeven 1'eclenen 
van de best1'eclen beslissing (2). 

(HOLElVIANS EN F. VOS, 
T. P. EN G. VOS.) 

ARREST. 

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

Over hot eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artik;elen 97 van 
de Grondwet, 1382, 1383, 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek, l, 10, inzonderheid 
10, lid 3 en 4, 12, inzonderheid 12-1, 
lid 1, 26, inzonderheid 26-1, 39 (zoals 
het werd vervangen bij koninklijk besluit 
van 4 jtmi 1958), 53 (zoals hot word ge
wijzigd bij artikel 12 van het k;oninklijk 
besluit van 6 september 1961) van het 
koninldijk besluit van 8 april 1954 hou
dende algen:teen reglement op de politie 
van het wegverkeer, voormelde artike
len 12 en 26 zoals zij bestonden vooraleer 
gewijzigd te worden bij de artikelen 4 
en 14 van het koninklijk besluit van 
30 april 1963, 

cloonlat, na erop te hebben gewezen 
" dat de oorspronkelijke eis or toe strekte 
de vergoeding te bekon1.en van de schade 
opgelopen door de ge'intimeerden (thans 
de eisers) ten gevolge van eon ongeval 
dat op 25 maart 1962 te Onze-Lieve
Vronw-Tielt plaatshad ter gelegenheid 
van cen wielrennerswedstrijd waaraan 
appellant Paul Vos (thans eerste ver
weerder) deelnam en in de loop waarvan 
hij een val deed, weggeslagen werd en 
terecht kwam tegen een toeschouwster, 
zijnde de tweede ge'intimeerde, Monique 
Holemans (thans eiseres); ,, dat de ele
Inenten van hot strafdossier de achter
eenvolgende fases van hot ongeval nauw-

(1) Raadpl, buiten de in de vorige noot 
geciteerde auteurs oak nag JVIAZEAUD en TUNC, 

d. I, nr 523-2; PmsoN en DE VILLE, d. II, 
nr 433; DABIN en LAGASSE, Rev. c1'U. ju1·. 
belge, 1959, biz. 186, nr 19. 

kem·ig aanduiden : 1° op korte afstand 
van de aankomst had hot peloton renners 
de sprint ingezet op de ganse breedte 
van de baan, 2° aan de rechterkant van 
het peloton liet zich 'eon renner afzakken 
met het gevolg dat er een andere op hem 
reed en er een zevental ten gronde vielen, 
3° de renner De Keyser viol op doze ge
vallen renners, 4° appellant Paul Vos, 
die De Keyser volgde, kwam tegen doze 
laatste aanbotsen, en word weggeslagen 
naar rechts op de verhoogde berm tegen 
de toeschouwster Monique Holemans ; dat 
uit deze omstandigheden blijkt dat hot 
vallen van appellant Paul V os het gevolg 
is geweest van het vallen van andere 
renners, hetwelk; waarschijnlijk zijn oor
zaak vindt in de houding van de onbe
kende renner die zich liet afzakken ,, 
en als antwoord op de door de eisers 
regelmatig genomen conclusie waarbij 
dozen deden golden " dat inderdaad client 
te worden onderstreept dat de fout van 
appellant Paul Vos wel bewezen wordt; 
dat deze orin bestaat de normale vereis
ten van voorzichtigheid niet te hebben 
nageleefd door kort op andere renners 
te rijden en zichzelf aldus elke mogelijk
heid te ontzeggen eon slecht maneuver 
van die renners en de gevolgen daarvan 
te kunnen vermijden; dat het onjuist is 
te bewcren dat de eerste rechter do deel
nmning aan eon koors als een fout zou 
beschouwd hebben maar wel hot kort 
naast of achter elk;ander rijden en zulks 
tegen een grote snelheid, hetgeen trou
wens eon loutere toepassing is van de 
beginselen inzake verkeer ; dat indien 
weliswaar deze toestand inherent is aan 
eon koers, het ook heel oordeelkundig 
is aan te nomen dat hot risico van doze 
toestand wel aanvaard kan worden door 
de rennors 1naar doze dam·door niet ont
last van hun aansprakelijkheid tegenover 
derden ,, het bestreden arrest beslist 
"dat de ge'intimeerden (thans eisers) in 
gebreke zijn gebleven eon fout in hoofde 
van appellant Paul Vos te bewijzen; dat 
hm1. eis aldus alle grond mist ,, om de 
redenen dat " de deelneming aan een 
wielerwedstrijd de verplichting van voor
zichtigheid niet wegneemt ; dat hot regie
mont op het wegverkeer nochtans ten 
deze niet van toepassing is, ten minste 
wat betreft de bepalingen aangaande de 
snelheid en het inhalen waarvan het na
leven elke wielrennerswedstrijd zou be-

(2) Cass., 22 mei 1964 (Bull. en PAsrc., 
1964, I, 1001); raaclpl, cass., 1 jm1i 1967 (An·. 
cass., 1967, biz. 1199). 
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letten, dat de deelneming aan een wiel
rennerswedstrijd geenszins als een font 
of een onvoorzichtigheid kan bestempeld 
worden, evenmin als de feiten van snel 
te rijden, dicht naast of achter elkander, 
feiten die, zoals gezegd in de conclusie 
van de gei'ntimeerden, inherent zijn aan 
een lwers ; dat elke deelneming aan een 
koers of aan een geweldige sport een 
risico inhondt ; dat de aanvaarding van 
dit risico vanwege de deelnemers noch
tans de beginselen van de aansprakelijk
heid riiet wijzigen, derwijze dat een wiel
renner aansprakelijk zou kunnen worden 
voor de font van een derde », 

terwijl, ee1·ste onclerdeel, een snelheids
wedstrijd op de openbare weg aileen mag 
plaatshebben met een speciale toelating 
van de overheid, waaruit volgt dat, nn 
het niet vaststelt dat de wielerwedstrijd 
waaraan de eerste verweerder deelnam 
en in de loop waarvan hij eiseres kwetste, 
plaatshad met de toelating van de be
voegde bestuurlijke overheid, het arrest 
niet naar de eis van de wet met redenen 
is omkleed en de wettigheid van het dis
positief van deze uitspraak niet kan wor
den nagegaan (schending van alle in 
het middel aangeduide bepalingen van 
het Bnrgerlijk vV etboek, alsmede van de 
artikelen 97 van de Grondwet en 1, 39, 
53 van het koninklijk beslnit van 8 april 
1954); 

tweede ondenleel, hij die aan een wieler
wedstrijd op de openbare weg deelneemt, 
ongeacht of voor deze snelheidswedstrijd 
door de bevoegde overheid een toelating 
verleend is of niet, verplicht is aile voor
schriften van de vigerende reglementen, 
inzonderheid die van het reglement op 
het wegverkeer, na te leven, waarnit 
volgt dat het arrest geen wettelijke 
grondslag heeft in zover het zegt « dat 
het reglement op het wegverkeer noch
tans ten deze van geen toepassing is, ten 
minste wat betreft de bepalingen aan
gaande de snell1eid en het inhalen waar
van het naleven elke wielrennerswed
strijd zou beletten; dat de deeh1.eming 
aan een wieh·ennerswedstrij d geenszins 
als een font of een onvoorzichtigheid kan 
bestempeld worden evenmin als de feiten 
van snel te rijden, dicht naast of achter 
elkander ... " (schending van aile in het 
middel aangednide wetsbepalingen); 

clenle ondenleel, in zover het arrest 
impliciet zon hebben aangenomen dat 
voor de wielerwedstrijd waaraan de 
eerste verweerder deelnam toelating was 
verleend door de bevoegde overheid, en 
in zover deze overheid, bij het verlenen 
van bedoelde toelating, zon hebbon 

kunnen bepalen dat de deelnemers aan 
de wedstrijd niet zonden verplicht zijn 
tot het naleven van bepaalde, in de vige
rende reglementen vervatte voorschrif
ten, dit arrest evenwel niet vaststelt dat 
dergelijke afwijking door de bevoegde 
overheid zon zijn toegestaan aan de deel
nemers aan de wielerwedstrijd in· de loop 
waarvan eiseres werd gekwetst, waarnit 
volgt dat het arrest niet naar de eis van 
de wet met redenen is omkleed en wette
lijke grondslag mist, in zover het zegt 
« dat het reglement op het wegverkeer 
ten deze van geen toepassing is, ten 
minste wat betreft de bepalingen aan
gaande de snelheid en het inhalen waar
van het naleven elke wielrennerswed
strijd zon beletten; dat de deelneming 
aan een wielrennerswedstrijd geenszins 
als een font of een onvoorzichtigheid kan 
bestempeld worden, evenmin als het feit 
snel te rijden, dicht naast of achter 
elkander ... " (schending van aile in het 
middel aangednide wetsbepalingen); 

vie1·de onde1·deel, elke speler en elke 
sportbeoefenaar ertoe gehonden is, naar 
aanleiding van de beoefening van zijn 
sport, op straffe van aansprak;elijkheid, 
niet aileen de regelen van de sport die 
hij beoefent, maar tevens de algemene 
voorzichtigheidsregelen na te leven, hoe
wei « het feit snel te rijden, dicht naast 
of achter elkander, ... inherent is aan 
een koers ... ,, en hoewel bijgevolg de 
wielrenner, die snel naast of achter an
dere renners rijdt, de regelen van de 
wielersport in acht neemt, hij niette
min verplicht blijft de algemene voor
zichtigheidsregelen na te leven, en ten 
aanzien van die regelen, het feit met 
een rijwiel snel naast of achter andere 
renners te rijden, in bepaalde gevailen 
een font of een onvoorzichtigheid kan 
opleveren in de zin van de artikelen 1382 
en 1393 van het Bu.rgerlijk Wetboek, 
waaruit volgt dat het arrest geen wette
lijke grondslag heeft in zover het op een 
algemene en volstrekte wijze zegt " dat 
nooit uitmaakt ... een font of een onvoor
zichtigheid ... het feit snel te rijden, 
dicht naast of achter elkander ... ,,, dat 
het althans niet naar de eis van de wet 

· n1.et redenen omkleed is, nu het niet heeft 
nagegaan of, gelet op de bijzondere om
standigheden van de zaak, het feit dicht 
naast of aehter andere wielrenners te 
hebben gereden in hoofde van de eerste 
verweerder geen font of onvoorziehtig
heid opleverde (sehending van alle in 
het middel aangeduide '\vetsbepalingen) ; 

vijfde onderdeel, het arrest niet nagaat 
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of de eerste verweerder geen font of 
onvoorzichtigheid heeft begaan door op 
zulke manier te rijden dat hij zichzelf 
elke mogelijkheid ontzegde " een slecht 
maneuver van die renners ( dit wil zeggen 
de naast of v66r hem rijdende wielren
ners) en de gevolgen daarvan te kunnen 
vermijden ,, waaruit volgt dat het arrest 
niet regelmatig gemotiveerd is, nu het 
op dit welbepaalde punt geen antwoord 
verstrekt op de namens de eisers regel
rnatig gen01nen conclusie (schending van 
artikel 97 van de Grond>vet); 

zescle onclenleel, het arrest evenn1in 
nagaat of de eerste verweerder geen quasi
delictuelc font of onvoorzichtigheid heEft 
begaan, wegens de omstandigheid dat hij 
snel reed, naast en achter andere renncrs, 
en op zulk;c wijze dat hij « zichzelf elke 
mogelijkheid ontzegde een slecht maneu
ver van die renners ( dit wil zeggen de 
naast of v66r hmn rijdende renners) en 
de gevolgen daarvan te kunnen vermij
den n, waaruit volgt dat de rechter de 
vormverplichting van artikel 97 van de 
Grondwet miskent, daar hij geen passend 
en genoegzaam antwoord verstrek;t op 
de conclusie van de eisers (schending van 
artikel 97 van de Grondwot) ; 

zevencle ondenleel, het arrest niet n agaat 
of het feit " dicht naast of achter elkander 
en tegen een grote snelheid te rijden ,, 
geen fout. of onvoorzichtigheid zou uit
Tnaken, waaruit volgt dat het arrest, nu 
het op dit welbepaalde pcmt de conclusie 
van de eisers niet beantwoordt, niet regel
matig met redenen is ornkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) ; 

achtste onclenleel, tenslotte, de redenen 
van het arrest het niet nwgelijk maken 
te bepalen of de val van de wielrenners 
al dan niet voor de eerste verweerder, 
die hen volgde, een hindernis heeft uit
gernaakt welke hij kon voorzien, waaruit 
volgt dat het nagaan van de wettigheid 
van de bestreden beslissing omnogelijk is 
(schending van a.lle in bet middel aan
geduide bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek, alsmede van artikel 26-1 van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954) : 

W at het eersto en bet derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat noch nit het arrest 
noch uit de stukken waarop bet Hof acht 
vermag te slaa.n blijkt dat het in deze 
onderdelen opgeworpen gebrek aan ver
gunning door de bevoegde overheid ener
zijds, en het ontslagen van bepaalde ver
plichtingen anderzijds, aan de rechter 
werden onderworpen ; 

0ASSATIE, 1908. - 17 

Dat deze onderdelen, welke de open
bare orde niet raken, nieuw zijn en der
halve niet ontvankelijk ; 

\Vat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, indien het. deelne
n1en aan een wedstrijd op de openbare 
weg de wielrenners in principe niet ont
slaat van het naleven van de voorschrif
ten van het reglement op de politic van 
het wegverkeer, sommige bepalingen van 
dit reglement nochtans onverenigbaar 
zijn met bepaalde noodwendige gedra
gingen die aan zulke wedstrijden inherent 
zijn; 

Overwegende dat aldus het snel en 
dicht naast of achter elkander rijden 
aan het deelnemen aan zulke wedstrijden, 
alleszins, zoals ten deze, bij de eindspurt, 
onvermijdelijk verbonden is; 

. Overwegende dat het hof van beroep 
dienvolgens wettelijk heeft lnmnen be
slissen dat de bepalingen van het ver
keersreglement, welke de snelheid en het 
inhalen betreffen en waarvan de naleving 
het deelnemen aan eU::;e wedstrijd voor 
wielrenners zou beletten, ten cleze niet 
van toopassing waren ; 

Overwogende dat het onderdeel naar 
recht faalt; 

\Vat hot vi01·de onderdeel betreft : 

Overwegende dat, na te hebben be
schouwd dat het deelnen-l8n aan een wed
strijd voor wielrenners voor hen de plicht 
van voorzichtigheid niet wegneemt, bet 
arrest beslist clat het louter snel en dicht 
naast of achter elkander rijden, wat aan 
elke wielerwedstrijd inherent is, niet als 
een fout of een onvoorzichtigheid kan 
worden bestempeld ; 

Overwegende dat het arrest niet beslist 
dat het snel en dicht naast of achter 
elkander rijden in een wielerwedstrijd 
nooit, on namelijk ook niet wanneer bet 
zich voordoot in bepaalde omstandig
heden die een bijzondere omzichtigheid 
vereisen, oen font of een onvoorzichtig
heid kan uitmaken ; 

Dat hot onderdeel, op dit punt, rust 
op een verkcerde intorpretatie van het 
arrest; 

Overwegende dat, nu de eisers in hun 
conclusie geen bepaalde omstandigheden 
aanvoerden op grond waarvan het snel 
en dicht naast of achter elkander rijden 
ten deze wel een fout of een onvoor
zichtigheid zou hebben uitgemaakt, de 
rechter niet gehouden was zulke om
standigheden na te gaan; dat hij, door 
te oordelen dat voornoemd feit op zich
zelf geen fout of onvoorzichtigheid uit
maakt omdat het aan een wielerwedstrijd 
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inherent is, zijn beslissing naar de eis 
van de wet met redenen omkleedt ; 

Dat het onderdeel, op die punten, niet 
kan worden aangen01nen ; 

Wat het vijfde, het zesde en het ze
vende onderdeel betreft : 

Overwegende dat de conclusie van de 
eisers voor het hof van beroep, als font 
of onvoorzichtigheid ten laste van eerste 
verweerder, enkel het tegen een grote 
snelheid, dicht naast of achter elkander 
rijden aanvoerde; 

Overwegende dat die conclusie er welis
waar aan toevoegde dat zulks van die 
aard was dat eerste verweerder elke 
n1.ogelijkheid werd ontzegd de gevolgen 
van een slecht maneuver van de naast 
of v66r hem rijdende renners te vermij
den ; dat deze toevoeging echter enkel 
werd aangestipt als een gevolg van de 
aangevoerde font of onvoorzichtigheid ; 

Overwegende dat het arrest dienvol
gens, door te beslissen dat het snel en 
dicht naast of achter elkander rijden 
geen font of onvoorzichtigheid uit
Tnaakte, die conclusie passend beant
-vvoordt, ook in zover die aanvoerde dat 
de eerste verweerder tegen een « grote " 
snelheid reed ; 

Dat de onderdelen feitelijke grondslag 
rnissen; 

W at het achtste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, door enerzijds vast 

te stellen dat het vallen van eerste ver
wcerder het gevolg is geweest van het 
vall en van andere renners en anderzij ds 
te beschouwen dat die verweerder geen 
font of onvoorzichtigheid kan worden 
verweten, het arrest impliciet maar dui
delijk beslist dat het vallen van de andere 
renners voor die verweerder geen voor
zienbare hindernis is geweest ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382, 1383 
van het Burgerlijk W etboek, en 97 van 
de Grondwet, 

cloor·dat het bestreden arrest beslist 
" dat de toeschouwers van een koers een 
ns1co aanvaarden, ns1co dat grater 
wordt naar gelang zij zich dichter bij de 
renners plaatsen; dat de eerste twee 
gei:ntimeerden (thans de eisers), in strijd 
met hun conclusie, wel als toeschouwers 
ter plaatse stonden vermits Monique 
Holemans aan de rijkswacht verklaard 
he eft << ik was gaan zien naar de koers ... 
ook 1nijn broeder Armand nam aan deze 
wedstrijd deel ,, 

tenvijl het feit als toeschouwer een 

sportactiviteit bij te wonen waarvan 
zelfs niet vastgesteld wordt dat zij op 
zichzelf gevaarlijk is, zonder op de minste 
onvoorzichtigheid bij die toeschouwer te 
wijzen, op zichzelf geen font uitmaakt, 
waaruit volgt dat de beslissing wettelijke 
grondslag lTtist (schending van alle in 
het middel aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, in antwoord op de 
conclusie van de verweerders, luidens 
welke het slachtoffer alleszins een deel 
van de aansprakelijkheid moest dragen 
omdat het, door zich op te stellen zoals 
het deed, een deel van het risico van de 
wedstrijd had op zich genomen, de eisers 
ii1. hun conclusie aanvocrden dat het 
slachtoffer geen toeschouwer was en zich 
op gepaste afstand had opgesteld, terwijl 
het. bijwonen van een wielerwedstrijd in 
dergelijke omstandigheden geen fout in
houdt; 

Overwegende dat, nu het arrest beslist 
dat de eerste verweerder geen enkele font 
kan worden verweten, zodat elke verde
ling van de aansprakelijkheid uitgesloten 
is, de in het middel aangehaalde over

, wegii1.gen van het arrest een overtollige 
reden uitmaken en het daartegen gerichte 
middel, bij gebrek aan belang, niet ont
vankelijk is ; 

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

8 december 1967. - 18 kamer. -
Voor·zitteT, H. Belpaire, raadsheer waar
nen1.end voorzitter. Ver·slaggeve?', 
H. de Vreese. - Gelijlcluiclende conclttsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
PleiteTs, HR. Simont en Ansiaux. 

18 KAJ\'IER. - 8 december 1967, 

1° WEGVERKEER.- WEGVERKEERS
REGLEMENT, GEWIJZIGD OP 30 APRIL 
1963, ARTIKEL 15-l. - VoORRANG.
KRUISPUNTEN. - VERPLIORTING TOT 
BIJZONDERE VOORZIORTIGREID. 

2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VERKEERS
ONGEVAL. BESLISSING WAARBIJ 
WORDT V ASTGESTELD DAT RET « ROOD l> 

VAN RET SIGNAAL AAN DE REORTER
ZIJDE VAN DE BAAN AANGEBRAORT OP 
DE DOOR EEN BESTUURDER GEVOLGDE 
WEG DIE OP EEN KRUISPUNT UITGEEFT, 
NIET WERKTE. - BESLISSING WELKE 
ALS VASTE REGEL AANNEEMT DAT 
DEZE BESTUURDER IN GEEN GEV AL 
REKENING DIENT TE ROUDEN MET RET 
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AAN BEIDE ZIJDEN ZIOHTBAAR LICHT

SIGNAAL, DAT JUIST NA HET KRUISPUNT 

AAN DE LINKERZIJDE VAN DE BAAN IS 

AANGEBRACHT. - NIET WETTELIJK 
GERECHTVAARDIGDE BESLISSING. 

1o A1·tilcel 15-1 van het H1egve?·lcee1'81'egle
ment, gewijzigcl op 30 ap1·il 1963, legt 
aan ellce bestnw·cle1' die een lc1'uisp1mt 
op1·ijclt cle ve1·plichting op bijzonclm· 
voo1·zichtig te zijn ten eincle alle onge
vallen te voo?"lcomen. 

2o Is niet wettelijlc ge1·echtvaa?·cligcl het 
vonnis clat, om te beslissen clat cle best1~U1'
cle1' vctn een moto1·vom·t1tig geen jmot heejt 
begaan, vaststelt clat het " ?"oocl " van 
het lichtsignaal aan cle 1'echte1·zijde van 
cle baan aangeb1·acht op cle cloo1' cleze 
bestuunle1· gevolgcle weg die op een lc?·nis
punt 1~itgeejt niet we1'lcte en als vaste 
1·egel aanneemt clat deze best1~1~nle1' in 
geen geval1·elcening diende te ho1tden met 
een aan beide zij clen zichtbaa1· licht
signaal, clat juist na het lcn~isp1tnt aan 
de linlce?"zijde vcm cle bactn is aange
bmcht (1). (Burg. Wetb., art. 1382; 
vVegverkeersreglement, art. 7-2, 15-1, 
105-2 en 106, lid 1.) 

(GElVIEENTE ELSENE, T. SERVAIS, DE 
GROOTE EN PERSONENVENNOOTSCHAP 

lVIET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

« P. DE GROOTE EN ZOON J>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 23 november 1965 in laatste 
aanleg gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
rle schending van de artih;elen 97 van 
de Grondwet, 7-2, 15-1, 16-1 en 27-1 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer, deze laat
ste artikelen zoals gewijzigd, het eerste 
bij artikel 4 van het koninklijk besluit 
van 6 september 1961, het tweede en 
het derde bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 30 april 1963, en het laatste 
bij artikel 14 van het koninklijk besluit 
van 30 april 1963, 

cloo1·clat het bestreden vonnis het mid
del verwerpt waarbij eiseres liet gelden 

(1) Verg. cass., · 13 maart 1961 (B1~ll. en 
PAsiC., 1961, I, 755); raadpl. cass., 23 januari 
1950 (ibid., 1950, I, 339). 

dat tweede verweerder, hoewel het signaal 
op zijn rechterzijde niet werkte, had 
moeten merken dat voor het'. overige 
het geheel van de signalisatie werkte, 
dat zulks hem moest aanzetten tot n'leer 
voorzichtigheid en dat hij ten deze het 
bewijs had geleverd van gebrek aan voor
uitzicht, en zulks beslist mn de redenen 
dat tweede verweerder op grond van arti
kel 7-2 van het wegverkeersreglement 
slechts gehouden was de verkeerstekenen 
in acht te nen'len wanneer ze overeen
l~omstig de bepalingen van het reglement 
aangebracht zijn en dat tweede venveer
der onderworpen was aan het voorschrift 
van artikel 16 van dit reglement en dus 
zijn aandacht op de rechterzijde moest 
vestigen, en het vonnis om deze redenen 
beslist dat eiseres aileen aansprakelijk 
is voor het ongeval, dat de vorderingen 
van de verweerders tegen eiseres gegrond 
zijn en dat de vorderingen van eiseres 
tegen tweede verweerder ongegrond zijn, 

terwijl het feit dat tweede verweer
der onderworpen was aan het voorschrift 
van voormeld artikel 16 hem niet ont
sloeg van de algemene verplichting van 
voorzichtigheid opgelegd door de arti
kelen 27-1 en meer bepaald 15-1 van dit 
reglement wanneer de weggebruiker een 
kruispunt nadert ; ook in de veronder
stelling dat tweede verweerder, op grond 
van voormeld artikel 7-2, niet verplicht 
was het links van hem geplaatste signaal 
in acht te nemen, het vonnis hieruit ten 
onrechte heeft afgeleid dat hij de verplich
ting niet had aandacht te schenl~en aan 
de werking van dit signaal ten einde zich 
aldus rekenschap te geven van het moge
lijk bestaande gevaar voor ongeval en 
ten einde aldus aan voormelde verplich
ting van voorzichtigheid te voldoE)n ; 
zodat de voormelde beschouwingen van 
het vonnis, in strijd met artikel 97 van 
de Grondwet, geen passend antwoord 
u~tmaken op hogerbedoeld middel van 
mseres : 

Overwegende dat blijkt uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
dat tweede verweerder het kruispunt 
is opgereden op een ogenblik waarop 
het aan zijn rechterzijde aangebrachte 
lichtsignaal in zijn fase " rood " niet 
werkte, terwijl een aan zijn linkerzijde, 
aan de overkant van het kruispcult, aan
gebracht lichtsignaal met dubbe1 front 
wei op rood stond ; 

Overwegende dat het vonnis zijn be
slissing, luidens welke tweede verweer
der geen enkele fout kan worden ver
weten, enkel steunt op de overwegingen 
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dat, luidens artikel 7-2 van het weg
verkeersreglement, de weggebruikers de 
met het oog op de regeling van het 
verkeer geplaatste tekens slechts moeten 
in acht nemen wanneer zij overeenkom
stig de bepalingen van dit reglement zijn 
aangebracht, wat ten deze voor het aan 
de linkerzijde aangebrachte lichtsignaal 
niet het geval was, en dat tweede ver
weerder, onderworpen aan het voorschrift 
van artikel 16-1 van gezegd reglement, 
zijn aandacht op zijn rechterzijde moest 
vestigen; 

Overwegende dat noch de omstandig
heid dat tweede verwoerder niet gehou
den was een aan zijn linkerzijde en aan 
de overkant van het kruispunt aan
gebracht signaal met dubbel front als 
dusdanig in acht te nemen, noch de Oin
standigheid dat hij, onderworpen aan 
het voorschrift van artikel 16-1 van 
het wegverkeersreglement, in de eerste 
plaats op zijn rechterkant 1noest letten, 
tweede verweerder ontsloegen van de 
hern door artikel 15-l van dit reglmnent 
opgelegde verplichting bij het oprijdon 
vau een kruispuut bijzonder voorzichtig 
to zijn; 

Dat die omstandigheden narn_elijk niet 
tot gevolg haddon dat hij zijn aandacht 
uitsluitond tot zijn rechterzijde n1.ocht 
beperken en 1not het bestaan van oen aan 
zijn linkerzijde aangebracht signaal met 
dubbel front geen rekening moest hou
den, ook niet wanneer hij vaststelde 
dat het regelmatig aan zijn rechterzijde 
aangebrachte lichtsignaal niet werkte, 
wat zowel kon te wijteu zijn aan een 
defect aan het betreffende lichtsignaal als 
aan het buiten ·working stollen van de 
lichtsignalisatie ; 

Overwegende dat de rechter dienvol
gens, door zijn beslissing luidens welke 
tweede verweerder geen fout te ver
wijten is, enkel op de voormelde dubbele 
omstandigheid te steunon, geen passend 
antwoord verstrekt op het in het middel 
aangehaalde verweormiddel van eiseres 
en artikel 15-1 van het wegverkeersregle
ment schendt ; 

Om die redenen, en zonder ach,t te 
slaan op het eerste en het derde middel, 
die tot ge011. uitgebreidere vernietiging 
kunnen leiden, vernietigt hot bestreden 
vonnis, behalve in zover het de vordering 
van eerste verweerder tegen tweede 
en derde verweerder ongegrond ver
klaart ; boveelt dat Tnelding van dit ar
rest zal worden gen1.aakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt tweede en derde verweer
dors in de kosten; verwijst de aldus be-

perkte zaak naar de Rechtbank van eer
ste aanleg te Le1.1Ven. 

8 december 1967. - 1e kamer. -
Vom·zitte1', H. Belpaire, raadsheer waar
nem_end voorzitter. Vm·slaggeve1', 
H. de Vreese.- Gel~jlclniclende conchtsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleitm·s, HH. Bayart en Van Heeke. 

2e KAMER. - 11 december 1967. 

DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN VRIJ
LATING- VAN DIENST OP l\WRELE'GROND. 
- VRIJLATING- VAN DIENST ALS KOST
WINNER VAN HET GEZIN. - INGE
SOHREVENE DIE BEvVEERT DAT ZIJN 
VADER VERLOREH IS VOOR HET GEZIN. 
- BESLISSING W AARBIJ WORDT VAST
GESTELD DAT DE VADER, HOEWEL AAN
GETAST DOOR EEN ZIEKTE WAARDOOR 
HIJ ONGESCHIKT IS TOT \VERKEN, VOOR 
HET C-IEZIN NIET VERI~OREN IS. - VER
WERPING VAN DE AANVRAAG. - WET
TELIJKE BES:LISSING. 

De ve1'W61'JJing van een aanv1'aag om m·ij · 
lating van dienst OJJ mo1'ele groncl omdat 
de ingesclwevene cle lcostwinner van het 
gezin is, is wettel1:jlc ge1·echtvctanligcl 
clam· cle vaststelling clat cle vaclm· van cle 
ingesclwevene, die geen zestig jam· oucl 
is, hoewel aangetctst doo1· een lcwaal clie 
hem ongeschilct tot ctrbeicl maalct, niet 
als ve1'loren voo1' het gezin lean wonlen 
bescho~twcl. (Dienstplichtwetten, geco
ordineerd op 30 april 1962, art. 10, 
§ 1, 1°, 12, § 1, 7°, en 17, § 2.) 

(VAN HAETSDAELE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 12 september 1967 door 
de Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het eerste en het tweede middel, 
afgeleicl, het ee1'ste, uit de schending van 
artikel 97 van de Gronclwet, 

cloonlat de bestreden beslissing de aan
vraag van eiser om vrijlating wegens 
kostwnmerschap op grond van artikel 12, 
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§ I, 7°, van de gecoordineerde dienst
plichtwetten verwerpt, 

zonde1· de conclusie van eiser te beant
woonlen die liet golden : I 0 dat de oor
spronkelijk aangestelde desk;undige de 
ongeschiktheid van zijn vader aanneemt 
en vooropstelt dat deze slechts geschikt 
zal worden indien hij een heelkundige 
bewerking ondergaat en vervolgens dat 
de deskundige aangesteld door de Hoge 
Militieraad in zijn verslag onvolledig is, 
omdat hij dit cruciaal probleem ontwijkt; 
2° dat de vader van eiser niet de ver
plichting heeft deze heelkundige bower
king te ondergaan, te meer claar zij we
gens bijkomende ziekteverschijnselen ge
vaarlijk en tegenaangewezen is ; 

het tweecle, uit de schending van de 
artikelen IO, § I, I2, § I, 7°, en I7, § 2, 
van de gecoordineerde dienstplichtwet
ten, 

cloonlat de bestredon beslissing aan
neemt dat de vader van eiser niet volledig 
verloren is voor het gezin, 

tenuijl vooropgesteld werd dat hij, zon
der heelkundige beworking, wel verloren 
is, daar hij zijn beroep niet kan uitoefenen 
hetgeen overigens word bewezen door de 
neergelegdo stukken die zelfs de totale 
overclraoht van het bedrijf laten blijken 
cle jm·e et cle fctcto en wat evetunin door 
de bestreden uitspraak wordt weerlegd, 
zodat de beslissing ten onrechte ~weigert 
aan te n01nen dat de vader van eiser 
gelijk te stollen is met een overledene, 
wegens totale ongeschiktheicl, en clus 
verloren is voor het gezin : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, na er op gewezen te hebben, ener
zijds, « dat om als kostwinner erkertd to 
worden, artikel IO, § l, I 0 , van de geco
ordineercle dienstplichtwetten, waarnaar 
artikel I2, § I, 7°, verwijst wat de ge
stelde vereisten betreft, uitdrnkkelijk als 
voorwaarde voor de dienstplichtige stelt 
dat zijn vader 60 jaar oud is of overleden, 
en dat het feit of deze vader al dan niet 
werkbekwaant is terzake volledig ontoe
reikend en onbelangrijk is », en, ander
zijds, « dat de door de hoge militieraad 
aangestelde deskundige nauwkem·ig de 
horn opgelegde taak volbracht heeft en 
tot het besluit lmmt dat de vader van 
appellant (eiser) niet als verloren voor 
het gezin kan beschouwd -worden in de 
zin van artikel I7, § 2, van de gecoordi
neerde dienstplichtwetten », eruit afleidt 
« dat nie.t voldaan is aan Mm der bij arti
kel 12, § I, 7°, van dezelfde wetten nit-

drukkelijk gestelde vereisten, daar de 
vader noch 60 jaar is, noch overleden of 
ermede gelijkgesteld, omdat hij niet ver
loren is voor het gezin » ; 

D::'t. de Hoge. Militieraacl aldus zijn 
beshssmg wettehJk; rechtvaardigt en de 
conclusie van eiser beantwoordt, vermits 
hij zodoende beslist dat, zelfs indien de 
vader van eiser werkongeschikt is en 
geen heelkundige bewerking -vvil onder
gaan, deze werk;cngeschiktheid alleen niet 
voldoende is om artikel I7, § 2, toepasse
lijk te maken ; 

Dat de middelen niet. kunn011 aange-
nomen worden ; . 

. Om die redenen, verwerpt de voorzie
nmg. 

II december I967. - 2e lmmer. -
Voo?·zitte?', H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslctggeve1·, 
H. vVauters. - Gelijkhticlencle concl~tsie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

28 KAJ\fER.- 11 december 1967. 

V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE GESCHRIFTEN. - MooE
LIJKHEID VAN SCHADE. - l\IIATERIEEL 

BESTANDDEEL VAN RET J\IISDRIJF, ON

DERSCHEIDEN VAN RET BEDRIEGLIJK 

OPZET OF VAN RET 0001\'IERK OJ\1 TE 
SCHAD EN. 

H et .. bestaan van een we1·lcelijke of moge
l~J lee schacle is oncle?'scheiden van het 
bedTieglijlc opzet of van het oogmeTlc om 
te schaden, en is een mate1·ieel bestand
cleel van het misd?'ij f van valsheid in 
gesclwiften (I). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN 

BEROEP TE GENT, T. VAN HECKE EN 
POI,FLIET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op II n'laart I967 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

(1) Cass., 20 november 1965, redenen 
(B•tll. en PAsiC., 1966, I, 421). Raadpl. cass., 
10 november 1947 (ib,id., 1047, I, 470); 20 juni 
1961 (ibid., 1961, I, 1153); 23 september en 
28 oktober 1963 (ibid., 1964, I, 75 en 213); 
8 december 1965 (ibi<l., 1966, I, 486). 
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Overwegende dat de veorzien:ing be
perk;t is tot de beslissing over de telast
legg:ingen A, B, 0 enD; 

Over het middel afgeleid uit de sehen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 193, 196, 197, 213 en 214 van het 
Strafwetboek, 

doonlat het bestreden arrest, na uit
drukkelijk te hebben vastgesteld dat 
de feiten niet aileen materieel bewezen 
waren maar bovendien gepleegd worden 
met het bedrieglijk opzet de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de beklaagde Fran
go:is Polfliet (thans tweede verweerder) 
in verband rnet het verkeersongeval van 
11 april 1965 te dekken, beide beklaagden 
niettemin heeft vrijgesproken, met de 
overweging dat doze valsheden niet van 
die aard waren dat zij schade konden 
berokkenen, 

tenvijl, ee1·ste onclenleel, krachtens arti
kel I93 van het Strafwetboek, inzake 
valsheid in geschriften en/of gebruik van 
valse geschriften het bedrieglijk opzet 
of het oogmerk mn te schaden ten amnion 
van het zedelijk bestanddeel van het 
misdrijf volstaat, 

tweecle onclenleel, het hof van beroep, 
om de mogelijkheid van schade door 
krenking van een openbaar of privaat 
belang te beoordelen, zich niet heeft ge
plaatst op het ogenblik dat de valsheden 
gepleegd worden of dat van de valse 
stuldwn gebruik werd gemaakt, maar op 
het ogenblik dat het uitspraak doet; dat 
inderdaad na te hebben vastgesteld dat 
ten doze 1nag aangenmnen worden dat 
bij toepassing van artikel 33 van de 
verzekeringsovereenkom.st, de burger
lijke aansprakelijkheid voor het rijwiel 
1net hulpmotor R.A.P. vanaf zijn inge
bruiknerning op II april I965 gedekt 
was, in plaats van het verzekerd voer
tuig « Flandria " dat hoewel niet over
gedragen, dan toch buiten gebruik was, 
en na dienvolgens de beklaagde Frangois 
Polfliet, als best1.rurder, en zijn moeder 
Martha Strobbe, als eigenares, van de 
t~lastlegging van inbreuk. op de bepa
lmgen van de wet van I juli 1956 te 
hebben ontslagen, het bestreden arrest 
besluit dat de gepleegde valsheden aldus 
niet van die aard waren dat ze de be
klaagden aan strafrechtelijke vervolgin
gen wegens doze « venneende " wanbe
drijven konden blootstellen : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestaan van een 
werkelijk of mogelijk nadeel onder
scheiden is van het bedrieglijk; opzet of 

het oogmerk om te schaden, en een ma
terieel bestanddeel uitmaakt van het 
rnisdrijf van valsheid in geschriften ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar. 
recht faalt ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder deswege gek,ritiseerd te zijn, dat 
de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
tweede verweerder voor het gebruik van 
bedoeld rijwiel met hulpmotor gedekt 
was vanaf zijn ingebruiknerning op 
11 april 1965, en derhalve op het ogen
blik dat de valsheden gepleegd worden ; 

Dat het de ontstentenis van een wer
kelijk of mogelijk nadeel afleidt uit doze 
vaststelling en niet uit de latere vrij
spraak betreffende de telastlegging van 
inbreuk op de wet van l juli 1956; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag 11:1ist ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvonnen worden .nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

11 decem.ber 1967. - 2° kamer. -
T' oo1·zitteT, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gel·ijlcltticlencle 
conclttsie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2° KA.MER.- 11 december 1967. 

I 0 VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VooRZIENING VAN 
DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING 
OP DE STRAFVORDERING. - 0VERLIJ
DEN VAN DE BEKLAAGDE. - \TOOR
ZIENING ZONDER VOORWERP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - VooRziENING VAN 
DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING 
OP DE VORDERING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ. - 0VERLIJDEN VAN 
DE BEKLAAGDE. - \TOORZIENING IN 
OASSATIE NIET ZONDER VOORWERP. 

3° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- BEROEPEN VONNIS VERNIETIGD. 
VERPLIOHTING VOOR DE REOHTER IN 
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HOGER BEROEP OVER DE ZAAR TEN 
GRONDE UITSPRAAK TE DOEN.- GREN
ZEN. 

4° BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - STRAFZAKEN. - PERSOON 
BENADEELD DOOR EEN l\HSDRIJF. -
PERSOON DIE ZICH NIET BURGERLIJKE 
PARTIJ HEEFT KUNNEN STELLEN VOOR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK DAAR 
DEZE ZONDER ONDERZOEK VAN DE 
ZAAK TEN GRONDE BESLIST HEEFT DE 
ZAAK NAAR HET OPENBAAR MINISTERIE 
TERUG TE VERWIJZEN. - BESLISSING 
VERNIETIGD OP HET HOGER BEROEP 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. -
BENADEELDE PERSOON DIE ONTVAN
KELIJK BLIJFT OM ZICH BURGERLIJKE 
PARTIJ TE STELLEN VOOR HET HOF VAN 
BEROEP. 

5° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. - STUITING VAN 
DE VERJARING. - 0NDERZOEKSDAAD. 
- BEGRIP. 

6° VERJARING. - STRAFZAKEN. -
STRAFVORDERING. AANSTELLING 
VAN EEN DESKUNDIGE DOOR DE PRO
CUREUR DES KoNINGS. - 0NDER
ZOEKSDAAD DIE DE VERJARING STUIT. 

I 0 en 2° H et oveTlijden van de beklaagde, 
in de loop van het cassatiegeding, maakt 
de voo?·ziening tegen de beslissing op de 
stTafvonleTing zonde?' vooTWe?'P ; de voor
ziening van de beklaagde behmtdt een 
doel in zove?' zij tegen de beslissing op 
de voTdeTing van de bu?·ge?·lijke paTtij 
ge?·icht is (1). (Wet van 17 april 1878, 
art. 20.) 

3° In stmfzalcen is de ?'echte?· in hoge1' 
bm·oep die het beToepen vonnis veTnietigt 
e?·toe gehouden ovm· de zaak ten g1·oncle 
'ltitspmak te doen van het ogenblik dat 
deze veTnietiging niet hie?·op geg?·ond is 
dat de eeTste ?'echte1' onbevoegd was of niet 
wettelijk van de zaak kennis had gena
men (2). (Wetb. van strafv., art. 215.) 

4o T1Vannee?' de doo?' een misd?·ijf bena
deelde pm·soon zich geen buTge?·lijke 
partij heeft knnnen stellen voo?' de coT-

(1) Cass., 4 september 1967, sttpm, biz. 4. 
(2) Cass., 30 januari 1967 (A?'?', cass., 1967, 

biz. 662). 
(3) Raadpl. cass., 12 april 1921 (Bull. en 

PAsrc., 1921, I, 319) en 20 juni 1932, redenen 
(ibid.; 1932, I, 193); Rep. pmt. du d?"oit belge, 

?'ectionele nchtbank, wam·bij de stmf
vonle1·ing aanhangig is, omdat deze zon
ae?' onde1·zoek van de gmnd van de zaalc 
beslist !weft de zaak nam· het openbaa1· 
ministm·ie tentg te veTwijzen, en het 
hof van bemep, nadat het deze beslis
sing op het hoge?' be?·oep van het open
baa?' ministe1'ie !weft ve?·nietigd, de zaak 
tot zich heeft get?·okken, is deze bena
deelde peTsoon nog ontvankelijk om zich 
in hoge1' be?·oep b'lwge1·lijke pm·t~j te 
stellen ( 3) . 

5° In een oncle?'zoeksdaad welke de ve?ja
ring van de st?'afvonle?·ing st'ltit, ellce 
daad 'ltitgaande van de dam·toe bevoegde 
ovm·heid en hebbende tot voonve?'P bewij
zen te ve?'zamelen of de zaak in staat te 
stellen om gevonnist te wo?'den (4). (Wet 
van 17 april 1878, gewijzigd bij de wet 
van 30 mei 1961, art. 22.) 

6° Is een onde?·zoeksclaad, in de zin van 
aTtikel 22 van cle wet van 17 ap1·il 1878, 
gewijzigd bij die van SO rnei 1961, welke 
de ve?ja?·ing van de st?'afvonle?·ing st'ltit, 
de daad waa?·bij de pmc'lt?'e'lt1' des Ko
nings een cleskm'ldige gelast zeke?'e vast
stellingen te doen en ve?'slag e1·ove1· op 
te maken (5). 

(CASAERT EN HUYSMANS, T. Mr DEVROE, 
ALS ~CURATOR VAN DE SAMENWER
KENDE VENNOOTSCHAP « WORLD PLAS

TICS "• EN DEVOS.) 

ARREST. 

HET HOF ; -· Gelet op de bestreden 
arresten, op 27 januari en I april 1967 
door het Hof van beroep te Brussel ge
wezen; 

I. W at betreft de voorziening van eiser 
Huysrnans : 

A. In zover zij gericht is tegen de be
slissing over de strafvordering gewezen : 

Overwegende dat, ten gevolge van 
het overlijden van eiser, de voorziening 
zonder voorwerp is geworden ; 

B. In zover zij gericht is tegen de be-

Complement, vo Appel en rnatie1·e ?'ep?'essive, 
nr 785. 

(4) Cass., 4 september 1967, supm, biz. 15. 
(5) Raadpl. cass., 22 juli 1959 (Bull. en 

PAsiC., 1959, I, 1135); 4 december 1961 (ibid., 
1962, I, 430) en 7 november 1966 (A?'?', cass., 
1967, biz. 319). 
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slissing over de burgerlijke vordering 
gewezen : 

Overwegende dat tot staving van de 
voorziening geen IT1iddel ingeroepen 
wordt; 

II. W at betreft de voorziening van 
eiser Casaert : 

A. In zover zij gericht is tegen do be
slissing over de strafvordering : 

Over het tweede rniddel, afgeleid uit 
de schending van artikel 215 van het 
vVetboek van strafvordering, 

cloonlat het eerste op 27 januari 1967 
gowezen arrest, na het vonnis van de 
·eersto rechter nietig verklaard te hebben, 
de zaak tot zich trekt, 

te?'1V~jl de eerste rechter, door de des
kcmdige te ondervragen en door vast 
te stollen dat het dossier van de zaak 
onvolledig was, ten minste gedeeltelijk 
van de grand van de zaak kennis had 
genomen : 

Overwegende dat de eerste rechter, na 
vastgesteld te hebbcn aan de hand van 
do hPstanddelen van het dossier en van 
de verklaringen van de deskcmdige Van 
don Broeck tor zitting afgelcgd, dat de 
zakon bij de Rechtbank te Brussel aan
hangig gemaakt en deze aanhangig ge
lTtaakt te Antwerpen eon onafscheidbaar 
geheel vorrnen, de zaak naar hot openbaar 
ministerie verwijst, ten einde ze over 
te maken aan het gerecht waarbij ze 
het eorst aanhangig werd gemaakt ; 

Overwegendo dat die beslissing van 
de eorste rechter geen beslissing ten 
gronde uitmaakt ; 

Overwegende dat in strafzakon, be
halve het geval, vreerrtd aan deze zaak, 
dat do vernietiging van het beroepen 
vonnis uitgesproken wordt, 't zij wegens 
onbovoegdheid van de eerste recbter, 
't zij om de reden dat de zaak niet regel
Inatig bij deze laatste aanhangig werd 
gemaakt, do rechter die in hager beroep 
over de zaak oordeelt, niet het venn.ogen, 
m.aar de vorplichting heeft ten grande 
to beslissen ; 

Dat hot middel naar recht faalt ; 
Over hot vijfde n'liddel, afgeleid uit 

do schending van de devolutieve kracht 
van het beroep, 

cloonlat hot tweede op 27 januari 1967 
gewezen arrest de stolling van de bm·gor
lijke partijen aanvaard heeft, 

(1) Deze claacl· is evemvel geen c1aac1 van 
onclerzoek in cle zin van cle artikelen 43 en 44 
van het Wetback van strafvorclering. Oass., 
7 februari 19GG (Hnll. en PAsrc., 1966, I, 739). 

te?·wijl die partijen hun vorderingen 
niet voor de eorste rechter haddon inge
steld : 

Overwegende dat het beroepen vonnis, 
in de omstandigheden venneld in hot 
antwoord op hot tweede middel, aileen 
heoft beslist de zaak naar het openbaar 
1ninisterio to venvijzen, ten oinde ze over 
te maken aan de rechter bij wie ze voor 
het eerst aanhangig werd gernaakt ; dat 
hot hof van beroep, bij het eerste arrest 
op 27 januari 1967 gewezen, gezegcl von
nis nietig vorklaart en de zaak tot zich 
trekt; dat, i)l. dergelijko stand van de 
zaak, het nog mogolijk was voor de bur
gerlijke partijen zich op een geldige wijze 
aan te stellen, zoals zij het in eerste aanleg 
haddon kunnen doen ; 

Dat hot m.iddel naar reoht faalt ; 
Over het eerste middsl, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 21, 22 
en 26 van de wet van 17 april1878, hou
dende de voorafgaande titel van hot 
W etboek van straf1Tordering, 

cloonlat het op 1 april 1967 gewezen 
arrest de aanstelling van de deskundige 
op 12 juni 1964 door de prom.u·em· des 
Konings als een daad van onderzoek 
of vervolging heschouwt, 

te?'wijl die daad dit karakter geenszins 
bezit en dus de verjaring van de straf
vordering niet kan stuiten : 

Overwegende dat de verjaring van de 
strafvorclering door daden van onderzoek 
of van vervolging gestuit wordt ; 

Overwegende dat als daad van ondor
zoek geldt elke daad uitgaande van de 
daar·toe bevoegde overheid en hebbende 
tot voorwerp bewijzen to verzamelen 
of de zaak in staat te stollen om gevonnist 
te worden; 

Overwegende dat de in het middel 
bedoelde daad, te weten de aanstelling 
van een deskundige door de procuretu' 
des Konings, een claad van onderzoek 
uitmaakt welke do verjaring van de straf
vordering stuit ( 1) ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Om die redenen, rechtdoende op de 
voor:;-;iening van eiser Huysn'lans, zegt 
voor reoht dat het bestreden arrest zonder 
uitwerking blijft ·wat de beslissing over 
de strafvordering tegen deze eiser be
trcft ; beveelt dat melding van dit arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
bestreden heslissing ; verwerpt de voor
ziening in zover zij gericht is tegen de 
beslissing over de bm·gerlijke vordering ; 
laat de kosten ten laste van de Staat; 
reohtdoende op do voorziening van eiser 
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Casaert, verwerpt de voorziening ; ver
oordeelt deze eiser in de kosten. 

ll december 1967. - 2e lmmer. -
VooTzitte1·, 1L Rutsaert, raadsheer waar
nmnend vom·zitter. VeTslaggeve1·, 
H. Gerniers. - Geltjkh<idende conch<sie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2° KA,MER.- 11 december 1967. 

1°BEWIJB.- SoHRIFTELIJK BEWIJS.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -
STRAFZAKEN. DESKUNDIGENVER
SLAG.- BEOORDELINGSMAOHT VAN DE 
FEITENREOHTER. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - STRAFVOR
DERING. - BEKLAAGDE DIE ZIOH TEN 
GRONDE HEEFT VERDEDIGD ZONDER 
AAN TE VOEREN DAT WEGENS TE LATE 
NEERLEGGING VAN EEN DESKUNDIGEN
VERSLAG ZIJN RECHT VAN VERDEDIGING 
IS GESOHONDEN. - SOHENDING AAN
GEVOERD VOOR HET HoF VAN OASSATIE. 
- 0NONTVANKELIJKHEID. 

1° De jeitem·echte1· beoo1·deelt soeveTe-in het 
gezag van een deslcttndigenve1'slag en de 
waanle van de vaststellingen en gevolg
t1·elclcingen van de cleslcunclige, mits hij 
cle bewijslcmcht van clit vm·slag niet 
schendt, dit wil zeggen mits hij aan de 
cleslctmdige geen mening toesclwijjt die 
hij niet geuit heeft noah vctststellingen 
die hij niet geclaan h eeft ( 1). 

2° De belclaagde is niet ontvanlcelijlc om 
voo1· het Hof van cassatie te beweTen dat 
zijn 1·echt van venlecliging is geschon
clen wegens te late needegging van een 
deslcundigenve1'slag, als hij zich ten 
gTonde !weft venlecligcl zoncler cleTgelijlce 
schencling aan te vom·en (2). 

(PONNET, T. STEENO.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 8 maart 1965 (Bttll. en PAsrc., 
1965, I, 696); raadpl. cass., 6 maart 1967 
(AT?', cass., 1967, blz. 840). 

(2) Raaclpl. cass., 17 november 1965 (Bttll. 
en PASIC., 1966, I, 363), 

arrest, op 5 april 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

III. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij eiser wegens 
de telastlegging I wordt veroordeeld : 

Over het eerste rniddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk vVetboek, 

cloonlat het bestreden arrest zonder 
meer de conclusies van de deskundige 
Deleon verwerpt, nadat deze regelmatig 
door de eerste rechter was aangesteld, 
om.dat deze conclusies bijna drie jaar 
na de feiten de veraie door de betrokken 
parhjen gegeven na het ongeval niet 
kru1nen ontzenuwen, 

tenvijl, eeTste onclenleel, de deskundige 
werd te werk gesteld door het openbaar 
1ninisterie, dat vervolgde, en slechts na 
twee jaar een tweede deskundige werd 
aangesteld, waardoor de rechten van eiser 
in het gedrang zijn gekomen, en het ar
rest deze eonclusies bezwaarlijk als laat
tijdig kan verwerpen om tot de fout van 
eiser te besluiten en hen1 te veroordelen, 

tweecle onclen]eel, geen juist antwoord 
inhoudt op de regelmatig ingediende 
eonclusies van deskundige Deleon, waar 
in het arrest gezegd wordt dat de des
kundige uitsluitend op de laatste ver
klaringen van de partijen heef't gesteund, 
wat in strijd is m.et zijn conclusies op 
blz. 9 van zijn verslag, vvaar gezegd 
wordt dat hij zijn conclusies grondt op 
eigen vaststellingen ter plaatse, zodat 
het arrest de bewijskracht van bedoeld 
verslag heeft miskend : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat de versie door de betrok;ken bestuur
ders gegeven tijdens de expertise op 
2 september 1966, bijna drie jaar na de 
feiten, de eerste verklaringen, gegeven 
onmiddellijk na het ongeval, niet kan 
ontzenuwen; dat de desk;undige uitslui
tend op deze laatste verklaringen heeft 
gesteund en zijn conclusie dan ook ten 
deze niet dienend is; 

Dat het arrest, door aho de laatste 
verklaringen tegenover de eerste ver
klaringen van de partijen to stellen, be
doeld heeft dat de deslnmdige gesteund 
heeft op de laatste verldaringen ter uit
sluiting van de eerste, maar niet, zoals 
door het middel verkeerd -;vordt aange
voerd, ter uitsluiting van vaststellingen 
ter plaatse ; 

Overwegende, voor het overige, dat de 
rechter het gezag van een deskundigen
verslag en de waarde van de vaststellin-
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gen en gevolgtrekkingen van de deskun
dige soeverein beoordeelt, mits hij de 
bewijskracht van bedoeld verslag niet 
miskent; 

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

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de rechten van de ver
dediging, 

cloorclat de deskundige slechts laattijdig 
zijn conclusies heeft kmnlen neerleggen : 

Overwegende dat het middel aan het 
hof van beroep niet werd voorgelegd ; 

Dat het derhalve nieuw en niet ont
vankelijk is ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenl;;omstig do wet 
IS; 

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

II december 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
n~mend voorzitter. Vm·slaggever, 
Rrdder de Schaetzen. - Gelijkl1ticlencle 
conclusie, H. Colarcl, advocaat-generaal. 

26 KAMER. - 11 december 1967. 

1 D CASSATIE1VIIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - BE
KLAAGDE VEROORDEELD Ol\iDAT HIJ 
EEN ONROEREND GOED HEEFT GE
BOUWD ZONDER INAOHTNEJ\HNG VAN 
DE BIJ DE BOUWVERGUNNING OPGE
LEGDE VOORWAARDEN'. MIDDEL 
WAARBIJ WORDT AANGEVOERD DAT HET 
GEBOUW NIET VOLTOOID IS. - VOL
TOOIING VAN DE BOUW VASTGESTELD 
DOOR HET ARREST. - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

2D STEDEBOUW. - UITVOEREN OF 
IN STAND HOUDEN VAN WERKEN MET 
OVERTREDING VAN DE VOORSOHRIFTEN 
VAN DE WET VAN 29 MAART 1962. -
HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE 
STAAT. - HERSTEL DAT DIENT TE 
WORDEN BEVOLEN " INDIEN DAARTOE 
C+ROND BESTAAT ll, - BETEKENIS VAN 
DEZE TERMEN. 

3D CASSATIE. - Ol\iVANG. - STRAF
ZAKEN.- BESLISSING WAARBIJ WETTE
LIJK HET HERSTEL VAN DE PLAATS IN 
DE VORIC+E STAAT WORDT BEVOLEN.
BESLISSING \VAARBIJ NIET WORDT BE
PAALD DAT DIT HERSTEL lVIOET BE
PERKT ZIJN TOT WAT NODIG IS OM DE 
C+EVOLGEN VAN DE OVERTREDING TE 
DOEN VERDWIJNEN. - VERNIETIC+ING 
EN VERWIJZING BEPERKT TOT DEZE 
BESOHIKKING. 

1 D il1 ist jeitelijlce gronclslag het micld6l 
wactJ·bij wonlt aangevoenl clat cle veJ'OOJ'
cleling van eiser, op g1·oncl clat hij een 
oJwoeJ·encl goecl !weft gebmHvcl zoncle1· cle 
b~j cle bouwve1·g1tnning OJJgelegcle vooJ'
wawrclen in acht te nemen, niet wettelijk 
ge1·echtvaanligcl is omclat het gebouw 
niet voltooicl is, wannee1· het a1·1·est vast
stelt clat cle bmtw voltooicl was ( 1). 

2D De bepaling van ctrtikel 65 van cle wet 
van 29 mactTt 1962 houclencle o1·ganiscttie 
van cle ruimtelijke onlening en van cle 
steclebouw, volgens welke, in geval vcm 
1titvoe1·ing of instanclhoucling van be
paalcle wm·lcen met overt1·ecling van cle 
voorsclwijten van cleze wet, cle recht
bank benevens cle straf, inclien claa1·toe 
gToncl bestaat, beveelt cle plaats in cle 
vorige staat te heTstellen, moet zo worden 
verstaan clat cle J'echter ertoe gehouclen is 
het he1·stel te bevelen in cle mate waa1·in 
clit nooclzakelij k is om cle gevolgen vcm 
cle oveJ'tJ·ecling te cloen venlwijnen (2). 

3D H' anneeJ' een beslissing zoncle1· beper
king beveelt cle plaats in cle vo1·ige staat 
te he1·stellen, wcmnee1· clit he1·stel wettelijk 
moet beperlct zijn tot wat noclig is om cle 
gevolgen van cle oveJ'tJ·ecling te cloen ve1'
clwijnen, zijn cle ve1·nietiging en cle veJ'
wijzing bepe1'lct tot cleze beslissing ( 3). 

(JANSSENS.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 april1967 door het Hofvan 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk W etboek, 64 van de 

(1) Raaclpl. cass., 18 september 1967, snpm, 
biz. 84. 

(2) en (3) Oass., 17 oktober 1966 (A1'1', cass., 
1967, biz. 225). 
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wet van 29 1naart 1962, houdende orga
nisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw, en 97 van do Grand
wet, 

cloo1'Clat het bestreden arrest, bij wege 
van bevestiging van het vonnis a q~to, 
eiser aan de hem tenlaste gelegde inbreuk 
heeft schuldig verklaard en hem dienvol
gens heeft veroordeeld tot de hem opge
legde straffen, op grand van de over
wegingen dat de telastlegging bewezen is 
gebleven; dat de beklaagde immers aan
vankelijk vroeg om met plat dak te mo
gen bouwen ; dat zulks hem geweigerd 
werd; dat hij vervolgens een gewijzigd 
antwerp indiende, hetwelk een zadeldak 
voorzag, en hierop do vereiste bocnvver
gtmning bekwam ; dat hij dan tach met 
een plat dak bouwde; dat dit gedeelte 
van de bouw sinds meer dan twee jaar 
voltooid is, zodat het misdriJf voltrokken 
is, al zouden andere gedeelten van de 
werken niet voltooid zijn en de bouw
vergunning geen termijn voor de vol
tooiing van de werken voorzien, 

tenvijl, ee1'ste onclenleel, uit de stukken 
van het vooronderzoek blijkt dat, indien 
een ander gedeelte van het gebouw defi
nitief is afgevverkt overeenkmnstig de be
kmnen toelating, het gedeelte ervan, 
waarop eisers veroordeling steunt, niet 
werd voltooicl, zoclat het arrest, door het 
tegenovergestelde te verklaren, de bewijs
kracht van de stukken van bet voor
onderzook heeft rniskend (schcnding in 
bet bijzonder van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweecle oncle1'Cleel, artikel 64 van de 
wet van 29 nmart 1962 houdende 
organisatie van de ruiirttelijke ordening 
en .van de stedebouw strafbaar stolt de 
eigenaars van onroerende goederen, de 
opdrachtgevers .. . die de werken opge
noemd in artikel 44 eerste en tweede lid ... 
uitvoeren of in stand houden, mot over
trading van de voorschriften van de 
bijzondere plam,en van aanleg, de bepa
lingen van de titels II en III of die van 
de verordeningen vastgesteld ter uitvoe
ring van hoofdstuk I van titel IV van 
doze wet, zodat do strafbepalingen van 
gezogde wet slechts toepasselijk zijn op 
personen die een bouw uitvoeren of in 
stand houclen welke niet beantwoordt 
aan de verleendo vqrgunning, en dus 
niet kunnen toegepast worden bp dege
nen die, zoals eiser, de werken voorzien 
door de bouwtoelating eenvoudig niet 
bebben voltooid, waaruit de miskenning 
der in het middel aangebaalde wettelijke 
bepalingen volgt (schending in het bij-

zonder van artikel 64 van de wet van 
29 maart 1962) ; 

cle1·cle oncle1'Cleel, eisers veroordeling tot 
een straf niet wettelijk gerechtvaardigd 
is (schending in het bijzonder van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in gebreke blijft 
de stukken van het vooronderzoek aan 
to duiden waarvan de bewijskracht mis
kend zou zijn ; dat dit onderdeel niet 
ontvankelijk is ; 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser, in strijd met de bouwvergun
ning, met een plat dak bouwde en " dat 
dit gedeelte van de bouw sinds 11:1eer dan 
twee jaar voltooid is, zodat het ntisdrijf 
voltrokken is, al zouden andere gedeelten 
van de werken niet voltooid zijn en hoe
wei de bouwvergtmning geen termijn voor 
de voltooiing van de werken voorziet " ; 
dat de onderdelen, welke van de onder
stelling uitgaan dat de werken voorzien 
door de bouwtoelating niet voltooid zijn, 
feitelijke gTondslag missen ; 

Over het middel arnbtshalve afgeleid 
nit de schending van artikel 65 van de 
wet van 29 nmart 1962 houdende orga
nisatie van de ruin1.telijke ordening en 
van de stedebouw : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na vastgesteld te hebben dat eiser, hoewel 
hij een bouwvergtmning om een gebouw 
met zadeldak te bouwen bekwam, noch
tans 1net een plat dak bouwde, hem tot 
een geldboete veroordeelt, en bij beves
tiging van het beroepen vonnis beveelt 
de plaats in de vorige staat te herstellen; 

Overwegende dat de herstelling, welke 
krachtens artikel 65 van de wet van 
29 maart 1962 door de rechter, indien 
daartoe grand bestaat, bevolen moot 
worden, die is welke noodzakelijk is om 
de gevolgen van de inbreuk te doen ver
dwijnen; 

Overwegende dat het arrest, derhalve, 
door zonder beperking de herstelling van 
de plaats in de vorige staat te bevelen, 
terwijl de inbreuk enkel op het bouwen 
van het dak betrekking had, voormeld 
artikel 65 geschonden heeft ; 

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

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest :in zover het de herstelling 
van de plaats in de vorige staat beveelt 
en in zover het over de kosten uitspraak 
doet ; verwerpt de voorziening voor het 
overige ; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal gemaakt worden op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde boslissing ; 
veroordeelt eiser in de helft van de kos
ten ; laat het overige der kosten ten hste 
van de Staat; verwijst de aldus baperkte 
zaak naar het Hof van beroop te Gent. 

ll december 1967. - 2 8 kmner. -
Voorzitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Wauters. - Geliikluiclencle conclttsie, 
H. Colard, advocaat-gencraal. - Ple1:tm·, 
H. Fr. Jacobs (van de balic bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

28 KAMER. - 11 december 1967. 

1° MISDRIJF. - REOHTSPERSOON. -,-
HANDELSVENNOOTSOHAP, DADERES VAN 
EEN lVIISDRIJF. - STRAFREOHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN NATUUR.LIJKE 
PERSONEN DOOR WIER TOEDOEN DE 
VENNOOTSOHAP HEEFT GEHANDELD. 

2° REDENEN. VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELING vVECfENS INBREUK OP 
RET KONINKLIJK BESLUIT Nl' 89 VAN 
30 NOVEJVIBER 1939. - VERJVIELDING 
IN RET ARREST VAN DE ARTIKELEN 1 
EN 5 VAN DIT KONINKLIJK BESLUIT. 
·-- GEEN VERJ\'IELDING VAN DE BEPA
LINGEN VAN EEN REGLElVIENT GENO
l\'[EN BIJ TOEPASSING VAN DIT KONINK
LIJK BESLUIT.- DESLISSING IN REOHTE 
GEM:OTIVEERD. 

1° lV annee1· een hanclelsvennootschap een 
miscl1'iJ! heejt gezJleegcl, 1·u.st lwar stmf-
1'echtelijlce aansp1'Cilcel1jlcheicl op de 01'ga
nen of cle ctangestelclen, natuw·lijlce pe1'
sonen cloo1· wier toecloen zij gehanclelcl 
heejt (1). 

(1) Cass., 2 december 1963, twee arresten 
(B-ttll. en PA.siC., 1954, I, 346 en 355); 20 sep
tember 1965 (ibicl., 1956, I, 94); 5 maart en 
10 april 1067 (A.r1·. cass., 1057, blz. 839 en 
054). 

2° Is in 1'echte gemotiveenl het a1•rest, clat 
een ve1•oorcleling uitspreelct wegens een 
inbr·eulc op het lconinlclijlc besluit n 1' 89 
van 30 novcmbe1· 1939 hmtclencle aan
vulling en coorclinatie van cle 1'egle
mentering van cle handel in zaacl, aller
hande pootgoecl, meststo tfen en veevoecle1·, 
waarbij als toegepaste wetsbepalingen 
wonlen ve1'1nelcl de artilcelen 1 en 5 van 
clit besluit en cl·it ojschoon niet worden 
opgegeven cle bezJal·ingen van een regle
ment, getrotfen bij toepassing van ctrti
lcel 1 van clit beslttit ( 2). 

(LAGA.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Galet op het b3strcc1en 
arrest, op 15 april 1967 door het Hof 
van beroep tc Gent gewczen ; 

Over het cerste rniddel, a~geleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 66, 67 van het Strafwct
bock, 1, 5, § 1, 7 van het koninklijk besluit 
van 30 november 1939, houclenclo aan
vulling en coordinatie van de reglelTlen
tering van de handel in zaad, allerhandc 
pootgoed, 1neststoffen en vecvoeder, be
krachtigcl door artikol 1 van de wet van 
16 juni 1947, 

cloo1'Clctt het bostreclen arrest - homvel 
eiser in zijn conclusie voor het hof van 
beroep had laten gelclen dat een over
trecling van voornoomcle bepalingen van 
het koninklijk besluit van 30 novem
ber 1939 veronderstelt dat de vcrdachte 
enige pcrsoonlijke daad heeft gesteld 
die een strafreohtelijke aansprakclijkheid 
rnedcbrengt, dat ten deze een vergissing 
was gebenrd buiten zijn wctcn, en dat 
hij als beheerdcr van het beclrijf, hoe
we! gelast rr:tet de dagelijkse lcicling, niet 
allos kon weten wat er gebeurde en 
zulks zcker niet wanneer door een onder
gcsohikte enige font begaan wordt of 
wanncor door een toeval ecn vergissing 
gebeurt - eiser hcef't veroorcleeld op 
grand van voormelde bepalingon van het 
koninklijk besluit van 30 noven1.ber 1939, 
zulks om de reden clat bij een klant van 
de firma N.V. Laga-Houtekier voecler 
voor :tnestkuikens werd gcvondcn, voort-

(2) Raac1pl. cass., 7 mei 1962 (Bttll. en 
PASIC., 1962, I, 992); 11 januari 1965 (ibid., 
1065, I, 451); 29 november 1965 (ibid., 1966, 
I, 410); 10 januari 1066 (ibid., 1966, I, 605) 
en 22 mei 1957 (A:rr. cass., 1967, blz. 1143). 
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kmuend van gezegde firma, en waarvan 
de ontleding had uitgewezen dat het niet 
beantwoordde aan de normen voorge
schreven door een op grand van artikel 1 
van voormeld koninklijk besluit genomen 
reglement, en om reden dat eiser, afge
vaardigde beheerder van voormelde fir
ma, toegegeven had dat hij de straf
rechtelijke verantwoordelijke persoon er
van was, en dat inderdaad eiser, als 
orgaan van gezegde firma, strafrechtelijk 
verantwoordelijk was voor de begane 
vergissing, 

tm"tvijl, overeenkomstig de artikelen 66 
en 67 van het Strafwetboek, welke ten 
deze toepasselijk zijn op grand van arti
kel 7 voormeld van het koni:nklijk beslnit 
van 30 nove1T1ber 1939, eiser voor de 
begane vergissing dan slechts strafrech
telijk verantwoordelijk was, indien hij 
de vergissing zelf had begaan of tot het 
begaan van die vergissing had mede
gewerkt op de wijzen bepaald in gezegde 
artikelen van hot Strafwetboek ; noch 
nit de bekentenis van eiser, dat hij als 
afgevaardigde beheerder van gezegde 
firma er de strafrechtelijke verantwoor
delijke persoon van was, noch nit de 
beslissing van het bestreden arrest val
gens welke eiser, als orgaan van gezegde 
firma, voor de begane vergissing straf
reohtelijk verantwoordelijk was, kan wor
den afgeleid dat eiser de gelaakte ver
gissi:ng zelf heeft begaan of eraan heeft 
lTledegewerkt op een der wijzen bepaald 
bij de artikelen 66 en 67 van het Straf
wetboek; dienvolgens het bestreden ar
rest de oonolusie van eiser niet op af
doende wijze heeft beantwoord en niet 
naar behoren ge1uotiveerd is overeen
komstig het voorschrift van artikel 97 
van de Grondwet : 

Overwegende dat wanneer een rechts
persoon een inbreuk pleegt op een wet 
of een reglem.ent, de strafrechtelijke ver
antwoordelijkheid die dergelijk misdrijf 
medebrengt op de natm.u'lijke personen 
rust door wier toedoen hij heeft gehan
deld; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
zonder deswege gekritiseerd te worden, 
dat eiser, als afgevaardigde beheerder, 
orgaan was van de betrokken naamloze 
vennootschap ; 

Dat het hieruit wettelijk heeft kunnen 
af!eiden dat hij voor hot door de vennoot
schap gepleegde misdrijf strafrechtelijk 
verantwoordelijk was ; 

Dat daaruit volgt dat eiser als dader 
samen n1.et de vennootschap de ten laste 

gelegde feiten heeft gepleegd en als dus
danig werd veroordeeld ; 

Dat het arrest de in het middel be
doelde conclusie passend heeft beant
woord; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmuen; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel97 van de Grand-
wet, · 

cloonlat het bestreden arrest eiser heeft 
veroordeeld om gefabriceerd of toeb3reid 
te hebben voor de verkoop een produkt 
of een waar bepaald bij het koninklijk 
besluit van 30 november 1939, houdende 
aanvulling en samenschakeli:ng van de 
reglementering van de handel in zaad, 
allerhande pootgoed, meststoffen en vee
voeder, bekrachtigd door de wet van 
16 juni 1947, produkt of waar waarvan 
de verkoop verboclen was ingevolge een 
bij toepassing van artikel l van gezegcl 
koninklijk besluit genomen reglement, 
namelijk om gefabriceerd of verkocht te 
hebben een samengesteld voeder voor 
mestkuikens met twee coccicliostatica 
die in veel hogere dosissen in dat voeder 
voorkwamen clan de 1uaxima waarvoor 
een machtiging worclt toegestaan, en 
waarvan de ontleding, niettegenstaande 
de reglementering het gebruik toelaat 
van een enkel coccicliostaticum, wees 
op de aanwezigheicl van 0,0167 t. h. 
zoalene tegenover een 1uachtiging van 
0,0125 t. h. en van 0,0158 t. h. fm'oxone, 
waarvoor geen machtigi:ng gegeven ·wercl 
en dat alleen mits machtiging als enig 
coccidiostaticum aan de closis van 
0,0055 t. h. mag gebruikt worden in 
samengesteld voeder voor pluimvee tot 
de leeftijcl van ten hoogste 8 woken, 

terw~jl het bestreden arrest of het von
nis waartegen hoger beroep, waarnaar 
het bestreden arrest verwijst, de arti
kelen van hot op grond van artikel 1 
van hot koninklijk besluit van 30 no
vember 1939 genomen reglement, noch 
zelfs clit reglement vermelden, de i:n het 
bestreden arrest vermelcle artikelen van 
het koninklijk besluit va11. 30 november 
1939 niet volstaan als bepaling van de 
bestanddelen van de ten laste van eiser 
gelegde inbreuk, claar cleze artikelen hier
toe aangevulcl moeten worden door de 
bepalingen van het op grand van arti
kel 1 van gezegd koninklijk besluit go
nomen reglement, zodat het bestreden 
arrest onvolcloencle gemotiveercl is : 

Overwegende dat onder de door hot 
vonnis aangeduide wetsbepalingen, waar
naar het arrest verwijst, artikel 5, § 1, 
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van het koninklijk besluit van 30 no
vember 1939 voorkomt waarbij de be
standdelen van het misdrijf worden om
schreven, waaraan eiser schuldig ver
klaard werd, dit is, een bij gezegd besluit 
bedoeld produkt of waargefabriceerd of 
toebereid te hebben waarvan de verkoop 
verboden is ingevolge een bij toepassing 
van artikel l van hetzelfde besluit ge
nmnon reglement; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
om zijn beslissing in rechte met redenen 
te omkleden, daarenboven het bij toe
passing van artikel l van het koninklijk 
besluit van 30 november 1939 genomen 
reglem.ent niet hoefde aan te duiden; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvonnen werden nageleefd en 
<;Iat de beslissing overeenkomstig de wet 
lS' 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser i:n de kosten. 

II december 1967. - 2 8 kamer. -
Vom·zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', 
Ridder de Schaotzen. - Gelijlchticlencle 
conclttsie, H. Colard, advocaat-goneraal. 
- Pleite1·, H. Bayart. 

28 KAMER.- 11 december 1967. 

1° WEGVERKEER.- IVEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 10 DE0El\1BER 1958, 
ARTIKEL 17. - MANEUVER. - BE
GRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE VORDERING. - BESLIS
SING WAARBIJ DE BURGERLIJKE PARTIJ 
ALLEEN AANSPRAKELIJK. WORDT VER
KLAARD VOOR DE SOHADELIJKE GEVOL
GEN VAN RET ONGEVAL.- CoNCLUSIE 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DIE STELT 
DAT DE SCHADE OOK VEROORZAAKT IS 
DOOR lVIISDRIJVEN, C+EPLEEGD DOOR DE 
VRIJGESPROKEN BEKLAAC+DE. - GEEN 
PASSEND ANTWOORD. - NIET GEJ\~OTI
VEERDE BESLISSING. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURC+ERLIJKE VORDERIN-

(1) Oass., 29 mei 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
blz. 1182). Raadpl. cass., 13 februari 1967 
(ATJ', cass., 1967, blz. 738). 

(2) Oass., 18 september 1967, supm, blz. 85. 
(3) In het onclerhavig geval hadden de be-

GEN.- REGELmATIGE VOORZIENINGEN 
VAN DE BEKLAAC+DE EN VAN DE VER
ZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE, DIE 
C+EDEELTELIJK IN D~ENS RECHTEN IS 
C+ETREDEN, TEC+EN DE EINDBESLISSIN
GEN OP HUN BURGERLIJKE VORDERIN
GEN, GERICHT TEGEN EEN MEDEBE
KLAAGDE. - BESLISSINC+EN DOOR DE
ZELFDE NIETIGHEID AANGETAST.-0N
WETTELIJKHEID.- VERNIETIC+INC+ VAN 
DE BESLISSINC+ OP DE BURC+ERLIJKE 
RECHTSVORDERINC+ VAN DE BEKLAAGDE. 
- UITWERKINC+ OP DE BESLISSINC+ 
OVER DE DOOR DE VERZEKERAAR INGE· 
STELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. 

1° U it cle vaststelling clat een bestuunlm· 
een vhtchthe~tvel vom· voetgangers links 
is voorbijgereclen en ve1·volgens me1·kelijlc 
van Tichting heeft moeten venmde1·en 
om zijn weg voo1·t te zetten, lean cle 7'echte7' 
wettelij'lc afleiden dat deze weggebntilceT 
een manettveT heejt ttitgevoenl in de zin 
van aTtilcel 17 van het wegve7·kee7'S7'egle
ment (1). 

2° Is niet Tegelmatig rnet 1·edenen ornlcleecl 
cle beslissing die de btwge1·lijke pa1·tij 
alleen aanspntlcelijlc veTklctaTt voor de 
schadelijlce gevolgen van een ongeval, 
zonde1· een passencl antwoord te ve?'
stTeklcen op cle conclusie wam·bij zij 
stelde clctt de schacle oolc ve1'007'Zaalct wenl 
door misdrijven gepleegd ctoo1· de be
lclaagcle (2). (Grondwet, art. 97.) 

3° De veTnietiging op de voo1·z·iening van 
de belclaagcle van de einclbeslissing op 
de cloo1· hem tegen een meclebelclaagcle 
ingestelde btwge1·l~jlce 1'echtsvonle7·ing 
leidt tot de veTnietiging van cle eincl
beslissing op de btwgerlijlce Techtsvonle-
1'ing van de ve1·zekenta1' van de be
lclaagcle, die 7'egelmatig een voorzie
ning heeft ingestelcl en die gecleeltelijlc 
in de 1·echten van cle eiser is getreclen, 
wannee1· deze beslissing cloo7' dezelfde 
onwettelijkheicl is ctangetast, zeljs wan
nee7' de veTzelceraar geen miclclel aan
voe?·t (3). 

(BEKAERT EN NAAJVILOZE VENNOOTSCHAP 
"DE BELGISOHE BIJSTAND l>, T. VANSEY-
1\'[0RTIER EN NAAmLOZE VENNOOTSCHAP 
((DE LUYCKERl>.) 

klaagde en zijn verzekeraar de mede beklaagde 
bij eenzelfde exploot rech tstreeks gedagvaard 
en hadden gezamenlijk geconcludeerd. Raadpl. 
cass., 25 mei 1959 (B1,ll. en PAsiO., 1959, 
I, 968) en 12 september 1966 (A1'1', eass., 1967, 
blz. 47), 
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ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 april 1967 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Gent; 

Overwegende dat de voorzieningen 
beperkt zijn tot de bmgerlijke schikkin
gen van het bestreden vmmis ; 

I. Wat de voorziening van Bekaert 
betreft : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 17 (kon:i:nklijk 
besluit van 30 april 1963, artik,el 5), 25, 
inzonderheid 2, a, b en cl (koni:nklijk 
besluit van 30 april 1965, artikel 14), 
van het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, 1382, 1383, 1384, 
inzonderheid lid 3, van het Bmgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

cloonlat, nu eiser in zijn conclusie had 
doen gelden dat de verantwoordelijk
heid voor het litigieuze ongeval alleen 
op verweerder Vanseymortier rustte om
dat, " gelet op de plaatselijk;e configu
ratie, Bekaert, komende van de Steendmn 
en rijdende naar de Borluutstraat, geens
zins rechts afsloeg ; dat de Borluutstraat 
irmners het verlengde is van de door beide 
partijen gevolgde weg en geensz:i:ns een 
van rechts komende weg ; ... dat Bekaert 
derhalve geen :i:nbreuk beging op de arti
kelen 25-2-a en 25-2-c, vermits hij niet 
rechts afsloeg; (dat), wanneer 
Bekaert de vluchtheuvel links voorbij
reed, hij geen maneuver uitvoerde in de 
zin van artikel 17; dat die rijwijze im
mers door de in omgekeerde zin gerichte 
pijlen (artikel 12-2-a) wordt toegelaten; 
.. . dat de uitsluitende oorzaak der aan
rijding bij Vanseymortier rust die, na 
achter het tramvoertuig te hebben stil
.gestaan, terug aanzette en, van de ui
terste rechterzijde der baan komende, 
naar de links gelegen Vlasmarkt afsloeg 
zonder a an de wagen van ... Bekaert die 
nonnaal zijn weg vervolgde en reeds aan 
het inhalen was, doorgang te verlenen ,, 
het bestreden vonnis zegt dat de aan 
verweerder Vanseyrn.ortier ten laste ge
legde inbreuken niet bewezen zijn en 
de rechtbank onbevoegd verklaart om 
van eisers bmgerlijke vorderi:ng kennis 
te nemen, op de gronden « dat, wmmeer 
Bekaert de vluchtheuvel voorbijreed, hij 
vanzelfsprekend geen maneuver uit
voerde in de zin van artikel 17 van de 
Wegcode, (dat) echter ... wanneer hij, 
na deze vluchtheuvel voorbijgereden te 
hebben, naar rechts reed om de Borluut
straat op te rijden, hij zijn richting op 
merkelijke wijze heeft moeten wijzigen, 

zodat het vaststaat dat hij op dit ogen
blik een van de door artikel 17 bedoelde 
maneuvers uitgevoerd heeft ; .. . dat hij 
in die omstandigheden de andere wegge
bruikers en meer bepaald V anseymortier 
moest laten voorgaan ,, 

tenvijl geen maneuver uitvoert de be
stuurder die, zoals eiser, na regelmatig 
links van een vluchtheuvel te zijn gepas
seerd, zich blijft voortbewegen om d0 
weg in te rijden welke het verlengde is 
van de weg die hij zoeven heeft verlaten 
(schend:i:ng van artikel 17 van de Weg
code) ; voorts het bestreden vonnis in 
de hager aangehaalde gronden niet naar 
belwren antwoordt op eisers conclusie, 
onder 1neer in zover daarin aan ver
weerder V anseymortier werd verweten 
de uiterste rechterzijde van de ba.an 
in de richting van de links gelegen Vlas
markt te hebben verlaten (schending 
van artikel 97 van de Grondwet en, voor 
zoveel als nodig, 25, inzonderheid 2, a, 
b en cl, van de W egcode) ; waaruit volgt 
dat de afwijzing van de bm>gerlijke vor
der:i:ng van eiser niet naar de eis van de 
wet gerechtvaardigd is (schending van de 
artikelen 1382, 1383, 1384, inzonderheid 
derde lid, van het Bmgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusic 
tot staving van zijn op de inbreuk op 
de artikelen 17 en 25-2 van het weg
verkeersbesluit gegronde eis, verweerder 
Vanseymortier verweet de uiterste rech
terzijde van de baan in de richting van 
de links gelegen Vlasmarkt te hebben 
verlaten, zonder aan eiser, die nonnaal 
zijn weg vervolgde en reeds aan het inha
len was, doorgang te verlenen ; 

Overwegende dat het vonnis zich ertoe 
beperkt vast te stellen dat eiser, na een 
vluchtheuvel voorbijgereden te hebben 
bij het naar rechts rijden om de Borluut
straat in te rijden, zijn rijrichting op 
merkelijke wijze heeft moeten wijzigen ; 

Overwegende dat het vonnis weliswaar 
uit deze vaststelling wettelijk heeft kml
nen afleiden dat eiser een m.aneuver uit
gevoerd heeft in de zin van artikel 17 
van het wegverkeersbesluit ; 

Overwegende echter dat deze redenen 
niet uitsluiten dat Vanseyn:wrtier een 
inbreuk gepleegd heeft op de artikelen 17 
en 25-2 van het wegverkeersbesluit, en 
bijgevolg de conclusie niet passend beant
woorden; 

Dat het middel gegrond is ; 
II. vVat de voorzie11ing van de naam

loze vennootschap « De Belgische Bij
stand " betreft : 
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Overwegende dat eiseres geen Iniddel 
inroept; 

Overwegende dat de beslissing over 
de bm·gerlijke rechtsvordering van eise
res, die zich regelmatig heeft voorzien 
en die als verzekeraar gedeeltolijk in de 
rechten van eiser is getreden, door de
zelfde onwettelijkheid aangetast is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het uitspraak; doet 
over de door de eisers ingestelde burger
lijke vorderingen; beveelt dat melding 
van dit arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing; veroordeelt de verweerders in 
de kosten, m.et uitzondering van de kos
ten van betokening van de voorzieningen 
aan de procm·em' des Konings, welke ten 
laste van de eisf)rs zullen blijven; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Corroctionele· Rechtbank te Dender
monde, rechtdoende in hoger beroep. 

ll december 1967. - 28 kan1.er. 
VoorzitteT, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'slaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gel~jlcltticlende 
conclttsie, H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KA.lliER. - 11 december 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAICEN. 
STRAFVORDERING. VERWIJZING 
NAAR DE REDENEN VAN DE EERSTE 
RECHTER. - 0JYIVANG. 

f'Vannee1· de 1'echteT in hoge1· beToep de 
ttitgesp1·olcen st1'aj bevest·igt, en 1·eleveeTt 
clat de ee1·ste 1'echte1· « oonleellctmdig heeft 
beslist », neemt hij alchts niet ctlleen de 
beslissing van cleze ?'echtm· aan, cloch oolc 
op impliciete wijze de 1·eclenen waaTop 
deze beslissing is geg1·oncl (1). 

(TACK, T. D'HAEYERE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden 
arrest, op 16 mei 1967 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

(1) Raadpl. cass., 21 november 1958 (BHll. 
en PASIC,, 1959, I, 304) en 17 januari 1966 
(ibid., 1966, I, 626). 

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

Over hot middel afgeleicl nit de schen
ding van de rechten van de verclediging, 

do01·dat het bestreclen arrest geen rek;e
ning beeft gehouden met de conclusies 
door eiser neergelegd voor bet hof van 
beroep, ervan geen gewag heeft gemaakt 
on de erin ontwikkelde middelen noch 
beantwoorcl, noch besproken, noch weer
lcgd he~ft, namelijk, bij wijze van voor
beeld, niet geantwoord heeft op de argu
mentatie van eiser betreffende de rati
ficatie van de door eiser aangegane 
kweekcontracten door vorweerder die 
deze contraeten overnam en voor eigen 
rekening verder uitvoerde : 

Overwegende dat' eiser wegens de te
lastlegging A, oplichting, en de telast
legging B -a, valsheden in geschriften, 
tot een enkele straf veroordeeld werd ; 

Overwegende dat het bestroden arrest, 
na vastgesteld te hebben dat de feiten B -a 
de kwade trouw van eiser voor de be
tichting A bewijzen, er betreffende de 
telastlegging B -a onder meer op wijst 
« dat de eerste reohter oordeelkundig 
heeft beslist , ; dat het aldus niet ai
leen de beslissing van die rochter over
neemt, dooh ook, op impliciete wijze, de 
redenen >vaarop deze beslissing stotmt ; 
dat het beroepen vonnis er op woes " dat 
de beldaagde tfln onrechte voorhoudt dat 
de burgerlijke partij naderhand deze 
kweekoontracten ratificeerde om aldus 
het bewijs van haar dubbelzinnigheid te 
leveren en meteen het bewijs dat geen 
valse facturatie bestond; dat de bm·ger
lijke partij, om reden van de algemene 
fonnulering van haar 1nandaat, z10h 
tereoht togenover haar cliiinteel ertoe 
kon gehouden achten de door beklaagde 
aangegano contracten uit te voeren; dat, 
alclns gezien, de burgerlijke partij zich 
tegenover derden niet zou kunnen ont
trekken hebben aan de gevolgon van deze 
afgesloten overeenkomsten ; dat zij het 
aldus wenselijk vond deze contraoten 
over te nomen en derwijze de opgelopen 
sohacle te mildoren » ; 

Dat het arrest aldus, door overneming 
van deze redenen van de eerste reohter, 
het verweer dat eiser op de ratificatie van 
de contracten door verweercler grondde, 
beantwoordt ; 

Dat het middel, desbetreffend, feite
lijke grondslag mist ; 

En overwegencle dat de substantiiile 
of op straffe van nietigheid voorgeschre-
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ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
lS; 

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

Overwegende dat die beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van het W etboek van strafvordering en 
niet gewezen is over een betwisting no
pens de bevoegdheid ; dat de voorziening, 
derhalve, ~1iet ontvankelijk is ; 

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

ll december 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zittm·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeveT, 
H. vVauters. - Gelijlcltticlende conclusie, 
H. Colard, advocaat-generaal. 

2e KMIIER. - 11 (lecember 1967. 

WEGVERKEER. - VVEGVERKEERSRE
GLEMENT, ARTIKELEN 16-2-a EN 18.
BESTUURDER DIE KOMT GEREDEN UIT 
EEN OPENBARE WEG VOORZIEN VAN 
EEN 01\iGEKEERDE DRIEHOEK. - VOOR
WAARDEN WAARIN HIJ DE GENADERDE 
WEG l\IIAG OVERSTEKEN. 

De bestutwcle1· die lcomt gereden uit een 
openba1·e weg voo1·z1:en van een omge
keenle d1'iehoelc mag cle genaclenle weg 
enkel oversteken als deze, gelet op de 
]Jlaatsgesteldheicl, bl~ikt V1"~i te z~in of 
als hij zttllcs lean doen zoncle1· gevaaT 
voor ongevallen, gelet op de venv#de1'ing 
en de snelheicl van cle besttm1·clers die 
op deze weg 1'ijden (1). (Wegverkeers
reglement, art. 16-2-a en 18.) (Impli
ciete oplossing.) 

(VANDEVELDE EN NAAl\IILOZE VENNOOT
SOHAP « BROUWERIJ VAN HAAOHT "' 
T. QUICK EN« SPEDITION OFFERGELD >l.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 juni 1967 in hoger beroep 

(1) Raadpl. cass., 25 januari 1967 (A1'1', 
cass., 1967, blz. 647). 

gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Brussel, rechtdocnde in hoger beroep ; 

I. vVat de voorziening van de naamloze 
vennootschap « Brouwerij van Haacht " 
betreft : 

Overyvegende dat uit de processtukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat eiseres, bmgerlijk aanspra
kelijke pa1'tij, haar voorziening betekend 
heeft aan de partijen tegen wie zij is 
gericht; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
IS; 

II. Wat de voorziening van Vandevelde 
betreft : 

Overwegende dat, in zoverre de voor
ziening gericht is tegen de beslissing over 
de tegen de verweerders ingestelde straf
vordering, eiser.niet bevoegd is om zich 
te voorzien ; 

Over het n:1iddel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 d13r Grondwet, 

cloonlat het bestreden vonnis eiscr op 
strafrechtclijk gebied veroordeeld, ver
weerder vrijgesproken, en eiser en eiseres 
op burgerlijk gebied veroordeeld heeft om 
aan verweerster een schadevcrgoeding 
te betalen, zonder echter de conclusie 
van de eisers te beantwoorden in zoverre 
zij staande hielden : l 0 dat de schuld 
voor het ongeval uitsluitend ten laste 
client te worden gelegd van Quick (thans 
verweerder) voor wie burgerlijk verant
woordelijk is « Spcdition Offcrgeld " 
(thans verweerster); dat het immers 
blijkt uit de gegevens van het straf
dossier door het parket van de politie
rechtbank opgemaakt : l) dat Vandevelde 
eerst op de Haachtsesteenweg vanwaar 
hij de Lcuvensesteenweg 1vou oprijden 
heeft gestopt; 2) dat, toen, de baan 
waarop hij zich begaf vrij was; 3) dat 
de vrachtwagen van " Spedition Offer
geld " bestuurd door Quick pas kwam 
opdagen toen de vrachtwagen n:tet 
aanhangwagen van de " Brouwcrij van 
Haacht" bezig was de Leuvensesteenweg 
op te draaien; 4) dat de vrachtwagen 
bestuurd door Quick vlug reed, bergaf en 
spijts aangegeven beperktc snelheid ter 
plaatse van 40 km. per uur, en bij het 
remmen slipte ; dat die feiten speciaal 
blijken uit de verklaring afgelegd door 
Quick zelf en uit de getuigenis van Gilbert 
Covens, die m.et zijn voertuig achter de 
wagon van de « Brouwerij van Haacht " 
op de Haachtsesteenweg stand toen Van
develde die weg opreed ; dat bijgevolg 



-530-

Vandevelde niet schuldig is aan de hmn 
ten laste gelegde feiten ; 2° dat het on
geval uitsluitend te wijten is aan het 
feit dat Quick zijn snelheid niet aanpaste 
aan de plaatsgesteldheid en ondoelmatig 
remde, 

tenvijl, ee1·ste onclenleel, om regehn.atig 
gemotiveerd te zijn de rechterlijke beslis
singen al de door de partijen in conclusie 
ingeroepen middelen en excepties moeten 
beantwoorden ; 

tweecle onclenleel, de door de conclusie 
van eiseres ingeroepen getuigenis van 
Gilbert Covens (P1'o Jt<stitic< nr 1632 del. 
10 november 1966) luidt als volgt : "Ik; 
stond achter de vrachtwagen van de 
" Brouwerij van Haacht " stil met mijn 
voertuig, te wachten aan het kruisp<.m.t 
Leuven-Mechelen op de Haachtsesteen
weg te Kampenhout-Sas. De baan was 
vrij en de geleider van de vrachtwagen 
heeft zich nonn.aal in beweging gezet om 
de baan over te rijden. Op het ogenblik 
dat het voorste van de bierwagen op de 
helft was van de steenweg, kwam er een 
vrachtwagen (Duitse) afgereden uit de 
richting van Leuven. De geleider van 
deze vrachtwagen reed met een hoge 
snelheid. Deze geleider is beginnen te 
remmen boven op de helling, maar gezien 
de gladheid van de baan, het regende, 
schoof hij nog tegen het achterste van 
de bierwagen " ; nit de bewoordingen van 
het bestreden vonnis onmogelijk kan 
uitgernaakt worden of de rechter in feite 
heeft willen beslissen dat de getuigenis 
van Covens niet geloofwaardig was dan 
wel dat deze getuigenis niet van die aard 
was dat zij bewees dat de hoofdbaan vrij 
was toen eiser deze weg opreed, of nog, 
in rechte, dat, zelfs indien het juist was 
dat de hoofdbaan vrij was, dat eiser zich 
normaal in beweging had gezet om de 
baan over te rijden en dat het voorste 
van zijn wagen op de helft was van de 
steenweg toen de vrachtwagen van ver
weerder afgereden kwarn, eiser toch arti
kel 16 van de Wegcode zou geschonden 
hebben; deze onduidelijkheid in de lTlO
tivering het Hof in de onm.ogelijkheid 
stelt zijn controlerecht uit te oefenen 
over de wettelijkheid van de bestreden 
beslissing en met het gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste lno
tivering gelijkstaat ; 

clenle onclenleel, alleszins het bestreden 
vermis niet geantwoord heeft op de con
clusie van de eisers nopens het " ondoel
matig remmen " va1l verweerder : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
stelde dat de voorrangsweg vrij was toen 

hij stopte en dat de wagen van verweer
der slechts opdaagde terwijl hij de voor
rangsweg opreed ; 

Overwegende dat het vonnis, om te 
verklaren dat eiser zich schuldig gemaakt 
heeft aan een inbreuk op artikel 16-2 
van het wegverkeersbesluit, ste<.mt op de 
enige vaststelling dat hij, komende nit 
een van het verkeersteken nr 1a voor
ziene rijbaan, doorgereden is hoewel hij 
zulks niet 1nocht doen zonder gevaar 
voor ongevallen gelet op de plaatsgesteld
heid en de snellieid van het voertuig 
van verweerder ; 

Overwegende dat het vonnis alzo in 
het onzekere laat of het beslist, in feite, 
dat de voorrangsweg niet vrij was toen 
eiser verder gereden is, ofwel, in rechte, 
dat eiser zich schuldig gemaakt heeft 
aan een overtreding van artikel 16-2 van 
het wegverkeersbesluit, hoewel de wagen 
van verweerder slechts opdaagde terwijl 
hij de voorrangsweg opreed ; 

Dat deze dubbelzinnige redenen met 
een gebrek; aan motivering gelijkstaan; 

Dat het middel gegrond is ; 

Overwegende dat do vernietiging van 
de beslissing over de strafvordering de 
vernietiging medebrengt van de beslissing 
over de tegen eiser ingestelde bm·gerlijke 
rechtsvordering ; dat dientengevolge de 
beslissing waarbij eiseres burgerlijk aan
sprakelijk voor de tegen eiser uitgespro
ken veroordelingen verklaard worclt, zon
der voorwerp wordt ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den v01mis in zover het uitspraak doet 
over de tegen eiser ingestelde strafvorde
ring en burgerlijke rechtsvordering, de 
beslissing die eiseres hurgerlijk aanspra
kelijk verklaart voor de ten laste van eiser 
uitgesproken veroordelingen aldus zonder 
voorwerp wordende ; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; beveelt dat 
melding van dit arrest zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt de 
verweerders in de kosten van de voor
ziening van eiser ; veroordeelt eiseres in 
de kosten van haar voorziening ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Mechelen, 
rechtdoende in hager beroep. 

ll december 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nmnend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijlcltdclencle 
conclt<sie, H. Colard, advocaat-generaal. 
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2e KA.MER. - 11 december 1967. 

lD HERZIENING. - VEROORDELING 
DOOR HET MILITAIR GEREOHT. 
NIEUW FElT.- VERWIJZING NAAR EEN 
HOF VAN BEROEP. - VoORWAARDEN. 

2D HERZIENING. - Nmuw FEIT. -
VEROORDELING TOT EEJN ENKELE STRAF 
WEGENS VERSCHILLENDE l\1ISDRIJVEN. 
- AANVOERING VAN EEN NIEUW FElT 
WAARUIT DE ONSCHULD VAN DE VER
OORDEELDE KAN BLIJKEN TEN AANZIEN 
VAN EEN l\HSDRIJF.- STRAF GERECHT
VAARDIGD DOOR DE ANDERE MISDRIJ
VEN. - AANVRAAG OM HERZIENING 
ONTV ANKELIJK TEN AANZIEN VAN HET 
EERSTE MISDRIJF. 

3D HERZIENING. - HoF VAN CAS
BATIE, WAARBIJ EEN VERZOEK Ol'II HER
ZIENING AANHANGIG IS GEl'IIAAKT. -
VERZOEKSCHRIFT TOT TUSSENKOJ\'[ST 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. - VER
ZOEKSCHRIFT DAT NIET DOOR EEN AD
VOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE 
MOET GETEKEND ZIJN. 

4D HERZIENING. - VEROORDEELDE 
WETTELIJK ONBEKWAAM VERKLAARD. 
-BENOEMING VAN EEN CURATOR VOOR 
ZIJN VERDEDIGING. 

1 D 1'Vannee1·, in een 1'egelmatig ingediencl 
ve1·zoeksclw·ijt tot he1·ziening van een do01· 
het m·ilita·i1' gerecht uitgesp1·olcen ve1'001'
cleling, een jeit worclt aangevoenl, clat 
zich seclert de veroonleling heeft voor
geclaan of clat cle vm·zoeke1· niet heejt 
lcunnen bewijzen ten tijde van het gecling 
en waa1·u·it het bewijs clat hij onsclmlclig 
is lccm blijlcen en, volgens hem, blijkt, 
ontvangt het Hof de aanvmag en beveelt 
dat cleze zal wonlen onderzocht do01· een 
hof van be1·oep (l). (Wetb. van strafv., 
art. 443, lid 1, 3D, 444 en 445, lid 3.) 

2D TYcmnee1· een enkele straf werd ttitge-. 
sprolcen wegens ve1•schillencle misd1·ijven 
is een 1·egelmatig ingecliende aanvmag 
tot herziening, geg1·ond op cle aanvoering 
van een niettw feit waarttit het bewijs 
kan blijlcen clat de ve1·oorcleelcle onschttl
clig is ten aanzien van een miscb·ijj, 
ontvanlcel~jk ten aanzien van clit m·is
drijf, zelfs wannee1· de stmf cloo1· cle 

(1) Oass., 11 mei 1964 (B1tll. en PAsrc,, 
1964, I, 964). 

(2) Oass., 24 juni 1963 (B1tll. en PAsrc., 
1963, I, 1116). 

(3) Oass., 24 november 1961 (Bttll. en PA
src., 1962, I, 366) en de noot. 

ancle1·e misd1·ijven wettelijlc is gerecht
vaanligcl (2). (Wetb. van strafv., 
art. 443, lid 1, 3D, 444 en 445, lid 3.) 

3D Het ve1·zoekschrijt van cle btwgerlijlce 
pa1'tij die wil. tttssenlcomen voo1· het H of 
van cctssatie, waa1·bij aanhangig is een 
ve1·zoelcsclwijt tot herziening van een 
beslissing van st1·aj1'echtelijlce ve1·oonle
ling, moet niet getelcencl zijn cloo1· een 
advocaat bij het Hof van cassatie (3). 
(Wetb. van strafv., art. 444, lid 5.) 
(Im.pliciete oplossing.) 

4D TY annee1· de eiser tot he1·ziening wette
lijlc onbelcwaam is ve1·klaanl, benoemt 
het H of ee11 mwato1· voo1· zijn ve1·clediging 
om hem bij cle 1'echtspleging tot he1·zie
ning te ve1·tegenwoonligen (4). (Wetb. 
van strafv., art. 444, lid 4.) 

(HUYBRECHTS, T. SIDONIE BOONEN, WE
DUWE SNOECKX, CONSORTEN SNOECKX 
EN DE BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift van 17 mei 1967, getekend door 
Mr VanRyn, advocaat bij het Hof van 
cassatie, waarbij Robertus Huybrechts 
de herziening aanvraagt van een arrest, 
:in kracht van gewijsde gegaan, van het 
M:ilita:ir Gerechtshof, dd. 14 mei 1948, 
waarbij hij veroordeeld werd tot !evens
lange dwangarbe:id en levenslange ont
zett:ing van de rechten venneld bij arti
kel 123sexies van het Strafwetboek, als
ook, solida:iJ: met een medebeklaagde, tot 
betal:i:ng aan de bmgerlijke partijen 
Snoeckx van 599.864,40 frank en tot 
betaling, aileen, aan de Belg:ische Staat 
van 25.000 frank, n1.et de gerechtelijke 
interesten en de kosten on1. 1° tussen 
10 mei 1940 en 29 januari 1943 inbreuk 
te hebben gepleegd op artikel ll8bis, 
lid 1, van het Strafwetboek, 2° tussen 
28 januari 1943 en 8 mei 1945 inbreuk 
te hebben g-epleegd op hetzelfde artikel, 
leden 1 en 2, van het Strafwetboek en 3° 
met samenhang in de nacht van 29 op 

(4) Oass., 2 december 1946 (Bttll. en PAsrc., 
1946, I, 459); 22 maart 1954 (iMcl., 1954, I, 
646); de curator voor de ve1•decliging is noch
tans enkel benoemd in zover cle onbekwaam
verklaring niet opgeschorst wordt. Oass., 
2 september 1955 (Btill. en PAsrc., 1955, I, 
1273); raadpl. tevens cass., 29 oktober 1962 
ibicl., 1963, I, 267) en cle noot op blz. 268. 
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30 augustus 1944 zich aan moord te heb
ben schuldig gemaakt om, vrijwillig met 
het oogmerk on.t te doden en met voor
bedachten racle, cloding te hebbeu ge
pleegcl op de persoon van August 
Snoeckx; 

Gelet op de aanmaning tot tussen
kmnst op 27 m.ei 1967 aan de burgerlijke 
partijen door eiser betekend; 

Gelet op het verzoekschrift in tusson
komst van de bm·gerlijke partijen 
Snoeckx op 26 juli 1967 ter griffie van 
hot Hof neergelegd ; 

Overwegende dat de aanvraag tot her
ziening betrekking heeft op de telast
legging van n:word op de persoon van 
August Snoeckx ; dat zij op de volgende 
gegevens steunt : 1° clat uit een sedert 
de veroordeling gedaan onderzoek blijkt 
dat de genoen:.tde Matheus, die een ver
klaring ten laste van verzoeker aflegde, 
bet slachtoffer ·was van gewelddaden ten 
tijdo van het afleggen van bewuste ver
ldaring ; 2° clat in het nicuw gedaan 
onclerzoek oen geschrift ontdekt werd, 
door Matheus aan snbstituut Roget afge
geven, waarbij hij verklaarde de in een 
auto gezeten porsonen niot herkond te 
hebben die de moord zonden gepleegd 
hebben, welk geschrift strijclig is met 
do vroegere verklaring van Matheus die 
in het dossier van het, militt:hir gerechts
hof berustte, terwijl hot later ontclekte 
geschrift niet aan clit gerecht zou over
gelegd zijn geworden ; 

Overwegende clat verzoeker bij zijn 
vorzoekschrift een n"let reclenen mnkleed 
gunstig advies gevoegcl heeft van twoe 
advocaten bij het Hof van cassatie en 
van een advocaat bij het Hof van beroep 
te Brussel met n"leer clan tien jaar in
schrijving op de lijst ; 

Overwegende dat het bewijs van de 
onschuld van verzoeker zou kunnen blij
ken uit bovenvermelde feiten en om
standigheden die zich sedort zijn veroor
deling hebben voorgedaan enjof die hij 
niet in staat vvas te bewijzen ten tijde 
van het geding ; 

Dat, bij toepassing van artikel 443, 
3°, van het vVetboek van strafvordering, 
gewijzigd door de wet van 18 juni 1894, 
de aanvraag tot herziening dus ontvan
kelijk is; 

Gezien de artikelen 443, 444 en 445 
van het W etboek van strafvorclering ge
wijzigd door de wet van 18 jtmi 1894; 

Om die redenen, ontvangt de aanvraag 
tot herziening en de tussenkon".tst van 
de burgerlijke partijen Snoecl~x; beveelt 

dat de aanvraag zal worden onderzocht 
door het Hof van beroep te Brussel ten 
einde na te gaan of de tot staving ervan 
aangevoerde feiten beslissend gcnoeg 
schijnen 01n de zaak te herzien in zover 
veroordelingen uitgesproken worden we
gens moord op de persoon van August 
Snoeckx ; gezien de onbekwaamverkla
ring van verzoeker, benoemt als curator 
voor zijn verdediging Mr Van Ryn, die 
hem bij de rechtspleging tot herziening 
zal vertegenwoordigen ; houdt de kosten 
aan. 

11 december 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitter en Verslctggeve1·, H. Rutsaert, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijklniclencle concltt81:e, H. Colarcl, ad
vocaat-generaal. - Pleite?'s, HH. Van 
Ryn en Bosmans (laatstgenoemdo van de 
balie te Leuven). 

2e KAMER. - 11 december 1967. 

Rl<JDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - DESLISSING VAN 
VEROORDELING. - VEROORDELING GE
GROND OP DE VERKLARING VAN EEN 
GETUIGE. - BESLISSING DIE C+EEN 
ANTWOORD VERSTREKT OP DE Ol\'1:
STANDIGE OONOLUSIE VAN DE BE
KLAAC+DE DIE BEWEERT DAT DE C+E
TUIC+E NIET KON C+EZIEN HEBBEN WAT 
HI.T VERKLAARDE. - NIET C+EJVIOTI
VEERDE BESLISSINC+. 

Is niet gemotiveenl de beslissing clie cle 
beklaagcle veroo1·cleelt op grand van cle 
ve1·klaring van een getttige, zoncle1' ant
woonl te ve1·st1'ekken op cle omstctnclige 
conclnsie van deze belclaagcle, clie be
weert clat de getuige niet kon gezien 
hebben wat hij verklaanle (1). (Grand
wet, art. 97.) 

(VERVLOESEN, T. LODEWIJOK.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 juni 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbanl~ 
te Leuven; 

(1) Cass., 30 oktober 1967, supm, biz. 323. 
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Over het n>iddel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doonlat hot bostreden vonnis de veroor
deling van eiser uitsluitend op de ver
klaring van de getuige Kennes steunt, 
door te overwegen « dat inderdaad de 
verklaring van de onpartijdige ooggetuige 
Kennes, rijks"Vvachter, die achter het 
voertuig van de burgerlijke partij (thans 
verweerder) reed, zeer duidelijk is en met 
zekerheid bewijst dat de beklaagde (thans 
eiser) plotseling uit de secundaire weg 
is gereclen " op het ogenblik da.t zijn 
voorliggor (de burgerlijke partij) ter 
hoogte van het kruispunt was gekmnen 
" en dat het voertuig van de beklaagde 
dat uit de Schafi'ensestraat kwam gere
den " de Antwerpsestraat is ingereden 
zoncler halt te houden, dat de beldaagde 
tevergeefs voorhoudt dat het voertuig 
van de burgerlijke partij niet zichtbaar 
was op het ogenblik dat hij de Antwerpse
straat is ingoreden, vermits getuige Ken
nes, die achter clit vo'ertnig reed, de auto 
van beklaagde uit de Schaffensestraat 
heeft zien opdagen ,, 

tenvijl het bestreclen vonnis niet ge
antwoord heeft op de conclusie van eiser, 
waarin word voorgehouclen dat getuige 
Kennes onmogelijk ooggetuige kan go
weest zijn van wat hij beweercle, vermits 
eensdeels hij zelf verklaart dat hij de 
wagon van Camps volgde op circa 20 
a, 25 meter, eh anderdeels, clat do vorba
lisanten vaststellen dat er slechts een 
zichtbaarheid is van maximum 20 n>eter 
voor d0 bestuurders komende uit de 
Schaffensestraat : 

Overwegende dat het vonnis, hetwelk 
zijn beslissing uitsluitend op een verkla
ring van getuige Kennes grondt, zich 
ertoe beperl~t crop te wijzen clat deze 
laatste achter het door Camps bestuurclo 
voertuig reed, feit dat niet betwist was ; 
dat het niet bepaalt op welke afstand 
deze getuige het door Camps bestuurde 
voertuig volgdo, en of hij, al dan niet, 
over een volcloende zichtbaarheid be
schikte; 

Dat het vonnis aldus in gebreke blijft 
dienaangaande de conclusie van eiser te 
boantwoorden ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Om die redenen, vernietigt het bestre

den vonnis; beveelt dat 1nelding van 
dit arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing ; ver
oorcleelt verweerder in de kosten; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Mechelen, rechtdoende in 
hager beroep. 

ll december 1967. - 2e kamer. -
Voorzitte7·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Versla.ggever, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Colard, advocaat·-generaal. 

28 KA.MER.- 11 december 1967. 

WEGVERKEER. - VLUCHTl\HSDRIJF. 
- 0NGEVAL DAT VOOR EEN ANDER 
SLAGEN, VERWONDINGEN OF DE DOOD 
TOT GEVOLG HEEFT GEHAD. - TOE
p ASSELIJKE STRAF. 

Is onwettelijk de ve7'0onleling tot een geld
boete van 26 frank, 1titgesp7·oken ten 
laste van een belclaagde wegens een 
vlttchtmisclrij f, wanneer het ongeval 
waarin hij bet7·olcken was voor e£n cmcler 
slagen, venvonclingen of de dood tot 
gevolg heeft gehad (1). (Wet van 1 au
gustus 1899, gewijzigd b~j artikel 3 
van de wet van 15 april1958, art. 2-2, 
lid 2.) . 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN BEROEP TE GENT, T. JAXX.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 juni 1967 gewezen door bet 
Hof van beroep te Gent;·, 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 100 van hot Straf
wetboek en 2-2, lid 2, van de wet van 
1 augustus 1899 houdende herziening van 
de wetgeving en van de reglementen op 
de politic van het wegverkeer, 

cloo7·dat het bestreden arrest, bij aan
neming van verzachtende omstandig
heden, Roland J axx veroordeeld heeft 
wegens hot bij voormelde bepaling van 
de wet van 1 augustus 1899 becloelde 
vluchtmisdrijf tot eon geldboete van 
26 frank verhoogcl met 190 opdeciemen 
of eon vervangende gevangenisstraf van 
acht dagen, aldus eon straf uitsprekende 
die lager is dan het wettelijk minimum : 

Overwegende dat bet bij artikel 2-2, 
lid 2, van de wet van 1 augustus 1899 
bedoeldo vluchtmisdrijf gestraft wordt 
met een gevangenisstraf van acht dagen 
tot twee jaar en met eon geldboete van 

(1) Ve1•zachtende omstandigheden zijn niet 
toepasselljk. Raadpl. cass., 25 november 1957 
(Btul. en PAsrc., 1958, I, 321). 
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100 tot 5.000 frank of met een van die 
straffen aileen ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
ten onrechte de in het n1.iddel vermelde 
straf heeft uitgesproken, bij aanneming 
van verzachtende omstandigheden, daar 
gezegde wet geen mogelijkheid van straf
vermindering wegens verzachtende mn
standigheden stelt wat bedoeld vlucht
misdrijf betreft en aldus, overeenkomstig 
artikel 100 van het Strafwetboek, de toe
passing van artikel 85 van dit wetboek 
bijgevolg uitsluit; 

Dat het middel gegrond is ; 
Om die redenen, vernietigt het bestre

den arrest in zover het uitspraak gedaan 
heeft met betrekking tot betichting B 
(inbreul;;: op artikel 2-2 van de wet van 
1 augustus 1899), en verweerder veroor
deelt in de kosten ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Brussel. 

11 december 1967. - 2 8 kamer. -
Voorzitter en Ve1·slaggever, H. Rutsaert, 
raadsheer waarn en1.en d voorzi tter. 
Gelijkl~ticlencle concl~tsie, H. Colard, ad
vocaat-generaal. 

28 KAmER.- 12 december 1967. 

lNKOMSTENBl<JLASTINGEN. 
RAJVIING VAN DE BELASTBARE GROND

SLAG BIJ VERGELIJKINC+ !VIET SOORT-

GELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN. 

V ASTSTELLING DAT DE BOEKHOUDING 

VAN DE BELASTINC+PLICHTIC+E NOCH 

VOLDOENDE C+EDETAILLEERD NOCH CON

TROLEERBAAR IS. - GEEN BEWIJS

KRACHTIC+E C+EC+EVENS. - WETTELIJK 

C+ERECHTVAARDIGDE BESJ~ISSINC+. 

De toepassing van cwtikel 28 van cle geco
onlineenle wetten bet1·e tfencle cle inkorn
stenbelctstingen is wettelijk ge1·echtvam·
digcl clo01· cle vcwtstelling clat cle boekhou
cling van cle belastingplichtige noch vol
croencle gecletailleenl noch cont1'0leer bacw 
is en clat hij clerlwlve geen bewijshach
tige gegevens b1:jb1•engt om zijn belastbare 
inkomsten te bepalen (1). 

(1) Raaclpl. cass., 21 januari 1964 (Bttll. 
en PAsro., 1964, I, 543); 16 februari 1965 
(ibid., 1965, I, 614); 14 december 1965 (ibid., 
1966, I, 508); 21 april 1967 (A1'?', cass., 1967, 
blz. 1014). 

(HEUC+HEBAERT, T. BELC+ISCHE STAAT, 

J\iiNISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 5 december 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

cloonlat het bestreden arrest de con
clusie niet beantwoordt waarbij eiser 
deed golden : a) dat in zijn dagboek alle 
verrichtingen, zowel langs de kas als 
langs de postcheekrekening, zijn opge
nomen, n1.et het gevolg dat op een precieze 
wijze de inkomsten en de uitgaven daar
uit lnmnen afgeleid worden, en dat iedere 
belastingplichtige verplicht is al zijn 
ontvangsten te boeken san1.en rnet de uit
gaven op de datun1. van de verrichting 
en in het tegenovergestelde geval het 
bestum· terecht zou opmerken dat zijn 
boekhouding onj1.rist is; b) dat de op
Inerking van de directcur, als zouden 
de erelonen van de verkopen, de golden 
van d01·den en de gewone erelonen niet 
kunnen gei'dentificeerd worden, foutief 
is ; dat imn1.ers de verschillen tussen de 
ontvangsten en de uitgaven in verband 
met bepaalde zaken noodzakelijkerwijze 
nit de regelmatig en juist bijgehouden 
verschillende poston van het dagboek 
1noeten te voren ko1nen ; c) dat de aan
stelling van een deskundige met een be
paalde opdracht client bevolen te worden : 

Overwegende clat, door er op te wijzen 
dat de verrnenging van de erelonen, pro
visies en golden van d01·den 1net andere 
sommen "het onmogelijk maakt de netto
erelonen duidelijk te identificeren door 
de verschillen tussen cle ontvangsten en 
uitgaven in verband met bepaalde zaken 
te onderzoeken ,, het bestreden arrest 
de in het middel onder letter a aange
haalde conclusio van eiser beantwoordt ; 

Overwegencle clat, door te beslissen, 
dat de netto-erelonen niet lnmnen gei'den
tificeerd worden om de redon « dat de 
volledige bedragen van de verkopen bij 
de erelonen opgenomen zijn, dat de gel
den van derden ... niet nominatiefkmmen 
opgegeven worden, en dat er niet kan 
uitgemaakt ·worden voor welke afbeta
lingen van schuldvorderingen en op welk 
ogenblik het hiervoor ontvangen ereloon 
van eiser geboekt werd "• het arrest de in 
het middel onder letter b aangehaalde 
conclusie van eiser beantwoordt; 
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Overwegende dat het arrest vaststelt 
« dat deze vermenging het onmogelijk 
maakt de netto-erelonen duidelijk te 
identificeren door de verschillen tussen 
ontvangsten en uitgaven in verband met 
bepaalde zaken te onderzoeken ,, en 
daaruit soeverein afleidt dat de aanstel
ling van een deskundige om de erelonen 
en provisies van eiser vast te stollen nut
teloos is; 

Dat het aldus de in het 1·rtiddel onder 
letter e aangehaalde conclusie van eiser 
beantwoordt ; 

Overwegende dat het middel feitelijke 
grondslag rnist ; 

Over het tweede rniddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97, 112 
van de Grondwet, 25, § 1, 3°, 42, 55 van 
de wetten betreffende de inkomstenbe
lastingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, en 
1320 van het Burgerlijk \Vetboek, 

doonlat het bestreden arrest releveert : 
1° dat de gelijksoortigheid van de drie 
vergelijkingsp1.mten niet betwist wordt ; 
2° dat. eiser, door naar de wettelijk geta
rifeerde erelonen die hij boekte to ver
wijzen, niet bewijst dat zijn winst tot 
deze erelonen beperkt bleef, daar bij de 
getarifeerde erelonen dikwijls sommen 
gei:nd worden die de werkelijke kosten 
te boven gaan, 

tenoijl, ee1·ste oncle;·cleel, eiser in con
clusie aanvoerde dat « een aanslag bij 
vergelijking op redelijke en waarschijn
lijke gegevens moet govestigd zijn en 
geen arbitrair karakter mag vertonon " 
en dus wel de gelijksoortigheid van de 
vergelijkingspunten heeft betwist; 

tweecle onclenleel, het arrest eensdeels 
de wettelijk getarifeerde erelonen als 
bewijs aanneemt, IImar anderdeels die 
verwerpt onder voorwendsel dat dikwijls 
smmnen boven die erelonen gei:nd wor
den, wat tegenstrijdig is; 

clm·cle onclercleel, wanneer de adminis
tratie het cijfer van de aangegeven in
komsten niet aanneemt, zij het bewijs 
van hogere inkomsten Irmg leveren onder 
andere door de vergelijkingsm.othode, 
maar dat de belastingplichtige alsdan op 
zijn beurt mag aantonon dat die methode 
niet op redelijke en waarschijnlijke gege
vens steunt en arbitrair is, zonder verder 
gehouden te zijn tot hot leveren van het 
negatief bmvijs dat hij niet « dikwijls 
sommen hoeft gei:nd die de vverkelijke 
kosten te boven gaan " : 

Wat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat, in strijd met de 
aanvoering van het middel, eiser door 
in conclusie te doen golden« dat een aan
slag bij vergelijking op redelijke en waar
schijnlijke gegevens moot gevestigd zijn 
en geen arbitrair karakter mag vorto
nen ,, de gelijksoortigheid van de verge
lijkingspunten geenszins betwist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is eensdeels te doen golden dat eiser niet 
bewijst dat zijn winst tot de wettelijk 
getarifeerde erolonen beperkt bleef, en 
anderdeels die erelonen te verwerpen 
omdat bij de erelonen dikwijls sommen 
gei:nd worden die de werkelijke kosten 
te boven gaan; dat immers door het bij
voegen van die laatste sommen, de ge
boekte bedragen geen wettelijk getari
feerde erelonen 1neer zijn ; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de toe
passing van artikel 28 van de wetten 
betroffende de inkorn.stonbelastingen 
rechtvaardigt, op grond « dat de boek
houding van eiser niot voldoende gede
tailloerd en controleerbaar is ,, en " dat 
eiser goen bewijskrachtige gegevens !e
vert tot bepaling van zijn belastbare 
inkmnsten " ; 

Dat het arrest hot door eiser in con
clusie opgeworpen arbitrair karakter van 
de vergelijking verwerpt, door erop te 
wijzen « dat van de drie vergelijkings
pcmten .. . er twee zijn die een bruto
ontvangst van 235 frank per oxploot 
en een dat een bruto-ontvangst van 
250 frank per exploot verwezenlijkte ,, 
en « dat de door de directeur aanvaarde 
ontvangst van 235 frank per exploot 
in goode verhouding is tot de vergelij
kingspcmten " ; 

Overwegen,de dat door er op te wijzen 
dat, benevens de getarifeerde erelonen, 
dikwijls sommen gei:nd worden welke de 
werkelijke kosten te hoven gaan, het 
arrest eiser geen bewijs van eon negatief 
feit oplegt ; 

Overwegende dat geon van de onder
delen van hot middel kan aangenmn.en 
worden; 

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

12 docen1.ber 1967. - 2e kamcr. -
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, H. Gerniers. - Gelijkhti-
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dende conclusie, H. Oanshof van der 
Meersch, eerste advocaat-generaal. 
Pleite?·s, HH. Van Leynseele en Mestrmn 
(laatstgenoemde van de balie bij het Hof 
van bsroep te Gent). 

2" KA.JVIER. - 12 decetnber 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINOEN. 
VVIJZIGING VAN EEN AANGIFTE DOOR 

DE ADJ\UNISTRATIE. - AANGIFTE GE

DAAN OVEREENKOMSTIG EEN :FORFAI

TAIR BAREMA, BEPAALD BIJ ARTIKEL 28 
VAN DE GEOOORDINEERDE WETTEN 

BETREFFENDE DE INKOJ\'ISTENBELAS

TINGEN. - VVIJZIGING OP GROND VAN 

TEKENEN EN INDIOIEN W AARUIT EEN 

HOGER INKOJ\'IEN BLIJKT DAN DATGENE 

VAN DE AANGIFTE. - AANSLAG BIJ 

NAVORDERING VAN REOHTEN BINNEN 

DE TER1\1IJNEN VAN ARTIKEL 7 4 VAN 

DE GEOOORDINEERDE v''ETTEN.- WET· 

TELIJKHEID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BurTENGEWONE TERJVIIJNEN. - AAN

SLAG BIJ NAVORDERING VAN R.EOHTEN 

BINNEN DE TERMIJNEN BEPAALD BIJ 

ARTIKEL 74 VAN DE GEOOORDI}.'EERDE 

WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN

BELASTINGEN. - CiEEN VERPLIOHTING 

VOOR DE ADJ\UNISTRATIE RET BEWIJS 

BIJ TE BRENGEN DAT DE BELASTING

PLIOHTIGE IN DE LOOP VAN RET BE· 

SCHOUWDE DIENSTJAAR, NIET ALLEEN 

HOG ERE INKOMSTEN, MAAR OOK INKOM

STEN VAN EEN ANDERE AARD DAN DE 

AANGEGEVENE HEEFT GEHAD. 

l 0 vVanneeT op [J?'oncl vctn tekenen of indi
cien het belctstbacw inkomen van cle 
belastingplichtige hager blijlct te z~jn 
dan hetgeen h~j in zijn aangijte OJJgnj, 
vermag cle aclm·inistnttie, zelfs al is cle 
ooTsp?·onlcelij ke ctanslag geschiecl nnn de 
hnncl van een jo?·jaitair bcwema, cle belas
tingplichtige ctan te slctctn, bij navo?·de
ring vctn nchten, zeljs binnen cle b·uiten
gewone teTmijnen gesteld bij ct?'tikel 7 4-
van de gecoonlineenle wetten betrefjencle 
cle inlcomstenbelastingen (1). (Geco6rcli
ne8l·de wetten betreffende de inkmn
stenbelastingen, art. 28, 55 en 74.) 

2° Om ove?·eenkomstig cle 1vet een actnslag 

(1) Cass., 27 februari 1051 (BttZl. en PAsrc., 
1051, I, 429) en 26 september 1067, stt]JJ'Ct, 

biz. 131. 

te vestigen bij navonle?'ing van ·recl/.ten, 
binnen de buitengewone teTmijnen 1:a·n 
wrtikel 7 4- van de gecoonlineenle wetten, 
is de nclministratie m:et ve1·plicht l;et 
bewijs bij te brengen dat cle bela.sting
plichtige inkomsten zmt gelw.cl hebben 
die niet alleen hogm·, nw.a?· van een an
de?·e acwcl zijn dan die welke hij actn
gegeven heejt (2). (Gecoiirdineerde wet
ten betreffendc do inkomstenhelastin
gen, art. 74.) (2) 

(FRANOHOIS, T. BELGISOHE STAAT, 

J\'IINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op hot bestredcn 
arrest, op 27 m.aart 1962 door hot Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeloicl uit de schen
ding van de artikelen 55, § 1, en 28 van 
de wetten betreffencle de inkomsten
belastingen, gccoiirclineercl bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 

cloonlctt het bestreden arrest beslist 
dat een aangifte steunond op een for
faitair baroma mag gewijzigd worden 
door het aanvoeren van tekenen on incli
cien, zonder dat bewezen wordt dat het 
bij de navordering van rechten gaat onl 
andere winsten dan die welke reeds belast 
waren bij de aanslag geclaan op grand van 
de aangifte, en clit bewijs nopens andere 
winsten alleen1naar zou 1noeten verstrekt 
worden wanneer voor ak;k:oorcl werd gete
koncl op een wijziging van aangifte, 

tenuijl artil~el 55, § l, van de gecoiirdi
neercle wetten insluit dat de administra
tie het bewijs Ievert van het in de 
plaats van het aangiftecijfer gesteldo 
cijfer en dus van het hoger en ander 
inkomen clan dit welk werd aangegeven 
en belast, er in dit verband geen verschil 
bestaat met een wijziging van oen ak
koorcl op een bericht van wijziging, en 
dit bewijs van andere inkomsten moeilijk 
kan geloverd worden wanneer het gaat 
mn een aangifte op grand van eon for
faitair barema (artikel 28 van de geco
ordineerde wetten) daar dit forfait een 
gemiddelde is on het clus best mogelijk is 
dat in een afzonderlijk en concreet geval 
nleer werd verdiend dan het barema uit
wijst, alhoewcl dit " 1neer » geen ander 

(2) Cass., 22 februari 1966 (Bdl. en PAsiO., 
1066, I, 813); 13 september 1966 (An·. cass., 
1967, biz. 55). 
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inkomen uitmaakt dan het aangegeven 
inkomen : 

Overwegende dat het arrest, na eraan 
herinnerd te hebben dat de oorspronke
lijke aanslagen gevestigd worden op grond 
van de aangifte en dat de administratie, 
tot het besluit gekomen dat, naar hierna 
bepaalde tekenen en indicien, de inkom
sten hoger zijn dan de aangegeven in
komsten, een bericht van wijziging.heeft 
opgestuurd en de cijfers ervan in een 
supplementaire aanslag heeft uverge
nornen, beslist dat het vaststaat dat voor 
elk der betwiste jaren eiser aanzienlijke 
sommen heeft terugbetaald voor bedra
gen die drie tot viermaal de bij bet forfait, 
berekende inkmnsten overtreffen ; dat 
het daaruit het gevolg trek;t dat de door 
eiser verwezenlijkto winston merkelijk 
hoger waren dan die welke nit de toe
passing van het forfaitair winstbarema 
voortspruiten; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat oorspronkelijk de aanslag gevestigcl 
werd op een forfaitair barema, de aclmi
nistratie niet kon verhinderen, mits het 
aanvoeren van ernstige gegevens, een 
anclm·e taxatimrwthocle toe te passen ; 

Dat, in dit laatste opzicht, het arrest 
wijst op de aanzienlijke terugbetalingen 
door eiser gedaan geclurende de betrokken 
dienstjaren, aldus beslissende dat de ge
gevens door eiser verschaft tot vaststel
ling van de door hem verwezenlijkte winst 
onjuist of onvolledig waren daar het 
barema met de ten deze werkelijk be
haalde winston niet overeensternt; 

Ovorwegende dat een navordering door 
de administratie, bij toepassing van arti
kel 74 van de vvetten betreffende de in
komstenbelastingen, gecoordineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948, mogelijk is zodra « het belastbaar 
inkomen van de belastingplichtige hoger 
is clan: datgene dat hij als dusclanig in 
het aangifteformulier ... heeft vermeld " ; 

Dat geen wetsbepaling de administra
tie oplegt, om een aanslag bij navordering 
te knnnen vestigen, het bewijs ervan te 
leveren dat de belastingplichtige niet 
aileen hogere inkomsten maar ook inkmn
sten van een andere aard dan de aange
gevene gehad heeft ; 

Dat het 1nicJ,clel niet kan aangenorn.en 
worden; 

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

12 decen1.ber 1967. - 2c kamer. -

Vom·zitte1', H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Hallemans.- Gelijklui
dende concl~tsie, H. Ganshof van der 
Meersch, eerste advocaat-generaal. -
Pleite1·s, HH. Van Leynseele en Delafon
taine (laatstgenoemde van de balie te 
Kortrijk). 

2e KA:i\fER. - 12 december 1967. 

CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE BE

LASTINGEN. - MIDDEL GEGROND OP 

EEN ONJUISTE UITLEGGIJ'<G VAN DE 

BESTREDEN BESLISSING. - MIDDEL 

DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

Jl1ist je1:telijke grondslag het middel dat 
geg?"oncl is op een onj1tiste ~titlegging van 
de best1·eden beslissing. 

(HOUTMEYERS, T. BELGISOHE STAAT, 

J\HNISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de sohending van artikel 26, § 1, lid 2, 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, geco6rdineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, ge
wijzigd door artikel 1 van de wet van 
28 maart 1955, 

doonlat het bestreden arrest weigert 
de belastbare winston door eiser gemaakt 
tijdens de periodo van 28 september 1950 
tot 1 juli 1956 als vasto en zekere winston 
te beschouwen (de inkomstenbelasting op 
deze winston zou verspreid worden over 
voormelde periode), 

teTwijl de sohuldvordering van eiser 
voor een minimumbedrag van 462.888 fr. 
vaststond, vermits het aldus bepaalde 
bedrag niet waarsohijnlijk, dooh zeker is ; 

en cloonlat ·het arrest zich beperkt tot 
de vaststelling dat de schnldvordering 
enkel als een belastbare winst kan be
handeld worden wanneer ze voor een 
juist uitgerekend bedrag in de belastbare 
basis kan worden opgenmnen, 

te1·wijl door het hof van beroep niet 
werd overwogen dat een minimnmbedrag 
van de schuldvordering reeds zeker en 
vaststaand was en dm·halve in de belast-
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bare basis kon worden opgenomen op het 
ogenblik; van haar ontstaan : 

Overwegende dat uit de niet bestreden 
vaststellingen van het arrest blijkt dat 
eiser op 9 januari 1956 de naamloze ven
nootschap « B.P. Belgimn >> voor de recht
bank van k;oophandel heeft gedagvaard 
tot betali:ng van 520.000 frank commissie
lonen en dat bij vonnis van 26 juli 1960 
bedoelde rechtbanl~ hem 462.888 frank 
heeft toegekend ; 

Overwegende dat het arrest daaruit 
afleidt dat bedoelde commissielonen, hoe
wei zij betrekking hadden op de periode 
van 1950 tot 1 juli 1955, het karakter van 
een zekere en vaststaande schuldvorde
ring slechts verkregen hebben op 26 juli 
1960, datmn waarop het juiste bedrag 
ervan door de rechtbank werd vastge
steld, en dat zij derhalve slechts belast
baar konden zijn voor het dienstjaar 
1961; 

Overwegende dat het middel staande 
houdt dat de som van 462.888 frank een 
minimumbedrag uitmaakt, dat reeds 
vaststaande en opeisbaar was op 't ogen
blik van het ontstaan van de schuldvor
dering; 

Maar overwegende dat uit geen stuk 
waarop het · Hof vennag acht te slaan 
blijkt dat dit minimum reeds vaststond 
eJl opeisbaar was voordat het bedrag 
ervan door het vonnis van de rechtbank 
van koophandel werd bepaald, en dat 
bet als dusdanig in de boekhouding van 
eiser werd opgenmnen ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 32, § 1, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomsten belastingen, 

cloonlat het bestreden arrest geen acht 
slaat op de toepassing van artikel 32, 
§ 1, van de evenbedoelde wetten, dat 
belasting vestigt op de vastgestelde of 
vermoedelijke inkomsten van ieder jaar 
dat tijdens de periode van 28 september 
1950 tot 1 juli 1955 de belastingvestiging 
voorafgaat, 

te1·wijl, vermits de schuldvordering van 
eiser voor een minimcunbedrag als vast
staand en zeker dient beschouwd te wor
den, de belastingplichtige ieder jaar tij · 
dens de periode van 28 september 1950 
tot 1 juli 1955 slechts kon aangeslagen 
worden op een deel van het minimmn 
vaststaand inkomen rnet betrekking tot 
het werkelijk inkomen van ieder jaar 
van voormelde periode : 

Overwegende dat het middel uitgaat 

van de onderstelling dat de som van 
462.888 frank commissielonen een vast
staande schuldvordering uitnmakte van 
de periode 1950-1955; dat nit het ant
woord op het eerste middel blijkt dat die 
onderstelling niet gegrond is, weshalve 
het tweede middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

12 december 1967. - 2e h;amer. 
V oo1•zitte1•, H. van Beirs, voorzitter. 
Verslaggeve1·, H. Naulaerts.- Gelijkh~i
clende concl~~sie, H. Ganshof van der 
Meersch, eerste advocaat-generaal. -
Pleite1·s, HR. Van Leynseele en Vlassak 
(laatstgenoemde van de balie te Leuven). 

1e KA.MER.- 14 december 1967. 

1o HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
ARBEID.- STATUUT VAN DE HANDELS· 
VERTEGENWOORDIGERS. - ''VET VAN 
30 JULI 1963. - BEEINDIGING VAN DE 
OVEREENKO:i\1ST. - VERC+OEDING WE· 
GENS UITWINNINC+ VERSOHULDIC+D AAN 
DE VERTEC+ENWOORDIC+ER DIE EEN 
OLIENTEEL HEEFT AANC+EBRAOHT. -
BEGRIP. 

2° HUUR VAN WERK. - HuuR VAN 
ARBEID.- STATUUT VAN DE HANDELS· 
VERTEGENWOORDIC+ERS. - WET VAN 
30 JULI 1963.- BEEINDIGING VAN DE 
OVEREENKO:i\1ST. - RECHT VAN DE 
VERTEC+ENWOORDIC+ER DIE EEN OLIEN · 
TEEL HEEFT AANC+EBRAOHT OP EEN 
VERC+OEDINC+ vVEGENS UITWINNINC+. 

1° vV anneeT een einde gemaakt wonlt aan 
cle ove1·eenkomst bedoeld bij de wet van 
30 jt~li 1963 tot instelling van het stattmt 
de1· handelsvM·tegenwoonlige1's, hetzij 
do01· cle we1·kgeve1' zonde1· zwaa1·wichtige 
1·eden, hetzij doo1· cle hanclelsve1•tegenwoor · 
diger om een zwaanvichtige ?'eden, en 
cleze gedu1•encle een jaa1• minstens te we1·k 
gestelcl is bij de we1·kgeve1·, is een ve1'· 
goeding wegens uitwinning, Wcta?·van 
het beclmg vastgesteld is bij a1·tilcel 15 
van cleze wet, ve1·schulcligd actn cle ve1'· 
tegenwoonlige1' die een clienteel aange
bmcht !weft, tenz~j de weTlcgeveT bewijst 
clat ~~it cle beeincliging van cle ove?'een
komst geen enkel nacleel voo1·tsp1·uit voor 
cle ve1·tegenwoonligM'. 
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2° Het 1·echt van de handelsve1'tegenwoo1'
cligeT, die een clienteel !weft aangebmcht, 
op de betaling doo1· de we1·kgeve1·, in cle 
bij a1·tilcel 15 van de wet van 30 j~<li 
1963 gestelcle voo1·waa1·clen, van een ~•it
winningsve1'goecling is niet oncle1'W01'pen 
aan het bewijs clooT cleze ve1·tegenwoo1'
clige1·, clat cleze clienteel t1·o~•w gebleven 
is aan cle we1·kgeve1' na cle beeincliging 
van cle ove1'eenkomst. 

(DARRAS, T. NAAlVILOZE 
VENNOOTSOHAP << TENSIA ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 22 september 1966 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep te 
Luik, kanwr voor bedienden; 

Over het lTtiddel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1315 van het Bur
gerlijk W etboek, 15, inzonderheid lid 1, 
van de wet van 30 juli 1963 tot insteiling 
van het statuut der handelsvertegen
woordigers en 97 van de Grondwet, 

cloonlat, rechtdoende op de vordering 
door eiser ingesteld tot betaling van de 
<< vergoeding wegens uitwinning "• be
doeld bij artikel 15 van de voornoemde 
wet van 30 juli 1963, de bestreden sen
tentie, ofschoon zij erop wijst dat eiser 
« in het debat een aantal getuigschriften 
overlegt, waarvan de ondertekenaars 
verklaren dat de vennootschap eiseres 
in hager beroep (thans verweerster), hem 
clienteel gekregen heeft door bemidde
ling van de gedaagde li~ hager beroep 
(thans mser) "• wat Inslmt dat eiser een 
clienteel aan zijn werkgever had aange
bracht, ~iettemin de vordering van eiser 
tot betahng van de voormelde vergoeding 
ongegrond verklaart, om de redenen « dat 
elk van die getuigschriften, een enkel 
uitgezonderd, verklaart dat deze clienteel 
aan de namnloze vennootschap "Savon
nerie Couvreur" (dit is verweerster) 
tromv is gebleven tot 15 juli 1964 " 
( dit is tot de dag v66r de datum waarop 
deze aan de tussen partijen bestaande 
overeenkomst een einde heeft gemaakt) ; 
« dat de gedaa.gde in hager beroep niet 
aileen moet bewijzen dat hij door zijn 
bezoeken nieuwe klanten heeft aange
bracht, maar ool~ dat die clienteel aan 
de eisende vennootschap trouw is geble
ven na zijn vertrek ; dat dit bewijs niet 
wordt geleverd of aangeboden en dat 
de aanzienlijkheid van het door de ge
daagde in hager beroep verrn.elde omzet
cijfer niet kan worden beschouwd als een 

voldoende bewijsgrond voor zijn aan
spraak "• 

tenvijl, OlD. te doen blijken van zijn 
r~cht op de « vergoeding wegens uitwin
nmg >>, bedoeld bij artikel15 van de voor
noemde wet van 30 juli 1963, de handels
verteg;~nwoordiger aileen moet bewijzen 
dat h~J, gedurende het van kracht zijn 
van ZIJn overeenkomst, aan zijn werk<Ye
ver een clienteel heeft aangebracht, z;';n
der bovendwn te moeten bewijzen dat 
de door hen"l aangebrachte clienteel aan 
laatstgenoemde trouw is gebleven na zijn 
vertrek, en de tegenovergestelde hypo
these, te weten het geval waarin de door 
de vertegenwoordiger aangebrachte clien
teel J;~iet trouw blijft aan de werkgever 
na ZtJn vertrek, een van de eventuali
te~ten is - die, volgens de uitdrukkelijke 
wil van de wetgever, door de werkgever 
m.oet worden bewezen -, waarin er uit 
de beeindiging van de overeenkomst geen 
enkel nadeel voor de vertegenwoordiger 
voortspruit : 

Overwegende dat, luidens artikel 15 
lid 1, van de wet van 30 juli 1963 tot 
insteiling van het statuut der handels
vertegenwoordigers, wanneer, zoals in het 
onderhavige geval, door de werkgever aan 
de overeenkomst een einde wordt ge
maakt zonder zwaarwichtige_ reden, een 
« verg~edi1_1g wegens uitwinning" ver
schul~~gd IS aan de vertegenwoordiger die 
een chenteel aangebracht heeft, tenzij de 
werkgever bewijst dat uit de beeindiging 
van de overeenkon1st geen enkel nadeel 
voortspruit v~:JOr de vertegenwoordiger ; 

Dat noch mt de tekst van deze wetsbe
paling, noch uit de parlementaire voor
bereiding blijkt dat bedoelde vergoedn"lg 
aan de handelsvertegenwoordiger die een 
clienteel heeft aangebracht, slechts dan 
verschuldigd zou zijn wanneer deze be
wijst dat die cli~nteel aan de werkgever 
trouw gebleven IS na de beeindiging van 
de overeenkmnst; dat, \Vanneer de clien
teel door de handelsvertegenwoordiger 
aangebracht aan de werkgever·niet trouw 
IS gebleven na de beeindiging van de 
overeenkomst deze laatste zich slechts 
kan vrijs~eilen van de verplichting de 
« vergoedmg wegens uitwinning " te be
talen, door te bewijzen dat het verbreken 
van de overeenh;omst geen enkel nadeel 
aan de vertegenwoordiger heeft berok
kend; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, en zonder dater grand 

bestaat tot onderzoek van het tweede 
middel dat geen ruimere cassatie zou 
kunnen meebrengen, vernietigt de be-
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streden sententie, doch slechts in zover 
ze de vordering door eiser ingesteld tot 
betaling van een " vergoeding wegens 
uitwituling " afwijst en uitspraak doet 
over de ll;osten ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissitlg ; 
veroordeelt verweerster in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
W erkrechtersraad van beroep te N anlen, 
kmner voor beclienden. 

14 december 1967. - 1e kamer. -
Voorzitte1', H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1·slaggeve1', H. Legros.- Gelijlcl~ticlencle 
conclnsie, H. Dutnon, advocaat-generaal. 

Pleite1·, H. Faures. 

1e KAJl;IER.- 14 december 1967. 

BEWIJS. - BEWI.TS DOOR GESOHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN. - JYIISKEN
NING. - BEGRIP. 

De bewijslcnwht van een ctlcte ~vonlt niet 
1n·iskencl cloo1' het aJ'J'est clat, na de ve1'
melclingen van de ctlcte j~tist te hebben 
oveTgenomen, b·ij een soeve1·eine beoo1'
cleling in feite, zonde1· tegenst1·ijd·igheicl 
met cleze veTmelclingen beslist ctat cle in 
cleze cdcte ve1·melcle voonveTpen de lcen-
11W1'lcen hebben die m·in omsclweven zijn. 

(NAAJ\'ILOZE VENNOOTSCHAP « S.I.P.A. ,, 
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN 
LANDSVERDEDIGING.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 juni 1966 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schonding van de artikelen llOS, ll26, 
ll20, ll34, ll35, 1317, 1319, 1320, 1322, 
1582 en 1683 van het Bm·gerlijk Wet
hoek, 

cloonlat, nu eiseres aannen1er ver
klaard werd voor de levering van ver
vangingsdelen, categorie B, voor U.S.A. 
voertuigen onder de voorwaarden van 
het bijzonder bestok SamafG/501/702 
van 22 mei 1957, waarvan de bijlage B, 

na in artikel I vijf categorieen van ver
vangitlgsdelen te hebben bepaald, te we
ten categorie A houdende nieuwe stuk
ken van opgegevon herkomst, catego
ric B houdende vervangit1gstukken, cate
goric C houdende surplusstukken, cate
goric D houdende stukken voor weder
gebruik en categorie E houdende gere
conditioneerde gehelo of gedeeltelijke 
stollen en benodigdheden, in een nota 
bene, aan het slot van voonneld artikel, 
bepaalt : « 1° Alleen de prijs die voor eon 
sktk: is opgegeven, client als criterium 
bij de kens tussen de verschillende offer
tes. Bij gelijke prijs evenwel gaat de 
voorkeur naar hot stuk aangeboden in 
categoric A of hot dichtst bij A, welke 
categorieen gerangschikt zijn in de orde 
A,B, C, Den E; 2° vVanneer een inschrij
vitlg goedgekeurd is voor eon stuk van 
eon bepaalde categoric, mag dit stuk 
altijd worden geleverd in een van de 
voorafgaande categorieen die gerang
schikt zijn in de orde A, B, C, D en E ,, 
en waarvan hot heeling 3 verwijst naar 
de alg01nene a.anbestedingsvoorwaarden 
van de Staat, bijlage tot hot koninklijk 
besluit van 5 oktober 1955, die in arti
kel 66, C, 2°, en F', twee soorten van 
mnbtshalve to "lenlen n1aatregelen voor
schrijven, 1net behulp ·waarvan de Staat 
bij hot in gebreke blijven van do aan
nmner ofwel « van an1bts·wege eon over
eenkomst m.et dcrden " kan sluiten (lit
tara C, 2°), ofwel « indien het bostuur 
zich onn:togelijk iclentieke leveranties kan 
aanschaffen, het die leveranties door 
soortgelijke kan vervangen » (littera F'), 
het bestreden arrest beslist dat ver
weerder, gelet op de niet-uitvoering van 
eon deel van de aannenlitlg binnen de 
gestelde termijn, de maatregel van ambts
wege, bepaald bij voornoemd artikel 66, 
C, 2°, regelmatig heeft getroffen door bij 
eon derde stukken van categorie A onder

-hands te kopen en dientongcvolge eiseres 
veroordeelt mn aan verweerder het ver
schil tussen de bij de overeenkomst van 
ambtswege bedongen prijs en de con
tractuele waarde van de niet gelevorde 
stukken te betalen, als1nede de vaste 
kosten die aan het slniten van de voor
noelnde overeenkon1st zijn verbonden, op 
grond "dat het geschil gaat over de ver
vanging van de stukken van categoric B 
door de stukken van categoric A; ... dat 
de bijlage tot hot bestek do kenmerken 
van doze categoric aangaf namelijk dat 
de stukken van categoric A nieuwe stllli:
ken waren met opgegeven herkmnst, 
voorzien van hot n1erk van herkomst, 
in oorspronkelijke verpakking en van 
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recente fabricage, de stukk:en van cate
goric B nieuwe st"nkken waren die thans 
vervaardigd zijn volgens de eigen gege
vens van hun constructeur en die dezelfde 
waarborgen van hoedanigheid en duur 
bieden als de te vervangen nieuwe stuk
ken met opgegeven herkomst; .. . dat, 
op het verschil na dat zij niet door de
zelfde constructeur zijn vervaardigd, de 
stukken van categoric B feitelijk in hoofd
zaak identiek zijn aan die van catego
ric A, aangezien zij dezelfde waarborgen 
1noeten bieden en. verwisselbaar zijn ; 
dat zulks zo waar is dat de inschrijving 
de aannmners vrijiiet de categoric te 
kiezen waarin zij hun offerte deden; dat 
derhalve niet kan worden gesproken van 
eenvoudig gelijksoortige stuk:ken », 

tenvijl 1° door aldus uitspraak te do en, 
de recbter in tegenspraak komt met de 
bepalingen : a) van 1° en inzonderheid 
van 2° van de nota bene van artikel I 
van. de bijlage B tot het bijzondere bc
stek, waaruit blijkt dat de aannemer die 
gehouden is stukken van categoric A te 
leveren, geen stukken van categoric B 
mag leveren en dat de aannemer die 
gehouden is stukkon van categoric B te 
leveren, een facultatieve verbintenis aan
gaat, rnet het gevolg dat hij stukken van 
categoric A n-:1ag n-:1aar niet n-:1oet leveren, 
hetgeen insluit dat de stukken van elke 
categoric, met name van de categorieen A 
en B, niet identiek of verwisselbaar zijn; 
b) van artikel 66, 0, 2°, van de algemene 
aanbestedingsvoor>vaarden, _ dat bctrek
king heeft op het a1nbtshalve sluiten 
van een overeenkon-:1st betreffende iden
tieke stukken, terwijl voornoemd artikel 
in littera F slaat op de vervanging door 
soortgelijke stukken, waaruit volgt dat 
het arrest een miskenning inhoudt van 
de bewijskracht enerzijds van de bepa
lingen van artikel I van de bijlage B tot 
het bijzonder bestek, in zover deze de 
vijf categorieen van vervangingsdelen 
bepalen en in nota bene, inzonderheid 
onder 2° de op de aam-:1emer rustende 
verplichting tot levering omschrijven, en 
anderzijds van de bepalingen van de 
litteras 0, 2°, en F van artikel 66 van 
de algemene aanbestedingsvoorwaarden, 
in zover deze een onderscheid maken 
tussen identieke en soortgelijke leveran
ties (schending van de artikelen 1317, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

2° in elk geval het arrest aan de over
eenkomst van partijen, in het bijzonder 
aan artikel I van bijlage B tot het bij
zonder bestek en aan artikel 66, littera 0, 
2°, van de algemene aanbestedingsvoor-

waarden, een voorwerp en gevolgen toe
schrijft die niet behoren tot de facul
tatieve leveringsverplichting van eiseres, 
of tot het recht van het bestuur om van 
ambtswege een overeenkomst te sluiten 
om zich identieke leveranties aan te 
schaffen (schending van de artikelen ll08, 
ll26, ll29, 1134, 1135, 1582, 1583 van 
het Burgerlijk vVetboek) : 

Overwegende dat nit het arrest blijkt 
dat, nu eiseres aan wie de levering van 
vervangingsdelen voor U.S.A. voertuigen 
word toegewezen in gebreke gebleven was 
haar verplichtingen na te komen, de 
Belgische Staat de maatregelen van 
ambtswege nam, als bepaald in de alge
lnene aanbestedingsvoorwaarden, zich 
onderhands bij een derde de vervangings
delen aanschafte en eiseres dagv aardde tot 
betaling van een bedrag van 107.739 fr.; 

Overwegende dat eiseres betwistte 
dat de Staat het recht had om zich, 
krachtens de " voonnelde maatregelen 
van ambtswege », bij een derde de stuk
ken " A » aan te schaffen vermeld in 
de bijlage B tot het bijzonder bestek 
Sama/G/501/702, en stelde dat zij enkel 
gehouden was de in dezelfde bijlage ver
melde stukken " B » te leveren ; dat het 
arrest, door een interpretatie van de 
bepalingen van voormelde bijlage en 
van de algemene aanbestedingsvoorwaar
den, beslist dat de stukken A en B " iden
tiek » zijn in de zin van artikel 66, F, 
van de bijlage tot het koninklijk besluit 
van 5 oktober 1955 tot regeling· van de 
overeenkon-:1sten betreffende de aanne
n"lingen van werken, leveringen en trans
porten voor rekening van de Staat ; 

Overwegende dat artikel 66 van voor
noemde bijlage, na in littera 0 te hebben 
gesteld dat de van ambtswege te treffen 
maatregelen zijn ... " de totale of gedeel
telijke ontbinding van de overeenkomst 
en het van ambtswege sluiten van een 
overeenkomst n-:1et derden ... », in letter F 
nader bepaalt dat " indien de aanneming 
betrekking heeft op leveranties die niet 
in de handel zijn of die aileen door de 
in gebreke blijvende aannemer kunnen 
worden geleverd en, in 't algemeen, indien 
het bestuur zich onmogeliJk identieke le
veranties kan aanschaffen, het die leve
ranties ... door soortgelijke kan vervan
gen, onder de voorwaarden . . . » ; 

Overwegende dat artikel I van de reeds 
vermelde bijlage B enerzijds, na de stuk
ken van categoric A te hebben beschre
ven als " nieuwe stuk.ken n-:1et opgegeven 
herkmnst, voorzien van het 1nerk van 
herkomst, in oorspronk;elijke verpakking 
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en van recente fabricage, ... en waarvan 
de herkm:nst door de leverancier gewaar
borgd wordt ... "• duidelijk bepaalt dat 
de stelli:ken van categorie B « vervan
gi:ngstukken " zijn en dat onder die berra
ruing Inoeten worden verstaan « nieuwe 
stukken die thans vervaardigd zijn val
gens de eigen gegevens van hun construe
teen' en die dezelfde waarborgen van 
hoedanigheid en dum· bieden als de te 
vervangen nieuwe stukken 1net opgege
ven herkmnst " en anderzijds stelt dat 
<< wanneer een inschrijving goedgekeurd 
is voor een stuk van een bepaalde cate
gorie, dit stuk altijd mag worden gele
verd in een van de voorafgaande cate
gorieen, die gerangschikt zijn in de 
orde A, B, 0, D en E "; 

Overwegende dat het arrest, de bepa
li:ngen van genoemde bijlage juist over
genmnen hebbende, beslist, zonder met 
de bewoordingen ervan in tegenspraak te 
komen, " dat uit die verrneldingen volgt 
dat, op het verschil na dat zij niet door 
dezelfde constructem· zijn vervaardigd, 
de stukken van categorie B feitelijk sub
stantieel identiek zijn aan die van cate
gorie A, aangezien zij dezelfde waarbor
gen 1noeten bieden en verwisselbaar zijn ; 
dat zulks zo waar is dat de inschrijvi:ng 
de aanbesteders vrijliet de categorie te 
kiezen waarin zij hem offertes deden ; 
dat derhalve niet kan worden gesproken 
van louter soortgelijke stukken " ; 

Overwegende dat aldus, zonder mis
kenning van de bewijskracht van voor
noemde bijlage of van voornoemd arti
kel 66, de feitenrechter bij een soevereine 
beoordeling heeft kunnen beslissen dat 
de stukken van de categorieen A en B 
niet gelijksoortig maar wel " identiek " 
waren in de zin van de laatstvermelde 
bepaling; 

Dat hij overigens aldus de artike
len ll08, ll26, ll29, 1135 en 1583 van 
het Burgerlijk vVetboek niet heeft ge
schonden, zoals het tweede onderdeel 
van het middel beweert ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen ll34, 1135 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

cloonlat, om eiseres te veroordelen tot 
betaling aan verweerder van het versehil 
tussen de contractuele waarde en de prijs 
bedongen bij de overeenkomst van am.bts
wege, gesloten op grond van artikel 66, 
0, 2°, van de algemene aanbestedings
voorwaarden van de Staat, waarnaar het 
bijzonder bestek Sama/G/501/702 ver
wijst, alsmede van de vaste kosten die 

aan het sluiten van genoem.de over
eenkomst zijn verbonden, het bestreden 
arrest erop wijst « dat men het aan eiser 
in hoger beroep (thans verweerder) niet 
als eon grief kan aanrekenen Inet de 
depothouder van de stukken rnet opge
geven herkomst een overeenkmnst te 
hebben aangegaan en zich aldus van 
stuk;ken van categorie Ate hebben voor
zien, daar het in gebrek;e blijven van de 
gedaagde in hoger beroep (thans eiseres) 
trouwens nwest doen denken dat de stuk
ken van categorie B toen niet voorhanden 
waren op de nmrkt en een spoedige oplos
sing dringend geboden was,, 

te1·wijl I 0 ingeval de stukken die door 
de in gebreke blijvende aannemer moeten 
worden geleverd, op de 1narkt ontbreken, 
de Staat de maatregel van ambtswege, be
paald in artikel 66, F, moet treffen het
welk bepaalt : " Indien de aannmning 
bet1:ekking heeft op leveranties die niet 
in de handel zijn of die aileen door de in 
gebreke blijvende aannerners kunnen wor
den geleverd en, in 't algemeen, indien het 
bestuur zich onmogelijk identieke leve
ranties k;an aanschaffen, kan het die 
leveranties, na ingebrekestelling bij aan
getekende brief, door soortgelijke ver
vangen onder de hierboven in litteras 0, 
D en E bepaalde voorwaarden. De inge
brekestelling behelst de specificatie van 
gelijkaardige leveranties die het bestuur 
voorne1nens is te bestellen "• en de over
eenkmnst vm1 a1nbtswege niet krachtens 
de voornoen1de letter F gesloten is in 
het onderhavige geval, waaruit volgt 
dat het arrest contractuele bedingen toe
past die niet gelden voor bedoelde over
eenkomst van ambtswege (schending 
van de artikelen ll34 en ll35 van het 
Burgerlijk W etboek) 2° in elk; geval het 
arrest niet zonder dubbelzinnigheid aan
geeft of de voornoemde overeenkomst 
gesloten is krachtens littera 0, 2°, dan 
wel krachtens littera F van artil~el 66 
van de algemene aanbestedingsvoorwaar
den van de Staat en dus niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, na zonder dubbel
zinnigheid te hebben beslist dat de stuk
ken van categorie A die het bestuur zich 
bij een derde had aangeschaft, « iden
tiek " en niet enkel « gelijksoortig " waren 
in de zin van artikel 66, F, van de bijlage 
tot het koninklijk besluit van 5 oktober 
1955, het arrest ten overvloede hieraan 
toevoegt dat men om feitelijke redenen, 
die het aangeeft, het aan eiser in hoger 
beroep niet als een grief kan aanrekenen 
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« zich van stuk,ken van categorie A te 
hebben voorzien ... » ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

14 december 1967. - 18 kamer. -
Voo1·zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter.
Ve1·slaggever, Baron Richard. - Gelijk
luidencle conclusie, H. Dumon, advocaat
generaal. Pleite1·s, HH. Fally en Ba
yart. 

18 KAMER.- 14 december 1967. 

1° VERDELING. - VERDELING IN 
NATURA.- AFWIJKING VAN DE REGEL 
VAN DE VERDELING IN NATURA. -
VooRWAARDE. 

2° VERDELING. - VEREFFENING VAN 
DE GEMEENSCHAP DIE BESTAAN HEEFT 
TUSSEN ECHTGENOTEN.- VEILING. 
VooRWAARDE. 

3° VERDELING. - VEREFFENING VAN 
DE GEMEENSCHAP DIE BESTAAN HEEFT 

(1) (2) en (3) Het vonnis dat de scheiding 
van tafel en bed had uitgesproken, had ook, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 311 
van het Burgerlijk Wetboek, de vereffening 
van de gemeenschap bevolen en daartoe een 
notaris aangewezen. 

'Vat betekent vereffenen ? 
In de juridische zin van het woord betekent 

« vereffenen " een regeling treffen, de baten 
en lasten van een patrimonimn, een nalateil
schap, een gemeenschap vaststellen. 

Men leest bij Planiol (PLANIOL, RIPERT en 
BOULANGER, d. IV, op blz. 317, nr 950) om
trent de vereffening van de gemeenschap de 
volgende definitie : «Avant de proceder au 
partage proprement clit il y a lieu de liquider 
la communaute, c'est-a-dire de grouper, sous 
forme comptable, tous les elements de l'actif 
a partager, puis d'exprimer en chiffres les 
droits respectifs des copartageants "· 

Vereffenen betekent dus niet verdelen. De 
verdeling is enkel de laatste verrichting van 
de vereffening. 

Dit onderscheid werd belicht door het ar
rest van 17 december 1863 (Bttll. en PAsrc., 
1864, I, 240), naar luid van hetwelk de voor
uitnemingen bedoeld bij artikel 1470 en vol
gende van het Burgerlijk Wetboek verrich
tingen van vereffening zijn welke voorafgaan 
aan de verdeling en de gevolgen ervan niet 

TUSSEN ECHTGENOTEN.- VEILING VAN 
EEN ONROEREND GOED.- KAN ENKEL 
WORDEN BEVOLEN ALS RET ONROEREND 
GOED DIENT VERDEELD TE WORDEN. 

l 0 De mogelijkheicl bepaald bij a1·tikel 826 
van het B~wgerlijk l'Vetboek om zijn 
deel in nat~l1'a te V1'agen, is voo1· elk van 
de cleelgenoten of van de pe1·sonen clie 
hen vm·tegenwoo1·digen, een 1·echt waa?'
aan enkel ajb1·euk lean wonlen ge
daan indien die on1·oe1·encle goede1·en niet 
gevoeglijlc kunnen worden verdeeld (1). 

2° De vm·plichting van artilcel 827 van 
het B~wge1·lijlc TYetboelc om tot de veiling 
ove1· te gaan van de om·oe1·encle goecle1·en 
die niet gevoeglijlc ve1·deelcl hmnen wor
den, sl1tit in dat om de 1·echten van iecle1· 
van de echtgenoten te volcloen, cle goede-
1'en, clie bij de veretfening van cle gemeen
schap We1·lcelijlc opgelevenl zijn, tussen 
hen clienen venleelcl te wonlen ( 2). 

3° Is niet wettelijlc gerechtvaanligcl het 
Cl1'1'est dat de veiling beveelt zoncler te 
hebben nagegaan of ten aanzien van 
cle verrichtingen van ve1·efjening van de 
gemeenschap, waMvan het vaststelt dat 
zij niet geeincligd zijn, en van cle samen
stelling van de lcavels, het onroe1·end goed 
in 1·echte, en niet in jeite, client te worden 
venleelcl ( 3) . 

zouden kunnen hebben, onder meer ten op
zich te van de inning van belastingrechten. 
(raadpl. ook cass., 19 februari 1953, ibid., 
1953, I, 473 en noot 4, blz. 474). 

Immers alvorens tot de verdeling over te 
gaan moet een reeks verrichtingen uitgevoerd 
worden, welke de wederzijdse rechten en ver
plichtingen van de partijen zullen bepalen, 
doch die geen verrichtingen van verdeling 
uitmaken. Dit zijn namelijk : 

de boedelbeschrijving die het mogelijk 
maakt de massa van de werkelijk bestaande 
goederen vast te stellen ; 

de scheiding of terugneming in natura van 
de eigen goederen ; 

de vooruitnemingen die betrekking hebben 
op de goederen waarvoor de gemeenschap 
aan een der echtgenoten rekenschap moet 
geven ; deze vooruitnemingen kunnen niet 
meer in natura opgeleverd worden, worden 
gedaan op de batige massa en maken ten aan
zien van de echtgenoot de uitoefening van 
een schuldvordering uit; 

de vergoedingen slaande op de schulden 
van een der echtgenoten jegens de gemeen
schap. 

Dit zijn verrichtingen van vereffening die 
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(DULI:ERE, T. OOPPEE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 maart 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over hot n1iddel afgeleid uit de sehen
ding van de artikelen 311, 577bis, inzon
derheid §§ 1 tot 8, 826, 827, 829, 830, 
831, 869, 1428, 1431, 1433, 1436, 1437, 
1441, 3°, 1467, 1468, 1470, 2o en 3o, 
1471, 1472, 1474 en 1476 van het Burger
lijk vVetboek, 969, 970, 976, 978 van 
het vVetboek van burgerlijke rechtsvor
dering en 97 van de Grondwet, 

cloonlat, na or ts hebben aan herinnerd 

voorafgaan aan cle vor1ning van cle 1nassa 
van de baton en lasten en de samenstelling 
van de kavels. 

De vercleling zclf geschieclt pas op hot einde 
van clezc vereffening. 

De volgorde van deze verrichtingen wordt 
vastgestelcl in het Burgerlijk vVetboek, titel V, 
hoofdstuk IT, afdeling V, bock III, gewijd 
aan de huwelijkscontracten, te weten : 

a) De artikelen 1468 en 1469, die hanclelen 
over de inbreng die cle echtgcnoten in de massa 
moeten doen, dit wil zeggen alles wat zij je
gens de gemeenschap verschulcligd zijn als 
vergoecling, evenals de geldsmnmen clie uit 
de gemeenschap zijn gcnomen en cle waarde 
der goccleren die de echtgenoot daaruit gene
men heeft hetzij om huwelijksgoecl te geven 
aan een kind uit een ander huwelijk hetzij 
om in eigen persoon huwelijksgoed te geven 
aan een gemeenschappelijk kind; 

b) De artikelen 1470, 1471, 1472 en 1473 
die handelen over cle vooruitnemingen, terug
nenlingen en vergoedingon. 

Siechts na doze verrichtingen stelt zich even
tueel cle vraag v;cn de verdeling, zoais bepaalcl 
wordt bij artikcl1474 van het Burgerlijk ''Tet
boek, clit wil zeggen in zovei· er nog te vercleien 
baten overblijven. En in clit opzicht verwijst 
artikel147G naar de regels die betrekking heb
bcn op de vercleling van na.Iatenschappen, clit 
is voor alles wat betrcft de vormen,< de veiling 
van cle onroerendc goederen wanneer daartoe 
groncl bestaat, cle gevoigen van de verdeling, 
de daaruit voortvloeiendc vrijwaring en cle 
te betalen opleg. 

* * * 
v oor cle vcrcleling moeten cle partijen clus 

overgaan tot een reeks van verrichtingen 
waaroncler clie welke betrekking hebben op 
cle vcrgoedingen clie de echtgenoten aan cle 
gemecnseha,p verschuldigd zijn. 

dat een vonnis van 28 j1mi 1959 ten voor
dele van eiseres de scheiding van tafel 
en bed had uitgesproken, welke schei
ding van goederen ten gevolge had, dat 
hetzelfde vonnis notarissen had benoem.d 
om. de gemeenschap en de terugnem.ingen 
te verefl'enen, dat verweerder een tussen
vordering had iiJgesteld mn. te doen wij
zen dat " v66r » alle verrichtingen van 
vereffening van de· tussen partijen be
staande gen:10enschap de vereffenende 
notarissen zouden overgaan tot de veiling 
van do villa " les N ymphes » te Knokke, 
het enige onroerend goed van deze ge
n1.emischap, en dat de eerste rechter deze 
eis had toogewezen, het bestreden arrest 
het beroepen vonnis bevestigt, onder 

Het arrest van 22 december 1904 heeft dit 
gcpreciscercl (Bull. en PAsrc., 1905, I, G3). 

Op weike wijze wm'clen cleze vergoedingen 
gcregeid? 

De rechtsieer en de rcchtspraak nemen aan 
dat zij op verschillende wijzen kunnen ge
schieden, hetzij voor de verdeiing oncler cle 
vorm van inbreng in nattu~a in de massa, hetzij 
op het ogenhlik van de verdeling door mindere 
ontvangst (DE PAGJJJ, cl. X, nr' 1001-1002, 
blz. 817 ; }cUBRY en RAu, d. VIII, § ·5llbis, 
biz. 192 ; PLANIOL, RIPERT en BouLANGER, 
d. IV, nr 948, biz. 31G; LAUR-ENT, d. XXII, 
nr' 491 en 492, blz. 513 en 594; Repertoire 
p1·atiq1<e cht d·roit belge, v 0 , Coni·rat de mariage, 
nr 730). In clit laatste geval kan de inbreng 
op twee verschillende wijzen gebeuren, die 
zoais de auteurs doen opmerken, reecls be
schreven zijn door POTHIER ( Communmde, 
nr' 582 en 705) : 

1° De inbreng kan geschieden door opne
ming, bij wijze van een eenvoudige inschrij
ving,. van het bedrag van de inbreng in de 
gcmeenschappeiijke massa, en door nadien 
deze inbreng aan de cchtgenoot-schulclenaar 
toe te kennen. 

Deze echtgenoot kl·ijgt aldus in zijn kavel 
een, \vaarcle, die voor hem fictief is, ver1nits 
het cle vergoeding is clie hij aan de gemeen
schap verschuldigd was. Zijn schuicl is aldus 
teniet gegaan door schulclvermenging. 

Doze wijze wordt volgens Planiol gewoonlijk 
door de notarissen toegepast inzake naiaten
schappen; 

2° De inbreng kan ook gebeuren cloor aan 
de andere echtgenoot de mogelijkheicl te hie
den uit cle gemeenschappelijke massa waarclen 
vooruit te nemen weike overeenstemmen met 
het bedrag van cle inbreng. \Vaarna enkel nog 
het overige bij gelijke delen moet verdeeid 
worden. Deze 1nethocle moet worden toegepast 
wanneer de ka vels bij lot.ing moeten worden 
toegewezen. De vooruitne1ningen geschicden 
in clit gcval volgens dczclfde regeis en op de 
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verbetering betreffende de bestemn1.ing 
van de prijs, en afwijzend beschikt zowel 
op de hoofdvordering « dat er geen reden 
was om de bedoelde villa te verkopen " 
als op de subsidiaire vorder:ing « dat de 
uitspraak over de bedoelde verkoop zal 
worden u:itgesteld totdat uitspraak is 
gedaan over de gegrondheid van de be
weringen en tegenspraken van partijen ,, 
welke tussenvordering eiseres bij con
clusie verantwoordde door het feit dat 
verweerder in het bezit gebleven was van 
de goederen van de gemeenschap, 1net 
name van de effecten, het geld en de 
roerende goederen ter waarde van onge-

wijze van de vooruitnemingen becloeld bij 
artikel 1478. 

De vergoeclingen kunnen ook geschieclen 
volgens de methode die « verdeelde vergoe
ding » geheten worclt. Deze wordt echter heden 
ten dage niet 1neer tocgepast. 

* * * 
De vergoedingen welke door de echtgenoten 

aan de gemeenschap verschuldigd zijn, moeten 
dus in elk geval in aanmerking komen bij 
de verrichtingen van vereffening clie aan de 
verdeling voorafgaan, en hun verwezenlijking 
komt tot stand door ecn inbreng in natura of 
door de methode van mindere ontvangst ; in 
dit opzicht wordt er gcen onderscheid gemaakt 
tussen vergoeclingen verschuldigd door de 
echtgenoten aan de gem.eenschap en cUe· welke 
door de gemeenschap aan de echtgenoten ver
schuldigd zijn. 

Doch water ook van zij, de verantwoording 
van de gemeenschap jegens de echtgenoten 

. (terugnemingen en vooruitnemingen) of van 
de echtgenoten jegens de gcmecnschap heeft 
plaats v66r de verdeling. 

Dit zijn eigenlijk verrichtingen van vor
effening. 

Welnu, inclien, zoa.Is eiseres ten deze be
weerde, de door de man verschllicligde vergoe
dingen bela.ngrijker zijn clan het aancleer' cbt 
hem in de gemeenschap toekomt, volgt hieruit 
clat de bestaa.nde baten niet meer moeten ver
cleelcl worden, aangczien de man zijn recht 
ten volle gekregen heeft en hij bovendien nog 
schuldenaar is van cle persoon die zijn vrouw 
geweest :is. 

\Vat heeft ten clcze het bestreclen arrest 
beslist? 

Onder bevestiging van het vonnis van cle 
eerste rechter clie beslist had dat cle veiling 
een verrichting is, clie aan cle verdeling moet 
voorafgaan en niet erop volgen, en op groncl 
van de vaststelling dat, volgens eiseres, ver
weerder in het bezit was gebleven van goecleren 
van de gemeenschap ten belope van ongeveer 
10.000.000 frank en clat het onroerend goed en 

OAsSATIE, 1968. - 18 

veer tien miljoen frank, dat deze bij de 
:inventar:issen en in het proces-verbaal 
van de beweringen en tegenspraken geen 
enkele uitlegging of verantwoording had 
gegeven over het gebruik dat hij van de 
opbrengst van die waarden had gemaakt, 
dat bet onroerend goed en het geld die 
hij nog onder zich had derhalve " zonder 
verdeling toegewezen " moesten worden 
aan de echtgenote om, zij het ook op 
onvolmaakte wijze, haar rechten te vol
doen en dat aldus de verkoop van de 
villa " onnodig " was en " zonder nood
zaak " en « tegen het vereiste van de 
wet " zou worden bevolen, en dit beslist 

cle overblijvende menbelen niet volstonden 
om de rechten van eiseres te dekken, heeft 
het arrest beslist dat inclien het onroerend 
goed niet gevoeglijk leon worden verdeeld, 
er tot de veiling moest worden overgega.an ; 
dat ten cleze er slechts een enkele villa bestond 
om te worden verdeehl en dat cle rechter de 
vercleling in natut•a niet kon vervangen door 
een verdeling bij . toewijzing, tenzij alle par
tijen hiermee akkoorcl gingen. 

Het bestreden arrest heeft aldus de veiling 
bevolen zonde.r na te gaan of, gelet op de 
verrichtingen van vereffening van cle gen1.een
schap, waarvan het vastgestelcl had dat zij 
niet geeindigcl waren, en de vorming van cle 
kavels, er in rechte (en niet in feite) groncl 
bestond tot vercleling van het onroerend 
goecl. 

Deze vergissing bleek des te cluidelijker daar 
het arrest eensdeels het vonnis bevestigcle 
clat beslist had dat, aangezien het onroerencl 
goed niet in natura leon verdeeld worden, de 
man het recht hacl de veiling te vorcleren, en 
anclerdeels, naclat het cle veiling had bevo
len, besliste dat eiseres terecht cleecl gelclen 
uat een omniclclellijke verdeling van de prijs 
opgebracht door de verkoop van het onroe
rend goed, de invordering va.n het aancleel 
clat haar tenslotte in de gemeenschap zou te 
beurt vallen in gevaar zou lnmnen brengcn 
en clat er geen grand bestoncl om, in stl'ijd 
met het gemene recht, aan verweerder de 
beschikking te geven over gelclen die hij bij 
cle clefinitieve vcrcleling zou moeten terug
geven. 

Uit cleze reclenen blijkt cluiclelijk dat, in 
cle mening van de rechter, de veiling een ver
richting van vereffening is, die aan de ver
deling en cle vorming van de kavels vooraf
gaat, alhoewel cle veilh1g slechts na de ver
effening moet geschieclen, en clan nog enke 1 
wanneer zij in feite noodzalcelijk is, gelet op 
de verdeling en de vorming· van de kavels. 

E. K. 



- 546-

op grond dat "ieder zijn deel in de roe
ronde en de onroorende goederen in 
natcua kan vragen" (artikel 826 van het 
Burgerlijk Wetboek), dat "indien de 
onroerende goederen niet gevoeglijk ver
deeld kuxmen worden, n1.oet worden over
gegaan tot de veiling" (artikel 827 van 
het Burgerlijk Wetboek), dat er slcchts 
een cnkel onroerend goed is waarvan 
reeds nu vaststaat dat het niet kan wor
den verdeeld in natm·a en dat " de rechter 
de verdeling in natura niet kan vervangen 
door een verdeling bij toewijzing behalve 
met instemming van alle partijen "• 

te1·wijl, wam1.eer het, zoals in het onder
havige geval, gaat om de verdeling van 
een gemeenschap ontbonden door schei
ding van tafel on bed (artikel 1441, 3°, 
van het Burgerlijk W etboek) na de aan
vaarding door de vrouw (artikel 1467 
van het Burgerlijk Wetboek), en zelfs 
als het zou gaan om. schuldvorderingen 
of schulden die na de ontbinding ontstaan 
zijn en voortkomen van het beheer 
van de gemeenschappelijke massa 
(artikel 577bis van het Burgerlijk Wet
bock), de vereffening van de terugne
mingen in waarden van de vrouw ge
schiedt eerst door voorafneming uit het 
gereed geld, vervolgens uit de roerende 
goederen, en ten slotte uit de onroerende 
goederen die zij in de gemeenschap kiest 
en, zo deze ontoereikend zijn, uit de per
soonlijke goederen van de man (artike
len 1428, 1431, 1433, 1436, 1467, 1470, 
2D en 3D, 1471, 1472 en 1474 van het 
Burgerlijk Wetboek) en de inbreng van 
de vergoedingen geschiedt door mindere 
ontvangst, zodat de genoot van de echt
genoot-schuldenaar uit de gemeenschap
pelijke massa goederen kan voorafnemen 
van gelijke waarde als het bedrag van de 
schuld (artikelen 1437, 1467, 1468, 1476 
en 829, 830, 831 en 869 van het Bcuger
lijk; W etboek) ; gelet op de door eiseres 
beschreven toestand, waarvan het de 
werkelijkheid niet betwist, en op haar re
gelmatig tot uiting gebrachte wil om zich 
het geld en het onroerend goed dat ver
weerder onder zich hield " zonder ver
deling te doen toewijzen "• dit is ze vooraf 
te nemen als gedeeltelijke voldoening van 
haar rechten als in gemeenschap ge
huwde echtgenote, het arrest de veiling 
van dit onroerend goed als aan de ver
effening van de gemeenschap vooraf
gaande verrichting niet kon bevelen zon
der aan de vrouw op onrechtvaardige 
wijze de gunst van een toewijzing van 
goederen in natura ten bedrage van haar 
rechten in de genoemde vereffening te 
ontnCinen, gunst die de wet haar, als 

schulcleiseres en deelgenote, toekent, en 
zonder derhalve de in het middel aan
geduide wetsbepalingen te schenden 
(schending inzonderheid van de artike
len 830, 1467, 1468, 1470, 2D en 3D, 1471 
en 1476 van het Burgerlijk vVetboek en 
97 van de Grondwet, en, voor zoveel als 
nodig, van de andere in het middel aan
geduide bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek; en van het Wetboek van bcu
gerlijke rechtsvordering) : 

Overwegende dat, blijk;ens de vaststel
lingen van het arrest, in antwoord op de 
rechtsvordering van verweerder ertoe 
strekkende dat v66r aile verrichtingen 
tot vereffening van de gemeenschap die 
tussen partijen bestaan heeft, de veref
fenende notarissen zouden overgaan tot 
de veiling van het enige onroerend goed 
van deze gCineenschap, eiseres in hoofd
orde heeft aangevoerd dat het onroerend 
goed en het geld die in het bezit gebleven 
waren van verweerder, houder van de 
goederen der gCineenschap, ontoereikend 
bleken 01n haar rechten te voldoen; dat 
derhalve de verkoop van het onroerend 
goed nutteloos was en tegen het vereiste 
van de wet zou worden bevolen, aan
gezien onroerende goederen in beginsel 
slechts in geval van noodzaak moeten 
worden verkocht ; dat zij subsidiair ge
vraagd heeft de uitspraak uit te stollen 
totdat het aangetoond is dat de verdeling 
al dan niet noodzakelijk is ; · 

Overwegende dat, na er te hebben op 
gewezen dat k;rachtens artikel 826 van 
het Burgerlijk W etboek ieder zijn deel 
in de roerende en de onroerende goederen 
in natcua kan vragen, 1naar dat, volgens 
artikel 827 van dit wetboek, indien de 
onroerende goederen niet gevoeglijk ver
deeld km1.nen worden, tot de veiling moet 
worden overgegaan, het arrest beslist dat 
zulks hier het geval is (( daar slechts een 
villa te verdelen is"; dat, na te hebben 
gesteld dat de rechter de verdeling in 
natura niet mag vervangen door een 
verdeling bij toewijzing, behalve met 
instemming van aile partijen, het arrest 
op grond van deze dubbele overweging 
de aanspraken van eiseres verwerpt en 
het beroepen vonnis dat de vordering 
van verweerster gegrond verklaart, be
vestigt; 

Overwegende dat de verdeling van de 
goederen van de gemeenschap die tussen 
de echtgenoten bestaan heeft, voor alles 
wat haar vormen betreft, << de veiling van 
de onroerende goederen wanneer daartoe 
grond bestaat "• de gevolgen van de ver
deling, de daaruit voortvloeiende vrijwa
ring en de te betalen opleg, krachtens 
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artikel 1476 van het Bm·gerlijk Wetboek 
onderworpen is aan de regels die in de 
titel " Erfenissen >> bepaald zijn voor de 
verdelingen tussen medeiirfgenamen. ; 

Overwegende enerzijds dat de in arti
kel 826 van het Burgerlijk W etboek be
doelde mogelijkheid om zijn deel. in na
tw:a te vragen, voor elk van de deelgeno
ten of van de personen die hen vertegen
woordigen, een recht is waaraan slechts 
afbreuk kan worden gedaan indien die 
onroerende goederen niet gevoeglijk kun
nen worden verdeeld ; dat onder meer 
deze mogelijkheid, door de kosten van 
de verkoop te vermijden, de waarde
vermindering van de baten kan voor
komen; 

Overwegende anderzijds dat de ver
plichting bepaald in artikel 827 van het 
Burgerlijk W etboek om tot de veiling 
over te gaan van de onroerende goederen 
die niet gevoeglijk " verdeeld >> lnmnen 
worden, insluit dat, om_ de rechten van 
ieder van de echtgenoten te voldoen, de 
verdeling tussen hen slaat op de goederen 
die bij de vereffening werkelijk opgele
verd zijn; 

Overwegende dat te clien aanzien eise
res in haar conclusies voor het hof van 
beroep genomen deed gelden dat ver
weerder in het bezit gebleven was van de 
goederen van de gemeenschap, 1net name 
van de effecten, het geld en de roerende 
goederen ter waarde van ongeveer tien 
miljoen frank, dat hij in zijn beweringen 
en tegenspraken zijn beheer niet had 
kunnen verantwoorden, dat alle thans 
opgeleverde roerende en onroerende goe
deren kennelijk ontoereikend zijn om de 
rechten van eiseres te voldoen en haar 
derhalve moeten worden toegewezen zon
der verdeling ; 

Overwegende dat eiseres aldus op im
pliciete Inaar zekere wijze stelde dat 
verweerder zich meer goederen van de 
gemeenschap had toegeeigend dan het 
deel dat hen:1 krachtens artikel 1474 van 
het Burgerlijk Wetboek toekwam en al
dus deed gelden dat er geen grond be
stand mn tussen hen de waarde te verde
len van het onroerend goed, waarvan zij 
de toewijzing zonder verdeling vorderde; 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
dit onroerend goed m.oest worden ver
kocht, het arrest, zonder voorafgaande
lijk te beslissen dat de goederen die bij 
de vereffening werkelijk opgeleverd zijn 
tussen de echtgenoten dienen te worden 
verdeeld, er enkel op wijst dat bedoeld 
onroerend goed, aangezien het als het 
enige onroerend goed is opgeleverd, nood-

zakelijk niet gevoeglijk kan worden ver
deeld; 

Overwegende dat het arrest aldus de 
artikelen 826, 827 en 1476 van het Bm·
gerlijk W etboek heeft geschonden ; 

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. 

14 december 1967. - 1e kamer. -
Voo1·zitteT, H. Bayot, eerste voorzitter.
Verslaggeve1·, Baron Richard.- Gelijklui
clencle conclusie, H. Krings, advocaat
generaal. Pleite1·s, HH. Dassesse en 
Fally. 

1e KA,MER.- 15 december 1967. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - BOTSING TUS
SEN TWEE VOERTUIGEN. - AAN ELK 
VAN BEIDE VOERTUIGEN VEROORZAAKTE 
SCHADE. - HOOFDEIS TOT HERSTEL 
INGESTELD DOOR DE EIC+ENAAR VAN 
EEN VAN BEIDE VOERTUIGEN. - TE
C+ENEIS VAN DE EIC+ENAAR VAN HET 
ANDERE VOERTUIC+. - AFWIJZINC+ VAN 
DE TWEEDE EIS OM DE REDEN DAT NIET 
BEWEZEN IS DAT DE BESTUURDER VAN 
RET EERSTE VOERTUIG EEN FOUTIEF 
MANEUVER HEEFT UITC+EVOERD. 
AFWIJZINC+ VAN DE HOOFDEIS 01\i DE 
REDEN DAT DE WIJZE WAAROP DE BE
STUURDER VAN RET EERSTE VOERTUIC+ 
ZIJN MANEUVER HEEFT UITC+EVOERD 
NIET MET ZEKERHEID KAN WORDEN 
BEPAALD.- NIET MET TEGENSTRIJDIC+
HEID AANC+ETASTE BESLISSINGEN. 

HT annee1·, ingevolge een aanrijcling tttssen 
twee voe1•tuigen, cle eigenaa1·s e1·van op 
g1·oncl van cle artilcelen 1382 en 1383 
van het Btwge1·lijlc TV etboelc cle ene een 
hoojcleis, cle ancle1·e een tegeneis hebben 
ingestelcl, is niet clo01' tegenst1'ijcligheicl 
aangetast het m·1•est, clat eenscleels cle 
tegeneis ajwi.fst om cle 1·eclen clat niet 
bewezen is clat cle bestutwcle1· van het 
voe?·tttig, eise1• bi.f cle hoofcleis, een fou
tief maneuve1· heeft ttitgevoenl, en ancler
cleels cle hoofcleis ajwijst om cle 1·eclen 
clat cle wijze waarop cleze besttttwcler zijn 
manettve1· lwejt ttitgevoenl niet met zelce1'
heicl lean wonlen vastgestelcl ( l). 

(1) Over het punt dat ingeval een vordering 
is gegroncl op de artikelen 1382 of 1383 van 
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(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 

AANSPRAKELIJKHEID « VERVOER VER

VAEKE l> EN NAAJIIILOZE VENNOOTSOHAP 

«POLAND-BELGIQUE,, T. PERSONEN

VENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AAN

SPRAKELIJKHEID « DE NIEUvVE HOUT

NATIE )).) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 25 maart 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewozen ; 

Over het middel afgeleid uit ,de schen
di:ng van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1315, 1382 tot 1384 van hot Burger
lijk vVetboek, 27, in hot bijzondor 27-1, 
tweede lid, van hot algemeen reglem.ont 
op de politie van het wegverkeer van 
10 decen:tber 1958 (verrn.eld artikol 27 
zoals vervangen bij artik.el 14 van hot 
koninldijk besluit van 30 april 1963), 

doonlat het bestreden arrest de door 
de eiseresson ingestelde vorderingen on
gegrond verklaart om de rodenen dat 
geen enkel elmnent van het dossier het 
bewijs bijbrengt van een hevig ren:nn.on 
vanwege Bosnmn en de fout van Bosn1an 
in dat opzicht niet wordt bewezen, zodat 
de togeneis niet kan ingewilligd worden, 
dat het ecl1ter niet volstaat dit gobrek 
aan bewijs vast to stollen mn de aanspra
kelijkheid van de andere bestuurder ipso 
facto eruit af te leiden, dat het niet vast
stollen van remsporen door de deskun
dige, gelet op de omstandigheden waarin 
tot het desktmdigenonderzoek werd over
gegaan, geen volstrekte zekerheid biedt 
aangaande het niet bestaan van ron"l
sporen, zodat niet met zekerheid kan 
bepaald worden op welke wijze Bosman 
geremd heeft en deze onzekerheid voor 
gevolg heeft dat de aansprakelijld:teid 
van Pieters niet kan vastgesteld worden, 

te1·wijl, ee1·ste onderdeel, die ·redenering 
tegenstrijdig is vermits de reohter stelt, 
enerzijds, dat Bosman niet hevig remde, 
om eruit de ongegrondheid van de tegen
eis af te leiden, en anderzijds, dat de 
wijze waarop Bosman geremd heoft onbe
kend is gebleven, om uit die onzekerheid 
de ongegrondheid van de vorderingen 
van de eiseressen af te leiden, en die 

het Burgerlijk Wetboek, de aanvrager van de 
vergoeding rnoet bewijzen dat de door hem 
geleden schade te wijten is aan een door ver
weerder begane ongeoorloofde handeling en 
dat het dientengevolge niet volstaat dat eiser 
bewijst dat de schade kon veroorzaakt zijn 

tegenstrijdigheid gelijkstaat met een 
gebrek aan redenen (schending van arti
kol 97 van de Grondwet) ; 

tweecle onderdeel, ingeval de bestuurder 
Bosman goon font beging, de aanrijding 
noodzakelijk to wijten is aan een fout 
van Pieters, de andere bestutU'der, die 
namolijk verplioht was in alle omstan
digheden te kunnon stoppen v66r een 
hindernis die kon worden voorzien, be
houdons een geval van ovennacht of 
toeval waarvan de rochtor goon gewag 
maakt, en hot arrest aldus de beginselen 
miskont betreffende de burgerlijke aan
sprakelijld:teid, in het bijzonder de begin
solen botreffende de bewijslast van de 
fouten (schending van al do aangeduide 
wetsbepalingon), en in elk geval het af
wijzen van de vorderingen van de eise
ressen niet regelmatig n1otiveert (schen
ding van artikel 97 van de Grond-vvet) 

vVat het eerste ondorcleel betreft : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is te beslissen, zoals hot arrest het cloet, 
eenscleels, dat hot bewijs niet wordt gele
verd dat de bestuurcler van eon voertuig 
hevig geremcl heeft on, anderdeels, dat 
niet n1.et zekerheid kan bepaalcl worden 
op welko wijze diezelfcle bestuurcler ge
romd heeft ; 

Dat clit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

\iV at hot tweede ondercleel botreft : 
Ovorwegende dat uit de stuld{en waar

op hot Hof vermag acht te slaan blijkt 
dat op 26 november 1963, rond 6 u. 15 
's n1orgens, twee voertuigen n1et oplegger 
elkander volgden op eon goed verlichte 
rijbaan in reohte lijn, dat nu de bestulU'
der van hot eerste voertuig geremd en 
vertraagd had, het tweede voertuig tegen 
het eerste gebotst is, dat de eiseressen, 
de eerste eigenares van hot eerste voer
tuig en de tweede de verzekeraar, van 
verweerstor vergoeding van hun schade 
gevorderd hebben en die vorderingen 
onder andere steunden hierop dat de 
bestuurdor van het tweede voertuig eon 
inbreuk had gepleegd op artikcl 27-1 
van het verkeersreglement ; dat ver
weerster een tegeneis heeft ingesteld ; 

Overwegende dat de eerste rechter 

door een ongeoorloofde handeling van ver
weercler, raadpl. cass., 21 januari 1965 (Bttll. 
en PAsiC., 1965, I, 502), 4 juli 1929 (ibicl., 
1929, I, 261), en de conclusie van de procu
reur-generaal P. Leclercq, v66r cass., 21 ja
nuari 1937 (ibid., 1937, I, 31, kol. 2). 
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besliste dat de bestuurder van het eerste 
voertuig geen schuld had en dat de vol
ledige aansprakelijkheid op de bestuurder 
van het tweede voertnig rnstte om de 
reden dat deze " niet meester van zijn 
snelheid gebleven is en dat een norrnale 
vertraging van een voorligger altijd te 
voorzien is, vooral op een belangrijke 
baan "; dat de eisoressen in hcul con
clnsie voor het hof van beroep nitdrnk
kelijk; tot de aansprakelijkheid van de 
bestnnrder van het tweede voertnig ge
conclndeord haddon door hem ten laste 
te leggen dat hij niet meester gebleven 
was van zijn snelheid; 

Overwegende dat het arrest, eensdeels, 
zich ertoe beperkt na te gaan of Bosman, 
bestuurder van het eerste voertuig, hevig 
heeft geremd en, na vastgesteld te hebbon 
dat geen element van het dossier dit 
bewijs bijbrengt, zodat de font van Bos
Inan niet bewezen wordt, de tegeneis 
van verweerster verwerpt; dat het ar
rest, anderdeels, heslist dat niet met 
zekerheid kan bepaald worden op welke 
wijze Bosman geremd heeft, en nit die 
onzekerheid a.fleidt dat de aansprakelijk
heid van Pieters, bestnnrder van het 
tweede voertnig, niet kan vastgesteld 
worden zodat de oorspronkelijke vorde
ringen van de eiseressen evennlin gegrond 
zijn; 

Overwegende dat de rechter aldus ver
znimd heeft na te gaan of de bestnm·dor 
van het tweede voertnig zijn snelheid 
geregeld had nlet inachtneming van de 
regels gesteld bij artikel 27-1 van het 
verkeersreglement, zoals dit artikel bij 
het koninklijk beslnit van 30 april 1963 
werd vervangen, zodat het afwijzen van 
de vorderingen van de eiseressen niet 
naar de eis van artikel 97 van de Grand
wet gemotiveerd is ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest doch enkel in zover het de 
vorderingen van de eiseressen afwijst 
en doze in een gedeelte van de kosten 
veroordeelt (1); beveelt dat van dit ar
rest melding zal gem.aakt worden op de 

(1) Verweerster had geen voorziening inge
steld tegen het dispositief van het arrest, 
waarbij haar tegeneis wordt afgewezen en 
de vernietiging van dit dispositief kon niet 
worden uitgesproken wegens een tegenstrijdig
heid tussen de redenen van dit dispositief 
en die van het dispositief met betrekking tot 
de vorderingen van de eisers in cassatie, nu 

kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; veroordeelt verweerster in de 
kosten; verwijst de aldns beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Gent. 

15 december 1967. - 1e kamer. 
Voo1·zitte1', H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', 
H. Neven. - Gelijkluiclende concl~tsie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procnrem·
generaal. Pleite1·s, HH. Philips en 
Fally. 

1e KA.J\'IER.- 15 december 1967. 

l 0 BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BuRGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS

KRACHT VAN DE AKTEN. - VERZE
KERINGSOV1DREENKOJ\'IST. - UITLEG

GING. - VONNIS DAT DE TOEPASSING 
VAN EEN BEDING DOET AFHANGEN VAN 

EEN DOOR DE OVEREENKOJ\'IST NIET 
VOORZIENE VOORWAARDE. - MISKEN

NING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTE. 

2° VERZEKERINGEN. - VERPLICHTE 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN-
, ZAKE 1\fOTORRIJTUIGEN. - VERZEKE

RINGSOVEREENKOMST. BEDING 
WAARBIJ DE VERZEKERAAR ONTSLAGEN 

WORDT VAN ELKE VERPLICHTING JE
GENS DE VERZEKERDE DIE EEN ERKEN

NING VAN AANSPRAKELIJKHEID HEEFT 
GEDAAN.- BEDING DAT GEEN ONGE
OORLOOFDE OORZAAK HEEFT. 

1° De bewijskmcht van e.en ve?·zekeTings
oveTeenkomst woTdt mislcencl doo1' het 
vonnis clat, bij de uitlegging van een 
van haM bedingen, de toepassing e1'van 
cloet afhangen vcm een clooT de oveTeen
komst niet voo?·ziene voorwaanle (2). 
(Bmg. Wetb., art. 1319 en 1322.) 

2° Is op zichzelf noch st1'ijdig met de open
ba?'e o?"de noch met cle goede zeden het 
beding van een ove?"eenkomst van ve?'
plichte aanspmlcelijlcheidsve?'ZelceTing in-

uit het antwoord op het eerste onderdeel 
van het middel van de voorziening blijkt 
dat deze redenen niet tegenstrijdig waren 
(raadpl. cass., 18 oktober 1954, Bull. en PA
sro., 1955, I, 133, en 8 december 1964, ibid., 
1965, I, 359). 

(2) Oass., 17 oktober 1957 (Bull. en PASIO., 
11}58, I, 147), en 25 september 1967, supm, 
biz. 114. 
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zake motoT?'ijtuigen, naar lt~icl tvaaTvan 
cle ve1·zekemcw bij een ongeval ontslagen 
is van elke ve1·plichtii~g jegens cle veTze
kenle clie, zoncle1' sch1·ijtelijke machtiging 
van cle ve1·zekeracw, niet ctlleen cle tver lee
lijkheicl van cle jeiten heejt e1·kencl cloch 
ook erkencl heejt clat hij voo1· het ongeval 
aanspTakelijk was (1). (Burg. Wetb., 
art. 1134.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP " VERZEKE
RINGSMAATSOHAPPIJ J\UNERVE ll, T. DE 

WITTE EN VAN HOEYWEGHEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelot op het bestreden 
vonnis, op 2 februari 1965 in laatste aan
leg gewezen door de Recht bank van koop
handel te Sint-Niklaas ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de sohending van de artikelen 1134, 1135, 
1319, 1320 en 1322 van het Bmgerlijk 
Wetboek, 

cloonlat het bestreden vonnis, na ge
oonstateerd te hebben dat artikel 19 van 
de tussen eiseres en de eerste verweerder 
afgesloten polis het volgend boding in
houdt : '' Iedere erkem<ing van aanspra
kelijkheid, iedere overeenkomst, iedere 
vaststelling van sohade, iedere belofte 
van sohadevergoeding en iedere betaling 
door de verzekerde gedaan, zonder sohrif
telijk verlof van de maatsohappij, ont
slaan deze laatste van alle verplichting 
tegenover hem voor het desbetreffend 
ongeval. N och het verschaffen van eerste 
geldelijke hulp, noch het verlenen van 
onmiddellijke geneesktmdige zorgen door 
de verzekerde, noch de enkele erkenning 
door hmn van de feiten zelf, worden als 
een erkenning van aansprakelijkheid be
schouwd "• en na implioiet geconstateerd 
of in alle geval xliet betwist te hebben 
dat de eerste verweerder zijn aansprake
lijkheid betreffende het aan de tweede 
verweerder overkomen ongeval had er
kend, beslist dat eiseres niettemin ge
houden is de aansprakelijkheid van haar 

( 1) FREDERICQ, Tu~ite cle cl?·oii commercicd, 
d. III, blz. 448, en Han<lboelc van het Belgisch 
handels1•echt, d. II, nr 1278; LALOUX, Traite 
des asstwances teT1'est?·es en cl?·oit belge, nr 391; 
JANSSENS-BRIG-ODE en BEYENS, L'assu1·ance 
de 1'esponsabilite, nr 194; MONETTE, DE VILLE 

en ANDREJ, TTaite iles asstw·ances terrest1·es, 
d. I, nr 358, 

Dit becling is overigens overgenomen in 

verzekerde te dekken om de reden dat 
gezegde erkenning van aansprakelijkheid 
niet geldig is vermits zij de vrijheid van 
de rechter zou beperken om de feiten 
te beoordelen en mn de reden dat gezegde 
erkenning op een dwaling berustte en 
nietig was, 

teTwijl uit de tekst van de polis, zoals 
die door het vonnis wordt aangehaald, 
blijkt dat iedere erkenning van aanspra
kelijkheid, zij weze al of niet ongeldig 
of nietig, eiseres ontsloeg van haar ver
plichting haar verzekerde te dekken, 
zodat het vonnis de bewijskracht heeft 
miskend welke door de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
aan gezegde polis en meer bepaald aan 
haar artikel 19 wordt gehecht, en het 
vom1is aldus tevens weigert de verbin
dende kraoht te eerbiedigen welke door 
de artikelen 1134 en 1135 van het Bm·
gerlijk W etboek aan gezegde polis wordt 
toegekend : 

Overwegende dat het vonnis impliciet 
aanneemt dat de eerste verweerder zich 
aansprakelijk heeft verklaard voor het 
ongeval; dat het vonnis hiermede be
doelt, niet een verklaring inhoudende 
erkenning van de feitelijke omstandig
heden van het ongeval, 1naar een ver
ldaring waarbij de eerste verweerder zijn 
aansprakelijld<eid voor de schadelijke 
gevolgen van het ongeval uitdrukkelijk 
en ondubbelzinnig heeft erkend; 

Overwegende dat het in het vonnis 
aangehaalde artikel 19 van de polis be
paalt dat iedere erkenning van aanspra
kelijkheid welke zonder schriftelijk verlof 
van de verzekeringsmaatschappij wordt 
gedaan, deze laatste van elke verplichting 
tegenover de verzekerde uit hoofde van 
het desbetreffend ongeval ontslaat ; 

Overwegende dat het vonnis dit boding 
aldus interpreteert dat aileen een geldige 
erkenning van de aansprakelijkheid de 
verzekeraar van zijn verplichting ont
slaat; 

Overwegende dat het vonnis aldus aan 
artikel 19 van de polis een voorwaarde 
toevoegt welke de polis niet inhoudt en 

artikel 19 van cle n10clelovereenkomst van 
verzekeringen inzake motorrijtuigen ( zie : 
R. V ANDEPUTTE, ll'l mmel cles assurances et 
ch' d1·oit des assunmces, blz. 227 en 228) ; verg. 
het verslag over artikel 89 van het vooront
werp van wet in 1938 opgestelcl cloor Baron 
Van Dievoet, koninklijk commissaris vom· cl<' 
verzekeringen (Ve'i'Slag over de verzekm·ing, 
blz. 45 en 46). 
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zodoende van bedoeld artikel een inter
pretatie geeft welke met de termen ervan 
niet verenigbaar is; 

Overwegende dat het middel gegrond 
IS; 

Over het tweede n1.iddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 6, ll31, ll33, ll34 en 
ll35 van het Burgerlijk vVetboek, 

doonlat het bestreden vonnis, na gecon
stateerd te hebben dat artikel 19 van de 
tussen eiseres en de eerste verweerder 
afgesloten polis het volgend beding in
houdt : « Iedere erkenning van aanspra
kelijkheid, iedere overeenkomst, iedere 
vaststelling van schade, iedere belofte 
van schadevergoeding en iedere betaling 
door de verzekerde gedaan, zonder schrif
telijk verlof van de maatschappij, ont
slaan deze laatste van alle verplichting 
tegenover hem voor het desbetreffende 
ongeval. N och het verschaffen van eerste 
geldelijke hulp, noch het verlenen van 
onmiddellijke geneeskundige zorgen door 
de verzekerde, noch de enkele erkenning 
door hem van de feiten zelf, worden als 
een erkenning van aansprake1ijkheid be
schouwd "• en na impliciet geconstateerd 
of in alle geval niet betwist te hebben 
dat de eerste verweerder zijn aansprake
lijkheid betreffende het aan de tweede 
verweerder overkomen ongeval had er
k;end, beslist dat eiseres niettemin ge
houden is de aansprakelijkheid van haar 
verzekerde te dekken om de reden dat 
de erkenning van aansprakelijkheid no
pens een ongeval, waarvan de aanspra
kelijkheid zal onderworpen worden aan 
het oordeel van het gerecht, niet geldig 
is, vermits zij anders de vrijheid van 
de rechter om de feiten te beoordelen 
zou beperken, 

te1"Wijl, tenzij men te doen heeft met 
een ongeoorloofde oorzaak in de zin van 
de artikelen 6, ll31 en ll33 van het 
Burgerlijk Wetboek, een erkem1.ing van 
aansprakelijkheid, dus een verbintenis 
de schade te vergoeden, als wet geldt 
voor de partijen en dus de rechter geldig 
bindt, zulks op grond van de artike
len ll34 en ll35 van het Burgerlijk Wet
boek;, en het vonnis geen enkele consta
tatie of beslissing inhoudt waaruit zou 
blijken dat de door de eerste verweerder 
gedane erkenning van aansprakelijkheid, 
een ongeoorloofde oorzaak zou gehad 
hebben, zodat het vonnis niet overeen
komstig de vereisten van artikel 97 van 
de Grondwet gemotiveerd is : 

Overwegende dat het vonnis, tot sta
ving van de beslissing dat het beding 19 

zelf ongeldig zou zijn indien het de ver
zekeraar van elke verplichting ontslaat 
ook ingeval de verzekerde een ongeldige 
erkenning van zijn aansprakelijkheid 
heeft gedaan, op geen enkele omstandig
heid wijst waaruit kan afgeleid worden 
dat voormeld beding, ten deze, een onge
oorloofde oorzaak heeft ; 
_ Overwegende dat het middel gegrond 
IS; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op ~1.et derde I:Ui~~el dat tot geen uitge
b:eidere vern1et1gmg kan leiden, ver
IHetigt het bestreden vonnis, doch aileen 
in zover het de vraag van eiseres om 
buiten de zaak gesteld te worden ver
werpt en haar veroordeelt in de kosten 
van de door haar ingestelde vordering ; 
verklaart het arrest bindend voor partij 
Van Hoeyweghen ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal wmden gemaakt op de 
k~nt van de gedeeltelijk vernietigde be
shssmg; veroordeelt partij Van Hoey
;veghen in de kosten van de oproeping 
1n tussenkomst en de eerste verweerder 
in de overige kosten ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank van 
koophandel te Aalst. 

15 december 1967. - 1e kamer. -
V oo1·zitter, H. Belpaire, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggever, 
H. de Vreese.- Gelijkluidencle conclusie 
H. R. Hayoit de Termicourt, procurem·: 
generaal. - Pleite1', H. Bayart. 

1e KAMER.- 15 december 1967. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - SCHADE VER
OORZAAKT DOOR RET GEBREK VAN EEN 
ZAAK.- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
PERSOON DIE DE ZAAK ONDER ZIJN 
BEWARING HEEFT. - BEGRIP VAN BE
WARING. 

De ?_ew_aMdm· van een zaak, die aansprake
l~Jk ~s voo1· het geb1·elc e1'van, is de pm·soon 
die geb1·uik rnaakt van deze zaak voor· 
zijn eigen 1·ekening of die m· het genot 
van heeft of ze bewaart rnet recht van 
toezicht, leiding en controle (1). (Burg. 
Wetb., art. 1384, lid I.) 

(1) Cass., 15 juni 1961 (Bull. en PAsm., 
1961, I, 1126) en de in de noten 1 en 2, 
blz. 1127, aangehaalde refertes; 16 december 
1966 (Ar·r·. cass., 1967, blz. 492). 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR INDISCH 
RECHT « RUBY GENERAL INSURANCE l>, 
T. NAAJ\1LOZE VENNOOTSCHAP « THOM
SEN'S HAVENBEDRIJF" EN VENNOOT

SCHAP NAAR DEENS RECHT « REDERI 
DET OSTASIATISKE KOJYIPAGNI l>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 juni 1966 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1384, lid 1, van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

cloonlat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben, enerzijds, dat de 
" cargolmnp " eigendom van de rederij 
was, dat ze door de elektrische stroom 
van het schip werd gevoed, dat ze aan
gewend werd om_ de ruirn.en te verlichten 
ten einde de stuwadoorsarbeid m.ogelijk 
te maken, dat de derde officier lmnpen 
had doen klaarmaken bij de luiken waar
uit gelost 1noest worden en dat de" dek
wachtman " dit bevel had uitgevoerd na 
de lampen nagezien en in goede staat te 
hebben bevonden en, anderzijds, dat, 
volgens de gebruikelijke praktijk, de 
stuwers de te h1.mner beschikking ge
stelde lam.pen zelf mogen plaatsen of 
verplaatsen, en zonder zich uit te spreken 
over het gebrek waardoor de lamp, die 
de brand veroorzaakte, aangetast was, 
de rechtsvordering van eiseres, geste1.m.d 
op artikel 1384, lid l, van het Burgerlijk 
W etboek, cle plano verwerpt on:J_ de enige 
reden dat uit die feitelijke gegevens af 
te leiden valt dat" de rederij het bestuur, 
het toezicht en de controls over de ver
lichting van de rui1nen en bijgevolg over 
de daartoe aangewende lampen had be
houden " en dat " derhalve de omstan
digheid dat de stuwadoorswerklieden het 
genot ervan hadden voor de, duur en ten 
behoeve van de werkzaan1heden waar
lnee ze aan board door de rederij gelast 
werden, zelfs rnot de mogelijkheid of de 
toelating de lan1.pen tot die doeleinden 
to verplaatsen en te behandelen, geens
zins tot gevolg kan hebben dat de bewa
ring van de lampen, en nam.elijl~ van deze 
die de brand veroorzaakte, bij Thom
sen's Havenbedrijf zou berust hebben op 
het oge:nblik van het ongeval "• 

terwijl, ee1·ste ondenleel, de door het 
arrest ingeroepen mnstandigheden geens
zins aantonen dat het de rederij aileen 
was die de bewaring en de controle van 
de gebruikte lampen had, vennits het 
leden van het personeel van de eersto 

verweerster waren die zelf de lampen 
plaatsen of verplaatsen, zonder dat uit 
de vaststellingen van het arrest volgt 
dat zij deze operaties verrichtten onder 
de bewaking en de controle van de rederij, 
waarvan zij geenszins de aangestelden 
waren, zodat de vaststellingen van het 
arrest het dispositief ervan niet recht
vaardigen, vermits zij geenszins aantonen 
dat de eerste verweerster niet zelf de 
bewaring van de lampen had, samen met 
de rederij, zoals eiseres hot in haar con
clusie staande hield (schending van arti
kel 1384, lid 1, van het Burgerlijk vVet
boek), 

tweecle onclercleel, het arrest op zijn 
minst niet regelmatig gemotiveerd is 
vennits het de conclusie van eiseres ver
werpt, die het hof van beroep uitnodigde 
de rederij en de eerste verweerster soli
clair of in soliclnm te veroordelen en tot 
staving van deze eis liet gelden dat ten 
deze do bewaring van de bedoelde lamp 
gelijktijdig uitgeoefend werd door deze 
twee partijen, zonder dat het arrest de 
reden van die verwerping doet kennen 
en zonder dat het mogelijk is uit te maken 
of de rechter die eis aanziet als ongegrond 
in rechte of onverantwoord in feite, ver
mits de omstandigheden die hij in feite 
vaststelt geenszins de mogelijkheid uit
sluiten dat de bewaring ook door de ecrste 
verweerster kon uitgeoefend zijn, zelfs 
indien zij, ;:tnderzijds, door de rederij 
werd uitgeoefend (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiseres in haar con
clusie stelde dat eerste verweerster, samen 
met de rederij ( tweede verweerster), 
Inedebewaarster was van de gebrekkige 
cargolmnp die de brand veroorzaakte 
en te dien einde aanvoerde dat eerste 
verweerster, onder eigen leiding en toe
zicht, voor eigen rekening, hot gcbruik 
had van die lamp die haar kosteloos door 
de rederij ter beschikking werd gesteld, 
en dat haa.r aangestelden die lamp nodig 
haclden om tot het lassen van de goederen 
te kunnen overgaan ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, 
enerzijcls, dat de bedoelde lamp, eigen
dom van de rederij, tot de uitrusting 
behoorcle van het schip en door de elek
trische stroon1. van hot schip werd gevoed, 
dat zij aangewend werd om tijdens de 
ladings- en lossingsverrichtingen de rui
n1.en te verlichten ten einde de stuwa
doorsarbeid mogelijk to rnal~en en het 
trouwens gebruikelijk is dat de daartoe 
nodige verliohting door hot schip wordt 
bezorgd, dat de derde officier bevolen 
had de cargolampen ldaar te rnaken voor 
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hot gebruik naast de luiken waaruit go
lost n1.oest ·worden en de dekwachtn1.an 
van hot schip dit bevel had uitgevoerd 
na, volgens eigen verklming, de lan1.pcn 
na.gezien en in goode staat te hebben 
bevonden, en, anderzijds, dat, zo hot 
pcrsoneel van hot schip de lampen moet 
plaatsen en doen brandon, algen1.een 
aangenon1.en wordt dat de stouwers de 
te hcmner bcschikking gestelde lampen 
zolf n1.ogen plaatsen of verplaatsen ; 

Overwegende dat hot arrest uit doze 
feitolijke gegevens aflc.idt dat de rederij 
hot toezicht, de leiding en de controle 
over de lmnpen had behouden, en ten 
slotte overweegt dat de omstandigheid 
dat de stuwadoorswerklicden, voor de 
duur en ten behoove van de werkzaam
heden aan boord waarmede zij door de 
rederij belast werden, hot " genot " van. 
de lampen haddon, zelfs met de mogelijk
heid of de toelating ze te verplaatsen. en 
te behandclen, niet tot gevolg kon hob ben 
dat de bewaring van de lampen op hot 
ogenblik van hot ongeval bij eerste ver
weerster zou berusten ; 

Overwegende dat uit voormelde vast
stellingen en overwegingen volgt dat, 
naar hot oordeel van de rechter, de mn
standigheid dat de werklieden van de 
eerste verweerster het gebruik van de 
cargolampen haddon, n1.et de mogelijk
heid of de to elating ze te verplaatsen en 
to behandelen, niet met zieh brengt dat 
de eerste ver-vveerster het toezicht, de 
leiding en de controle over die lampen 
uitoefende; 

Overwegende dat eruit blijkt dat de 
rechter de vordering ingesteld tegen de 
eerste verweerster afwijst omdat hij van 
oordeel is dat, in de gegeven omstandig
heden, in feite het toezicht, de lciding en 
de eontrole over de bedoelde lamp, en 
dicnvoigens in rechte de bevvaring ervan, 
aileen bij de redcrij en niet bij de eerste 
verweerster berustten ; 

Overvvegende, enerzijds, dat het arrest 
zodoende de conclusie van eiseres, luidens 
welke de bewaring van de bedoelde lamp 
ook bij de eerste verweerster berustte, 
passend en ondubbelzinnig beantwoordt ; 
- Overwegende, anderzijds, dat de be
waarder van de zaak, in de zi11 van arti-

(1) Raaclpl. het verslag van cle Oom.rnissie 
voor openbaar onclerwijs bij cle Senaat, Pm·l. 
St., Senaat, 1937-1938, nr 25, blz. 2; Raacl 
van State, 25 januari 1062 (Rec. j1t7'. cl7'. a<lm., 
1966, blz. 155, en PASIC., 1963, IV, 4); A. 
DE BECKER, La p7'oiection <l1t t·ib·e et cle la 
1J1'ofession cl'a?·chitecle, 2° uitg., biz. 46 en 47; 
A. DELVAUX, Traite j1wicliq1te des bdtisse1t1's, 

kel 1384, lid 1, van hot Burgerlijk v'iTet
boek, degene is die er voor eigen rekening 
gebruik van m.aakt, ofwel er hot genet 
van heeft, of ze bewaart n1.et recht van 
toczicht, leiding en controle ; 

Dat de rechter, door uit do vaststelling 
dat hot toozioht, do leiding en do conh'ole 
over do lmnpon in feite aileen bij de rede
rij berustton, af te leiden dat de bewaring 
van de lampon aileen bij do rederij be
rustte, een juiste toopassing hoeft ge
maakt van do voormelde wotsbepaling ; 

Overwagonde dat hot rniddel niet kan 
worden aangenmnen ; 

On1. die rodenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordoolt eiseres in de kosten. 

15 december 1967. - 1e kamer. -
Voo1'zitteT, H. Bolpairo, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', 
H. de Vreese. - Gelijkl1tidende conch~sie, 
H. R. Hayoit de Termieourt, prooureur
gonomal. Pleite1's, HH. Van R.yn. en 
Simont. 

28 KAMER.- 18 december 1967. 

1o WETTEN EN BESLUITEN.- UrT
LEGGING.- WETSBEPALINGEN 'WELKE 

DE VRIJHEID VAN NIJVERHEID EN 

ARBEID BEPERKEN. - BEPALINGEN 

W'ELKE, IN DE REGEL, OP BEPERKENDE 

WIJZE MOETEN UITGELEGD WORDEN. 

2o ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
0NVERENIGBAARHEID TUSSEN DE UIT

OEFENING VAN RET BEROEP VAN ARCHI

TECT EN DAT VAN AANNElVIER VAN WER

KEN. - BEGRIP. 

1 o De wetsbepctlingen, welke cle v1'ijheirl 
van nijve1·hwicl en a1·beid bepm·ken, moe
ten, i11 cle 1·egel, op bepe1'kencle wijze 
ingestelcl wo1·clen. 

2o De onve1'enigbaa1·heicl tussen de 1titoefe
ning van het bm·oep vctn cwch·itect en dat 
van aannemer van openba1·e of p1·ivate 
we?'lcen, gestelcl bij a1·tikel 6 van de 1vet 
van 20 febntm·i 1939, st1'elct zich niet 1tit 
tot cle we1·kzaamheicl van een a?'chitect 
in clienst van een jab1·ilcant of een han
delaa1' in mate?'ialen bestemd voo?' bouw
we?·ken, als cleze lacttste zelf geen bmtw
we1'7cen oncle1·neemt ( l). 

nrs 319, 320 en 467; FLA'il'IJ\ill en LEPAFFE, 

Le cont1·at cl'ent?•ep1·ise, nrs 719 en 320; Rep. 
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(HERINCK, T. ORDE VAl'< ARCHITECTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 8 februari 1967 gewezen 
door de Raad van beroep van de Orde 
van architecten, met het Frans als voer
taal; 

Over het n1iddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6 van de wet van 
20 februari 1939 op de bescherming van 
de titel en van het beroep van architect, 
4 en 20 van de wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van een Orde van architecten 
en 7 van het decreet van 17 maart 1791, 

cloo1·clat de bestreden beslissing, na 
vastgesteld te hebben dat eiser in dienst 
is bij een vennootschap die " haar fabri
cage aan verfprodukten, mnail en vernis 
besteed en doze onder rr1eer besternt voor 
onroerende ondernmningen "• weigert mn. 
die reclen eiser op de tabel van de Ord.e 
van architecten in te schrijven, en om 
die weigering te rechtvaardigen, over
weegt dat de bij artikel 6 van de wet 
van 20 februari 1939 bepaalde onverenig
baarheicl tussen het beroep van architect 
en het beroep van aannmner van open
bare en private werken ook geldt voor 
de bediende van een vennootschap die 
bouwm.aterialen verkoopt (in hot onder
havige geval verven), daai· het noodzake
lijk is een tegenstelling van bolangen te 
vern1.ijden tussen degene die het bouw
lnmdig werk ontwerpt en degene die het 
uitvoert, 

tenvijl de bij artikel 6 van de wet van 
20 febrnari 1939 bepaalde onverenigbaar
heid, die van het algemeen beginscl van 
de vrijheid van handel en industrie af
wijkt, niet verder kan reiken dan blijkt 
uit de draagwijdte van de door de wet
gcver gcbruikte bewoordingen, welkc een 
aannen1.er en niet de bediende van een 
verffabrikant bedoelen, en, ingeval de 
band tusscn een architect en eon verf
fabrikant tot gevolg kan hebben clat de 
architect ertoe gebracht wordt do belan
gen van eon leverancier bovcn die van 

p1·at. dJ•. belge, yo Devis et 1JW1'ches, urs 319 
en 320. 

Het reglement van de plichtenleer inge
voerd op 17 maart en 16 juni 1967 door de 
N ationale Raad van de Orc1e van architecten, 
dat verbindend wordt vanaf 1 september 
1967, ingevolge het koninklijk besluit van 
5 juli 1967, bevat in zijn artikel 12 bepalin
gen omtrent de uit de uitoefening van het 
beroep van architect voortspruitende onvere
nigbaarheclen. 

de 1neester van het werk te verkiezen, 
de misbruiken waartoe die tegenstelling 
van belangen zou kunncn leiden, bestre
den lnu1.nen worden door toepassing van 
de disciplinaire macht van do raad der 
Orde, zonder dat de eventuele mogelijk
heid van een dergelijke tegenstelling van 
belangen een weigering van inschrijvi11.g 
tot gevolg mag hebben : 

Overwegcnde dat de bestreden beslis
sing, bij bevestiging van de beslissing van 
de Raad der Orde van architecten van 
Brabant, de inschrijving van: eiser op de 
tabel van de Orde weigert op grond " dat 
de naamloze vennootschap Usines G. 
Levis te Vilvoorcle, bij wclke de eiser in 
hoger beroep (thans eiser) in dienst is en 
waardoor hij bezoldigd wordt, zioh wijdt 
aan de fabricage en de handel van verf, 
email en vernis, on zich met alle desbe
treffende industriele, commerciele, finan
ciele,. roerende en onroercnde verrichtin
gen bezighoudt ,, en dat zodanige werk
zaamheden met de uitoefoning van het 
beroep van architect onverenigbaar zijn 
volgcns artikel 6 van de wet van 20 fe
bruari 1939, "welk artikel in algemene 
bewoordingen is gesteld en zowel de na
tum·lijke als de rechtspersonen betr~ft, 
zowel zij die de uitvoering van SOllllnlge 
werken voor rekening van een ander 
aannemer als zij die aan een ander som
mige leveringen doen in verband met de 
voormelde werken; dat hot inderdaad 
tot doel heeft eon evontuole tegenstellirig 
van belangen to vern1.ijclen tussen degene 
die hot bouwktmclig work ontwerpt en 
degene die het uitvoert " ; 

Overwegende dat artikel 6 van de wet 
van 20 fcbruari 1939, hetwelk eon on
verenigbaarheicl vaststelt tussen de uit
oefening van het beroep van architect 
en het beroep van aannen1.er van open
bare en private werken, op beperkende 
wijze moet worden uitgelegd, zoals elke 
bepaling clio de vrijheid van nijverheid 
en arbeid beperkt; . 

Dat de wetgever door doze onveremg
baarheid, on zulks in het bclang van het 
architectenberoep zowel als van de mees
ters van do werken, het ontwerpen van 
en hot toezicht op het work enerzijds en 
de uitvoering ervan anderzijds heeft 
willen van elkaar losmaken ; 

Dat noch aan de hand van de tekst 
der wet, noch met het oog op de door 
haar nagestreefde doeleinden de onver
enigbaarheid kan worden uitgebreid tot 
de personeelsleden van een vennootschap 
die « haar fabricage wijdt aan verfpro
dukten, email en vernis, en doze bestemt 
voor onroerende onclernmningen " ; 
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Overwegende dat de bestreden beslis
sing, die de beroepen beslissing op de 
voormelde gronden bevestigt, haar be
schikkend gedeelte niet wettelijk heeft 
gerechtvaardigd ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder in de kosten; verwijst de 
zaak naar de anders samengestelde Raad 
van beroep van de Orde van architecten, 
met het Frans als voertaal. 

18 december 1967. - 2e kamer. -
Voorzittm·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Trousse. ___: Gelijkl1dclende concl1tsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, HH. Van Heeke en Ansiaux. 

2e KA.MER.- 18 december 1967. 

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN.- HoF VAN BEROEP.
VERKLARINGEN DOOR DE BEKLAAGDE 
TER TEREOHTZITTING AFGELEGD. -
GEEN VERPLIOHTING ZE IN HET PROOES
VERBAAL VAN DE TEREOHTZITTING OP 
TE TEKENEN. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN 0 -

FEITENREOHTER DIE .DE GEGRONDHEID 
VAN EEN VERWEER VERWERPT. 
SLUIT DE VERWERPING IN VAN DE 
GEVOLGTREKKING DOOR DE BEKLAAGDE 
UIT DIT VERWEER AFGELEID. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- MIDDEL DAT DE SOHENDING 
VAN DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING 
INROEPT. - GEEN NAUWKEURIGHEID. 
- NIET ONTVANKELIJK Jl!IIDDEL. 

1° Geen 1vetsbepaling veTplicht het hof 
van be1'0ep de inhoud van de ve1·lclm·in
gen van de belclaagde op de do01· cle voo1·

. zitter van clit 1'echtscollege gedane oncle1'
v1·aging in het p1'0ces-vm·baal van de 
te1·echtzitting op te telcenen ( 1). 

2° De feitenTechte1' die de gegevens, waaTop 
een doo1' cle belclaagde voo1·gestelcl ve1·-

(1) Cass., 25 februari 1963 (Btdl. en PAsiO., 
1963, I, 699). 

wee1' is geg1·oncl, veTwe1·pt, venve1'1Jt oak 
en, clientengevolge, beantwoonlt de gevolg
t1·elclcing clo01· de belclaagcle 1tit clit Vl'/1'· 

wee1· afgel£icl (2). (Grondwet, art. 97.) 

30 N iet ontvanlcelijlc is het midclel ajgeleicl 
hio·ttit, dat de Techte1· cle 1'echten vcm de 
venlecliging heejt geschonden, zoncle1· na
de1' te bepalen waaTin cleze schencling be
staat (3). 

(OLOOSTERMANS EN PERSONENVENNOOT· 
SOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK· 
HElD « ETABLISSEl\iENTS JOSEPH OAR· 
LIER ET oie ll, T. GEMEEN EN SMAL.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 maart 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste 1niddel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 418, 420 van het Straf
wetboek, 14 van het koninklijk besluit 
van 30 april 1963 tot wijziging van arti
kel 27 van het koninklijk besluit van 
8 april 1954 houdende reglement op de 
politie van het wegverkeer, 1319, 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
van de rechten van de verdediging, 

eeTste onclenleel, doonlat het bestreden 
arrest, ten bewijze dat de eiser Clooster
mans niet verrast werd door het plotse
ling stoppen van de wagen van Gemeen, 
erop wijst " dat hij integendeel die stil
staande wagen zag maar op onbehendige 
wijze een. ontwijkingsmaneuver begon en 
plotseling krachtig remde " en « diens 
eigen verklaring op de terechtzitting van 
24 februari" aanhaalt, 

terwijl het proces-verbaal van die te
rechtzitting (van het hof van beroep) van 
24 februari 1967 enkel vermeldt dat «de 
beklaagden en rechtstreeks gedagvaarden 
door de voorzitter worden ondervraagd " 
zonder de in het arrest genoen1.de verkla
ring te vermelden, zodat het Hof onmo
gelijk zijn toezicht op de draa,gwijdte 
van eisers verklaring kan "Lutoefenen ; · 

tweecle onclenleel, clooTdat het arrest er 
ook op wijst « dat niets het ontijdig rem
Inen van de bek,laagde Cloostermans 
rechtvaardigde, daar niet beweerd wordt 

(2) Cass., 11 september 1967, sttpm, blz. 48. 
(3) Cass., 12 juni 1967 '(A.1'1'. cass., 1967, 

blz. 1243). 
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dater tegenliggers aangoredon kwamen », 
en het in de nwtivering betreffende de 
burgerlijko reohtsvordering hieraan toe
voegt " dat zijn ontijdig remmen op de 
rijhaan niet kan worden gelijkgesteld 
m.et een plotseling rennnen en een geoor
loofd stoppon on1 voiligheidsredenen », 

tm·wijl de eisers in hun eorste oonclnsie 
aanvoerden dat de eiser Cloostorn:mns 
« een wagon volgde clio hmn pas had inge
haald en die plotseling naar links 7.Wenkte 
mn de wagon van Gmneen to ontwijken » 
en in hun aanvnllende conolusic " dat 
aan Cloostennans niot kon worden ver
weten de wagon van Gem.een te laat te 
hebben ben1.erkt, daar doze aan zijn oog 
onttrokken was door de wagon die he1n 
had ingehaald, die hij volgde en die plot
soling naar links is gezwenkt », erbij 
voegende dat" Smal zioh trouwens tegen
over de wagon van Gen1.een in dezclfdo 
toestand heeft bevonden als Clooster
mans en dat doze wagen zo weinig zioht
baar was dat Smal erkend heeft de aan
wezigheid ervan pas drie kwartier na de 
feiten te hebben vastgosteld " ; zodat het 
arrest niet passend geantwoord heeft 
op de conolusies : 

vVat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat geen enkele wets

bepaling eist dat het hof van beroep in 
het prooos-verbaal van de tereohtzitting 
de inhond optokont van de verklaringen 
van de beklaagde die door de voorzitter 
van dit gerecht wordt ondervraagd; 

Overwegende dat de eisers niet beweren 
dat de bewijsk.racht van de verklaringen 
van do eiser Cloostermans miskend is ; 

vVat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het hof van beroep 

vaststelt dat eiser niot vorrast word door 
het plotseling stoppen van de wagon van 
Gemeen, maar dat hij die wagen stil
staande heeft gezien, zoals hij dat op de 
terechtzitting heeft erkend, en op onbe
hendige wijze een ontwijkingsmaneuver 
heeft begonnen ; 

Dat het aldus passend antwoordt op 
het verweer van eiser, die beweerde de 
bedoelde wagon te laat te hebben be
merkt, daar hij aan zijn oog onttrok;ken 
was door een v66r hem rijdende wagen; 

Dat het middel in geen van zijn onder
delen kan worden aangenom.en ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 15 van het koninklijk; be
sluit van 30 april 1963 tot wijziging van 
artikel 33 van het konink;lijk besluit van 
8 april 1954, houdende reglement op de 
politic van het wegverkeer, 418, 420 

van het Strafwetboek, 1319, 1382 en 
1383 van hot Bm'gerlijk vVetbook en van 
do rechten cler verdediging, 

cloorclat het bestreden arrest de burger
lijke rechtsvordoringen gestelmd op de 
aan G en1.een verweten overtredingen van 
de politic van hot vvegverkeer niet ge
grond verklaart, daar " aan de recht
streeks gedagvaarde Gemeen niet kon 
worden verweten zijn voertuig op 2,40 m. 
van de rechterrand van de rijbaan te 
hobben tot stilstand gebracht, aangezien 
het stilstaande voertuig op die plaats 
dnidolijk zichtbaar was voor do andere 
weggebruikers, die het gemakll:;elijk ken
den ont>vijken daar de gedagvaarde Smal 
de Skoda pas drie kwartier na het ongeval 
heeft bemerkt en de bel~laagde Clooster
mans daarentegen de stilstaande wagon 
had gezien alvorens hij do ontwijking 
ervan begon », 

tenv~jl, eerste onclercleel, het tegenstrijdig 
is enerzijds te constateren dat het stil
staande voertuig duidelijk zichtbaar was 
voor de andere weggebrnikers en ander
zijds dat do gedagvaardo Smal, onder die 
andere weggebruikers, dit zelfde voortnig 
pas drio kwartier na hot ongeval heeft 
bemerkt; 

tweecle onclenleel, het arrest er geen 
rekening moe hooft gehouden dat indien 
de beklaagde Cloostermans de wagen 
onbeweeglijk had gezien, hij in zijn con
clusie deed golden dat hij de wagon van 
Gemeen te laat had bemerkt, maar dat 
zulks h01n echter niet kon verweten wor
den mndat die wa.gen aan zijn oog ont
trokkon was door het voertuig dat hem 
had ingehaald, dat hij volgde en dat 
plotseling naar links was gezwonkt ; 

clenle onclenleel, nit de bewoordingen 
van het arrest blijkt dat het hof van be
roep de toepassing van artikel 15 van 
het koninklijk besluit van 30 april 1963 
tot wijziging van artikel 33 van het ko
ninklijk besluit van 8 april 1954 ver
werpt zodra een voertuig werkelijk zicht
baar is en ontweken kan worden, of
schoon doze bepaling verbiedt een voer
tuig tot stilstand te brengon op enigerlei 
plaats waar klaarblijkelijk daardoor ge
beurlijk gevaar of onnodige hinder voor 
andere weggebruikers kan ontstaan en 
ofschoon de oisers haddon doon opmerken 
dat de wagon van Gemeen niet alleen 
op 2,40 1neter van de rechterrand van 
de rijbaan maar " schrijlings op de rech
ter- en middenrijstrook " stond ; waaruit 
volgt dat met die motivering van het 
arrest het Hof onmogelijk kan nagaan 
of de beslissing het stilstaan van een 
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voertuig op de rijbaan " schrijlings op 
de rechter- en middenrijstrook " ver
werpt mndat zulks voor andere wegge
bruikers geen gevaar of onnodige hinder 
kan opleveren : 

vVat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is vast to stollen enerzijds dat het stil
staande voertuig gemakkelijk kon worden 
ontwek.en, aangezien de weggebruiker 
Smal het pas drie kwartier na het ongeval 
heeft bemerkt, en anderzijds dat dit 
voertuig zichtbaar was, aangezien de 
eiser Cloosterr:nans, naar hij verklaart, 
het stilstaande voertuig had gezien alvo
rens hij het ontweek ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest aan het 
verweer, door de eisers voorgedragen in 
hlm conclusie, de verklaring tegenwerpt 
die de eiser Cloostermans op de terecht
zitting heeft afgelegd ; 

Dat het derhalve niet nader moest 
antwoorden op dit verweer; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwogende dat dit onderdeel van 
het middel op een onjuiste uitlegging 
van het arrest rust ; dat irnn::ters uit de 
niet bestreden vaststellingen van het 
arrest blijkt dat het voertuig van Gemeen 
wegens een toovallige oorzaak stilstond, 
dat het duidelijk zichtbaar ·was, en dat 
er geen enkel oorzakelijk verband bestaat 
tussen dit stilstaan en de aanrijding die 
tussen de wagons bestuurd door de eiser 
Cloostennans en de verweerder Sm.al 
plaatsvo.nd; 

Dat deze overwogingen passend ant
woorden op de oonolusie van de eisers 
en de boslissing wettelijk rechtvaardigen ; 

Dat goon onderdeel van het middel 
kan worden aangenmnen ; 

Over het derde middel, afgeleid nit 
de sehenclin.g van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 14 van hot koninklijk be
sluit van 30 april 1963 tot wijziging van 
artikel 27 van het koninklijk besluit van 
8 april 1954 houdende reglement op de 
politie van het wegverkeer, 1319, 1382 
en 1383 van het Bmgerlijk Wetboek en 
van de rechten der verdediging, 

doo1·dat hot bestreclen arrest de burger
lijke rechtsvorderingen gesteund op de 
aan Smal ten laste gelegde overtredingen 
van de politie van het vervoer niet ge
grond verklaart en van oordeel is dat een 
erkende snelheid van 80 km. per uur 

geenszins overclreven is op een weg rnet 
groot verkeer, 

te7'wijl doze overwegingen niet ant
woorclen op .de conclusie van de eisers 
die aan de verweerder Smal verweten 
op een afstand van 20 tot 25 meter van 
de tractor en tegen een snelheid van 
80 lun. per uur te hebben gercden, wat 
een theoretische gemiddelde remlengte 
van 50 n1.eter vereist, zijn snelheid niet 
to hebben geregeld zoals vereist '\Yegens 
de plaatsgesteldheid, de belennnering van 
het verkeer, het zicht en de staat van 
de weg, en nict te hebben lnmnen stoppen 
voor een hindernis die kon worden voor
zien wanneer een ontvvijki:ngsnmneuver, 
om. veiligheidsredenen, van het voorop
rijdend voertuig steeds moot worden 
voorzien, en dat het arrest a.ldus een 
verkeerde uitlegging geeft van artikol 27 
van het koninklijk besluit van 8 april 
1954, dit is artikel 14 van hot koninklijk 
besluit van 30 april 1963, en de artiko
len 1382 en 1383 vanhet Bmgerlijk vVet
boek, de bewijskracht van de oonclu
sie en de rechten van de verdediging 
schendt : 

Overwegende dat het arrest, dat de 
feiten van de zaah; soeveroin beoordeelt, 
beslist om welbepaalde redenen dat de 
snelheid van het voortuig van de ver
weercler S:tnal niet overdreven was en 
dat eisers ontijdig remmen een onvoor
zien.bare hindernis voor de genoemde 
verweerder heeft opgeleverd die hem van 
elke aansprakelijkheid vrijstelt; 

Dat het aldus passend antwoordt op 
de con.clusie van de eisers en zijn beslis
sing wettelijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel, dat niet ontvankelijk 
is in zover het de miskenning van de 
bewijsluacht van de conclusie en van de 
rechten van de verdediging inroept, daar 
het niet bepaalt waari:n die bewijskracht 
en clio rechten zouden 1niskend zijn, niet 
kan worden aangenon1.en ; 

En overwegende, voor het overige, in 
zover de voorziening van de eiser Cloos
termans gericht is tegen de beslissing op 
de tegen hem ingostelde strafvordering, 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
worden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

01n die redenen, verwerpt do voorzie
ningon; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

18 december 1967. - 2e kamer. -
Vom·zitte7', H. Louveaux, raadsheer waar-
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nemond voorzitter. V e1·slag gever, 
H. Busin. - Gelijklt<iclencle conclusie, 
H. Paul Mahaux, advooaat-generaal. 
Pleite1·s, HH. Pilotte (van de balie te 
Bergen) en Sirn.ont. 

28 KAMER.- 18 december 1967. 

TAAL (GEBRUIK VAN DE FRANSE 
EN NEDERLANDSE). - STRAFZA
KEN'.- BEKLAAGDE DIE ZIJN VERKLA
RINGEN VOOR HET VONNISGEREOHT IN 
EEN ANDERE TAAL AFLEGT DAN DIE 
VAN DE REOHTSPLEGING. - WETTE
LIJKHEID. 

V oo1· cle vonnisgeTechten en onclm· mee1' 
voo1· de 1·echtbanken in hoge1• be1·oep 
mag de belclaagcle voo1· al zijn verkla-
1'ingen cle taal zijne1· ket<s geb1·uiken ( 1). 
(Wet van 15 j1.mi 1935, art. 31.) 

(HALJ\'IES EN BRONLET, 
T. POPULAIRE EN ANDEREN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 13 maart 1967 in hager beroep 
gewezen door de Correotionele Recht bank 
te V erviers ; 

A. Op de voorziening van Ha.lmes, 
beklaagde : 

1° In zover zij gerioht is tegen de be
slissing op de strafvordering : 

Over het 1niddel afgeleid uit de sohen
ding van de artikelen ll en volgende 
van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik cler talen in gereohtszaken, 

doonlat de correotionele rechtbank de 
eiser, beklaagde, in het Duits gehoord 
heeft, 

te1·wijl hij moest worden gehoord in 
het Frans, de taal waarin het proces 
gevoercl werd : 

Overwegende dat artikel 31 van de 
wet van 15 juni 1935 onder n1.eer bepaalt 

(1) Raadpl. cass., 19 november 1962, recle
nen (Bttll. en PAsiC., 1963, I, 357). 

(2) Oass., 12 oktober 1964 (Bttll. en PAsrc., 
1965, I, 152); 2 mei 1966, redenen (ibicl., 1966, 

dat de beklaagde voor do vonnisgerechten 
voor al zijn verklaringen de taal zijner 
kens gebruikt; 

Dat het xniddel naar recht faalt; 
En overwegende dat, voor het overige, 

de substantielo of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvonnen wor
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

2° In zover zij gericht is tegen de be
slissing op de b1.ugerlijke rechtsvorderin
gen : 

Overwegencle clat eiser geen middel 
doet gelden ; 

B. Op de voorziening van Bronlet, 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij : 

Overwegendo dat oiser geen enkel mid
del aanvoert; 

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

18 december 1967. - 2° kam.er. -
Voo1·zitte1', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'slaggeve1·, 
H. Busin. - Gelijkltticlencle conclttsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Henschen (van de balie te 
Verviers). 

28 KA]\'[ER.- 18 december 1967. 

1 o BEROEPSVERENIGING. - BuR
GERLIJKE REOHTSVORDERINC+. - 0NT
VANKELIJKHEID. - VooRWAARDEN. 

20 GENEESKUNDE. - UITOEFENINC+ 
VAN DE TANDHEELKUNDE. - VERBO
DEN PUBLIOITEIT. - BEC+RIP. 

l o De tvettelij k e1·kencle be1·oepsvereniging 
kan, door zich bttrgm·lijlce pa1·tij te stel
len, het herstel vonlm·en vcm cle schctcle 
ve?'001'Zaalct cloo?' aantcwting vcm de be
langen tm· bescheTming tvacwvcm ze is 
opgeTicht en oak in 1'echte optTeclen tm· 
venlecliging vcm cle incliviclttele 1·echten 
clie haa1· leclen in lnm hoeclanigheicl van 
vennoten bezitten ( 2). (vV et van 31 nmart 
1898, art. 2 en 10.) 

I, 1119); raadpl. de opmerk:ingen gemaakt 
door Professor J. DABIN, onder cass., 9 decem
ber 1957 (Rev. m·it. jtw·. belge, 1958, blz. 247), 
en R. DALCQ, Tmite cle la 1'esponsabilite civile, 
d. II, nrs 3016 en volg. 
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2o A1·tilcel 1 van de wet van 15 apTil 1958 
bet?·e.ffende de pttbliciteit inzalce tand
ve?'ZO?'ging verbieclt ellce vo1·m van ptt
bliciteit en maalct clit vm·bod niet afhan
lcelij lc van de belangTij lcheicl van die 
pttbliciteit ( l). 

(VERENIGING VAN TANDARTSEN EN STO
MATOLOGEN VAN BELGIE, T. NAWARRA, 
KOCH EN SOJ\'IINSKY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 april 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen het openbaar ministerie : 

Overwegende dat de eiseres, hurger
lijke partij, niet in de kosten veroordeeld 
is jegens de openhare partij ; dat de voor
ziening niet ontvank;elijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de verweerders : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1315, 1349, 
1353, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 2 (koniT1klijk besluit nr 90 van 
29 januari 1935, artikel 13), 10 van de 
wet van 31 maart 1898 op de beroeps
verenigingen en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat, op de aanvoering van de con
clusie van eiseres " dat de gezan1.enlijke 
gedragingen van Mevrouw Goutkine
Sominsky en van de beklaagde Nawarra 
tot doel en tot gevolg hebhen gehad ten 
.voordele van hun onwettelijke activiteit 
patienten af te wenden die, zonder die 
onwettelijke handelingen, over het gehele 
tandartsenkorps en dus over de leden 
van de conclusienemende beroepsvere
niging gespreid zouden zijn, dat de 
gezamenlijke gedragingen van de he
klaagden N awarra en Koch tot doel 
en tot gevolg hebben gehad ten voordele 
van de tandheelkundige praktijk van de 
heklaagde Koch patienten af te wenden 
die, ook zonder de onwettelijke hande
lingen van de beklaagden, over het ge
hele tandartsenkorps en namelijk over 
de leden van de conclusiene1nende be
roepsvereniging gespreid zouden zijn ; 
... dat de handelingen van de beklaagden 
aldus tot doel en tot gevolg hebben gehad 

(1) Raadpl. cass., 1 juni 1966 (Bull. en 
PASIO., 1966, I, 1240) en noot 2. 

de gelijkhoid tussen de tandartsen te 
verbreken door ten voordele van hun 
onwettelijke activiteit patienten af te 
wenden die ze aldus aan hem confraters 
en co11ega's ontnamen; ... dat het duide
lijk is dat dergelijke handelingen, be
staande in het afwenden van klanten, 
nadelig zijn voor a11e gediplomeerde 
tandartsen en dus ook voor de leden van 
de conclusienemende beroepsvereniging; 
... dat wannoer de wetgever van de tand
artsen thans vijf jaar cmiversitair onder
wijs eist en het uitoefenen van dit heroep 
verbiedt aan personen die niet aan de 
bij de wet daartoe gestelde voorwaarden 
voldoen, evenals wanneer hij verbiedt 
dit beroep onder andere omstandigheden 
nit te oefenen dan die welke bij de wet 
bepaald zijn, hij terzelfdertijd daardoor 
bedoeld heeft dat de tandartsen die de 
wetsbepalingen nakomen en verwezen
lijken er zouden mogen op rekenen pa
tienten te verzorgen voor wier behan
deling a11een zij wettelijk bevoegd zijn 
en deze patienten niet te zion afwenden 
door onwettelijke handelingen "• het 
bestreden arrest aan oiseres herstel van 
materiele schade weigert, op grond " dat 
de burgerlijke partij niet a11e Belgische 
tandartsen of stomatologen verenigt ; dat 
ze niet het minste bewijs van materiele 
schade levert; dat het trouwens veel
betekenend is vast te stellen dat de bur
gerlijke partij, na twee vergoedingen, elk 
van 50.000 frank;, voor de eerste rechter 
te hebben gevraagd, de bevestiging van 
de enige toegekende vergoeding van 
30.000 frank vordert, zodat 1nen kan, 
ja zelfs moet denk;en dat de oorspronke
lijke schatting van de schade op geen 
ernstige basis rustte "• 

te1·wijl, krachtens de artikelen 2 en 10 
van de wet van 31 maart 1898, een wet.te
lijk erkende beroepsvereniging door zich 
burgerlijke partij te stellen het herstel 
kan vorderen van de schade veroorzaakt 
door aantasting van de belangen ter 
bescherming waarvan ze is opgericht, 
inzonderheid de materiele beroepsbelan
gen van haar leden, en in rechte kan 
optreden ter verdediging van de indivi
duele rechten die haar leden als zodanig 
bezitten ; derhalve het feit dat eiseres niet 
a11e Belgische tandartsen en stomatologen 
verenigt geen grond oplevert om te be
weren dat ze het bewijs niet levert van 
de materiele schade, veroorzaakt door 
de handelingen van de verweerders, en 
dat in dat opzicht evenmin afdoende is 
het feit dat de oorspronkelijke schatting 
van de schade op geen ernstige basis 
zou hebben gernst, aangezien de rechter 
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moct rekoning houden met de beoordc
lingselomentcn dio voorgelcgd zijn op 
het ogenblik dat hij rechtspreekt ; het 
arrest in elk geval noch regelmatig noch 
passend antwoordt op de oonolusie van 
eisores, daar het in het onzekere laat of 
het de aantasting van de beroepsbelan
gen van de leden die eiseres voronigt als 
schade afwijst, en nalaat zich over de 
sohade uit te spreken die volgons cisores 
hierdoor veroorzaakt word dat de han
delingen van de verweerclers tot gevolg 
haddon gehad de gelijkheid tussen de 
gediplomeerde tandartsen te verbreken 
en patienton af te wenden : 

Overwogende dat het arrest niet be
twist dat eiseres, wettelijk erkende be
roepsveroniging, door zioh bm'gerlijke 
partij te stellen herstel kan vorderen 
van de sohade, veroorzaakt door de aan
tasting van de belangen ter beschern"ling 
waarvan ze is opgerioht, inzonderheid de 
materiele beroepsbelangen ; dat het de 
rechtsvordoring ontvankelijk verklaart, 
maar beslist dat ze niet gegrond is in 
zovor eiseres herstel van eon materiele 
schade vorderde, daar eiseres « niet het 
minste bewijs van een materiele schade 
leverde "; 

Overwegende eohter dat, wanneer het 
arrest zich tot staving van die beoorde
ling ertoe beperkt te stellen dat " de 
bmgerlijke partij niet alle Belgische 
tandartsen of stomatologen verenigt ,, 
het niet passencl antwoordt op de con
olusie van eiseres die deed golden dat 
« de gedragingen van de verweorders tot 
cloel en tot gevolg haddon gehacl ten 
voorclele van hun onwettelijko activiteit 
patienten af te wenden die, zoncler die 
onwcttelijke hanclelingen, over het gehele 
tandartsenkorps on clus over de leclen 
van de oonolusienmnencle beroepsverc
niging zouclen zijn gespreicl " ; 

Dat eon clergelijke grond inderdaacl 
in het onzekere laat of het hof van beroep 
overwogen hoeft dat het niet bewozen 
was clat de onwottelijke handelingen van 
de verweerders tot gevolg hadde11 gehad 
klanten af te wenden ten nadele van het 
gehole tandartsenkorps dan wel of het 
geoordeeld heeft dat het niet bewezen 
was clat deze hanclelingen dergelijke ge
volgen hadden gehad ten opzichte van 
de tanclartsen die lid waren van de be
roepsvereniging ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel gegroncl is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de sohending van de artikelen 1 van de 
wet van 15 april 1958 betreffende de 

publioiteit inzake tanclverzorging, 1382, 
1383 van het Burgerlijk vVetboek, 2 (lm
ninldijk bosluit ur 90 van 29 januari 
1935, artikel 13), 10 van de wet van 
31 maart 1898 op de beroepsvereuigingen 
en 97 van de Grondwet, 

cloonlat het bestreden arrest verweer
ster vrijspreekt van de ton laste gelegdo 
overtrading van artikel 1 van de wet 
van 15 a,pril 1958 en dientengevolge op 
de bnrgerlijke roohtsvorder'ing van eiseres 
uitspraak cloet zondor die telastlegging 
in aann-:1erking to nmnen, op grand « dat 
de bmgerlijke partij eon lmart heeft 
voorgelegcl waarbij de adresverandering 
van de tandheelkuncligen Smninsky en 
Goutkine ter kennis wordt gebracht; 
clat vanzelfsprekend de beklaagdo niet 
kan worden goloofd wmnleor ze beweert 
dat de tekst van die kaart uitsluitend 
het werk van de c1rukker zou zijn, maar 
clat het toch onbewezen blijft clat er 
exemplaren van die lmart werkelijk uit
gecleeld zijn aan personeu die goon klan
ten van do beklaagde waren, zodat aan 
laatstgenoen"lde niet kan "\Verden ver
weton enige bij de wet verhoclen reolame 
inzake monel- on tandvm·zorging te heb
ben ge1naakt ,, 

te1·w~jl enerzijds artikel l van de wet 
van 15 april 1958 aile roclame inzake 
tanclverzorging verbiedt, zonder clat eon 
onderscheid 1noet worden gemaakt of de 
reclmne al dan niet in de vonn van een 
" werkelijke uitdeling " van publiciteits
middelen gebem't noch of ze al clan niet 
wordt gericht tot porsonen die reeds 
klanten van de tandarts zijn, en ancler
zijds de vermeldingon zelf van de kaart 
van de adrcsveranclering een verboclen 
publicitcit insluiten, daar do oonsul
tatieuren crop aangegeven worden en 
er op onjuisto wijze op aangeduid wordt 
dat verwoerster haar beroep n-:1et een 
andere tandhoellnmdige uitoofont ; dat 
bovendien de woorden "werkelijke uit
cleling " in de samenhang van het arrest 
1ninstens dubbelzinnig zijn, daar niet 
kan worden uitgomaakt of er in de ogon 
van do reohter in feite al clan niet een 
uitdeling van de kaarten n-:1et aangifte 
van aclresverandering is geweost : 

Overwegende dat artikel l van de wet 
van 15 april 1958 elke vorm van publi
citeit inzak;e tandverzorging verbiedt en 
clit verbod niet afhankelijk maakt van 
de belangrijkheid van die publioiteit ; 

Overwegende dat, om verweerster 
Sominsk;y vrij te spreken van de op die 
bepaling gegronde telastlegging en om 
zioh impliciet onbevoegcl to verklaren 
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om kennis te nernen van de bm'gerlijke 
rechtsvorderingen van eiseres tegen ver
weerster Sominsky, in zover ze gedeelte
lijk op de schending van <;lie wetsbepaling 
gegrond was, hot hof van beroep zich 
ertoe bepcrkt te verklaren « dat het niet 
bewezon is dat er oxemplaren van de 
kaart rnet aangifte van de adresverande
ring van de door verweorstor goexploi
teerde tandheelkundige praktijk •Nerke
lijk uitgedeelcl werclen aan personen die 
geen klan ten. van do vcrweerster waren, 
zodat aan deze laatste niet kan worden 
verwoten de bij de wet verbodon reolam.e 
inzake rTwndverzorging te hebben ge
m.aakt »; 

Overwegende dat een dergelijke be
weegredon in het onzekore laat of het 
hof van beroep overwogen heeft dat het 
niet. bewezen was dat de kaarton n1et 
aangifte van adresverandering uitgedeeld 
werden dan wel of hot geoordeeld heeft 
dat de uitdeling heeft plaatsgehad onder 
omstandigheden die geen voldoende pu
bliciteit uitmaakten; 

Dat het arrest derhalve de vrijspraak 
van verwoerster van de voormelde telast
logging niet regeln1atig met redenen heeft 
omkleed; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om. die rodenen, vernietigt het bestro
den arrest, in zover het, rechtdoende op 
de burgerlijke rechtsvordering van eiso
res, de op de materiiile schade gegronde 
eis verwerpt, alsook de tegen verweer
ster Sominsky gerichto eis in zover die 
op de schending van artikel l van de wet 
van 15 april 1958 is gegrond, en in zover 
het ten laste van de burgerlijke partij de 
kosten laat van haar rechtsvordering in 
hoger beroep ; beveelt dat van dit arrest 
Irlelding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de verweerders in de kosten, 
daarin niet begropen de kosten van do 
betokening van de voorziening aan het 
openbaar rninisterio, welke ten laste van 
eiseres blijven; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

18 december 1967. - 2e l~amer. -
TfooTzitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. T1 e1·slaggeve1', 
H. Trousse. - Gelijkl1ticlencle conclnsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2° KAJ\mR.- 18 december 1967. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.

FEITENREOHTER DIE DE C+EGRONDHEID 

VAN EEN VERWEER VERWERPT.- \TER
WERPINC+ WELKE DEZE INSLUIT VAN DE 

C+EVOLC+TREKKINC+ DOOR DE BEKLAAGDE 
UIT DIT VERWEER AFC+ELEID, 

De feitem1'echte1' die cle gegevens, waa1·op 
een cloo1' cle beklctagcle vo01·gestelcl ve1'
wee1' gegToncl is, ve1'10e1·pt, cloo1· ze tegen 
te spTeken, venueTpt oolc en, clientenge
volge, beantwoonlt cle gevolgtr·elclcing clooT 
cle belclaagde 1tit clit veTwee1' afgeleicl (l). 
(Grondwet, art. 97.) 

(D'ALELIO, T. BOSOHIAN EN NATIONAAL 

VERBOND DER SOCIALISTISOHE J\fUTUA
LITEITEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bostreden 
arrest, op 20 april 1967 gevvezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

1. In zovor de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op cle strafvordering : 

Over hot rniddel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

cloonlat het bestrede.n arrest eiser we
gens onopzettelijke verwondingen ver
oordeelt, 

tenuijl het niet, of althans niet on
dubbelzinnig, antwoordt op de conclu
sie waarbij eiser deed gelden « dat op het 
einde van de Gasthuisstraat eon tekon 
nr 1a hem verplichtte bij het naderen 
van de openbare weg die hij ging in- · 
rijden, te weten do Bemunontstraat, 
elke andere op deze weg rijclende be
stuurder te laton voorgaan; ... dat lui
dens artikel 94, la[j.tste lid, van het weg
vorkeersbesluit, het teken nr la gold voor 
het kruispunt omniddellijk voorbij cle 
plaats waar het aangebracht was, narne
lijk de luuising van die straat met de 
Beaumontstraat; dat toen de beklaagde 
op de plaats van het ongeval aankwan:t, 
hij reeds het kruispunt sedert eon veertig
tal rneter verlaten had en zelf in de Beau
montstraat reed zodat hij onbetwistbaar, 
evenzeer als de burgerlijke partij, een 
gebruiker van die straat was geworden » : 

(1) Cass., 18 december 1967, supra, biz. 555. 
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Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser uit een rijbaan, voorzien van 
het teken nr la, kwmn gereden, dat de 
aanTijding niet op een openbaar plein, 
maar op een kruisptmt is gebeurd, dat 
op het ogenblik van de feiten eiseT en 
de zoon van verweerder niet op de
zelfde openbare weg reden, en dat de 
voorrang die laatstgenoemde genoot, 
zich over de hele breedte van de door 
hem gevolgde weg uitstrekte ; 

Overwegende dat de door het auest 
aldus nader bepaalde feitelijke elementen 
in tegenspraak zijn met en derhalve een 
ondubbelzinnig antwoord zijn op eisers 
bewering volgens welke hij op hot ogen
blik van de aanrijding op dezelfde weg 
reed als de zoon van verweerder en, 
evenals doze, gebruiker van die weg was ; 

Dat het ITliddel feitelijke grondslag 
mist; 

Overwegende dat voor het overige 
de substantiele of op straffc van nietig
heid voorgeschTeven rechtsvorm.en wer
den nageleefd en clat .de beslissing over
eenkorrtstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen die ingesteld zijn door 
verweerder Boschian en door het N a
tionaal Verbond der Socialistische Mu
tualiteiten : 

Overwegende dat hot arrest, onder 
bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, zich ertoe beperkt aan 
de verweerder q·ualitate q~tct en aan de 
verweerster eon provisionele vergoeding 
toe te kennen en ecn onderzoeksinaat
regel te bevelen alvorens op de overige 
eisen einduitspraak te doe!'l ; 

Dat de voorziening tegen zodanige 
beslissing, die geen eindbeslissing is en 
niet over een bevoegdheidsgeschil recht
doet, niet ontvankelijk is ; 

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

18 december 1967. - 2e kamer. -
T1 oo1·zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slctggeve1·, 
H. Busin. - Gelijkluiclencle conclttsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
Pleite1·, H. Fally. 

2e KAMER.- 18 december 1967. 

l o OPENBAAR MINISTERIE.-STRAF
ZAKEN. - VoRDERINGEN. - VoRJ>L 

2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 
DESKUNDIGE OPGEVORDERD DOOR 

DE PROCUREUR DES KONINGS BUITEN 
DE GEVALLEN \VAARIN DE ARTIKE
LEN 32 TOT 46 VAN RET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING VOORZIEN. - GEEN 

EEDAFLEGGING. 

3° VOORZlENING IN CASSATlE. 
MSTAND.- STRAFZAKEN.- BURGER
LI.TKE RECHTSVORDERING.- VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE.- AFSTAND 
DOOR EEN ADVOCAAT BIJ RET HOF VAN 

CASSATIE. - DECRETERING. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN TEGEN WIE EEN VOORZIE
NING KAN WORDEN INGESTELD. 
STRAFZAKEN. - VERZEKERAAR DIE 
TOT TUSSENKOJVIST IS OPGEROEPEN OF 
DIE VRIJWILLIG TUSSENKOJYIT.- VooR
ZIENING TEGEN RET OPENBAAR MI
NISTERIE. - GEEN VEROORDELING IN 
KOSTEN JEGENS DE OPENBARE PARTI.T. 

- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

5° VOORZIENING IN OASSATlE. -
TERJYIIJN. - STRAFZAKEN. - BuR
GERLIJKE RECHTSVORDERING.- SCHA
DE \'\TELKE ONDERSCHEIDEN ELEJYIENTEN 
BEVAT. - BESLISSING WELKE OVER 

EEN VAN DIE ELEMENTEN UITSPRAAK 
DOET EN VOOR RET OVERIGE EEN 
ONDERZOEKSMAATREGEL BEVEELT. -
Voi:JRZIENING VOOR DE EINDBESLIS
SING. - 0NONTVANKELIJKHEID. 

1° B~titen de gevallen wacll!'in cle wet ancle1·s 
heeft beschikt ( l) zijn cle vonleringen 
van het openbcta1' ministe1·ie van geen 
sttbstantiiile vo1·men afhanlcelijk gestelcl; 
zij kttnnen zelfs moncleling wonlen ge
claan. 

2° De cleskttnclige clie, bniten cle gevallen 
waarin cle artilcelen 32 tot 46 van het 
VVetboelc van stntfvonlering V001'Zien, 
e1·mee belast 1V01'clt inlichtingen in te 
winnen, legt cle bij cwtikel4·4 van becloelcl 
wetboelc voo1·gesclw-even eecl niet af (2). 

3° Het H'oj clec1·etee1·t cle afstancl, geclaan 
clo01· een aclvocaat bij het Hof van cas-

(1} Zie, onder meer, Wetboek van straf
vordering, art. 224 ; wet van 9 augustus 1930, 
vervangen door de wet van 1 juli 1964, art. 2, 
Iicl 2, en art. 6, lid 4; wet van 29 juni 1964, 
art. 4, § 1, Jj il 2, en art. 5, § 2. 

(2} Cass., 4 september 1967, supm, blz. 2. 
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satie, van de voo1·ziening dooT de be
klaagde ingesteld tegen de op de 1'echts
vo7'deTing vcm de btwge1·lijlce pa1·t~j ge
wezen beslissing (1). (Wet van 16 ja
nuari 1961, art. 6.) 

4° De ve1'zelce1'aa1· van de voo1• de belclaagde 
bttTge?Techtelijk aanspmkelijlce pa1·tij, 
die tot tussenlcomst is opge1•oepen of 
vTijwillig tussengekomen is in de ?'echts
vonleTing van de btwgeTlijlce paTtij, is 
niet ontvankelijk om een vooTziening 
in te stellen tegen het openbaa1· minis
teTie, wannee1· hij niet in lcosten jegens 
de openbcwe pa1·tiJ. is ve1·oonleeld (2). 

5° Niet ontvanlcelijk is, in strajzalcen, de 
voo1· de eindbeslissing ingestelde V001'
ziening tegen een beslissing die niet 
gewezen is over een betwisting omtTent 
de bevoegdheid, slechts ove1· een element 
van de schade uitsp1·aalc doet en voo1· 
het oveTige een ondeTzoelcsmaat1·egel be
veelt (3). CWetb. van strafv., art. 416.) 

(OOOHEZ EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«LA PRESERVATRIOE ll, T. KOUSEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 april 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

L Op de voorziening van eiser Cochez, 
beklaagde : 

A. In zover ze gericht is tegen de be
slissing op de strafvordering : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 22, 32 tot 46, inzon
derheid 44, van het W etboek van straf
vordering, 

doonlat het bestreden arrest zijn be
slissing grondt op de vaststelli:ngen van 
de deslnmdige Springuel, die zogezegd 
door de rechterlijke overheid is aange
steld, 

te1·wijl dezo desktmdige niet regelmatig 
is opgevorderd door de procm·eur des 
Konings, wiens vordering van 16 decem
ber 1964 genomen ter uitvoering van 
artikel 22 van het Wetboek yan straf-

(1) Cass., 23 mei 1966 (B"ll. en PAsiO., 
1966, I, 1200). 

(2) Cass., 18 september 1967, s1tp1·a, blz. 87. 
(3) Cass., 10 april 1967 (A1'1'. cass., 1967, 

blz. 959). 

vordering, niet ondertekend is, en ge
noen'lde deskundige, op 15 januari 1965 
door hem verzooht om verslag uit te 
brengen, zijn verslag slechts 1net toe
passing van artikel 44 van het bedoelde 
wetboek heeft kunnen opstellen en neer
leggen en dus gehouden was de bij deze 
wetsbepaling verplicht gestelde eed af 
te leggen, wat hij niet gedaan heeft : 

Overwegende dat de vordering van 
16 december 1964 weliswaar geen hand
tekening draagt, maar dat de vorderingen 
van de promu·eur des Konings aan geen 
enkele substantiele vorm onderworpen 
zijn en, buiten de gevallen waarin de wet 
anders beschikt, zelfs enkel mondeling 
kunnen geschieden ; dat, blijkens de 
kanttekening, door de procurem· des 
Konings op 15 januari 1965 ondertekend, 
de automobiel-deskundige wel degelijk 
op vordering van deze magistraat een 
verslag in die zaak heeft opgemaakt ; 

Overwegende dat, blijkens de voor
melde stukken, die door de andere proces
stukken niet worden tegengesproken, de 
proom·em· des Konings bij het opvorde
ren van de deskundige Springuel een 
handeling verricht heeft die tot zijn 
gewone taak van ambtenaar van het 
openbaar ministerie behoort, en niet in 
het kader van de bepalingen van de arti
kelen 32 tot 46 van het W etboek van 
strafvordering ; dat onder meer uit geen 
enkel stuk blijkt dat de prooureur des 
Konings zich zelf ter plaatse heeft bege
ven; dat hij de onderzoeksrechter niet 
gevorderd heeft om een onderzoek in te 
stollen; 

Overwegende dat, nu de deskundige 
niet belast was met een deskundig onder
zoek dat een onderzoekSlnaatregel was, 
hij de bij artikel 44 van het W etboek 
van strafvordering bepaalde eed niet 
moest afleggen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genmnen; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschro
ven reohtsvorn-:1en worden nageleefd en 
dat de beslissing overecnkomstig de wet 
is; 

B. In zover ze gericht is tegen de be
slissing waarbij eiser vcroordeeld is om 
69.630 frank aan verweerder Kousen, 
burgerlijke partij, te betalen : 

Overwegende dat Mr Van Leynseele, 
advocaat bij het Hof, namens eiser heeft 
verklaard afstand te doen van die voor
ziening; 
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II. Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap naar Frans recht " La Pre
sorvatrice ,, vrijwillig tussenkmnende 
partij : 

a) In zover ze gericht is tegen het open
baar 1ninisterie 

Overwegende dat het arrest geen ver
oordeling tegen eiseres nitspreekt jegens 
de openbare partij ; 

b) In zover zij gericht is tegen ver
weercler I(ousen : 

Overwegendo dat het hof van beroep 
weliswaar het herstel van een schacle 
beveelt die het van nu af bepaalt, 1naar 
dat zijn beslissing op de rechtsvorclering 
van verweerder geen einde m.aakt aan 
de enige rechtsvordering tot horstel van 
de schade veroorzaakt door het misdrijf; 
dat het voor het overige zich er im1ners 
toe beperkt een provisionele vergoeding 
toe te kennen en een onderzoekSina.atre
gel te bevelen ; 

Dat die beslissing geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van strafvordering en evenmin uit
spraak doet over een bevoegdheidsge
schil; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is ; 

Om die reclenen, decreteert de afstand 
van eisers voorziening in zover ze gericht 
is tegen de veroordeling tot het betalen 
van 69.630 frank, die ten voorclele van 
verweerder is uitgesprokon ; verwerpt de 
voorziening voor hot overige ; veroordeelt 
elke eiser in de kostcn van zijn voorzie
ning. 

18 december 1967. - 2e kamer. -
VooTzitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Trousse. - Gelijlclniclencle conchtsie, 
H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal. 
Ple·iter, H. Van Ley:nseele. 

2e KAMER. - 18 december 1967. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 

EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

VEROORDELENDE BESLISSING.- VER
OORDELING DIE GEGROND IS OP DE 

BESLUITEN VAN EEN DESKUNDIGEN

VERSLAG. - BESLISSING DIE DE DOOR 

DE BEKLAAGDE TEGEN RET VERSLAG· 

GEUITE GRIEYEN NIET BEANTWOORDT. 
- NIET lVIET REDENEN OJVIKLEDE BE

SLISSING. 

2° CASSATIE. - OmvANG. - STRM"
ZAKEN. - \TOORZIENING VAN DE BE

KLAAGDE. - VERNIETICUNG VAN DE 

BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. 
- BRENGT DE VERNIETIGING i\'IEDE 

VAl'[ DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING 

OP DE VORDERING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ. 

1° Niet ·met 1·eclenen omlcleecl is cle beslis
sing clie cle belclactgcle vm·oo1·cleelt op 
[J1'oncl van cle beslniten vcm een cleslcum
cligenverslag, zoncle1· cle cloo1' cle be
lclaagde tegen clit ve1·slag ge~tite gTieven 
te beantwoonlen ( 1). 

2° De vm·nietiging, op cle voo1·ziening van 
cle belclcmgcle, van cle op de stTafuonlering 
gewezen besl-iss·ing b1·engt de vernietiging 
mecle van cle m:et definitieve beslissing 
op cle vonleTing vctn rle b-nTgei'lijlce pcwt1:j, 
cl·ie lwt gevolg ervan is, hoewel cle voo?'
ziening tegen cleze beslissing voo?'ctlsnog 
niet ontvanlcelijlc is ( 2). 

(OONSORTEN STROUWEN, T. LAJ\iBINON.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 mei 1967 geweze:n door het 
Hof van beroep te Luik; 

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

Over het middel afgcleid uit de schen
cling van artikel 97 van de Grondwet, 

cloonlat het bestreclen arrest beslist 
dat de telastlegging van valsheid en 
gebruik van valse stukken bewezen is 
en deze beslissing grondt op de verkla
ring van de door de correctionele recht
bank aangestelde deslnmdige, volgens 
welke de prijs van de kampeerwagen 
zoals door de eisers aan verweerder gele
verd, tussen 70.000 en 85.000 frank 

(1) Oass., 4 november 1963 (B•til. en PA
src., 1964, I, 246); verg. in burgerlijke zaken 
cass., 10 februari 1966 (ibicl., 1966, I, 754). 

(2) Oass., 6 december 1965 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 458) en 13 maart 1967 (A1'1'. cass., 
1967, blz. 871) ; raaclpl. cass., 26 september 
1966 (A1'1'. cass., 1967, blz. 115). 
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schomn1.elt, hoewel de door de eisers 
overhandigde factuur eon verkoopprijs 
van 56.400 frank vermeldde, 

te1'wijl de eisers in hun conclusie de 
schatting van de deskundige betreffende 
de bouwkosten en de prijs van hot be
doelde koetswerk betwist haddon, en tot 
staving van dez13 betwisting onder 1neer 
aangevoerd had don : 1° dat de bouw
kosten en de verkoopprijs van ongeveer 
dezelfde kan1.peerwagensze or kmu1.en 
verschillen, 2° dat hot strafdossier aan
toont dat de eisers gewoonlijk met de 
invoerder voor Belgie van do kampeor
wagens Sprite werken, welke invoerder 
verklaart dat do fabrieksprijs van eon 
kampeerwagen Sprite- Countryman in 
1964, 40.600 frank was; dat, met in be
grip van de vrachtprijs, de invoer- en 
vervoerreohten in Belgie, de gezamen
lijke kostprijs van die kampeerwagen, 
van gelijke afmetingen als de door 
de eisers gebouwde kampeerwagen, 
55.100 frank zou zijn, 3° dat de eisers, 
die gewoon waren op ka1npeerwagens 
Sprite to werken, hun work opgevat en 
uitgevoerd hebben met behulp van soort
gelijke bouwstoffen als die van de 
Sprite, 4° dat het bovendien voor de 
eisers, in het onderhavige geval, vooral 
om reclame ging, zodat zij · slechts een 
geringe zoniet onbestaande winstmarge 
voor zich hielden, en dat hot bijgevolg 
niet te verwonderen is dat zij ongeveer 
de kostprijs hob ben kmmen bereiken van 
de kampeerwagen Countryman die hun 
tot maatstaf heeft gediend, 5° dat welis
waar de deskundige in zijn berekening 
van de bouwkosten en van de verkoop
prijs, zoals vastgesteld door de bouwers 
van kmnpeerwagens die arbeiders aan 
hot work stollen en dus wettelijk sociale 
lasten 1noeten dragon, hot werkgevers: 
aandeel aan bijdragen en sociale lasten 
terecht op ongeveer 50 t. h. van de Ionen 
heeft lumnen schatten, doch dat « men 
onmiddellijk ziet. welk verschil daaruit 
kan voortvloeien voor de eisers die zulke 
socialelasten niet moeten dragon ,, 6° dat 
hot zich kan voordoen dat een ambachts
man of eon handelaar zich uitzonderlijke 
opofferingen getroost of een produkt 
zelfs met verlies op de markt brengt om 
redenen waarover hij aileen heeft to oor
delen ; hot arrest op die verschillende 
middelen niet heeft geantwoord ; terwijl 
om regelmatig gemotiveerd to zijn de be
slissingen van de hoven en rechtbanken 
op aile middelen en verweren van de con
clusies van de partijen moeten antwoor
den en inzonderheid op de kritiek die 
doze conclusies tegen de besluiten van 

eon deskundigenverslag hebben gericht; 
op zijn minst, het Hof aan de hand van 
de beknopte motivering van het arrest 
niet kan uitmaken of de feitenrechters 
de beweringen van de eisers in feite hob
ben willen betwisten dan wei in rechte 
hebben willen beslissen dat, zelfs indien 
doze beweringen juist waren, de raming 
van de deskundige eon voldoend bewijs 
was dat de factum· van 56.400 frank een 
vals stuk was, zodat doze dubbelzinnige 
motivering gelijkstaat met hot ontbreken 
van de bij artikel 97 van de Grondwet 
vereiste redenen : 

Overwegende dat bet a.rrest, om de 
telastleggingen van valsheid en gebruik 
van valse stukken tegen de eisers bewezen 
to verklaren, or onder moor op wijst : 
« dat zo men zich aan de verklaring van 
de deskundige houdt, de prijs van hot 
koetswerk van de kmnpeerwagen zoals 
hij geleverd is, tussen 70.000 en 85.000 fr. 
schommelt; dat, zodra vaststaat dat de 
factumprijs niet met de werkelijk):l8id 
overeenstemt, noodzakelijk en Iogisch 
moot worden besloten dat de stelling 
van Lambinon (thans verweerder) met 
de waarheid strookt " ; 

Overwegende dat uit die vaststellingen 
blijkt dat hot hof van beroep zijn over
tuiging, altlmns gedeeltelijk, op hot des
kundig verslag gegTond heeft ; 

Overwegende dat, tegen dit verslag, 
de eisers, die beweerden dat de factuur
prijs met de werkelijkheid overeenstemde 
en die raming van de deskundige aan
gaande de bouwkosten en de prijs van 
hot koetswerk betwistten, in een regel
matig genomen en in hot middel over
genomen conclusie bepaalde redenen 
hebben aangevoerd waaron1. de raming 
van de deskundige niet kon aangenomen 
worden; 

Overwegende dat hot arrest op dit 
omstandig verweer noch uitdrukkelijk 
noch impliciet antwoordt ; dat .bet aldus 
de in hot middel bedoelde bepaling van 
de Grondwet geschonden heeft ; 

Dat hot middel gegrond is ; 

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

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering die 
tegen de eisers is ingesteld, de vernieti
ging meebrengt van de beslissing die 
gewezen is op de tegen hen ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering en die hot 
gevolg is van de bedoelde strafrechte-
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lijke beslissing, ook al is de voorziening 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering niet ontvankelijk, daar 
deze laatste beslissing geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van strafv:ordering en geen uitspraak 
doet over een bevoegdheidsgeschil; 

01n die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het Hof van beroep te 
Brussel. 

18 december 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1•slaggeve1·, 
H. Trousse. - Gelijkluiclencle conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Stnwe-

2e KAMER.- 18 december 1967. 

1° OASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL C+Ec+ROND OP EEN 
ONREC+ELMATIGHEID VAN DE REOHTS
PLEC+ING VOOR DE FEITENREOHTER. -
0NREC+ELMATIC+HEID ZONDER INVLOED 
OP DE WETTELIJKHEID VAN DE BESLIS
SINC+. - 0NONTVANKELIJKHEID. 

2° WEGVERKEER. - VooRRANc+. -
WEc+VERKEERSREC+LEMENT, ARTIKEL 16 
EN 17. - 00NOLUSIE WAARBIJ vVORDT 
BETOOC+D DAT DE BESTUURDER, VOOR
RANGSOHULDIGE, DIE BEWEERT DAT 
DE BESTUURDER VAN HET ANDER VOER
TUIC+ OP HET KRUISPUNT HEEFT C+E
STOPT, HET POSITIEF BEWIJS VAN DEZE 
STILSTAND MOET BIJBRENC+EN. - BE
SLISSINC+ DAT DE TWIJFEL DE EERSTE 
BESTUURDER TEN GOEDE MOET KOMEN. 
- lMPLIOIETE VERWERPING VAN DE 
IN DE OONOLUSIE INGEROEPEN REGEL. 

1° Is niet ontvcmkel~jk wegens gemis aan 
belang het 1wiclclel, wa(JJrbij een om·egel
mcttigheid van de 1·echtspleging vom· de 
.feiten1·echter ~vonlt ingeroepen, wcmneer 
bedoelcle om·egelmatigheid zoncler in
vloed is gebleven op cle wettelijkheicl van 
cle best1·eden beslissing ( 1). 

(1) Raadpl. cass., 12 september 1966 en 
17 aprill.967 (A1'1', cccss., 1967, biz. 50 en 992). 

(2) Raadpl. cass., 31 oktober 1966 en 13 fe
bruari 1967 (A1'1'. cass., 1967, biz. 299 en 742). 

2o De ·in cmwl~tsie ingei'oepen 1·egel, val
gens welke cle voo1'1'angssch~tlclige be
st~tunle1', die bewee1·t clat de best~t~tnle1· 
van het anclm· voert~tig op het kntisp~tnt 
heeft gestopt en bij gevolg niet rnee1· de 
voor1·ang genoot, het positief bewijs van 
de stilstand van dit voe1·t~tig moet bij
b1·engen (2), wonlt impliciet ve1'W01'pen 
doo1• het vonnis dctt beslist dat de twij fel 
de besMt~tnle1· van het ee1·ste voe1·t~tig ten 
goede moet lcomen (3). (Grondwet, 
art. 97.) 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « NEJ\'IATEO ))' 
T, VAN NUFFELEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 25 mei 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank 
te Charleroi ; 

Over het tweede In:iddel, afgeleid uit 
de schending van artikel 156 van het 
W etboek van strafvordering, 

doonlat de zoon van de beklaagde 
(thans verweerder) als getuige en onder 
ede werd gehoord, zonder dat aan het 
openbaar ministerie, de burgerlijke partij 
en de beklaagde gevraagd werd of ze 
zich tegen dit verhoor verzetten : 

Overwegende dat de eerste rechter, 
mn redenen die het bestreden vonnis 
overneen1.t, het getuigenis van de zoon 
van verweerder uitdrukkelijk van de 
hand heeft gewezen ; 

Dat het middel, al was het gegrond, 
aldus, wegens gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk is ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel97 van de Grand
wet, 

doonlat het vonnis niet antwoordt op 
de conclusie van eiseres waarbij ze be
weerde dat « de best1nn·der die voorrang 
van rechts 1noet verlenen, eiser op excep
tie wordt wanneer hij beweert dat de 
bestuurder die deze voorrang geniet op 
het kruisp1mt gestopt heeft, en het po
sitief bewijs moet leveren dat het voer
tuig waaraan hij voorrang moest verle
nen, werkelijk gestopt heeft )) : 

(3) Raaclpl. cass., 24 juni 1957 (Bu1l. en 
PAsiC., 1957, I, 1277), 8 september 1960 
(ibid., 1961, I, 29) en 19 oktober 1965 (ibid., 
1966, I, 227). 
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Overwegende dat tegenover de door 
eiseres ingeroepen regel dat de bestunrder 
die aanspraak wil maken op een uitzon
dering op de verplichting voorrang te 
verlenen aan hem die van rechts komt, 
moet bewijzen dat het voertuig dat voor
rang genoot gestopt heeft, het vonnis, 
dat de rnotieven van de eerste rechter 
overneemt, stelt dat, nu partijen in feite 
tegenstrijdige stellingen verdedigen en, 
op grand van de bijeengebrachte mate
riele elementen, niet 1neer geloof kan 
worden gehecht aan de ene verklaring dan 
aan de andere, de twijfel aan de be
klaagde ten goede moet komen ; 

Overwegende dat de feitenrechter aldus 
vaststelt dat het verweerders bewering 
niet ontbrak aan elernenten die ze geloof
waardig konden maken en dat de onjuist
heid van deze bewering niet is bewezen ; 
dat de rechter aldus impliciet de door 
eiseres ingeroepen regel afwijst en der
halve niet verplicht was de bedoelde 
bewering "Lutvoeriger te beantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden aan
genom.en; 

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

18 december 1967. ~ 2e kamer. ~ 
Voo1·zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Busin. ~ Gel~jkl1ticlencle conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
Pleite1·, H. Delbove (van de balie te 
Charleroi). 

2e KAJ\iER. ~ 18 december 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. ~ 
STRAFZAKEN. ~ VooRZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP 
DE STRAFVORDERING. ~ 0VERLIJDEN 
VAN DE BEKLAAGDE. ~ VoORZIENING 
ZONDER BESTAANSREDEN. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. ~ VooRZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP 
DE REOHTSVORDERING VAN DE BURGER· 
LIJKE PARTIJ. ~ 0VERLI;fDEN VAN DE 
BEKLAAGDE. ~ VoORZIENING NIET 
ZONDER BESTAANSREDEN. 

1° en 2° Het ove1·lijclen van de belclaagcle 
t~jclens het cassatiegeding maakt de voor
ziening tegen de beslissing op de stmf-

vonle1·ing zonde1· bestaans1·eden ( 1) ; de 
voo1·ziening van de beklctagde behmtdt" 
haar bestaansreclen in zove1· zij geTicht 
is tegen de beslissing op de 1'echtsvorde-
1'ing van cle bu1·gerlijlce partij (2). (Wet 
van 27 april 1878, art. 20.) 

(HUYSMANS, T. SOHITTEKATTE.) 

ARREST. 

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 1naart 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

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

Overwegende dat blijkens een uittrek
sel van het register van de alden van 
overlijden van de stad Brussel eiser op 
9 juli 1967 in die stad is overleden; 

Overwegende dat de veroordeelde over
leden is voordat de beslissing in kracht 
van gewijsde is gegaan, wat het verval 
van de strafvordering meebrengt en aan 
de beslissing op deze vordering elke uit
werking ontneemt, zodat de voorziening 
geen bestaansreden n1.eer heeft ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de bnrgerlijke 
rechtsvordering die door verweerder is 
inges'teld : 

Overwegende dat geen enkel middel 
tot staving van de voorziening wordt 
aangevoerd ; 

Om die redenen, zegt voor recht dat 
het bestreden arrest geen uitwerking zal 
hebben in zover het beslist op de straf
vordering ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; 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. 

18 december 1967. ~ 2e kamer. ~ 
V oorzitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Busin. ~ Gelijlcl1ticlencle conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

(1) en (2) Cass., 11 december 1967, sup1·a, 
biz. 518. 
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2° KAiYIER. ~ 18 decem.ber 1967. 

1° vVEGVERKEER. ~ VVEGVERKEERS· 
REGLEiYIENT, ARTIKEL 25-2, b EN cl. ~ 
BESTUURDER DIE LINKS WIL AFSLAAN. 
~ BESTUURDER DIE ZIJN VOORNEiYIEN 
DUIDELIJK EN TIJDIG GENOEG KEN
BAAR 1\'IOET J\iAKEN. ~ BESTUURDER 
DIE OOK, ALVORENS DAT :MANEUVER 
UIT TE VOEREN, ZIOH NAAR. LINKS l'IIOET 
BEG EVEN. 

2° \VEGVERKEER. ~ vVEGVERKEERS
REC+LEMENT, ARTIKEL 21-1, LID 2, a. ~ 
lNHALEN LANGS REOHTS. ~ VooR
'NAARDEN. 

1° De best~mnle?' die op de openba1·e weg 
?'~jclt en links wil ctjslacm, moet niet 
alleen zijn voomemen cluiclelijlc en tijclig 
genoeg lcenbctaT malcen, cloch oak zich 
nam· links begeven alvo?'ens het maneuve?' 
uit te voe?'en (I). (Wegverkeersregle
n"lent, art. 25-2, b en cl.) 

2° Het inlwlen van een voe?'t~tig op cle 
openbcwe weg moet ~n mctg enlcel ?'echts 
geschieclen wannee?' cle in te halen be
st~tunleT heejt te lcennen gegeven clat 
hij voo?'?Wmens is links af te slctan en 
zich nam· links heejt gewencl om dat 
manettve?' ttit te voeTen (2). (vVegver
keersreglement, art. 21-1, lid 2.) (Im
pliciete oplossing.) 

(mATAGNE, T. HUBERT EN LABENNE.) 

ARREST. 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 j1.mi 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
to Dinant; 

Over hot Inidclel afgeleid uit de schen
ding van de artilwlen 418, 420 van hot 
Strafwetboek, 21-1, 27-l, 25-2-cl van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 hou
clencle algen1.een reglement op de politie 
van het wogverkeer, 1382, 1383 van het 
Bm·gerlijk vVetboek en 97 van de Grand
wet, 

(1) Cass,, 13 november 1961 (Bttll. en FA
SIC., 1962, I, 306). Omtrent de verplichting 
zich naar links te begeven, raadpl. cass., 
22 juni 1964 (ibicl., 1964, I, 1141). 

(2) Cass., 21 februari 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 801). 

cloonlat, volgens het vonnis, het ongeval 
uitsluitencl hieraan te wijten is dat eiser 
een weggobruiker, die zijn voornen1.en 
links af te slaan door middel van snel
heidsvermindoring en aansteken van zijn 
richtingsaanwijzer had kenbaar gemaakt, 
heeft vvillen inhalen n1.aar nagelaten heeft 
dit langs de rechterkant te doen en bo
vendien verzuimd heeft zijn snell1.eicl 
overeenkomstig voormelcl artikel 27-l 
te regelon, 

te?'tuijl hot vonnis niet vaststelt dat 
verwoerder die links wilde afslaan, zich 
naar links heeft begoven n1.et het oog 
op dit n1.aneuver, en niet antwoordt op 
de conclusie van eiser, die beweercle, wat 
bevestigd werd door de gotuige Rans
quin, dat verweerders voertuig zich op 
het rechtergodeelte van de rijbaan be
vond: 

Overwegoncle dat het vonnis, om te 
verldaron clat oisor schulclig is aan de 
hom ten laste gelegde misdrijven en aileen 
aansprakolijk voor de gevolgon van het 
ongeval, uitsluitond steunt op de raak
punten waargenmnen op de voertuigen 
van eiser en van verweerder ; dat het 
nit deze materiele vaststellingen af
leiclt dat « het wei schijnt " dat eiser, 
die snol reed en het voertuig van ver
weerder heeft willen inhalen toen deze 
reeds zijn voornemon links af te slaan 
ken baar had gomaakt door zijn richting
aanwijzer in working te brengen en zijn 
vaart te vernrinderen, germnd heeft en 
terug naar rechts heeft willon rijden ofwel 
dat hij, na links te hob bon willen inhalen, 
vervolgons rechts heeft willon inhalen ; 

Overwegende dat doze hypothetische 
overwegingon niet volsta.an orn de beslis
sing to rechtvaardigen die niot vaststolt 
dat verweerder, 01n links af te slaan, zich 
naar links heeft begeven en die niet 
antwoordt op de conolusio van eiser die 
dit feit uitclrukkelijk betwistte en be
weerde dat hij de plotse richtingsveran
clering van de verweerder, die zich nog 
a.ltijd op het rechtorgedeelte van de rij
baan bevond toen hij zijn inhaalmaneuver 
begonnen had, niet had kcnu1en voorzien; 

Dat het middol gegrond is ; 

01n die redenen, vornietigt hot bestre
den vonnis, bohalve in zover het, recht
doende op de strafvordoring tegen ver
weorder en ver-\veerster ingesteld, de 
eerste vrijspreekt, de twoede buiten de 
zaak stelt en de helft van de kosten van 
die vordering ten laste van de Staat laat ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge-
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deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt de verweerders in de kosten, be
halve de kosten van de betokening van 
de voorzien:ing aan het openbaar minis
terie, die ten laste van eiser blijven ; 
verwijst de aldus beperkte zaak :naar de 
Correctionele Rechtbank te Namen, 
rechtdoende in hoger beroep. 

18 december 1967. - 2e kamer. 
Voorzitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, 
H. Busin. - Gelijkluidencle conchtsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 18 december 1967. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE .. -
BESLISSINGEN W AARTEGEN EEN VOOR
ZIENING KAN WORDEN INGESTELD. 
- STRAFZAKEN. -ARREST VAN RET 
ROF VAN BEROEP, 'VAARBI.T vVORDT 
BESLIST DAT DE ONlVIIDDELLIJKE AAN
ROUDING VAN DE VEROORDEELDE NIET 
DIENT TE WORDEN BEVOLEN. - VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - 0N
ONTV ANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN W AARTEGEN EEN VOOR
ZIENING KAN WORDEN INGESTELD. -
STEAFZAKEN. -ARREST VAN RET ROF 
VAN BEROEP, WAARBIJ WORDT BESLIST 
DAT DE DOOR DE EERSTE RECRTER BE
VOLEN ONMIDDELLIJKE AANROUDING 
VAN DE VEROORDEELDE NIET DIENT 
TE 'VORDEN GEHANDRAAFD. - VooR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - 0N
ONTV ANKELIJKREID. 

1° N iet ontvankelijlc is, we gens gemis acm 
belang, cle voo1·ziening van cle ve?'OOT
cleelde belclaagde tegen het beschilclcencl 
gecleelte van het Ct1'1'est van het hof van 
beroep, waaT bij beslist wonlt clat zijn 
onmidclellijlce aanhoucling niet client te 
wonlen bevolen ( l). 

2° Niet ontvankelijk is, wegens gemis aan 
belang, cle voorziening van cle ve1'001'
cleelde belclaagcle tegen het beschilclcencl 
gedeelte van het a?Test van het hof van 
be1·oep, waa1· bij beslist wordt dat cle 

(1) Verg. cass., 2 oktober 1967, supm, 
blz, 164. 

door de eerste rechteT bevolen onmid
dellijlce aanhouding niet client te wo1·den 
gehandhaafd. 

(COLLIGNON,) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 september 1967 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

Overwegende dat de voorziening, we
gens het ontbreken van belang, niet ont
vankelijk is in zover ze gericht is tegen 
de beslissingen volgens welke er geen 
grond is om, in de zaak 1144 vV, de on
middellijke aanhouding te bevelen en, 
in de zaak 1145 W, het bevel van de 
eerste rechter tot onmiddellijke aanhou
ding te handhaven ; 

Overwegende dat voor het overige de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvorn1.en werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is; 

01n die redonen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

18 december 1967. - 28 kamer. 
Voo1·zitte1', H. Louveaux, raadsheer waar
nernend voorzitter, V erslag geveT, 
Baron R.ichard. - Gel~jlchtidende con
clu.sie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. 

2° KAMER. -18 december 1967. 

10 STRAF.- VERBEURDVERKLARING.
GEEN V ASTSTELLING VAN DE BIJ DE 
WET VEREISTE VOORWAARDEN.- NIET 
l\1ET REDENEN Ol\'IKLEDE BESLISSING. 

2° STRAF.- VERBEURDVERKLARING.
V ALS STUK. - STUK DAT IN ZIJN GE
REEL VALSELIJK IS OPGElVIAAKT. -
ZAAK DIE UIT RET l\'IISDRIJF VAN VALS
HEID IN GESCHRIFTEN VOORTKOMT. -
VERBEURDVERKLARING ZELFS ALS RET 
VALS STUK GEEN EIGENDOM VAN DE 
VEROORDEELDE IS. 

1° Niet met redenen omlcleed ·is de beslis
sing, die in stntfzalcen een ve?·betwd
verlclaTing ttitsp1·eelct, zonde1· het bestaan 
vcm de bij de wet ve1·eiste voo1·waanlen 
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vast te stellen (1). (Grondwet, art. 97, 
en Strafwetb., art. 42). 

2° De ve1·betwclve1·klcwing van een vals 
stnk kan, wannee1· het stnk geen eigen
clom van cle veTOonleelcle is, enkel woTclen 
bevolen als het vals stnk in zijn geheel 
valselijk is opgemaakt en cblclns een zaak 
is clie een voortb1·engsel van het miscl1·ijj 
uitmaakt (2). (Strafwetb., art. 42.) 

(l\'I:ALARME, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSOHAP cc TRADING>>.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 jm1i 1967 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik ; 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
nit de schending van de artikelen 42 van 
het Strafwetboek en 97 van de Grand
wet: 

Overwegende dat, enerzijds, het arrest 
de verbem·dverklaring van valse st1.1kken 
beveelt, waarvan het vaststelt " dat ze 
tot het plegen van de misdrijven hebben 
gediend », zonder bovendien vast te stol
len dat ze eigendom van de veroordeelde 
zijn, voorwaarde waarvan artikel 42 van 
het Strafwetboek de verbeurdverklaring 
van de werktuigen van het misdrijf af
hankelijk maakt ; 

Overwegende dat, anderzijds, noch nit 
de vermeldingen van het arrest noch nit 
de processtnkken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat de stukken in 
hem geheel valselijk opgemaakt zijn en 
derhalve het voortbrengsel van het mis
drijf zijn; 

Dat het arrest de in het middel ver
melde grondwettelijke en wettelijke be
palingen schendt; 

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. In zover de voorziening gericht is 

(1) Cass., 27 juni 1966 (Bt;ll. en PASIC., 
1966, I, 1377). 

(2) Oass., 10 oktober 1966 (A?'?', aass., 1967, 
blz. 183). 

tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering 

Overwegende dat eiser geen n1iddel 
doet gelden ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het de verbem·dver
klaring van de valse stukken beveelt ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissi:ng ; veroor
deelt eiser tot vier vijfden van de kosten 
en laat het overige vijfde ten laste van 
de Staat; verwijst de aldns beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

18 december 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1', H. Louveanx, raadsheer waar
neme:nd voorzitter. Ve1'slaggeve1', 
H. Trousse. - Gelijkluiclencle conchbsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

28 KA.MER.- 18 december 1967. 

1° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIF
TEN. -BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. 
- STRAFZAKEN. - IN EEN PROOES
VERBAAL OPGETEKENDE VERKLARING 
VAN DE BEKLAAGDE. - UITLEGGING 
DOOR DE FEITENRECRTER. - MET 
DE TERMEN VAN DE VERKLARING VERE
NIGBARE UITLEGGING. - GEEN MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN 
DE AKTEN. 

2o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - VoNNIS 
DAT OP DE GEGEVENS VAN HET DOSSIER 
STEUNT OM DE WAARAOHTIGHEID VAN 
DE VERKLARINGEN VAN DE BEKLAAGDE 
TE BEOORDELEN. - BEKLAAGDE NIET 
DAARVAN VERWITTIGD. GEEN 
SOHENDING VAN DE REOHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

1° De bew~jskTacht van een p1'oces-ve1'baal 
van cle politie, wam·in cle vM·klaPing van 
een beklaagcle is opgetekencl, W01'clt niet 
miskencl cloo1· cle jeiten1·echte1' clie een 
met cle tepmen van cleze ve1·kla1'ing ve1'e
nigbm·e tbitlegging geeft (3). (Burg. 
Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.) 

(3) Cass., 20 december 1965 (Bt<ll. en PA
src., 1966, I, 532) ; raadpl. cass., 18 september 
1967, supra, blz. 90. 
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2o De 1·echten van cle venlecliging van cle 
beklaagcle wo1·clen niet geschonclen cloo1· 
cle Techte1· die, zonclm· cle beklaagcle te 
hebben ve1·wittigcl, op gegevens van het 
clossieT stetmt om cle waaTachtigheicl van 
zijn ve1·kla1·ingen te beoo1·clelen (1). 

(PUZZO, T. DENORA EN ANDEREN.) 

ARREST. 

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

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2 van de wet van 
1 augustus 1899, 16 en 18 van het ko
ninklijk besluit van 8 april 1954, zoals 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
30 april 1963, 97 van de Grondwet en 
van de rechten der verdediging door ei
sers verklaringen verkeerd uit te leggen, 

cloo1·clat het bestreden vonnis, om eiser 
te veroordelen, de voorrang van ver
weerder Denora heeft erkend op grand 
dat eiser en verweerder Denora, na te 
hebben gestopt, Inm voertuig tegelijker
tijd opnieuw op gang hebben gebracht, 

tenvijl, om. aan te nemen dat de voer
tuigen tegelijkertijd opnieuw op gang 
zijn gebracht, 

eeTste oncleTcleel, het vonnis van eisers 
verklaring, luidend als volgt : << Beiden 
hebben we gestopt en daar de motorrijder 
bleef stilstaan ben ik opnieuw gestart. 
Op datzelfde ogenblik heeft hij juist 
hetzelfde gedaan "' een uitlegging heeft 
gegeven die onverenigbaar is met de bete
kenis welke die verklaring in eisers opvat
ting had en die door deze woorden geken
merkt is : « Ik ben opnieuw gestart daar 
de andere bleef stilstaan " ; 

tweecle oncleTcleel, het vonnis bovendien 
stecmt op tech:nische overwegingen be
treffende het mechanisme van de bot
sing waarover partijen niet verzocht 
werdcn zich nader te verklaren : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de uitlegging van 
de hierboven \Veergegeven verklaring 

(1) Cass., 7 januari 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 742). 

niet onverenigbaar is m.et de bewoordin
gen ervan; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechten van de 
verdediging niet geschonden zijn wan
neer de rechter zijn beslissing grondt 
op gegevens uit de stukken van het dos
sier waarvan de beklaagde inzage heeft 
kunnen nemen en die hij heeft kmmen 
ter sprake brengen ; 

Pat het tweede onderdeel van het 
middel naar recht faalt ; 

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

II. In zover de voorzieni:ng gericht is 
tegen de beslissing op de bmgerlijke 
rechtsvorderingen die door de verweer
clers Denora en de :namnloze VClmoot
schap " Houilleres d'A11derlues " zijn in
gesteld : 

Overwegende dat de bestreden beslis
singen zich ertoe beperken aan de ver
weerders provisionele vergoedingen toe 
te kennen en voor het overige, de eerste, 
een desku:ndig onderzoek en, de tweede, 
een heropening van de debatten bevelen; 

Dat deze beslissingen geen eindbeslis
singen zijn in de zin van artikel 416 van 
het W etboek van strafvordering en dat 
ze niet over een bevoegdheidsgeschil uit
spraak doen ; 

Dat de voorziening voorbarig en der
halve niet ontvankelijk is ; 

III. In zover de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de bmgerlijke 
rechtsvordering die door verweerster Het 
N ationaal V erbond van Socialistische 
Mutualiteiten is ingesteld : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel cloet gelden ; 

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

18 december 1967. - ze kamer. 
Voorzitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggeveT, 
H. Trousse. - Gelijlclt~iclencle conclt~sie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. -
PleiteT, H. Rmm1ont (van de balie te 
Bergen). 
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2e KAMER. - 18 december 1967. 

1° JEUGDBESCHERMING. - vVET 
VAN 8 AJ:'RIL 1965. - BEVOEGDHEID 
VAN DE BIJ DEZE WET OPGERICHTE 
REOHTSCOLLEGES. - BEVOEC+DHEID DIE 
ZICH UITSTREKT TOT DE FElTEN EN 
TOESTANDEN VOOR 1 SEPTEMBER 1966, 
DATUM VAN DE INWERKINC+TREDING 
VAN BEDOELDE \VET.- VOORWAARDE. 

2° CASSATIE. -BEVEL VAN DE MINIS
TER V AL'f .TUSTITIE. - STRAFZAKEN. -
VoNNIS VAN DE POLITIEREOHTBANK 
\VAARBI.T EEN JVIINDER.TAR.IGE \VORDT 
VEROORDEELD, DIE NOG GEEN ACHTTIEN 
.TAAR IS OP DE DATUM VAN HET FEIT. 
- VERNIETIGING. 

3° CASSATIE. - 0JVIVANG. -BEVEL 
VAN DE JY[INISTER VAL'f .TUSTITIE. -
STRAFZAKEN. - VEROORDELING VAN 
DE BEKLAAGDE VERNIETIGD. - UIT
WERKINC+ TEN AANZIEN VAN DE BUR
GERREOHTELI.TK AANSPRAKELI.TKE PAR· 
TIJ. 

4° VER.WIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. -BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN .TUSTITIE. - VERNIETIGING 
VAN EEN VONNIS VAN DE POLITIE
RECHTBANK, W AARBI.T EEN Jl.IINDER
.TARIGE DIE NOG GEEN AOHTTIEN .TAAR 
IS, VEROORDEELD WORDT. - VER
NIETICING MET VERWI.TZING. 

1° De wet van 8 ap1·il 1965, betTefjende 
cle jmtgclbeschenning, moet cloo1· de 
1'echtscolleges, clie zij opTicht, wonlen 
toegepast op cle feiten en toestanclen van 
v66T 1 se]Jtember 1966, clat1tm van lwar 
inwerkingtreding, die niet v661· cUe dag 
voo1' de te vo1•en bevoegde 1·echtscolleges 
wenlen gebmcht (1). (Wet van 8 april 
1965, art. 92; kon. besl. van 30 juni 
1966, art. l.) 

2° Op de voorziening vctn de p1·oc1weur
generaal, ingestelcl op bevel van de 1Vli
niste1' van j1tstitie, vm·nietigt het Hof 
het vonnis, waa1·bij een politim·echtbank 
een veroonleling 1titspreekt tegen een 
beklaagde die, op het ogenblik van cle 
feiten wam·op cle ve?'Oo?·deling be1·~tst, 
jonge1· was clan achttien jaa1· (2). (Wetb. 
van strafv., art. 441; wet van 8 april 
1965, art. 36, 4o.) 

3° JiVannee?' op de voo1·ziening van de p?'O
c~weu?·-geneTaal, ingesteld op bevel van 

(1) (2) (3) en (4) Oass., 12 juni 1967 (A1'1'. 
cass., 1967, biz. 1250); verg. cass., 27 februari 
1967 (ibid., 1967, biz, 813). 

de Jliinistm· van j1tstitie, de ve1·oordeling 
van cle beklctagde ve1·niet?:gd wonlt, stTekt 
deze vm·nietiging zich ~t'it tot cle beschilc
lcing van het vonnis, waaTbij een be
pact.lcle peTsoon voo1· cleze vemonleling 
bm·gen·echtel~jk cmnspmlceUjlc wonlt vm·
lclacml (3). (Wet b. van strafv., art. 441.) 

4o H7annee?· op de voorziening van de p?'O
c~t?'etW-geneTaal, ·ingestelcl op bevel van 
de 1Vlinistm· van justitie, het Hof een 
vonnis van de politie1·echtbank vernie
tigt wam·bij een mincle?ja?'ige, clie geen 
achttien jaa?' is, wegens een als misd1·ijj 
gehvalificeenl feit wonlt veroonleelcl, 
verwijst het Hof cle zactk nacw de p?·ocu-
1'e1W des Konings van cle vMblijfplctats 
van cle mule1·s, voogden of pm·sonen die 
de mincle1jm·ige mule?' h~m bewaring 
hebben (4). (vVetb. van strafv., art. 445; 
wet van 8 april 1965, art. 36, 4° en 44.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BI.T RET HOF VAN 
CASSATIE, IN ZAKE LUTHERS EN FOX· 
HALLE.) 

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 promu·e'm-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van justitie hem bij 
schrijven van 26 juli 1967, Bestuu:r de:r 
wetgeving, ur 130.836/98/AP/Div., uit
drukkelijk bevel heeft gegeven bij het 
Hof overeenkomstig artikel 441 van het 
W etboek van st:rafvordering aangifte te 
doen van het in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis van 20 januari 1967 van 
de Politie:rechtbank te Jehay-Bodegnee, 
waarbij Famly Luthe:rs, studente,- op 
10 januari 1950 te Angleur geboren, wo
nende te Saint-Georges-su:r-Meuse, Trix
hes, nr 6, veroordeeld wordt wegens een 
op 4 juli 1966 te Saint-Georges-sm·-Meuse 
begane ove:rt:reding van artikel 11 van 
de verordening betreffende de provincials 
fietsen- en bromfietsenbelasting en waar
bij Stephanie Foxhalle, zonder beroep, 
op 28 december 1929 te Chi'mee geboren, 
wonende te Saint-Georges-sur-Meuse, 
Trixhes, nr 6, voor deze veroordeling 
burgerrechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard; 

>> Daar Fanny Luthers minder dan 
18 jaar oud was toen ze het feit pleegde 
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en daar dit feit bij de rechtbank pas op 
5 januari 1967 is aanhangig gemaakt, dit 
is na het in werki:ng treden, op 1 septem
ber 1966, van de wet van 8 april 1965 
betroffende de jeugdbescherrning, zijn de 
veroordelingen met schending van de 
artikelen 36, 4°, en 92 van die wet uit
gesproken, aangezien kracl1te11S die be
palil,gen alleen de jeugdrechtbank be
voegd is om van het feit kennis te ne
n,en; 

)) Fanny Luthers en Stephanie Fox
halle, haar moecler, blijken nu schijnbaar 
te Luik, rue Saint-Jean, nr 60, te wonen; 

)) Om die redone:n, vordert de onder
getekende procureur-genoraal dat het 
Hof gelieve het aangegeven vonnis, in 
zover bet Fanny Luthers wogens het 
voormelde feit veroorcl.eelt en ook in 
zover het Stephanie Foxhalle burger
rechtelijk aansprakelijk verklaart voor 
de kosten van die veroordeling, te ver
nietigen, te bevelen dat van zijn arrest 
n'elding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing en de zaak 
naar de Procm·mn· des Konil1gs te Luik 
te vorwijzen, 

)) Brussel, 14 september 1967. 

l> Voor de procm·ecu·-genoraal, 
>> De advocaat-generaal, 
l> (get.) Paul Mahaux >> ; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, onder overn81nn1g 
van de gronden van bovonstaande verde
ring, vernietigt het aangegeven vonnis 
van de Politierechtbank te Jehay-Bo
degnee van 20 januari 1967 waarbij 
Fanny Luthers wegens overtredil'g van 
artikel 11 van de verordenil1g betreffende 
de provil,ciale fietsen- en bromfietsen
belasting veroordeeld wordt en Stephanie 
Foxhalle voor de kosten van die veroor
deling burgerrechtelijk aansprakelijk 
verklaard wordt; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
verwijst de zaak naar de Procm·em• des 
Konings te Luik. 

18 december 1967. - 2e kamer. -
VooTzittm·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggeve1·, 
Baron Richard. - Gelijkluiclende con
chtsie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. 

2" KA.JYIER. - 18 december 1967. 

1° WEGVERKEER. - lNSOHRIJVING 
VAN DE VOERTUIGEN JYIET EIGEN BE
WEEGKRAOHT.- KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 31 DEOEJYIBER 1953, ARTIKEL 9.
VERZUIJ\1 DE NUJYIJ\iERPLAAT AAN DE 
DIENST VAN HET VVEGVERKEER TERUG 
TE ZENDEN BINNEN TWEE J\fAANDEN 
NADAT VOORGOED EEN EINDE IS GE
JYIAAKT AAN HET GEBRUIK VAN HET 
VOERTUIG. 0NJ\HDDELLIJK J\HS
DRIJF. 

2° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN.
VONNIS W AARBIJ EEN VEROORDELING 
WEGENS EEN VERJAARD JYIISDRIJF 
WORDT UITGESPROKEN. - VERNIETI
GING. 

l 0 H et ve?'Z~tim cle n~tmmwrplaat van een 
voeTt~tig met eigen beweegkTacht a.an cle 
Dienst van het H1 egve1·lcee?' te1·u.g te zen
den binnen twee mctanclen naclat cle hou
cleT van cle n~tmnw1·plactt voo1·goecl een 
eincle heeft gemaalct ctan het gebntik 
van het voe1·t~tig is een onmiclclellijlc en 
niet een voortcl~wencl miscl1·ijj (1). (Kon. 
besl. van 31 decmnber 1953, art. 9, 
lid I, gewijzigd bij het kon. besl. van 
28 oktober 1957, art. l.) 

2° Op cle vooTziening van de procuTeU?'
generaal, ingestelcl op bevel van cle 
Jll[ iniste1· van j~tstitie, ve1·nietigt het H of 
het vonnis wctarbij een veroorcleling 
wonlt ~titgesprolcen wegens een ve1jaanl 
miscl1·ijj (2). CVVetb. van strafv., 
art. 441.) 

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

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de hierna
volgende vordering van de procm·eur
generaal bij het Hof van cassatie : 

" Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie, 

>l De ondergetekende procm·eur-gene-

(1) Raadpl. cass., 7 december 1954 (Bttll. 
en PAsrc., 1955, I, 341) en de in noot 3 aan
gehaalde arresten. 

(2) Oass., 30 oktober 1967, sttpra, blz. 329. 
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raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van justitie hem bij 
schrijven van 26 juli 1967, Bestuur der 
Wetgeving, nr 130.836/169/AP, uitdruk
kelijk heeft gelast bij het Hof overeen
komstig artikel 441 van het W etboek 
van strafvordering aangifte te doen van 
het in kracht van gewijsde gegaan vonnis, 
op 4 maart 1967 gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Namen, waarbij 
Leon Legros, magazijnn1.eester, op 
26 april 1922 te Bovesse geboren, tot 
geldboete van 10 frank veroordeeld 
wordt, om_ in decen:tber 1964 te N amen, 
1net overtreding van artikel 9, eerste 
lid, van het koninklijk besluit van 31 de
cember 1953 houdende regeling nopens 
de inschrijving van voertuigen met eigen 
beweegluacht, zoals gewijzigd bij arti
kel 1 van het koninklijk besluit van 
28 oktober 1957, "verzuimd te hebben, 
wanneer hij voorgoed ophoudt gebruik 
te maken van de nu1n1nerplaat waarvan 
hij de houder is, deze binnen twee maan
den aan de Dienst van het W egverkeer 
terug te zenden, onder opgave van de 
redenen der terugzending " ; 

" De strafvordering die uit deze over
treding van een verordening tot uitvoe
ring van de wet van 1 augustus 1899 
houdende herziening van de wetgeving 
en van de reglmnenten op de politic van 
het wegverkeer, zoals gewijzigd onder 
meer bij de wet van 15 april 1958, volgt, 
is verjaard na verloop van een jaar te 
rekenen vanaf de dag waarop het ntis
drijf is gepleegd, overeenkomstig arti
kel 7 van de voormelde wet, behoudens 
stuiting of schorsing van de verjaring; 

" Hoewel het misdrijf in december 1964 
is gepleegd en de verjaring van de straf
vordering niet is geschorst, veroordeelt 
het aangegeven vonnis, dat meer dan 
twee jaar na het misdrijf is gewezen, 
niettemin de beklaagde tot een geldboete, 
op grond dat het misdrijf een voortdu
rend misdrijf is ; 

'' Artikel 9, eerste lid, van het konink
lijk besluit van 31 december 1953, ge
wijzigd bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 28 oktober 1957, bepaalt na
melijk dat wanneer de houder van de 
nummerplaat voorgoed ophoudt gebruik 
te maken van het voertuig, de nu1nn1.er
plaat moet worden afgenomen van het 
voertuig, en door de houder aan de Dienst 
van het vVegverkeer worden teruggozon
den, onder opgave van de redenen der 
terugzending, en dat die nmnmerplaat 
niet in het bezit van de houcler mag blij
ven na een tennijn van twee n1.aanden 

te rekenen van de datmn waarop hij 
voorgoed ophoudt gebruik te maken van 
het voertuig. 

'' Uit deze bewoordingen blijkt dat de 
voormelde besluiten straf willen stellen 
op het feit dat de houder van een mnn
merplaat, wanneer hij voorgoed ophoudt 
gebruik te maken van het voertuig, de 
plaat niet binnen een bepaalde termijn 
terugzendt en niet op de gevolgen van 
dit verzuim of op het voortduren ervan ; 

'' Ret misdrijf is aldus een ogenblikke
lijk misdrijf, zodat de veroordeling strij
dig is Inet de wet, namelijk met artikel 7 
vail de wet van 1 augustus 1899, zoals 
zij gewijzigd is bij die van 15 april 1958, 
en met de artikelen 21 tot 25 van de wet 
van 17 april 1878, zoals zij gevvijzigd is 
bij die van 30 mei 1961, krachtons welke 
artikelen de strafvordering op de dag 
van het vonnis verjaard was; 

"Om die redenen, vordert de onder
getekende prom_u·em·-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, 14 september 1967. 

'' Voor de procureur-generaal, 
" De advocaat-generaal, 
''(get.) Paul Mahaux "; 

Gelet op artikel 441 van het W etboek 
van strafvordering, onder overneming 
van de gronden van bovenstaande vor
dering, vernietigt het bedoelde vmmis 
van de Correctionele Rechtbank te Na
men van 4 maart 1967 waarbij Leon 
Legros, onder bevestiging van het ver
stekvonnis van 25 januari 1967 van de 
Politierechtbank te Namen, wegens het 
voormelde misdrijf tot geldboete van 
10 frank en in de kosten wordt veroor
deeld ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; beschikt dat er 
geen grond is tot verwijzing. 

18 december 1967. - 26 kamer. 
Voorzitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V erslaggever, 
H. Busin. - Gelijkl~ticlencle concl~tsie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 
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2• KAJ\'IER. - 18 december 1967. 

10 CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. MIDDEL WAARBIJ 
WORDT AANGEVOERD DAT DE REOHTER 
ZIJN BESLISSING OP NIET BEWEZEN 
FElTEN HEEFT GEGRO~D. - HoF NIET 
BEVOEGD OM HET BESTAAN VAN DEZE 
FElTEN TE BEOORDELEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT \'REEJ\ID IS 
AAN DE BESTREDEN BESLISSING. 
0NONTVANKELIJKHEID. 

3o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - MIDDEL 
AFGELEID HIERUIT DAT DE FElTEN
REOHTER BEPAALDE GETUIGEN NIET 
HEEFT GEHOORD. - VERHOOR VAN 
DEZE GETUIGEN NIET GEVORDERD. 
VERWERPING VAN HET J\HDDEL. 

1° Het Hof van cassatie is niet bevoegd 
om te oonlelen of het onde1·zoek voo1· 
de jeiten1·echte1' in feite de bestanddelen 
van het miscl1·ijf !weft bewezen (1). 
(Grondwet, art. 95.) 

2° Niet ontvankelijlc is het micldel dat 
v1·eerncl is aan de best1·eclen beslissing ( 2). 

3° Kan niet wo1·den ingewilligcl het micldel 
afgeleicl him·uit, clat bepaalcle getttigen 
dooT de feiten1'echte1' niet z#n gehoonl, 
wannee1· niet bewezen is clat h~m ve1·hoo1' 
we1'cl gevo1·cle1"d ( 3). 

(TOUQAN, T. RIFFI.) 

ARREST. 

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

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

Overwegende dat eiser tot staving van. 
zijn voorziening doet gelden : 1° dat hij 

(1) Cass., 30 oktober 1967, st£pm, biz. 327; 
raadpl. cass., 23 november 1964 (Bt£ll. en 
PAsiC., 1965, I, 296). 

(2) Cass., 20 januari 1964 (Bt£ll. en PAsrc., 
1964, I, 539) en 26 mei 1966 (ibid., 1966, I, 
1216); raadpl. cass., 14 juni 1966 (ibid., 1966, 
I, 1317). 

onder de naam Touqan veroordeeld is 
wegens valsheid, gebruik van valse stuk
ken, oplichting en het dragen in het open
baar van een valse naam, on1 de valse 
identiteit van Mahmud J aghbir te hebben 
aangenomen, terwijl deze identiteit wel 
degelijk de zijne is, zoals hij voor het 
hof van beroep heeft doen gelden ; 2° dat 
willekeurig tegen hem een bevel tot aan
houding werd verleend, zonder bijstand 
van een tolk; 3° dat de onderzoeksrechter 
niet binnen de bepaalde termijn voor de 
raadkamer verslag heeft uitgebracht ; 
4° dat onjuiste :inlichtingen hem betref
fende door een vreemde ambassade zijn 
gegeven ; 5° dat getuigen niet gehoord 
zijn; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het Hof niet be
voegd is om na te gaan of feiten waarop 
de strafrechter zijn beslissing gesteund 
heeft, al dan niet door het onderzoek 
bewezen zijn ; 

Over het tweede en het derde onder
deel : 

Overwegende dat de voorziening uit
sluitend gericht is tegen het veroordelend 
arrest van 28 september 1967; dat de 
opgegeven grieven vreemd zijn aan de 
bestreden beslissing ; 

Dat het eerste, tweede en derde onder
dee! van het middel niet ontvankelijk 
zijn; 

W at het vierde en het vijfde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat uit de processtukken 
niet blijkt dat de door eiser bestreden 
inlichtingen onjuist zijn ~1och dat eiser 
gevraagd heeft om andere getuigen te 
horen dan die welke door de rechtbank 
gehoord zijn ; 

Dat het vierde en het vijfde onderdeel 
van het middel feitelijke grondslag mis
sen; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor1nen 
werden nageleefd en dat de beslissing 
overeenkomstig de wet is ; 

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

(3) Cass., 11 en 25 september 1967, S1£p1'a, 
biz. 50 en 126; raadpl. cass., 21 november 
1966 (A1'1', cass., 1967, biz. 386). 
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rechtsvorclering die door verweerder is 
ingestelcl : 

Overwogencle dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

Om die rodenen, verwerpt de voorzie
ning ; voroordoelt eiser in de kosten. 

18 december 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H.· Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggeveJ', 
H. Busin. - Gelijkhtidende conclusie, 
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. 

2e KAJVIER. - 19 december 1967. 

lD VOORZIENING IN CASSATIE. -

STRAFZAKEN. -BURGERLI.JKE RECHTS

VORDERING.- HOGER BEROEP VAN DE 

BURGERLI.JKE P ARTI.J ALLEEN. - AR
REST DAT DE BESLISSING VAN DE EER

STE RECRTER BEVESTIGT EN DE BUR

GERLI.JKE PARTI.J VEROORDEELT IN DE 

KOSTEN VAN RAAR HOGER BEROEP. 

VoORZIENINC+ VAN DE BEKLAAGDE. 

N IET-ONTV ANKELI.JKREID. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 

OVEREENKOMST). - ONOPZETTE

LIJK DODEN TE \VI.JTEN AAN DE SAMEN

LOPENDE FOUTEN VAN DE BEKLAAGDE 

EN RET SLACRTOFFER. - BLOEDVER

WANT IN DE NEDERDALENDE LIJN VAN 

RET SLACRTOFFER DIE VAN DE BE

KLAAGDE DE VERGOEDING VORDERT 

VAN DE JVIORELE EN MATERIELE SCHADE 

DIE RIJ PERSOONLIJK TEN GEVOLGE 

VAN RET OVERLIJDEN GELEDEN REEFT. 

- BEKLAAGDE TOT VERGOEDING VAN 

DIE SCHADE ENKEL GEHOUDEN IN 

EVENREDIGHEID JVIET DE ZWAARWICH

TIC+REID VAN ZIJN EIGEN FOUT. 

3D CASSATIE. - 0Jl1VANG. - STRAF

ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR

DERING. - ARREST DAT DE AANSPRA-

(1) Cass., 25 januari 1960 (B1dl. en PAsro., 
1960, I, 592). 

·(2) Cass., 17 juni 1963 (BHZl. en PAsro., 
1963, I, 1096, en Rev. crit. j1t?', belge, 1964, 
biz. 499 en cle noot van Professor J. KIRK

PATRICK); cass. fi'., chambres reunies, 25 no
vember 1964 (Dalloz, 1964, 733) en 27 janual'i 
1965 (ib·id., 1965, 619). 

(3) Er blijft dus clefinitief beslist clat cle 
beklaagcle pe1'SDonlijlc jegens de burgerlijke 
partij tot hm·stcl gehouclen is ingevolge zijn 
volle aanspl'akelijkheicl. De verzekeraar kan 

KELIJKREID VOOR EEN ONGEVAL GE

REEL TEN LASTE VAN DE BEKLAAGDE 

LEGT. - BESLISSING DIE TEGENSTEL

BAAR vVORDT VERKLAARD AAN DEVER

ZEKERAAR VAN DE BURGERRECRTE

LIJKE AANSPRAKELIJKREID INZAKE 1\iO

TORRI.JTUIGEN. - VoORZIENING AL

LEEN DOOR DIE VERZEKERAAR. 

INWILLIGING VAN RET J\UDDEL DAT 

KRITIEK UITBRENGT TEGEN DEZE BE

SLISSING. - VERNIETIC+ING BEPERKT 

TOT DE BESLISSING VOLGENS WELKE 

DE VOLLEDIGE AANSPRAKELI.JKHEID 

VAN DE BEKLAAGDE AAN DE VERZEKE

RAAR TEGENSTELBAAR VERKLAARD 

WORDT. 

1 D Niet ontvankelijk is, we gens geb1·ek aan 
belang, de vooTziening 1;an de beklactgde 
tegen het aJTest dctt, op het hogeT beToep 
alleen van de bw·gm·lijke paTtij, de be
slissing van de eeTste TechteJ· bevestigt, 
welke de beklaagde tot schaclevergoeding 
jegens de b1wge1'lijke pm·tij en die 1Ja1'
tij in cle lcosten van haa1· hogeT beToez; 
ve1·om·cleelt ( 1). 

2D H'annee1· een bloeclverwant in necleJ'
clalencle lijn van het slachtofje1· van een 
cloclelij 7c ongeval, veJ·ooJ•zaalct cloo1' cle 
samenlozJencle fmtten van het slachto fje1· 
en cle belclctagde, van laatstgenoemde veJ'
goecling vordeTt voo1· cle moJ"ele en mate
J'iiile schade die hij pe1·soonlijlc ten ge
volge van het oveTlijden van !wt slacht
o fje1· geleden heejt, heeft hij ten laste 
van de belclactgde enlcel 1·echt op een ver
goecling die ove·reenstemt rnet het deel 
van de aansp1·alcelijlcheicl van cleze 
lnatste voo1· het ongeval (2). 

3D I'Vanneer, op cle voorziening alleen vcm 
cle ve1·zelcm·act1' vcm de bt.wgeJ'1'echteUj Tee 
ctanspm.Tcel~jlcheid inzake moto1'1'Htu-igen 
ctan wie de vcJ·oonleling vctn de belclaagcle 
op de btwgeJ'l~jlce Techtsvonlering tegen
stelbctaJ' ve1·lclaanl wo1·clt, een rnidclel 
wonlt ingewilligcl, waa.1·bij een g1·ief 
worclt ctangevoenl tegen het bestreden 
cm·est onulat het de 'uolle aanspndcelij k
heid voo1· het ongeval ten laste van de 
belclcwgde gelegcl heejt, 'is cle vernietiging 
bepe1•lct tot de beslissing wacwbij de vol
ledige aanspralcelijkheicl aan cle veTze
keraar tegen6telbctwr veTlclaanl wonlt ( 3). 

claarentegen voor cle rechter op verwijzing 
opnieuw de vraag te bercle brengen van be
klaagcles aancleel in cle aansprakclijkheicl. In
clien clcze rechter beslist clat hij enkel ten dele 
gehouclen is, clan zal enkel cleze ]aatste beslis
sing aan cle verzekeraar tegenstelbaar zijn. 
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(DUPONT EN NAAl\ILOZE VENNOOTSCHAP 
« VERZEKERINGEN BELFORT ll, T. NAAM

LOZE VENNOOTSCHAP « LA ROYALE 
BELGE ll, PERSONENVENNOOTSCHAP l\IET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « SECU

RITAX ll, DE BRAUWER-PLUYS, STEEN

BERGHS, V. LELIEVRE EN S. LELIEVRE

VANDENBROEOK.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 april 1967 gewezen .door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

Op de voorziening van eiser : 

Overwegende dat het hof van beroep 
ten opzichto van eiser slechts uitspraak 
heeft gedaan op de hogere beroepen van 
de burgerlijkc pa.rtijen De Brauwcr
Pluys, G. Steenberghs in persoonlijke 
naam en q1talitate qua, Victor Lelievre 
en Sylviane Lelievre-Vandenbroeck; dat 
hot doze hogore beroepen niet-gegrond 
heeft verldaard en de eisers in hager be
roep in de kosten heeft veroordoeld ; 

Overwegende dat eiser derhalve togen 
de bestroden beslissing geen grief kan 
inbrengen en dat de voorziening niet 
ontvankelijk is wegens het ontbreken 
van belang; 

Op de voorziening van eiseres : 

I. In zover deze voorziening gerlcht 
is tegen de beslissing over de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de naamloze ven
nootschap " La Royale Beige ,, van de 
personcnvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid " Securitax ,, van de ocht
genoten De Brauwer-Pluys : 

Overwegende dat uit de stukkcn waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening betekend is 
aan de partijen tegen wie ze gerioht is;. 
dat ze derhalve togenovor deze partijen 
niet ontvankelijk is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
rechtsvordering van G. Steenberghs in 
persoonlijke namn en in naam van haar 
minderjarige kinderen : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

do01·dat het bestreden arrest als schade
vergoeding aan verweerster Steenberghs 
drievierde van 1.313.175 frank toekent 
tot herstel van de schade, te wijten aan 
het verlies van het deel der bedrijfsin
kom.sten van het slachtoffer dat ge-

0ASSATIE, 1968. - 19 

noemde verweerster en haar Ininder
jarige kinderen genoton, op grond alleen 
"dat de eerste rechter, die de sohade als 
hoofdsom op 1.313.175 frank heeft vast
gestold, ze juist goschat heeft ,, 

te1·1v~jl het beroepen vonnis zich ten 
aanzien van de wi:nsten van het slacht
offer tot de verklaring beperkt heeft, 
« dat, rekening houdende mot de bewozen 
gegevens van de' zaak, in de staat va.n 
hot onderzoek het maandelijks gemiddeld 
netto-inkomen op 12.000 frank, dit is 
144.000 frank per jaar, moet worden 
gesclmt ,, zodat hot bostreden arrest niot 
regohnatig antwoordt op de conclusie 
waarbij eiseres beweerde " dat het beroe
pen vom1.is een maandelijks netto-inko
men van 12.000 frank als grondslag heeft 
genomen ; dat deze bezoldiging overdre
ven schijnt; dat de burgerlijke partij 
immors de bozoldiging van de maand 
augusti.1s 1966 in aanmorking heeft ge
nomen, dit is de laatste maand v66r het 
ongeval; dat de burgerlijke partij nor
maal die bezoldiging over een langere 
termijn had 1noeton berekenen, namelijk 
over het jaar dat aan het ongeval vooraf
ging ; dat het inm1.ers mogelijk is dat de 
maand augustus een bijzonder gunstige 
tijd is geweest voor deze werkzaamheden ; 
.. . dat de burgerlijke partij he eft do en 
gelden dat het slachtoffer, belmlve zijn 
bezoldiging ten belope van 20 t. h. van de 
dagelijkse inkomsten, ook fooion kreeg 
ten bedrage van ongeveer 40 t. h. van 
die ontvangsten ; dat dit cijfer hoog 
schijnt ; dat het door geen enkel gegeven 
gestaafd is ; ... dat moet worden aange
stipt da.t de bijdrage van een taxi
chauffeur voor de sociale zekerheid bere
kend wordt op een vaste dagelijkse bezol
diging van 260 frank; dat de werkgever 
van het slachtoffer weliswaar doet golden 
dat volgens het antwoord van verschil
lende chauffeurs van kleine wagens de 
dagelijkse minimmn - winst ongeveer 
500 frank zou bedra.gen ; ... dat clit cijfer 
eveneens hoog schijnt ; .. . dat nochtans 
client opgemerkt te worden dat de burger
lijke partij haar berekeningen op grand 
van 30 werkdagen per maand heeft ge
maakt ; dat het feit moet worden in acht 
genomen dat een taxichauffeur niet alle 
dagen van de week werkt en waarRchijn
lijk onder het systeem van de vijfdagen
week in dienst was ; dat de berekeningen 
op grand van een netto-loon moeten ge
beuren; dat derhalve moet worden afge
trokken een vast bedrag van 676 frank 
per maand dat, tegen een vaste dage
lijkse bezoldiging van 260 frank, voor 
de R.M.Z. wordt afgehouden; dat ook 
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het bedrag dat voor de bedrijfsvoorheffing 
aan de bran wordt afgehouden 1noet wor
den afgetrokken » : 

Overwegendc dat de verweerster G. 
Steenberghs de netto-bedrijfsinkomsten 
van wijlen haar man, slachtoffer van het 
ongeval, op 15.000 frank per maand, dit 
is 180.000 frank per jaar, schatte, op 
grond van zijn bezoldiging gedurende de 
maand augustus 1966 en van de fooien 
die gemiddeld 40 t. h. van het dagelijks 
inkomen bedroegen, rekening gehouden 
met de lasten van de sociale zekerheid ; 

Overwegende dat de eerste rechter 
deze schatting niet heeft aangenomen en 
beslist dat « rekening houdende met de 
bewezen gegevens van de zaak in de staat 
van het onderzoek het maandelijks ge
middeld netto-inkomen op 12.000 frank, 
dit is 144.000 frank per jaar, moet worden 
geschat »; 

Overwegende enerzijds dat deze rech
ter, bij de schatting van het maandelijks 
netto-inkomen van het slachtoffer op 
12.000 frank, erop wijst dat hij als grand
slag voor zijn berekening het netto-loon 
neemt, zoals hij daartoe werd verzocht 
in de conclusie van eiseres; 

Overwegende anderzijds dat het hof 
van beroep hieromtrent de beslissing van 
de eerste rechter, naar wiens gronden 
het verwijst, bevestigt en dus niet uit
voeriger moest antwoorden op de con
clusie van eiseres in haar kritiek op de 
ramingsbasis van de bnrgerlijke partij, 
daar deze basis niet in aanmerking werd 
genomen door de eerste rechter; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

III. In zover de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de bmgerlijke 
rechtsvorderingen van Victor Lelievre en 
Sylviane Lelievre-Vandenbroeck : 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat, op de beslissing van de eerste 
rechter, die tot herstel van htm 1norele 
schade 40.000 frank schadevergoeding 
heeft toegekend aan verweerder Victor 
Lelievre en 50.000 frank schadevergoe
ding aan verweerster Sylviane Lelievre, 
meerderjarige kinderen van Jerome Le
lievre, slachtoffer van een dodelijk on
geval, op het verzoek bij conclusie aan 
de rechter in hager beroep om de ver
goedingen aan de bmgerlijke partijen 
naar verhouding van een verdeelde aan
sprakelijkheid te bepalen, het bestreden 
arrest, nate hebben beslist dat het slacht-

offer voor een vierde aansprakelijk is 
voor het ongeval en na het beroepen 
vom1is dientengevolge te hebben ve1 be
terd, zegt dat de door de eerste rechter 
uitgesproken veroordelingen aan eiseres 
slechts in de hiernavolgende beperkte 
1nate knnnen worden tegengeworpen : 
« 3° ten belope van 40.000 frank wat de 
bmgerlijke partij Victor Lelievre betreft ; 
4° ten belope van 50.000 frank ... wat 
de bmgerlijke partij Sylviane Lelievre 
betreft », 

te?·wi.Jl, eerste ondenleel, het bestreden 
arrest door tegenstrijdigheid is aangetast, 
daar het de vergoedingen van 40.000 fr. 
en 50.000 frank, die het nochtans zegt te 
verminderen, niet vermindert, en, in elk 
geval, niet regelmatig antwoordt op de 
voormelde conclusie van eiseres (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede ondenleel, wanneer een afstam
meling van het slaehtoffer van een dode
lijk ongeval, te wijten aan een samenloop 
van fouten van dit slachtoffer en van de 
bEJklaagde, ten laste van deze laatste 
de vergoeding vordert van de morele 
schade die hij ingevolge het overlijden 
van het bedoelde slachtoffer persoonlijk 
heeft geleden, hij slflchts recht hfleft, ten 
laste van die beklaagde, op een vergoe
ding in verhouding tot diens aanspra
kelijkheid in het ongeval; zodat, gelet 
op de door het bestreden arrest aange
nomen verdeelde aansprakelijkheid, rle 
door de eerste rechter toegekende ver
goedingen moesten worden verminderd 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na te hebben beslist dat het slachtoffer 
J er6me Lelievre voor een vierde aanspra
kelijk was voor de schadelijke gevolgen 
van het ongeval en na de beslissing van 
de eerste rechter, waarbij respectievelijk 
40.000 en 50.000 frank voor morele schade 
aan de verweerders Victor en Sylviane 
Lelievre, kinderen van het slachtoffer, 
warder> toegeke•Jd, te hebben bevest.igd, 
verklaart dat de ten laste van C. Dupont 
in hun voordeel uitgesproken veroorde
lingen aan eiseres voor ,de totaliteit van 
deze bedragen kunnen worden tegenge
worpen; 

Overwegende echter cat, wanneer de 
schade veroorzaakt is tegelijk door de 
font van het slachtoffer en door de font 
van een derde, deze laatste het bedoelde 
slachtoffer slechts moet vergoeden in 
evenredigheid met de zwaarte van zijn 
eigen font; 
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Overwegende dat het recht op vm·goe
ding van de bij terugslag geledeu schade 
eTJkel zijn oorsprong vindt in de familie
en genegenheidsbanden tussen de ver
weerders en het overleden slachtoffer; 
dat, wegens die banden die aan het recht 
op vergoeding ten grondslag liggen, dit 
recht dooT de persoonlijke aansprakelijk
heid van het slachtoffer wordt bezwaard 
in de mate waarin eiseres die aan het 
slachtoffer zelf had kunnen tegenwerpen ; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder te antwoor
den op het eerste onderdeel . van het 
tweede middel, dat geen ruimere cassatie 
zou kunnen 1neebrengen, vernietigt het 
bestreden arrest, doch slechts in zover 
het betreffende de verweerders Victor 
Lelievre en Sylviane Lelievre-Vanden
broecl'- verklaart dat de ten laste van 
G. Dupont in hun voordeel uitgesproken 
veroordelingen aan eiseres kunnen wor
den tegengeworpen ten belope respectie
velijk van 40.000 en 50.000 frank, ver
meerderd met de gerechtelijke interest; 
verwerpt de voorziening van eiseres voor 
het overige; verwerpt de voorziening van 
eiser en veroordeelt hem in de kosten er
van ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt de verweerders Victor Lelievre 
en Sylviane Lelievre-V andenbroeck tot 
een zesde van de kosten van de voorzie
ning van eiseres, en laat ten laste van 
eiseres het overige van deze kosten, 
alsook de kosten van de betekening van 
de voorziening aan het openbaar minis
terie ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van beroep te Luik. 

19 december 1967. - 2e kamer, -
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1', H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, H. Dumon, ad
vocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 december 1967. 

BEWIJS. - DIRECTE BELASTINGEN. -

BELASTBARE GRONDSLAG DOOR DE AD
J\UNISTRATIE GEVESTIGD MET BEHUI,P 
VAN VERMOEDENS. - ARREST DAT 
VASTSTELT DAT DE BELASTINGPLICH
TIGE HET TEGENBEWIJS NIET BIJ
BRENGT. - ARREST DAT DE WETTE
LIJKE ORDE VAN DE BEWIJSVOERING 
NIET OMKEERT. 

De wettelijlce oTde van de bewijsvoering 
wo1·dt niet omgelceenl dooT het a1·rest 
dctt, wanneer de belastba1·e gTondslag 
dooT de administratie dm· directe belas
tingen met belmlp van veTmoedens is 
gevestigd, vaststelt dat de belastingplich
tige het tegenbewijs niet bijbTengt (1 ). 
(Gecoiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 55.) 

(DELNESTE, T. BELGISCHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 juni 1965 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 26, 27 en 55 van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, 

doordat het bestreden arrest beslist dat, 
in strijd met hetgeen eiser beweerde, 
niets in de zaak aantoonde dat de for
faitaire barema's die de adlninistratie 
voor de aanslag van de landbouwers had 
opgemaakt, de navette niet als bedrijfs
uitgaven hadden afgetrokken, 

te1·wijl, aangezien eiser overeenko'mstig 
artikel 55 en niet artikel 56 van genoemde 
wetten was aangeslagen, de administratie 
het belastbaar karakter diende te be
wijzen van de vergoeding die als navette
vergoeding aan eiser was betaald : 

Overwegende dat, volgens de vaststel
lingen van het arrest, het geschil betrek
king heeft op de aanslag van een bedrag 
van 320.000 frank dat eiser, bij de over
dracht van zijn hoeve, in 1961 als prijs 
van de navette heeft ontvangen, en dat 
de administratie heeft beschouwd als 
een bedrijfsinkomen belastbaar als recu
peratie van bedi·ijfsuitgaven die van de 
winsten van de vorige dienstjaren zijn 
afgetrokken ; 

Overwegende dat, na erop gewezen 
te hebben dat eiser « tot staving van zijn 
beroep beweert dat, in werkelijkheid, in 
de forfaitaire barema's, die samen met 
de landbouwvakorganisaties zijn opge
maakt, op grondslag waarvan hij in de 
loop van zijn exploitatie is aangeslagen, 

(1) Oass., 6 juni 1967 (A1'1'. cass., 1967, 

1 blz. 1220). 
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er slechts 1net kosten voor mest is reke
ning gehouden in zover er supplementair 
mest nodig was om de navette aan te 
vullen die reeds met de grond vermengd 
was, en dat aldus de navette die re(:lds 
met de grond was vermengd bij het begin 
van de exploitatie nooit als uitgave werd 
geboekt », het arrest beslist dat die be
wering ijdel is op grond << dat niets in de 
zaak aantoont dat deze redenering juist 
is, terwijl verzoeker (thans eiser) niet 
bewijst dat hij, bij het betrekken van 
de hoeve, een vergoeding voor navette 
zou hebben betaald, vergoeding welke 
niet onder enige vorm van zijn inkontsten 
als exploitant is afgetrokken " ; 

Overwegende dat aldus het arrest, 
enerzijds, zonder dat als grief wordt aan
gevoerd dat het de bewijsluacht van het 
forfaitaire barema heeft miskend, heeft 
beschouwd dat dit barema, toegepast 
op eiser gedurende de dum' van zijn ex
ploitatie, niet alleen met de uitgaven 
voor onderhouds1nest, maar ook met 
de afschrijving van de waarde van de 
navette rekening hield en, bijgevolg, dat 
de administratie door verrnoedens hot 
bewijs had geleverd dat op haar rustte 
en, anderzijds, heeft vastgesteld dat eiser 
geen element als tegenbewijs had bijge
bracht; 

Overwegende dat het arrest derhalve 
de wettelijke orde van de bewijsvoering 
niet heeft omgekoerd ; 

Dat het middel foitolijke grondslag 
ITJ.ist; 

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

19 december 1967. - 2e karrter. -
VooTzitte?' en Ve1·slaggeve?', H. De Ber
saques, raadsheer waarnem.end voorzit
ter. - Gel1;jkl1tidencle concl1tsie, H. De
lange, advocaat-generaal. PleiteT, 
H. Fally. 

ze KAMER. - 19 december 1967. 

(TWEE ARRESTEN.) 

l o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - VERGOEDIN
GEN BETAALD INGEVOLGE STAKING VAN 

ARBEID OF VERBREKING VAN BEDIEN
DEN- OF DIENSTVERRURINGSOONTRAOT. 

- GEOOORDINEERDE WETTEN, ARTI
KEL 29, § l.- BEPAI.ING VAN TOEPAS-

SING OP DE VERGOEDINGEN BETAALD 

AAN EEN BEHEERDER VAN EEN VEN· 
NOOTSOHAP OP AANDELEN INGEVOLGE 

HET VROEGTIJDIG NEERLEGGEN VAN 
ZIJN FUNOTIE EN TER VERGOEDING 

VAN HET VERLIES VAN DE BEZOLDIGIN· 
GEN DIE DE VOORTZETTING ERVAN TOT 

AAN HET BEDONGEN TIJDSTIP HEM ZOU 

OPGELEVERD HEBBEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - VERGOEDIN • 

GEN BETAALD INGEVOLGE STAKING VAN 
ARBEID OF VERBREKING VAN BEDIEN· 
DEN- OF DIENSTVERHURINGSOONTRAOT. 

- GEOOORDINEERDE WETTEN, ARTI

KEL 35, § l, LID 2. - BEPALING VAN 
TOEPASSING OP DE VERGOEDING BE

TAALD AAN EEN BEHEERDER VAN EEN 
VENNOOTSOHAP OP AANDELEN INGE

VOLGE HET VROEGTIJDIG NEERLEGGEN 
VAN ZIJN FUNOTIE ENTER VERGOEDING 

VAN HET VERLIES VAN DE BEZOLDIGIN
GEN DIE DE VOORTZETTING ERV AN TOT 

AAN HET BEDONGEN TIJDSTIP HEll{ ZOU 

OPGELEVERD HEBBEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - BELASTING· 

REGELING VASTGESTELD BIJ ARTI
KEL 35, § l, LID 2, VAN DE GEOOORDI· 

NEERDE WETTEN VOOR DE VERGOE
DINGEN BETAALD INGEVOLGE STAKING 

VAN ARBEID OF VERBREKING VAN 
BEDIENDEN- OF DIENSTVERHURINGS· 

CONTRACT. - REGELING NIET VAN 

TOEPASSINC+ OP EEN BIJKOMSTIGE VER
GOEDING VERSOHULDIGD ALS TEGEN • 

PRESTATIE VAN EEN WERKELIJK VER· 

RIOHTE BEZIGHEID. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBEJ"ASTING. - BELASTBARE 
INKOMSTEN W AARIN EEN VERGOEDING 
BETAALD INGEVOLC+E STAKING VAN 

ARBEID OF VERBREKINC+ VAN BEDIEN
DEN- OF DIENSTVERHURINGSOONTRAOT 

BEGREPEN IS.- VASTSTELLINC+ VAL"'f DE 

TOEPASSELIJKE AANSLAGVOET. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE. 
DIREOTE BELASTINGEN. - VoORZIE

NING WAARBIJ C+EEN J\HDDEL WORDT 
AANGEVOERD.- NIET ONTVANKELIJKE 

VOORZIENINC+. 

l 0 De veTgoeding betaalcl clam· een vennoot
srhap op aandelen aan een van haa1· 
beheenle1·s ingevulge het V?"oegtijclig ?WeT
leggen van zijn f?mctie en tot veTgoecling 
van het vm·lies van de bezoldigingen die 
de voo1·tzetting eTvan tot aan het bedongen 
tijclstip hem zmt opgelevenl hebben, is 
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een inkomen dat aan de bedrijfsbelasting 
onderwo1·pen is als een vergoeding die 
door de we1·lcgever, al dan niet ove?'een
komstig een cont1·act, betaald we1·d inge
volge staking van a1·beid of ve1'b1•eking 
van bedienden- of dienstverhuringscon
tmct (1). (Gecoordineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. 25, 
§ 1, 2°, litt. b, en 29, § 1.) (Eerste en 
tweede zaak.) 

2° De bijzondere belasting1·egeling inzalce 
bedr~ffsbelasting, vastgesteld bij a?·ti
lcel 35, § 1, lid 2, van de gecoordinee1·de 
wetten bet1·efjende de inlcomstenbelastin
gen, is van toepassing op de vergoeding 
wellce een vennootschap op aandelen 
aan een van haar beheenlers betaald 
lweft ingevolge het vroegtijclig neeTleggen 
van zijn functie en tot vergoeding van 
het verl-ies van de bezold1:gingen die de 
voortzetting e1·van tot aan het bedongen 
t~jdstip hem zo~t opgelevm·d hebben. 
(Eerste en tweede zaak.) 

3° De bijzonde1·e belasting1·egeling inzalce 
bedTijjsbelasting, vastgesteld bij cwti
lcel 35, § 1, lid 2, vcm de gecoonlineenle 
wetten betre tfencle cle inlcomsten belastin
gen, vom· de ve1·goedingen betaalcl inge
volge staking van arbeicl of verbrelcing 
van beclirmclen- of clienstverlnwingscon
tmct is niet van toepassing op een bij
lcomstige ve1·goecling cl1:e verschulcligd is 
als tegenp1·estatie voor een we1·lcelijlc ver-
1·ichte bezigheicl, ze~fs al wenl zij na het 
8topzetten eTvan betctalcl (2). (Eerste 
zaak.) 

4° W annee1· in cle beclrij fsinlcom{!ten van 
een belastingplichtiye een ve1·goeding 
beg1·epen ·is h1.gevolge staking van arbeicl 
of verbrelcing van beclienden- of clienst
verhu1·ingscontntct betaalcl oncle1· de 
vooTwctm·clen gestelcl bij a1·tilcel 35, § 1, 
lid 2, van de gecooTcl?:neenle wetten be
tretfencle de inlcomstenbelastingen, wo1·clt 
de toepasselij lee aanslctgvoet van de be
dr~i fsbelastiny vastyestelcl volrfens het 
totaal netto-bed1·ag van de andeTe be
clrijfsinlcomsten dan de vergoeding samen 
met het vijfcle van het netto-beclmg van 
cleze ve1·goeding (3). (Eerste zaak.) 

(1) Raadpl. cass., 30 april 1963 (Bttll. en 
PAsiO., 1963, I, 925). 

(2) Cass., 3 november 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 295). 

(3) Contm, inzake de gelijkaarclige regel 
gest0ld.' bij artikel 46 van de· gecoordineerde 
wetten betreffende de aanvullende personele 

5° Is niet ontvanlcelijlc de vooTziening in
zalce di1•ecte belastinyen waarbij geen 
midclel wo1·clt aangevoerd (4). (Wetten 
van 6 september 1895, art. 14, en 
13 juli 1953, art. 1.) (Eerste zaak.) 

EERSTE ARREST. 

(BELGISOHE STAAT, MINISTER 

VAN: FINANOIEN, T. WILMERS.) 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 12 december 1964, 17 juni 
1965 en 5 februari 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 97 
van de Grondwet, 29, § 1, lid 1, en 35, 
§ 1, lid 2, van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
het besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 

doonlat het bestreden arrest van 12 de
cember 1964, na te hebben vastgesteld 
« dat niet wordt betwist dat die vergoe
ding aan verzoeker (thans verweerder) is 
betaald door zijn werkgever, dit is door 
de vennootschap Sofina "• beslist dat 
"artikel 29, § 1, geen onderscheid maakt 
tussen de bezoldigingen van de personen 
vermeld onder littera a en b van § 1 van 
artikel 25 van de gecoiirdineerde wetten ; 
dat het derhalve geen belang heeft het 
juridisch karakter van het contract te 
ontleden hetwelk de verkrijger van de be
zoldigingen verbindt met de persoon die 
hmn bezoldigt, vermits de regel van arti
kel 35, § 1, van de gecoordineerde wetten 
worclt toogepast, onder de voorwaarden 
die het stelt, op de al dan niet contrac
tueel betaalde vergoedingen; dat de toe
passing ervan aileen afhangt van de be
talin.g, zelfs al geschiedde cleze vrijwil
lig ))' 

teTwijl, ee1·ste onde1·deel, aangezien de 
conclusie van eiser onderstreopte dat de 
door de verweerder uitgooefende ambten, 
die uitsluitend voortvloeien uit een man
daat, geen enkele band van onderge
schiktheid jegens de naamloze vennoot
schap " Sofina " insluiten, voornwld ar
rest niet kon verklaren, zonder de bewijs-

belasting, cass., 5 juli 1949 (BHll. en PAsrc., 
1949, I, 525). 

(4) Cass., 21 februari 1967 (A.?'1'. cass., 1967, 
blz. 792). 
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kracht van de conclusie te miskennen of 
zonder de zin van het woord « werkge
ver )) te preciseren, dat er geen betwisting 
bestond met betrekking tot de betaling 
van de vergoeding door de « werkgever l> ; 

tweede ondenleel, artikel 29, § 1, lid 1, 
van voornoemde gecoordineerde wetten 
en, bijgevolg, artikel 35, § 1, lid 2, in zover 
het betreklring heeft op de vergoedingen 
die ingevolge staking van arbeid, enz., 
worden betaald, de vergoedingen van 
artikel25, § 1, 2°, littera b, van genoemde 
wetten uitsluit, vermits het uitdrukkelijk 
bepaalt dat het gaat om vergoedingen 
« al dan niet contractueel door de werk
gever betaald ,, dit wil zeggen die welke 
aan personen bedoeld in. artikel 25, § 1, 
2°, littera a, van dezelfde wetten worden 
toegekend, welke personen zich dus ten 
overstaan van de schuldenaar in een 
verhouding van ondergeschiktheid be
vinden, hetgeen niet het geval is voor 
de verweerder die slechts een mandaat 
van afgevaardigd beheerder vervulde en 
derhalve niet, krachtens een rechtsband, 
aan het gezag kon onderworpen zijn dat 
hij zelf uitoefende : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, na juist de conclusie 
van eiser te hebben samengevat die be
weerde dat verweerder niet door een 
dienstverhuringscontract jegens de ven
nootschap « Sofina )) was verbonden en 
er aileen een mandaat van afgevaardigd 
beheerder uitoefende, en die het ongeoor
loofd karakter en, bijgevolg, de nietigheid 
van de overeenkomst inriep, waarbij de 
betaling van een vergoeding wegens 
contractbreuk wordt bedongen ingeval 
aan dit mandaat een einde zou worden 
gemaakt v66r het bedongen tijdstip, het 
arrest hetwelk beslist dat het geen belang 
heeft het juridisch karakter van het 
contract tussen partijen te onderzoe
ken, de bewijskracht van die conclusie 
niet heeft miskend door vast te stellen 
dat niet wordt betwist dat de vergoeding 
van 11.482.000 frank aan verweerder is 
betaald «door zijn werkgever, dit is door 
de vennootschap Sofhm ,, aangezien het 
aldus stelt dat door de term '' werkgever l> 
artikel 29, § 1, van de gecoordineerde 
wetten ook de naamloze vennootschap 
bedoelt die, al was het ter uitvoering 
van een ongeoorloofde overeenkomst, aan 
haar afgevaardigd beheerder een vergoe
ding wegens contractbreuk betaalt ; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, enerzijds, onder uit
drukkelijke verwijzing naar het 2o van 
§ l van artikel 25 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, en zonder onderscheid te maken 
tussen de bezoldigingen in littera a en 
in littera b van genoemd 2° omschreven, 
artikel 29, § l, van dezelfde wetten in 
de vergoedingen betaald ingevolge sta
king van arbeid of verbreki:ng van be
dienden- of dienstverhuringscontract, de 
vergoedingen opneemt die aan beheerders 
van vennootschappen op aandelen zou
den worden betaald tot compensatie van 
het verlies van de bezoldigingen die de 
voortzetting van hun ambt zou hebben 
opgeleverd ; 

Overwegende dat, anderzijds, arti
kel 35, § l, lid 2, van genoemde gecoor
dineerde wetten, voor de erin bedoelde 
vergoedingen, een speciale belastingrege
ling heeft vastgesteld die bestemd is om 
een te strenge progressieve toepassing 
van de aanslagvoet van de belasting te 
vern1ijden op een inkomen dat normaal 
over meer dan een jaar zou gespreid ge
weest zijn; 

Dat de bepaling van artikel 35, § 1, 
lid 2, die moet worden uitgelegd met ver
wijzing naar voormeld artikel 29, § 1, 
waarvan ze de toepassingsregelen be
paalt, noodzakelijk van toepassing is op 
de vergoedingen die aan beheerders van 
vennootschappen op aandelen betaald 
en hiervoren omschreven zijn ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 35, 
§ 1, lid 2, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 

doordat het bestreden arrest van 12 de
cember 1964 beslist dat « het bedrag van 
2.500.000 frank luachtens artikel 5 van 
de overeenkomst van 14 oktober 1959 
als minnelijke schikking is betaald voor 
alle bezoldigingsrekeningen voor in het 
verleden bewezen diensten )) en dat « het 
geen vergoeding wegens contractbreuk 
is in de zin van artikel VII van de over
eenkomst van 21 j1.mi 1956 en niet door 
artikel 35, § 1, lid 2, van de gecoordi
neerde wetten wordt bedoeld >>, 

te1·wijl geen enkele vergoeding krach
tens artikel VII van de overeenkomst van 
21 j1.mi 1956 is betaald en de vergoeding 
van een bedrag dat overeenkomt met het 
in genoemd artikel bedongen bedrag 
(11.482.000 frank) door de naamloze 
vennootschap « So:fina >> ter uitvoering 
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van de overeenkomst van 14 oktober 
1959 is vereffend '' uit erkentelijkheid 
voor de uitstekende diensten bewezen aan 
d~ gehele groep " - zie inleiding van die 
overeenkomst - evenzeer als de vergoe
ding van 2.500.000 frank (waaruit scherr
ding volgt van de bewijskracht van die 
overeenkomsten en van de artikelen 1319 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), het
geen tot gevolg heeft aan beide ver
goedingen (11.482.000 fr. en 2.500.000 fr.) 
hetzelfde karakter toe te kennen en te 
doen blijken dat ze in de loop van twee 
verschillende jaren, 1959 en 1960, zijn 
betaald (schending van artikel 35, § 1, 
lid 2, van de gecoi.irdineerde wetten be
trefferide de inkomstenbelastingen) : 

Overwegende dat de uitzonderlijke 
aanslagregelen bepaald bij artikel 35, § 1, 
lid 2, van de gecoi.irdineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen slechts 
op de vergoedingen betaald ingevolge 
staking van arbeid of verbreking van 
bedienden- of dienstverhuringscontract 
en niet op een aanvullende bezoldiging 
worden toegepast die als tegenprestatie 
van een werkelijk verrichte activiteit ver
schuldigd is ; 

Overwegende dat bij artikel VII van 
de in het middel vermelde overeenkomst 
van 21 juni 1956 wordt bedongen dat" de 
raad van beheer te allen tijde aan de aan 
de heer Wilmers (thans verweerder) ver
leende delegatie een einde kan maken, 
tegen betaling van een vergoeding gelijk 
aan tweemaal het in het eerste lid van 
artikel III gewaarborgd bedrag, verhoogd 
met tweemaal het bedrag van de " par
ticipatie " die laatst aan de heer Wilmers 
werd betaald ... " ; 

Dat bij artikel 4 van de in het middel 
vermelde overeenkon1.st van 14 oktober 
1959 wordt bedongen dat "Sofina op 
15 januari 1960 aan de heer Wilmers de 
in artikel VII van het contract van 
21 juni 1956 bepaalde vergoeding, zijnde 
11.482.000 frank, zal betalen ... "; 

Dat bij artikel 5 van dezelfde over
eenkomst wordt bedongen " dat Sofina, 
ongeacht de in voorgaand artikel 4 be
doelde betalingen, aan de heer Wilmers, 
als minnelijke schikking, een bedrag van 
2.500.000 frank zal betalen voor alle 
bezoldigingsrekeningen voor in het ver
leden bewezen die~1.sten " ; 

Overwegende dat door te beslissen dat 
« het bedrag van 2.500.000 frank krach
tens artikel 5 van de overeenkomst van 
14 oktober 1959 als minnelijke schikking 
is betaald voor alle bezoldigingsrekenin
gen voor in het verleden bewezen dien-

sten " en " dat het geen vergoeding we
gens contractbreuk is in de zin van arti
kel VII van de overeenkomst van 21 juni 
1956 en niet door artikel 35, § 1, lid 2, 
van de gecoi.irdineerde wetten wordt 
bedoeld ,, het arrest van de voornoemde 
akten geen uitlegging heeft gegeven die 
onverenigbaar is met de bewoordingen 
ervan1 en zijn beslissing wettelijk heeft 
verantwoord ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 35, § 1, lid 2, 
van de gecoi.irdineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, 

doo1'!lat het bestreden arrest van 5 fe
bruari 1966 beslist dat "naar luid van 
die wetteksten (artikelen 35, § 1, en 46, 
voorlaatste lid, van de gecoi.irdineerde 
wetten) het fictief inkomen wordt bere
kend door het totaal op te maken van 
de bruto bedragen van de « normale " 
bedrijfsinkomsten en van de vergoeding 
wegens contractbreuk die tot een vijfde 
van het werkelijk bedrag ervan is ver
minderd en door van dit totaal de be
drijfslasten af te trekken die krachtens 
de artikelen 26 en 29, § 3, van de geco
ordineerde wetten kunnen worden afge
trokken ,, 

tm·wijl uit de tekst van artikel 35, § l, 
lid 2, van de gecoi.irdineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen blijkt 
dat " de vergoeding die bij het bepalen 
van de toepasselijke aanslagvoet slechts 
voor een vijfde in aanmerking komt " 
de netto belastbare vergoeding en niet 
het brutobedrag ervan is : 

Overwegende dat krachtens artikel 35, 
§ 1, lid 2, van de gecoi.irdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen het 
bedrag van de vergoeding, waarvan bij 
het bepalen van de toepasselijke aanslag
voet het vijfde in aanmerking komt, het 
belastbaar bedrag van die vergoeding is, 
dit is het bruto be drag ervan verminderd 
met de desbetreffende bedrijfsuitgaven ; 

Dat, bijgevolg, het in aanmerking te 
nemen fictief :inkomen bij het bepalen 
van de toepasselijke aanslagvoet wordt 
berekend door het totaal op te maken 
van het nettobedrag van de bedrijfs
inkomsten, andere dan de vergoeding, 
en van het vijfde van het nettobedrag 
van die vergoeding ; 

Dat door te beslissen dat " het fictief 
inkomen wordt berekend door het totaal 
op te makeJ1. van de bruto bedragen van 
de " normale " bedrijfsinkomsten en van 
de vergoeding wegens contractbreuk die 
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tot een vijfde van het werkelijk bedrag 
ervan is verminderd en door van clit 
totaal de aftrekbare bedrijfslasten af 
te trekken ,, die op het geheel van de 
nornmle inkomsten en van de vergoeding 
wegens contractbreuk betrekking heb
ben, het arrest van 5 februari 1966 voor
noemd artikel 35, § l, lid 2, heeft ge
schonden; 

Dat het n:tiddel gegrond is;. 
Overwegende dat uit de hierboven 

onderzochte middelen die alleen in het 
verzoekschrift van eiser worden aange
voerd hlijkt dat eiser het arrest van 
17 juni 1965 niet kritiseert; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is in zovcr zij tegen dit arrest is gericht ; 

One die redenen, vernietigt het bestre
den arrest van 5 februari 1966, in zover 
het beslist dat « het fictiof inkomen, om 
de toepasselijke aanslagvoet te bepalen, 
wordt berekond door het totaal op te 
1naken van de brutobedragen van de 
« normale " bedrij£sinkmnsten en van de 
vergoeding wegens oontraotbreuk die tot 
een vijfde van het werkelijk bedrag ervan 
is verminderd en door van dit totaal de 
aftrekbare bedrijfslasten af te trekken ,, 
dienvolgens, eiser veroordeelt tot terng
betaling aan verweerder van het geheel 
van de bedragen die zijn ge'ind ingevolge 
inhoudingen aan de bron welke als be
drijfsbelasting en aanvullende personele 
belasting zijn verricht op het geheel 
van de door hem in de loop van het 
jaar 1960 ontvangen bezoldigingen, en 
eiser veroordeelt in_ de kosten ; verwerpt 
de voorziening voor het overige; be
veelt dat van dit arrest rnelding zal 
worden geinaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerder en eiser elk in de helft 
van de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

19 december 1967. ---'-- 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. LouvemtJc, raadsheer waar
nBlnend voorzitter. Ve1·slaggever, 
Ridder de Schaetzen. - Gelijlchtidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-gene
raal. - Ple#ers, HR. Van Leynseele en 
VanRyn. 

TWEEDE ARREST. 

(TREMPO:NT, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

RET HOF ; - Gelet op het beskeden 
arrest, op 18 april 1966 door het. Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 25, inzonderheid § l, 29, 
inzonderheid § 1, 35, inzonderheid § 1, 
lid 2, en § 7, 37, 42, §§ 1 en 2, en 46, in
zonderheid lid 2, van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoor
dineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 

doonlat het bostreden arrest beslist 
dat de vergoeding wegens contractbreclli: 
die de naamloze vem1ootschap <e Ateliers 
Lebrun" aan eiser heeft betaald toen 
een einde is gemaakt aan zijn ambt van 
beheerder-directeur-generaal van de ven
nootschap, een lu·achtens de artikelen 25, 
§ 1, 2°, littera b, en 29, § 1, lid 1, van de 
gecoordineerde wetten belastbaar inko
lnen is, 

te1·w~jl, aangezien de bedoelde vergoe
ding, zoals partijen het uitdrukkelijk en 
het bestreden arrest het impliciet erken
den, niet do prijs van een werkolijk ge
presteerde arbeid, van een bewezen dienst 
of van verstrekte prostaties, n1aar wei 
de compensatie was van het verlies dat 
eiser heeft geleden gedurende de inactivi
teibsperiode die nodig werd geacht mn 
hen'l in staat te stellen een nieuwe betrek
king te vinden, een clergelijke vergoeding 
niet het karakter had van een bezoldigmg 
in de zin van de artikelen 25, 29 en 35 
van de gecoordineerde wetten en der
halve, in strijd met hetgeen het bestreden 
arrest beslist, noch op grond van die 
bepalingen, noch krachtens enige andere 
bepaling belastbaar was; in elk geval, 
door niet na te gaan of de door eiser ont
vangen vergoeding de bezoldiging van 
vroeger bewezen diensten dan wel het 
herstel was van het nadeel geleden inge
volge de door de co~ltractbreclli: veroor
zaakte inactiviteit, het bestreden arrest 
niet wettelijk zijn voormelde beslissing 
heeft verantwoord, en het voor het Hof 
van cassatie onmogelijk heeft gemaakt 
de wettelijkheid ervan na te gaan ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest zonder 
dubbelzinnigheid vaststelt dat de door 
eiser ontvangen vergoeding een V(jrgoe
ding wegens contractbreuk en niet de 
bezoldiging van vroeger bewezen diensten 
was· 
D~t dit onderdeel van het middel feite-

lijke grondslag n1ist ; -

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, onder uitdrukkelijke 
verwijzing naar het 2° van § 1 van arti-
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kel 25 van de gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, en 
zonder onderscheid te maken tussen de 
bezoldiging in littera a en in littera b 
van genoemd 2° omschreven, artikel 29, 
§ 1, van dezelfde wetten in de vergoe
dingen betaald ingevolge staking van 
arbeid of verbreking van beclienden- of 
dienstverhuringscontract, de vergoeclin
gen opneemt die aan beheerders van 
vennootsclmppen op aandelen zouden 
worden betaald tot compensatie van het 
verlies van de bezoldigingen welke de 
voortzetting van hun mnbt zou hebben 
opgeleverd ; 

Dat dit onclerdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

Over hot tweede ·n::ticlclel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 25, inzonderhoid § 1, 29, 
inzonderheid § 1, 35, inzonderheid § 1, 
lid 2, en§ 7, en 46, inzonderheid lid 2, van 
de wetten betreffende de inkmnstenbelas
tingen, gecoordineerd bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, 

doonlat het bestreden arrest beslist dat 
de vergoeding wegens contractbreuk die 
de naamloze vennootschap " Ateliers 
Lebnm " aan eiser heeft betaald toen 
een einde is gemaakt aan zijn ambt van 
beheerder en van directeur-generaal, niet 
in aanmerking kan kmnen voor de bij de 
artikelen 35, § 1, lid 2, en 46, lid 2, van 
de gecoordineerde wetten bepaalde rege
ling, op grond dat '' die bepalingen 
vreemd zijn aan de vergoedingen ont
vangen door een beheerder van een ven
nootschap op aandelen, al was hij, bene
vens door zijn mandaat, door een dienst
verhurings- of bediendencontract ver
bonden aan de venriootschap waarvan 
hij beheerder is » en dat « wat dat betreft, 
de inkomsten van een beheerder van een 
vennootschap op aandelen, niet aan de 
voormelde wettelijke bepalingen maar 
aan lid 1 van artikel 29, § 1, en aan § 7 
van artikel 35 van genoemde gecoordi
neerde wetten onderworpen zijn; dat, 
zo lid 1 van artikel 29, § 1, naar het 
gehele secundo van artikel 25, § 1, van 
die wetten, en niet alleen naar littera ct 
van dit seccmdo verwijst, zulks niet het 
geval is voor lid 2 van artikel 35, § 1 ; 
dat uib de tekst van die laatste wetsbe
paling volgt dat de erin gestelde uitzon
dering uitsluitend betrekking heeft op 
de vergoeding die bestemd is om de 
bezoldigingen verschuldigd krachtens een 
arbeidsovereenkomst, een bedienden- of 
dienstverhuringscontract te vervangen ,, 

tenvijl de bij de artikelen 35, § 1, lid 2, 

en 46, lid2, van de gecoordineerde wetten 
bepaalde regeling wordt toegepast, wan
neer de bij die bepalingen gestelde voor
waarden zijn vervuld, op alle vergoe
dingen al dan niet contractueel betaald 
ingevolge staking van arbeid of verbre
king van bedienden- of dienstverhurings
contract, zelfs wanneer ze worden toege
kend aan een beheerder van een ven
nootschap op aandelen en, in elk geval, 
,wanneer die vergoedingen aan een be
heerder worden betaald krachtens een 
bediendencontract dat hem, buiten zijn 
mandaat, aan de vemwotschap verbindt, 
waaruit volgt dat het bestreden arrest 
door het tegenovcrgestelde te beslissen 
voornamelijk de voormelde artikelen van 
de gecoiirdineerde wetten, alsmede de 
overige in het middel aangeduide wets
bepalingen heeft geschonden : 

Overwegende dat artikel 35, § 1, lid 2, 
van genoemde gecoordineerde wetten 
voor de erin bedoelde vergoedingen een 
speciale belastingsregeling heeft vastge
steld die best!;)md is om een te strenge 
progressieve toepassing van de aanslag
voet van de belasting te vermijden op 
een inkomen dat nonnaal over 1neer da'n 
een jaar zou gespreid geweest zijn; dat 
de bepaling van artikel 35, § 1, lid 2, die 
moet worden uitgelegd bij verwijzing 
naar voornoernd artikel 29, § 1, waarvan 
ze de toepassingsmodaliteiten vaststelt, 
noodzakelijk van toepassing is op de 
vergoedingen die aan beheerders van 
vennootschappen op aandelen wegens 
contractbreuk betaald zijn ; 

Overwegende dat door te weigeren op 
de aan eiser uitgekeerde vergoeding we
gens contractbreuk artikel 35, § 1, lid 2, 
en bijgevolg ook artikel 46, lid 2, van de 
gecoordh'leerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen toe te passen, op 
grond dat hij beheerder is van de naam
loze vennootschap welke h01n die ver
goeding heeft uitgekeerd, het. arrest zijn 
beslissing niet wettelijk heeft verant
woord; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder acht te slaan 
op de andere middelen welke geen ruimere 
vernietiging zouden kunnen meebrengen, 
vernietigt het bestrcden arrest, behalve 
in zover het beslist dat de vergoeding 
wegens contractbreuk van 1.884.000 fr. 
een belastbaar inkomen is bedoeld door 
de artikelen 25, § 1, littera b, en 29, § 1, 
van de gecoordineerde· wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen ; verwerpt de 
voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 



-586-

gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder in drie vierden der kosten en eiser 
in het overige vierde; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Luik. 

19 december 1967. ~ 2e kamer. ~ 
Voo1·zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve1·, 
Ridder de Schaetzen. ~ Gelijkl~tidende 
conclttsie, H. Delange, advocaat-gene
raal. ~ Pleite1·s, HH. Delhez (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Fally. 

2e KAMER. ~ 20 december 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORJYI. ~ DIENSTPLIOHT. ~ VERZOEK
SCHRIFT WAARBIJ AAN HET HoF 01\'I 

EISERS VRIJSTELLING VAN DIENST
PLIGHT WORDT GEVRAAGD. ~ VER
ZOEKSCHRIFT DAT GEEN VOORZIENING 
IS. 

Is geen voo?·ziening het ve1·zoeksch1'ijt waar
in de dienstplichtige, ten gevolge van een 
beslissing van de he1·ke~wingsmad, die 
hem voo1• de dienst geschikt ve1•klaaTt, 
aan het Hof vmagt hem van cleze clienst 
v'i'ij te stellen ( 1). 

(VAN HAELST.) 

ARREST. 

HET HOF ; ~ Gelet op de bestreden 
heslissing, op 21 september 1967 door de 
Herkeuringsraad van de provincie Oost
Vlaanderen gewezen ; 

Overwegende dat rekwestrant, verwij
zend naar bedoelde beslissing waarbij hij 
« aangewezen, geschikt voor de dienst " 
verklaard werd, zich er toe beperkt hilt 
Hof te verzoeken hent de vrijstelling 
van de militaire dienst te verlenen; 

Dat zodanig rekwest geen cassatie
voorziening is ; 

Om die redenen, verwerpt het rekwest. 

20 december 1967. ~ 2e kamer. ~ 
VoorzittM· en Ve1·slaggeve1', H. van Beirs, 

(1) Verg. cass., 10 april en 20 juli 1967 
(An·. cass., 1967, blz. 952 en 1332). 

voorzitter. Gelijklttidencle conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 

2e KAJ\'IER. ~ 20 december 1967. 

VERZET. ~ STRAFZAKEN. ~ VERSTEK
VONNIS DAT UITSPRAAK DOET OP DE 
STRAFVORDERING EN DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. BETEKENING 
NIET GEDAAN AAN DE VEROOR
DEELDE IN, PERSOON. - VERZETSTER
JYIIJN TEN OPZICHTE VAL'f DE BURGER
LIJKE P ARTIJ. 

Is de betekening van het ve1·stelcvonnis niet 
aan de veroonleelde in pMsoon geclaan, 
clan beloopt de termijn van vm·zet ten 
opzichte van de b~wge1'lijke partij tien 
dagen nadat de ve1'0orcleelde van de be
tekening lcennis heeft gehad (2). 

(VAN LAER, T. VANDERIET.) 

ARREST. 

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 16 maart 1967 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Brussel; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 187 van het Wet
hoek van strafvordering, zoals het ver
vangen werd door artikel 1 van de wet 
van 9 nmart 1908, 158 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvorderi:ng, zoals het 
vervangen werd door artikel 8 van het 
koninklijk besluit n" 300 van 30 maart 
1936, en 97 van de Grondwet, 

cloonlat het bestreden vonnis beslist 
dat het verzet van eiser tegen het vonnis 
op 2 juni 1966 bij verstek gewezen door 
de politierechter niet ontvankelijk is 
wegens tardiviteit, omdat het betekend 
werd meer dan tien dagen nadat eiser 
kennis had gekregen van de betekening 
van het vonnis, 

teTwijl het verzet van eiser enkel ge
richt was tegen de burgerlijke veroor-

(2) Cass., 16 maart 1931 (Bttll. en PASIC., 

1931, I, 120); R. HAYOIT DE TERMICOURT, 

"Etude sur !'opposition >>, nr 26, Revue de 
d1·oit penal et de c1'iminologie, 1932. 
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deling en artikel 187 van het vVetboek 
van strafvordering bepaalt dat de be
klaagde, wat de b·mgerlijke veroorde
lingen betreft, verzet kan aantekenen 
tot aan de tennitvoerlegging van het 
vonnis, 

en te?·wijl nit die tekst niet blijkt dat 
de bnitengewone termijn om verzet aan 
te tekenen tegen een verstekvonnis op 
burgerlijk gebied nooit langer kan zijn 
dan de termijn op strafgebied, en znlks 
evenmin kan worden afgeleid nit de voor
bereidende werken van de wet van 
9 maart 1908 : 

Overwegende dat het bestreden von
nis, hetwelk het vonnis van de politie
rechter bevestigt, het verzet van eiser, 
hetwelk enkei gericht was tegen de be
slissing over de bnrgerlijke vordering, 
niet ontvankelijk verklaart wegens tar
diviteit, omdat het betekend werd meer 
dan tien dagen na de datmn waarop eiser 
kennis had gekregen van de betekening 
van het verstekvonnis ; 

Overwegende dat artikel 1 van de wet 
van 9 maart 1908, hetwelk artikel 187 
van het Wetboek van strafvordering ver
vangt, tot doel heeft de bij verstek ver
oordeelde te beschermen tegen de nit
voering van strafrechtelijke v.eroordelin
gen die bniten zijn weten tegen hem 
werden nitgesproken ; dat het hem alzo 
het recht vergunt verzet aan te tekenen 
tegen het verstekvonnis, dat niet aan 
zijn persoon werd betekend, gedurende 
een termijn van tien dagen nadat hij 
kennis heeft gehad van de betekening, 
en tot het verstrijken van de termijnen 
van verjaring van de straf, indien hij die 
kennis niet heeft gehad ; 

Overwegende evenwel dat nit de voor
bereidende werken van bedoelde wet 
blijkt dat, om de belangen van de burger
lijke partij voor de ganse dnur van die 
bnitengewone termijn niet in het on
zekere te laten, het verzet ten opzichte 
van die partij slechts ontvankelijk is 
tot de tennitvoerlegging van de hurger
lijke. veroordelingen ; dat derhalve de 
wetgever de termijn van verzet tegen 
bedoelde veroordelingen geenszins heeft 
willen verlengen bniten de termijn welke 
hij voor de strafrechtelijke veroordelin
gen heeft toegekend, maar hem integen
deel heeft willen inkorten binnen de 
perken van de rechtmatige belangen van 
de burgerlijke partijen; 

Overwegende mitsdien dat, wanneer de 
beklaagde, zoals ten deze, kennis heeft 
gekregen van de betekening van het 
verstekvonnis, hij zich niet kan beroepen 

op artikel 187 van het Wetboek van 
strafvordering om de bnitengewone ter
mijn van verzet te verlengen tot de ten
uitvoerlegging van het vonnis; waaruit 
volgt dat het bestreden vonnis, verre 
van de in het middel aangeduide wets
bepalingen te schenden, een juiste toe
passing ervan heeft gemaakt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

20 december 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitter, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1•, H. Naulaerts. - Gelijk
luirlende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. L. Vander
seypen (van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 20 december 1967. 

l 0 REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
VEROORDELENDE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING. - GEEN VERllfEL
DING VAN EEN WETSBEPALING DIE EEN 
STRAF VASTSTELT. - NIET MET REDE
NEN OMKLEDE BESLISSING. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - 0NBEPERKTE VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE.- VERNIEriGING 
VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVOR
DERING. - VERNIETIGING, DIENTEN
GEVOLGE, VAN DE EINDBESLISSING OP 
DE TEGEN DE BEKLAAGDE INGESTELDE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
ZELFS ZO DE VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
VAN Ali'IBTSWEGE WORDT UITGESPRO
KEN. 

l 0 N iet in 1'echte met 1·edenen omkleecl is 
de ve?'001'delencle beslissing op de stmf
vo1·de1·ing, waaTin ve1·zuirncl wo1•clt mel
ding te rnaken van een wetsbepaling 
welke een stmf vaststelt voo1· het feit, 
waarvan wordt ve1·klaanl dat het het rnis
dJ•ijf opleVe?'t (1). (Grondwet, art. 97.) 

2° De ve1·nietiging op de onbepe1·kte voo?'
ziening van de beklaagde van de op de 

(1) Cass., 30 januari en 22 mei 1967 (A1·r. 
cass., 1967, biz. 660 en 1143). 
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st1·ajvonlering gewezen veroo1·delende be
slissing, brengt de ve1·nietiging mede van 
de einclbeslissing gewezen op cle tegen 
hem 1:ngestelde burge1·lijke 1'eahtsvonle-
1'ing, die het gevolg is vcm de eerste, zeljs 
ctl wonlt de ve1·nietiging van de beslissing 
op de st1·ajvonlering vcm ambtswege uit
gesproken (1). 

(llfEERLAEN, T. WILLIAllfE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 april 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Gent; 

I. vVat betreft de voorziening van eiser, 
beklaagde : 

1° In zover zij gericht is tegen de be
slissing over de tegen eiser ingestelde 
strafvordering : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
nit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden vom1is niet ge
Inotiveerd is in rechte : 

Overwegende dat om in rechte gemo
tiveerd te zijn, de beslissingen van veroor
deling in strafzaken de wetsbepalingen 
Inoeten vennelden welke de bestanddelen 
van de bewezen verklaarde inbreuken 
bepalen en die welke een straf vaststel
len; 

Overwegende dat, indien het bestreden 
vormis, dat het beroepen vonnis te niet 
doet, artikel 18 van het verkeersregle
ment aanduidt, het nochtans geen wets
bepaling vermeldt die een straf voor die 
inbrenk vaststelt : 

Dat het derhalve niet regelmatig is 
gemotiveerd, en artikel 97 van de Grond
wet schendt ; 

2° In zover zij gericht is tegen de be
slissing gewezen over de door verweerder 
tegen eiser ingestelde bm·gerlijke verde
ring : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing gewezen over de strafvorde
ring de vernietiging medebrengt van de 
beslissing gewezen over de bnrgerlijke 

(1) Cass., 19 oktober 1964 (Bttll. en PASIC., 

1965, I, 176) en 27 november 1967, sttp?'a, 
blz. 450; verg. cass., 14 maart 1966 (ib·id., 
1966, I, 908); raadpl. cass., 17 april 1967 
(A1'1', cass., 1967, blz. 997). 

vordering die het gevolg ervan is en 
waartegen eiser zich regelmatig in cas
satie voorzien heeft; 

II. W at betreft de voorziening van 
eiser, burgerlijke partij 

Overwegende dat nit geen stnk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiser zijn voorziening betekend heeft aan 
de partij tegen welke ze gericht is; dat 
mitsdien de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het eiser to·t een 
straf veroordeelt wegens · inbrenk op 
artikel 18 van de vVegeode en beslist 
over de door verweerder tegen eiser inge
stelde bm·gerlijke vordering; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van het thans gewezen arrest melding 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat 
de kosten ten laste van de Staat ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Dender
monde, rechtdoende in hoger beroep. 

20 december 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
V m·slaggevm·, H. Gerniers. - Gelijlclui
dende conclusie, H. Depelchin, advocaat
generaal. 

2° KAMER.- 20 december 1967. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRJVI. - STRAFZAKEN. - MEJVIORIE 

TOT STAVING VAN DE VOORZIENING.-
0NLEESBARE HANDTEKENING EN HOE

DANIGHEID VAN DE ONDERTEKENAAR 
NIET VERM:ELD. - RET HOF HOUDT 

GEEN REKENING llfET DE M:EM:ORIE. 

Het Hoj hmldt geen rekening met de me
mo1·ie, nem·gelegcl tot staving van een 
voo1·ziening in st1·ajzaken, wellce een 
onleesba1·e hancltekening cl1·aagt en waa1'
in noah de identiteit noah de hoedanigheid 
van de ondertekenaa1· wo1·dt vermeld ( 2). 

(2) Cass., 11 oktober 1965 (Bttll. en PAsiC., 

1966, I, 195); verg. cass., 25 januari 1967 
(A1'1'. cass., 1967, blz. 644). 
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(WOUTERS.) 

Met de notitie overeenstemmend ar
rest. 

20 december 1967. - 2e kamer. 
Voo1·zitte1', H. van Beirs, voorzitter. 
Verslaggever, H. Naulaerts. - Gelijklni
ilenile conchtsie, H. Depelchin, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 20 december 1967. 

1o SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN. 
- VERSCHILLENDE FEITEN DIE UIT 
EENZELFDE STRAFBAAR OPZET VOORT
VLOEIEN. - SUCCESSIEVE VERVOLGIN
GEN. - VooRWAARDEN. 

2o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - STRAFZAKEN. - ARREST 
WAARBIJ DE BEKLAAGDE VEROORDEELD 
WORDT WEGENS FEITEN GEPLEEGD 
GEDURENDE EEN GEDEELTE VAN HET 
IN DE TELASTLEGGING BEDOELDE TIJD
PERK. - BEKLAAGDE NIET ERVAN 
VERWITTIGD DAT ENKEL .DEZE FEITEN 
IN AANJ\'IERKING KOMEN. GEEN 
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

1° TVanneer ve1·schillende feiten die, afzon
de?'lijk genomen, elk strafbaa?' zijn, een 
enkel misd1·ijf opleveren wegens de een
lwid van !Joel of inz1:cht van de schtd
dige, zijn successieve ve1·volgingen ont
vankelijk wegens jeiten gepleegd na 
een beslissing waardom· de V?"Oege?'e ve1'
volgingen afgesloten we1·den (1). 

2° De ?'echten van de ve1·deiliging worden 
niet geschonden doo?' de feiten?·echte?· 
die de beklaagde ve1·oonleelt wegens fei
ten, gepleegd tijdens een gedeelte van 
het in de telastlegging bedoelde tijdpe1·k, 
zonde?' hem e?'Van te hebben ve?"wittigd 
dat enlcel deze feiten in aanmerking zou
ilen wm·den genomen (2). 

(1) Oass., 5 september 1960 (An·. oass., 
1961, blz. 8) en noot; raadpl. cass., 23 novem
ber 1953 (ibid., 1954, blz. 199; Bttll. en PAsiC., 
1954, I, 229); 7 januari 1957 (Bttll. en PAsrc., 
1957, I, 495) en 25 oktober 1965 (ibid., 1966, 
I, 267). 

(2) Raadpl. cass., 24 november 1958 (A1'1'. 
verb?·., 1959, blz. 261) en 4 januari 1960 (Bull, 
en PAsrc., 1960, I, 495) en noot 1. 

(HAINAUT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 12 mei 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de onwet
telijkheid van de uitgesproken veroor
deling, 

doo1·dat de feiten van de bewezen ver
ldaarde telastleggingen, welke wegens 
eenheid van opzet als een collectief mis
drijf bestraft werden, uit hetzelfde mis
dadig opzet spruiten als de feiten welke 
reeds bij arrest van 23 september 1965 
van het Hof van beroep te Brussel het 
voorwerp van een veroordeling zijn ge
weest, zodat het bestreden arrest voor 
de feiten welke aan bedoeld arrest zijn 
voorafgegaan geen nieuwe veroordeli:ng 
kon uitspreken zonder het gezag van het 
gewijsde van dit arrest te miskennen, 

en doo1·dat het bestreden arrest de da
tmn van de ten laste gelegde feiten hceft 
gewijzigd zonder eiser te hebben verzocht 
zich tegen de gewijzigde telastlegging te 
verdedigen : 

Overwegende dat, zo de dagvaarding 
de feiten van de telastleggi:ngen A en B 
mrtschreef als gepleegd « tussen 7 maart 
1965 en 4 februari 1966, en namelijk na 
14 mei 1965 », het bestreden arrest heeft 
gepreciseerd dat de feiten werden ge
pleegd «in de periode gaande van 24 sep
tember 1965 tot 4 februari 1966 »; 

Overwegende dat hieruit volgt, eens
deels, dat het bestrcden arrest eiser heeft 
veroordceld wegens feiten welke gepleegd 
werden na de uitspraak van het arrest 
van 23 september 1965, wat de inacht
nemi:ng door de rechter van een eventuele 
eenheid van inzicht tussen de feiten ge
pleegd voor en na 23 september 1965 
uitsluit; dat het gezag van het gewijsde 
hierdoor niet werd miskend ; 

Overwegende, anderdeels, dat het be
streden arrest geen nieuwe feiten in de 
plaats van de oorspronkelijke heeft ge
steld, maar zich ertoe beperkt heeft de 
datum der feiten te preciseren, en dat 
eiser, hoewel hij van die wijziging niet 
werd verwittigd, zijn verweer tegen de 
aldus gedateerde feiten heeft kunnen 
voordragen, vermits die feiten in die 
van de oorspronkelijke telastleggingen 
begrepen waren ; 

Dat het middel 1iiet kan aangenomen 
worden; 

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

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

20 december 1967. - 2e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Naulaerts. - Gelijklni
dencle conclnsie, H. Depelchin, advocaat
generaal.- Pleite1•, H. Ch. Vanderveeren 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2e KAMER. - 20 december 1967. 

1° JEUGDBESCHERMING. - VER· 
LATING VAN KINDEREN IN BEHOEF· 
TIGE TOESTAND. - BEHOEFTIGE TOE
STAND VAN DE KINDEREN. - SOEVE· 
REINE BEOORDELING DOOR DE FElTEN
REORTER. 

2° JEUGDBESCHERMING. - VER
LATING VAN KINDEREN IN BEHOEFTIGE 
TOESTAND. -BESTANDDELEN VAN RET 
l\'I:ISDRIJF. 

1° De feiten1'echter beoonleelt soeverein of 
de kinde1·en van de beklaagde, die wonlt 
vervolgcl we gens inb1·enk op artikel 360bis 
van het Stmfwetboek, in behoeftige toe
stand werden verlaten ( 1). 

2° V oo1· de toepassing van artikel 360bis 
van het Stmfwetboek wo1·dt niet vm·eist 
dat een eis tot betaling van oncle1·houds
gelcl voomf tegen de beklaagde wenl inge
stelcl (2). 

(DEOOENE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 jtmi 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 360bis van het Strafwetboek, 

doo1·clat het bestreden arrest eiser, op 
klacht van zijn echtgenote, tot twee 
maanden gevangenisstrafveroordeelt mn, 
wettige vader zijnde, zijn minderjarige 

(1) Raadpl. cass., 6 december 1965 (Bt~ll. 
en PAsiO., 1966, I, 460). 

(2) Cass., 17 maart 1952 (Bttll. en PAsiO., 
1952, I, 436). 

kincleren in behoeftige toestand te hebben 
achtergelaten, ook al werden zeniet aileen 
gelaten, 

terwijl artikel 360bis van het Straf
wetboek het geval bedoelt, niet van de 
echtgenote, maar aileen van de kinderen 
welke in behoeftige toestand achtergela
ten worden, en, op 't ogenblik van het 
indienen van de klacht, geen van de kin
deren ten laste van de echtgenote was, 
vermits zij ofwel gehuwd ofwel werk
zaam waren, 

en te1·w~jl de klaagster te voren nooit 
de tussenkomst van eiser in het onder
houd van de kinderen gevorderd had : 

Overwegende, eensdeels, dat het arrest 
eiser veroordeelt, niet om zijn echtgenote, 
maar om zijn kinderen in behoeftige 
toestand achtergelaten te hebben; 

Overwegende dat, in zover het middel 
de behoeftige toestand van de kinderen 
betwist, het op de feitelijke en derhalve 
soevereine beoordeling van de rechter 
afstuit; 

Overwegende, anderdeels, dat het niet 
vereist is om de vader, die feitelijk ge
scheiden leeft van zijn echtgenote en 
haar het nodige niet verstrekt om in het 
onderhoud te voorzien van de minder
jarige kinderen die in behoeftige toestancl 
verkeren, schulclig te verklaren aan het 
misdrijf bestraft door artikel 360bis van 
het Strafwetboek, dat een eis tot beta
ling van onderhoudsgelcl vooraf tegen 
hem werd ingesteld ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende clat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
?-at de beslissing overeenkomstig cle wet 
IS; 

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

20 december 1967. - 2e kamer. -
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, H. Nanlaerts. - Gelijlclt!i
dende conclnsie, H. Depelchin, advocaat
generaal. - Pleite1•, H. A. Six (van de 
balie te Doornik). 

2e KAllmR.- 20 december 1967. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
BURGERLIJKE ZAKEN. - PLAATSELIJKE 
BEVOEGDHEID.- 0VEREENKOMST TOT 
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TOEKENNING VAN BEVOEGDHEID. -
BEVOEGDHEID TOEGEKEND AAN DE 
RECHTBANK VAN DE l'IIAATSCHAPPE
LIJKE ZETEL VAN EEN DER PARTIJEN, 
HANDELSVENNOOTSCHAP. - GESCHIL 
BEHORENDE TOT DE MATERIELE BE
VOEGDHEID VAN DE VREDERECHTER.
GEMEENTE, WAARIN DE l'IIAATSCHAPPE
LIJKE ZETEL ZICH BEVINDT, DIE, NA DE 
OVEREENKOll'lST, DOOR DE "WET VAN 
9 AUGUSTUS 1963 AAN EEN ANDER 
KANTON VAN VREDEGERECHT IS GE
HECHT.- DAGVAARDING NA DEZE AAN
HECHTING.- VREDERECHTER VAN HET 
KANTON W AARAAN DE GEli'IEENTE IS 
GEHECHT EN VREDERECHTER VAN RET 
KANTON WAARTOE DE GEMEENTE VROE
GER BEHOORDE, DIE ZICH BElDEN 
ONBEVOEGD VERKLAREN. - BESLIS
SINGEN DIE IN KRACHT VAN GEWIJSDE 
ZIJN GEGAAN. - VERNIETIGING EN 
VERWIJZING. 

TYannee1· in b1t1'ge1·lijlce zalcen een ove1'
eenlcomst van v661· de imve1'7cingt1'eding 
van de wet van 9 aztgztst1ts 1963 tot wijzi
ging onde1' mee1· van het 1·echtsgebied 
van somrnige ge1·echten, de te1Tit01·iale 
bevoegdheid ingeval van aeschil heejt 
toegelcend aan de 1'echtbanlc van cle maat
schappelijlce zetel van een de1· pa1·ti}en, 
·handelsvennootschap, en een tot de be
voegdheicl van de v1'eclerechte1· . beho1·end 
geschil is [!e1·ezen, de gemeente waa1'in 
bedoelde maatschappeliflce zetel gevestigd 
was, na bedoelcle ove1·eenlcomst cloo1• de 
wet van 9 augztst1ts 1963 aan een ancle1· 
v1'edege?'echtslcanton wenl gehecht, · de 
001'SP1'onlceliflce eise1·, bif een e;1'ploot 
van na de inwe1'lcingt1·ecling van die wet, 
de ve1·wee1·de1· voo1· cle m·e.cle1·echte1· van 
het lcanton hee;ft gedaavaanl, die 1'echtm· 
zich onbevoegd ve1·lclaanl heejt, cle m·ecle-
1'echte1' van het lcanton waa1'toe cle ae
meente v1·oege1· behoonle en voo1' wie de 
zaalc ve1·volgens geb1•acht we1'Cl zich even
eens onbevoegcl ve1'7clam·t heeft en beide 
beslissingen in lc1·acht van gewijscle ge
gaan zifn, 1·egelt het Hoj het 1·echtsgebied 
door het doo1' de ee1'ste V1'ede1·echte1' ge
wezen vonnis te vernietigen en cle zaalc 
naa1' een plaatsve1·vangend v1·ede1·echte1· 
van hetzelfde lcanton te verw~jzen. 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « ETABLISSE
MENTS HOCKE ,, T. VANHOYLAND.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Herzien het op 13 no
vember 1967 door deze kamer gewezen 

arrest houdende toelating om verweerder 
tot regeling van rechtsgebied te dagvaar
den op de terechtzitting van 20 december 
1967 (1); 

Gelet op de artikelen 19, 2°, van de wet 
van 25 maart 1876 houdende titel I van 
het voorafgaand boek van het Wetboek 
van burgerlijke rechtspleging, 364 en 365 
van gemeld wetboek ; 

Gelet op het exploot van 23 november 
1967 waarbij eiseres, in uitvoering van 
voormeld arrest, aan Alphonsus Vanhoy
land dagvaarding heeft gegeven ; 

Overwegende dat eiseres op 20 sep
tember 1966 Alphonsus Vanhoyland, wo
nende te Averbode, gedagvaard heeft om 
te verschijnen voor de vrederechter van 
het kanton Asse ten einde zich tot het 
betalen van een bedrag van 1.250 frank 
te horen veroordelen, wegens leveringen 
van waren lnidens facturen van 20 okto
ber 1961 en 16 april1962; dat, bij vonnis 
van 27 september 1967, die vrederechter 
zich onbevoegd verklaard heeft om van 
het geschil kennis te nemen, op grond 
van de overwegingen : dat verweerder 
niet in zijn kanton woont, en dat de leve
ringen en bestellingen die het voorwerp 
van het geding uitmaken in zijn kanton 
niet hebben plaatsgehad, gezien deze 
plaatsvonden in 1961 en 1962, 't is te 
zeggen v66r 1 september 1963, datmn 
van het in werking treden van de wet 
van 9 augustus 1963 waarbij, onder meer, 
de gemeente Groot-Bijgaarden, waarin de 
maatschappelijke zetel van eiseres geves
tigd is, bij het rechterlijk kanton Asse 
gevoegd werd ; 

Overwegende dat eiseres bij dagvaar
ding van 12 oktober 1966 dezelfde eis 
tegen dezelfde verweerder ingeleid heeft 
voor de vrederechter van het kanton 
Anderlecht ; dat, bij vonnis van 20 fe
bruari 1967, die vrederechter zich even
eens onbevoegd verklaard heeft, op 
grand van de overwegingen dat de bestel
bon door verweerder ondertekend bepaalt 
dat in geval van betwisting de rechtban
ken van Brussel aileen bevoegd zijn, en 
dat de huidige vordering noch aanhangig 
noch in onderzoek was bij zijn rechts
macht 'v66r het in werking treden van 
de wet van 9 augustus 1963; 

Overwegende dat voormelde vonnissen, 
welke op 26 april 1967 betekend werden, 
door geen rechtsmiddel meer kunnen 
bestreden worden en een negatief geschil 
van rechtsgebied doen ontstaan waar
door de gang van het gerecht belemmerd 
wordt; 

(1) Sttpra, blz. 375. 
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Overwegende dat bedoelde eis mtione 
summae tot de bevoegdheid van. de vrede
rechter behoort ; 

Overwegende dat de door verweerder 
ondertekende bestelbon bepaalt dat in 
geval van betwist:i:ng, de rechtbanken van 
Brussel aileen bevoegd zijn ; dat derge
lijke bepaling bevoegdheid van rechts
macht toekent; 

. Overwegende dat die bepaling client 
1.utgelegd te worden in die zin dat par
tijen, bij onderling akkoord, bevoegdheid 
toegekend hebben aan de vrederechter 
van het rechterlijk arrondissement Brus
sel binnen wiens rechtsgebied de maat
schappelijke zetel van eiseres gevestigd 
JS; 

Overwegende dat krachtens de artike
len 8 en 22 van de wet van 9 augustus 
1963 de gemecnte Groot-Bijgaarden op 
de datum van de da.gvaarding deel uit
maakte van hot rechterlijk kanton Asse ; 

Dat artikel 17 van deze wet ten deze 
geen toepassing vindt ; 

On1 die redenen, het rechtsgebied rcge
lcnd, vernietigt het vonnis op 27 sep
tember 1966 gewezen door de vreclerech
tor van het kanton Asse ; beveelt dat van 
het thans gewezen arrest melding zal 
g01naakt worden op de kant van de vor
nietigde besliss:i:ng ; verwijst de zaak naar 
een plaatsvervangend vrederechter van 
hot kanton Asse ; zegt dat over de kos
ten van onderhavige eis uitsprank zal 
gedaan worden smnen lTlOt die van de 
zaak ten principale. 

20 december 1967. - 2e Immel'. -
Voorzitte1·, H. van Beirs, voorzitter. -
Verslaggever, H. Gerniers. - Gelijklui
dende conclttsie, H. Depelchin, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. Struye. 

18 KAMER.- 21 december 1967. 

BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - WRAAKBARE 
GETUIGE. - GETUIGE DIE EEN GE
TUIGSOHRIFT AFGEGEVEN HEEFT OlVI· 

(1) Cass., 23 juli 1960 (Bt!ll. en PAsiO., 
1960, I, 1211). 

Over het punt dat de rechter het vroeger 
door een gewraakte getuige aan een partij 
afgeleverd getuigschrift als vermoeden in 
aanmerking kan nemen, raadpl. cass., 19 mei 
1961 (Bt!ll. en PASIO., 1961, I, 1011). 

TRENT FEITEN BETREFFENDE RET GE· 
DING. - BETEKENIS VAN BET WOORD 
« GETUIGSOHRIFT "· 

Artikel 283 vctn het Wetboelc van bttrgM'· 
lijke 1'echtsvonle1·ing, op g·ronit waa1·van 
een getttige die een getttigschrijt heejt 
ajgegeven ten aanzien van jeiten betref
jencle het geding kan worclen gewmakt, 
bedoelt inet het tvoonl " getuigsch1'ijt " een 
ctttest dat aan een paTt?:j afgegeven is 
bniten de nakoming van een cloor de 
wet, hct be1·oep of een 1·echte1'lijk bevel 
opgelegcle vmplichting en dat cle stelle1· 
van het attest binclt zelfs voonlat hij opge-
1'0epen wonlt om in ?'echte te getttigen ; 
e1· wo1·dt niet vm·eist dat het ctttest wercl 
ajgelevenl nit tegemoetlcorning en met het 
oogmeTlc om de ctanspraken van de pa1·tij 
te begnnstigen ( l). 

(BOLOGNE, T. V'ENNOOTSOHAP NAAR EN· 
GELS RECHT « PHCENIX ASSURANCES 
OO:M:PANY Lil\HTED H.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het. best.reden 
arrest, op 31 n1.a.art 1966 door het Hof 
van beroep te Luik gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 283 van 
het. Wetboek van hmgerlijke rechtsvor
dering en 97 van do Grondwet, 

clooTclctt het bestredon arrest, na te 
hebben vastgesteld dat getuigc Helle
putte aan verweerster verscheidene ge
schriften heeft afgegeven (te weten een 
verslag, gedagtekend van 29 januari 1959, 
waarin hij meedeelt door welke kwalen 
de heer Fassotte was aangetast korte tijd 
voor diens overlijden en waarin hij de 
mening nit dat doze aan aderverkal
king van de hersens leed, eon brief 
van 29 augustus 1962 waarin dit eorste 
verslag wordt bevestigd en waarin, als 
antwoord op een vraag van verweerster, 
wordt gezegd dat de behandeling van de 
heer Fassotte door eon Duitse arts wees 
op eon bedenkelijke toestand van het 
aderstclsel, tenslotte een brief van 16 ok
tober 1962 waarin aan de raadsman van 
verweerster· op diens verzoek nieuwe 

Het Gerechtelijk \Vetboek heeft de wraking 
van getuigen afgeschaft ; de getuigen zullen 
worclen onclervraagd over cle graacl van bloecl
of aanverwantschap 111.et cle partijen alsmede 
over de feiten die hen persoonlijk betreffen 
en invloed kunnen hebben op hm1 getuigenis 
(art. 937). Deze bepaling was nog niet van 
kracht op de datum van het arrest. 
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inlichtingen worden verstrekt over de 
behandeling van de hersenverkalking 
door deze Duitse arts), niettemin beslist 
dat de wraking van de getuige door eise
res wegens afgifte van getuigschriften aan 
verweerster niet gegrond is mn de rode
non : l 0 dat wegens de bedingen van het 
verzekeringscontract (1net nan-:te de arti
kelen 3 en 4,) verweerster de nakoming 
van haar rechten niet kon waarborgen 
dan door zich te wenden tot een door 
haar gekozen geneesheer ... " en dat, als 
zij dokter Helleputte verzocht heeft het 
slachtoffer van het ongeval op zijn ziek
bed te bezoeken, ofschoon de aangifte 
van het ongeval geneeskundige aanwij
zingen bevatte waaruit kon worden opge
lnaakt dat deze aan een in het contract 
vermelde kwaal leed, verweerster eon 
wettige handeling heeft verricht in over
eenstemming met geoorloofde contrac
tuele bedingen ; 2° " de vvettelijke mogo
lijkheden van het gerechtelijk bewijs " 
niet mogen worden beperkt " zonder 
ernstige redenen " ; " de onbekwaaTnheid 
om te getnigen geldt voor degene die een 
voorafgaand getnigscln·ift nit eigen be
weging of op verzoek van degene die er 
baat bij heeft, afgegeven heeft zoncler 
andere reclen dan om partij te kiezen "; 
de brief van 29 januari 1959 en de latere 
brievon geen " getuigsohriften " zijn in 
de zin van artikel 283 van het Wetboek 
van bnrgerlijke rechtsvordering, maar 
" verslagen en adviezen " waarvan men 
niet a pr·-io1·-i de oprechtheid kan betwijfe
len ; 3° tel} slotte dokter Helleputte " die 
een opdraoht had gekregen als genees
heer " .. . " zioh nooh in geweten, noch 
redelijkerwijze aan zijn opdracht mocht 
onttrekken ,, zijn handelingen " verband 
hi elden met de verplichtingen van · een 
zeer achtenswaardig beroep waarvan de 
nitoefening een scherpe zin voor oer en 
objeotiviteit vereist " en " niets het rno
gelijk maakt te denken dat dokter Helle
pntte aan zijn beroopsplichten is tekort 
gekomen "• 

terw-ijl : l 0 de overwegingen betref
fende de wettigheid van de handing van 
veiweerster niet terzake clienend zijn, 
daar het niet de vraag is of een verzeke
ringsmaatsohappij een beroep mag doen 
op de diensten van een geneesheer wan
neer zij dit noodzakelijk aoht, wat tron
wens onbetwistbaar is, maar we] of de 
geneosheer die aldns van deze maat
schappij " een opdracht heeft gekregen "• 
later kan worden gewraakt, inzonderheid 
wanneer hij " getnigschriften '' heeft afge
geven, zodat doze redengeving van het 
arrest niet passend is, wat gelijkstaat 

met een gebrek aan motivering (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) ; 

2° het arrest op onwettelijke wijze, 
zonder vast te stollen dat getnige door 
de afgegeven geschriften niet zon kunnen 
gebonden zijn, een cinderscheid wil maken 
tussen die " verslagen en adviezen " en 
de getnigschriften in de zin van arti
kel 283 van het Wetboek van bnrgerlijke 
rechtsvordering, welk begrip hot wille
kenrig beperkt tot ~le geschriften ingege
ven door het verlangen om " partij te 
kiezen "' en het dam·toe steunt op de 
beweerde oprechtheid van deze verslagen, 
terwijl de verantwoording van de bo
doelde wraking hiorin bestaat dat de 
afgifte van hot getuigschrift de getuige 
als het ware bindt aan zijn schriftelijke 
verklaring en een invloed heeft op de 
vrijheid van zijn latere verklaringen, 
wat hem verdacht maakt, zelfs indien 
het getuigsohrift opreoht is en niet uit 
tegemoetkoming of met het oogmerk 
de aanspraken van de partij te begtm
stigen is afgegeven, zodat het arrest 
op niet passende en met de wet strijdige 
overwegingen berust (sohending van de 
twee in het middel vetmelde bepalingen) ; 

3° de vraag niet is of gotuige a] clan 
niot opreoht was op het ogenblik waarop 
hij het getuigsohrift heeft afgegeven, 
maar of hij nog volcloencle vrij gebleven 
is om later over clezelfde feiten te kunnen 
getuigen, en noch de stalling dat zijn be
roep achtenswaarclig is, dat er " verplich
tingen " of " vereisten " aan verbonden 
zijn en dat het uitgeoefencl worclt met eer 
en objectiviteit, noch de vaststelling dat 
dokter Helleputte, hoewel door verweer
ster bezoldigd, aan doze veroisten niet 
is tekort gekomen en dat hij zich, ten 
aanzien van verweerster, niet kon ont
trekken aan de opdracht die deze horn 
had toevertrouwd niet ter zake dienend 
zijn en een afwijking kunnen rechtvaar
digen van de regel van de wraking, welke 
afwijking alleen aanvaarclbaar is wanneer 
de getuige bij het afgeven van het getuig
schrift eon beroepsverpliohting heeft ver
vuld, dit is een verplichting waartoe hij 
gehouden is wegens het ambt waarmeclo 
hij is bekleed en niet wegens de contrac
tuele bandon die tussen hen-:t en de per
soon waaraan hij het getuigschrift af
geeft, bestaan (schending van de ver
melde twee bepalingen) : 

Overwegende dat artikel 283 van het 
W etboek van bm·gerlijke rechtsvordering 
op grand waarvan een getuige die een 
getuigschrift heeft afgegeven omtrent 
feiten die het geding betreffen, kan wor-
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den gewraakt, met het woord « getuig
schrift " een attest bedoelt dat aan een 
partij afgegeven is buiten de nakoming 
van een door de wet of het beroep of een 
rechterlijk bevel opgelegde verplichting 
en dat de steller van het attest bindt nog 
v66r deze opgeroepen wordt om in rechte 
te getuigen ; 

Overwegende dat blijkens het arrest 
dokter Helleputte in het onderhavige 
geval geen uit de wet, zijn beroep of een 
rechterlijk bevel voortvloeiende verplich
ting had om aan de verwerende vennoot
schap zodanig attest af te geven ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat « niets het mogelijk maakt te denken 
dat dokter Helleputte aan zijn beroeps
plichten is tekortgekomen "' nmar dat 
zulks zonder belang is nu bovenge1nelde 
verplichting op hem niet rustte ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de andere middelen die geen 
uitgebreidere vernietiging kmmen mee
brengen, vernietigt het bestreden arrest, 
doch slechts in zover het, met wijziging 
van het beroepen vonnis, beveelt dat het 
getuigenis van getuige Helleputte zal 
worden gelezen en eiseres in de op het 
hoger beroep gevallen kosten veroordeelt; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerster in drie vierden en 
eiseres in een vierde van de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

21 december 1967. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. Morimne, raadsheer waar
neinend voorzitter. Ve1·slaggeve1•, 
H. Valentin. - Gelijkltticlencle conclttsie, 
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei
te1's, HH. Dassesse en Fally. 

1 e KAMER, - 21 december 1967. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - GEDING IN 
STAAT VAN WIJZEN. - VERWEERDER 
IN RET GEDING DIE, ONDER DE VER
KEERDE KW ALIFICATIE VAN GROND VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID, GEDEELTE· 
LIJK TEN GRONDE HEEFT GECONCLU
DEERD.- ElSER DIE ALLE DIENSTIGE 
CONCLUSIES HEEFT GENOMEN EN VER-

WEERDER IN GEBREKE HEEFT GESTELD 
HETZELFDE TE DOEN. - RECHTER DIE 
OVER DE ZAAK TEN GRONDE UITSPRAAK 
KAN DOEN. 

T•V annee1' cle Ve1'weenle1' in het gecling oncle1· 
cle ve1' kee1'cle lcwali ficatie van g1·oncl van 
niet-ontvanlcelijlcheicl, in we1·lcelijlcheicl 
gedeeltelijlc ove1' cle zctalc ten g1'0ncle heejt 
geconclttdee1·cl, al was het oncle1' het voo1'
behottcl naclien anclm·e midclelen te cloen 
gelden, en eise1· alle clienstige conclttsies 
heeft genomen en alcltts ve1·wee1·de1· in 
geb1·eke gestelcl heeft hetzelfcle te cloen, is 
de zaalc in staat van wijzen en lean de 
1·echtm· ttitsp1·aak doen over de zaalc ten 
g1·onde (1). (Wetb. van burg. rechtsv., 
art. 343.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ETABLISSE

MENTS LEON LHOIST ll, T. LECLERCQ.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 november 1966 in laatste 
aanleg gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dinant, rechtdoende in 
handelszaken ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 424 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvorde
ring, gewijzigd bij artikel 20 van het 
koninklijk besluit nr 300 van 30 maart 
1936, 2, inzonderheid lid 2, van het de
m•eet van 20 juli 1831 op de drukpers 
en 97 van de Grondwet, 

cloo?"clat het bestreden vonnis, dat over 
een punt van de zaak ten gronde beslist, 
voor recht zegt dat de neerslag, in de 
rue de la Wamme te Jemelle, van wit
achtig stof waarmee de wagen van ver
weerder bedekt werd, een verzwaring van 
de lasten van nabuurschap heeft opge
leverd, 

te1'W~Jl eiseres bij haar regelmatig voor 
de rechtbank genmnen conclusie enkel 
tot de niet-ontvankelijkheid van de tegen 
haar ingestelde rechtsvordering geconclu
deerd had, zonder de grand van de zaak 
aan te raken, eiseres niet verzocht werd 

(1) Raadpl. cass., 14 februari 1952 (Bull. 
en PAsrc., 1952, I, 349); R. HAYOIT DETER-
1\UCOURT « Het Hof van cassatie in 1853 », rede 
uitgesproken op de heropeningszitting van 
15 september 1953, biz. 16 en 17 en noot 1 
op deze laatste bladzijde. 
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een conclusie aangaande de grond van 
de zaak te nemen en de rechtbank der
halve niet over de zaak ten gronde kon 
beslissen zonder de bovengenoemde wets
bepalingen en, inzonderheid, de rechten 
van de verdediging te schenden : 

Overwegende dat verweerder, die be
weert dat zijn motorvoertuig, dat gesta
tioneerd was in de rue de la W amme 
te Jemelle, tussen 29 mei 1965 te 17 uur 
en 's anderendaags te 18 uur, bedekt en 
beschadigd werd door het neerslaan van 
stof dat voortkwam van het bedrijf van 
de eisende vennootschap en betoogt dat 
de door hem hierbij geleden schade de 
mate van de ongemakken van nabuur
schap te buiten is gegaan, eiseres heeft 
gedagvaard om zich te horen veroordelen 
hem een bedrag van 2.380 frank te beta
len als schadevergoeding voor de herstel
lingskosten van het voertuig en ~e on
bruikbaarheid ervan gedurende dne da
gen; 

Overwegende dat eiseres, in de enige 
door haar als antwoord op deze rechts
vordering genomen conclusie, heeft doen 
gelden '' dat, in de onderstelling dat er 
van neerslag van stof op de vermelde 
dagen en uren sprake kon zijn, volgens 
de dagvaarding zelf, eiser (thans ver
weerder) zijn voertuig heeft laten her
stellen zonder vooraf een op tegenspraak 
gedaan deskundigenonderzoek te hebben 
aangevraag'd ten einde de dienstige vast
stellingen te doen om nadien de werke
lijkheid en de oorzaak van de aangevoerde 
schade te constateren ; dat de rechtsvor
dering als te laat en niet-ontvankelijk 
moet worden afgewezen nu zij meer dan 
drie maanden na de aangevoerde feiten 
ingesteld is op grond van een bevinding, 
die door een deurwaarder werd opge
maakt te Verviers op 1 juni 1965, dit is 
twee dagen na de beweerde feiten, en 
noch op tegenspraak gedane noch be
slissende vaststellingen vermeldt en zon
der enige bewijswaarde is i> ; 

Overwegende dat het niet volstaat d~t 
dergelijk verweermiddel door. de par_trJ, 
die het voordraagt, als exceptre van met
ontvankelijkheid gekwali~?e~rd wordt 
opdat de rechter verplicht ZlJ drt karakter 
eraan te erkennen; 

Dat ten deze het door eiseres opgewor
pen verweer 17nkel berustte op de ont
stentenis van een voorafgaand op tegen
spraak gedane deskundigenonderzoek 
met het oog op de vaststelling van de 
werkelijkheid en de oorzaak van de aan
gevoerde schade en hierop dat de eis pas 
verscheidene maanden na de feiten werd 
ingesteld, omstandigheden die vreemd 

zijn aan de ontvankelijkheid van de vor
dering van verweerder, dit wil zeggen dat 
bedoeld verweer gebaseerd was op de 
ontstentenis, de ontoereikendheid of de 
moeilijkheid van de bewijslevering van 
de door hem ingeroepen elementen ten 
gronde; 

Dat eiseres, onder de verkeerde kwa
li:ficatie van exceptie van niet-ontvanke
lijkheid, in werkelijkheid' tegen de eis 
een verweermiddel ten principale heeft 
opgeworpen ; 

Overwegende weliswaar dat eiseres 
zich uitdrukkelijk het recht voorbehou
den heeft mn nadien alle middelen ten 
gronde te doen gelden, doch dat ver
weerder daarentegen alle dienstige con
clusies heeft genomen en zodoende eiseres 
in gebreke heeft gesteld hetzelfde te 
doen; 

Overwegende dat het geding in staat 
van wijzen is als elk der partijen over de 
zaak conclusie ten gronde heeft genomen 
of daartoe in gebreke werd gesteld, zelfs 
al had een partij de eis van de tegenpartij 
onvolledig beantwoord; dat de feiten
rechter soeverein beoordeelt of de be
woordingen van dit verweer het hem 
mogelijk maken uitspraak te doen ; 

Overwegende dat de rechtbank, be
slissende over de zaak ten gronde, '' voor 
recht zegt dat de neerslag, in de rue 
de la W amme te J emelle, van witachtig 
stof, waarmee de wagen (van verweerder) 
bedekt werd, een verzwaring van de las
ten van nabuurschap heeft opgeleverd , 
en verweerder toegestaan heeft, door 
aile middelen, met inbegrip van getuige
nissen, het bewijs te leveren van ver
scheidene feiten waaruit kon blijken dat 
'' de noodzakelijkheid waarin hij zich had 
bevonden deze last te dragen de door 
hem geleden schade heeft meegebracht , ; 

Overwegende da.t zodoende de recht
bank, in de omstandigheden van de zaak, 
geen van de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen heeft geschonden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiseres in de koF<ten. 

21 december 1967. - 18 kamer. -
Voorzitte?' en Ve?·slaggeve?·, H. Moriame, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijklttidende conclttsie, H. Delange, ad
vocaat-generaal.- PleiteT, H. VanRyn. 
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1e KAMER.- 21 december 1967. 

1DBEWIJS. -BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN. - 0VEREEN
KOMST. - UITLEGGING DOOR DE FEI
TENREOHTER.- UrTLEGGING VERENIG
BAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN DE 
OVEREENKOMST.- GEEN J\1ISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DEZE AKTE. 

2D OVEREENKOMST.- VERBINDENDE 
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN.- RECH
TER DIE AAN DE OVEREENKOMST HET 
GEVOLG TOEKENT DAT ZIJ, IN DE UIT
LEGGING DIE HIJ ERVAN GEEFT, WETTE
LIJK TUSSEN PARTIJEN HEEFT.- GEEN 
SOHENDING VAN ARTIKEL 1134 VAN 
HET BURGERLIJK WETBOEK. 

3D. TUSSENKOMST. - BuRGERLIJKE 
ZAKEN. - VORDERING TOT BIND END
VERKLARING VAN HET ARREST DOOR 
ElSER IN OASSATIE INGESTELD.- VER
\VERPING VAN DE VOORZIENING. 
VORDERINC+ ZONDER BEJ:.ANG. 

l D De bewijsk1·acht van een ove1·eenkomst 
wonlt nict geschonden doo1· de 1'echte1' 
die e1· een met ham· bcwooTclingen vm·e
nigbcwe nitleggt:ng van geeft (1). (Burg. 
Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.) 

2D A1·tikel1134 van het BtwgeTlijlc Wetboelc 
wo1·dt doo1' de rechte1· niet geschonden, 
wannee1' hij aan een ove1·eenlcomst het 
gevolg toclcent dctt zij, in de tdtlegging 
die hij e1'van geejt, wettelijlc tttssen de 
pm·tijen heeft (2). 

3D De ve1'We1'ping van de vooTziening ont
neemt alle belang aan cle voTdeTing tot 
binclenclve1·kla1'ing van het a1'1'est cloo1' 
eise1· in cassatie ingesteld (3). 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « ETABLISSE
MENTS SOUWEINE FRERES ll, T. Mr LINON 
ALS CURATOR VAN HET FAILLISSEJ\fENT 
VAN DERIDDER, IN AANWEZIGHEID VAN 
DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LA 
TRANSEX ll EN VAN DEDONOKER.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op bet hestreden 

(1) en (2) Cass., 24 september 1966 (A1'1', 
cass., 1967, blz. 91); 7 december 1967, sup1·a, 
blz. 505. 

(3) Cass., 29 november 1967, supra, blz. 458. 

arrest, op 10 maart 1967 door bet Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over bet middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1319, 1320, 
1322 van bet Burgerlijk Wetboek, 97 
van de Grondwet en, voor zoveel als 
nodig, 1152, 1226 en 1229 van bet Hurger
lijk vVetboek, 

cloo?·clat, om de recbtsvordering niet 
gegrond te verklaren waarhij eiseres tegen 
verweerder qtwlitate qtta, op basis van 
bet aannemingscontract betreffende de 
ruwbouw, op 30 januari 1957 tussen baar 
en de toekmnstige gefailleerde opge
rnaakt, en van de 1nondelinge overeen
komst hetreffende de voltooiing, op 
5 rnaart 1957 tussen dezelfde partijen 
aangegaan, de betaling van de forfaitaire 
scbadevergoeding beeft vervolgd welae 
bij die overeenkomsten is bepaald ingeval 
de aannemer zijn verbintenis om de wer
ken binnen de hedongen teTIIlijn uit te 
voeren niet nakmnt, bet hestreden arrest, 
boewel bet vaststelt dat de in de over
eenkomst van 30 januari 1957 bedongen 
termijn tegelijkertijd bet beeindigen be
trof van de werken inzake de ruwbouw 
en van de voltooiingswerken die, volgens 
bet akkoord van partijen, bet voorwerp 
van een afzonderlijk contract zouden 
uitmaken, niettemin beslist dat de bij 
de overeenkomst van 30 januari 1957 
bepaalde vergoedingen slecbts bet beein
digen van de ruwbouw binnen de bedon
gen ter1nijn en niet de uitvoering binnen 
genoemde termijn van de voltooiings
werken sanctioneerden, en deze beslissing 
verantwoordt, enerzijds, op grand " dat 
een strafbeding niet kan worden vermoed, 
zelfs indien de nwndelinge overeenkomst 
waarin het zou vervat zijn in somn,ige 
opzicbten, zoals de uitvoeringstermijn, 
verwijst naar een vorig contract waarin 
bet aangevoerde heeling voorkmnt " en, 
anderzijds, door de overweging « dat op 
30 januari gedaagde in boger beroep ai
leen verplicbt was uiterlijk tegen 31 au
gustus de ruwbouw, voorwerp van bet 
contract, te voltooien ; dat op hem geen 
reeds bestaande en dadelijke (boofd) 
verbintenis rustte om de als voorwerp 
van een afzonderlijk contract bepaalde 
voltooiingswerken nit te voeren " en dat, 
bijgevolg, " bet strafbeding van de ge
schreven overeenkmnst ten laste van 
gedaagde in boger beroep geen bijko
mende verbintenis kon doen ontstaan 
bij die welke dan nog niet bestond, om 
de voltooiingswerken uit te voeren " ; 

teTwijl uit bet samenlezen van litter a E 
van de overeenkomst van 30 januari 1957, 
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waarbij wordt bepaald dat « deze aan
neming uiterlijk tegen 31 augustus 1957 
volkomen zal moeten beeindigd zijn, met 
inbegrip van de voltooiing, die het voor
werp zal uitmaken van een afzonderlijk 
contract » en van littera F van dezelfde 
overeenkomst, waarbij wordt bedongen 
dat « indien de werken van de aanneming 
niet binnen de bedongen termijn beein
digd zijn, er ten laste van de aannem.er 
een boete van drie per duizend per dag 
vertraging zal worden ingehouden als 
straf die van rechtswege en zonder inge
brekestelling van toepassing zal zijn », 
voortvloeit dat de bewoordingen « de 
werken van de aanneming » zowel op de 
ruwbouw alsop .de voltooiing betrekking 
hebben en dat de bedoeling van partijen 
is geweest van te voren, in het contract 
van 30 januari 1957, te bepalen dat de 
voltooiings>verken, die het voorwerp zou
den uitmaken van een afzonderlijke over
eenkomst, wat de uitvoeringstermijn en 
de sanctie wegens niet-nakoming ervan 
door de aannem.er betreft, aan de op 
30 januari 1957 door partijen vastge
stelde bepalingen zouden onderworpen 
zijn, waaruit volgt dat door te beslissen, 
om redenen die deze uitlegging van de 
wil van partijen niet kunnen verant
woorden, dat het strafbeding bepaald in 
littera F van de op die datum aangegane 
overeenkomst do niet-nakoming door de 
aannemer van zijn verbintenis on1 de 
voltooiingswerken binnen de in littera E 
bedongi:m. termijn te beeindigen niet 
sanctioneerde, de feitenrechter de bewijs
kracht van die contractuele bepalingen 
(schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet) en de verbindende 
kracht ervan alsmede die van de monde
linge overeonkomst van 5 maart 1957 
heeft miskend (schending van de arti
kelen 1134, 1152, 1226 en 1229 van het 
Burgerlijk IV etboek) : 

Ovenvegende dat het arrest, zonder 
vah de geschreven overeenkomst van 
30 januari 1957 een uitlegging te geven 
die onverenigbaar is met de bewoordingen 
ervan, heeft kunnen aannemen dat het 
in het middel overgenomen beding E de 
datum waarop de werken, met inbegrip 
van de voltooiing, moesten worden be
eindigd op uiterlijk 31 augustus 1957 
bepaalde, maar dat het beding F, straf
beding dat eveneens in het middel is 
overgenomen, de aanneming van de 
ruwbouw, welke alsdan aileen was bedon
gen, en niet de voltooiingswerken betrof 
die later het voorwerp van een afzonder
lijk contract zouden uitmaken ; 

Overwegende dat, bij het nagaan van 
de gemeenschappelijke bedoeling van 
partijen toen zij, op 5 maart 1957, dit 
keer mondeling, de afzonderlijke over
eenkomst betreffende sommige voltooi
ingswerken hebben aangegaan, het arrest 
aarmeemt dat partijen met betrekking 
tot de uitvoeringstermijn naar het con
tract van 30 januari 1957 venvezen, maar 
beslist dat het niet bewezen is en niet 
kan worden vermoed dat zij het over
schrijden van die termijn door een « mon
deling strafbeding » hebben willen sanc
tioneren; 

Overwegende dat het arrest, aangezien 
het aan de beide achtereenvolgens aan
gegane overeenkomsten het gevolg heeft 
toegekend dat zij, volgens de uitlegging 
die het ervan geeft, wettelijk tussen par
tijen hebben, de verbindende kracht er
van niet heeft miskend ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat het verwer·pen 
van de voorziening aile belang ontneemt 
aan de door eiseres gedane oproepingen 
in tussenkomst en in bindendverldaring 
van het arrest ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en de oproepingen in tussenkomst 
en in bindendverklaring vm1 het arrest ; 
veroordeelt eiseres in de kosten. 

21 december 1967: - 18 kamer. 
Voo1·zitte1·, H. Moriame, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggeve1·, 
H. Valentin. - Gelijklt<idende conclt<sie, 
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei
te1'8, HH. VanRyn en DeBruyn. 

1 e KAMER. - 22 december 1967. 

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - DUBBELZINNIGE REDENEN. 
- NIET REGELMATIG MET REDENEN 
01\'IKLEDE BESLISSING. 

2o WERKRECHTERSRAAD. -SEN
TENTIE IN HOGER BEROEP. - GEEN 
BEKNOPTE UITEENZETTING NOCH VAN 
DE DOOR DE EISER IN HOGER BEROEP 
AANGEVOERDE GRIEVEN NOOH VAN HET 
VERWEER VAN DE GEDAAGDE IN HOGER 
BEROEP. - ONWETTELIJKE SENTENTIE. 
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1o Is niet 1·egelmatig met redenen omlcleed 
de beslissing die op dubbelzinnige rede
nen geg1·ond is. 

2o Is onwettelijlc de sententie van de we1·lc
rechtM'smad van be1·oep die geen be
lcnopte u1:teenzetting bevat noch van de 
door de eiser in hogM' be1·oep aangevoe1·de 
g1·ieven tegen de sententie in hogM' be-
1'oep, noch van het ve1·wee1' van de ge
daagde in hoge1· beroep (1). (Wet van 
9 juli 1926, art. 77 en 123.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « GENERALE 
BANKMAATSOHAPPIJ )), T. VAESEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 27 december 1966 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep 
te Hasselt, kamer voor bedienden ; 

Over beide middelen samen, afgeleid, 
het ee1·ste, uit de schending van de artike
len 77, lid 2, en 123, laatste lid in het 
bijzonder, van de wet van 9 juli 1926 
houdende inrichting van de werkrechters
raden, 

doordat de bestreden sententie eiseres 
veroordeelt tot de betaling van de som 
van 118.818 frank met de gerechtelijke 
interesten en de kosten van beide aan
leggen, zonder de beknopte samEmvatting 
te bevatten van het door eiseres aan
gevoerde verweer, dat als volgt luidde : 
« (verweerster) meent dat in deze zaak 
een opzeggingstermijn van twaalf maa~
den onvoldoende is om aanlegger bil
lijk te vergoeden omdat : 1° aanlegger 
overschrijdt slechts licht de wettelijk;e 
grens van 120.000 frank (wedde IS 
136.149 frank); 2o aanlegger heeft door 
zijn eigen handelingen en vrijelijk ver
kozen in opzeg geplaatst te worden ; 
3° aanlegger werd gedurende de ganse 
duur van de opzegging volledig vrijge
steld van te arbeiden ; 4° aanlegger oefent 
een zelfstandig beroep nit : hij is agent 
van een hypotheekkas en van een ver
zekeringsmaatschappij, en met dit zelf
standig beroep verdient hij meer dan zijn 
wedde op de Bank; 5° het feit dat aanleg
ger niet aanvaard wordt door een and~re 
bankinstelling moet geen verwondermg 
baren. Immers de bezwaren van ver
weerster tegen het nitoefenen van een 
politiek mandaat, gelden evenzeer voor 

(1) Oass., 2 september 1965 (Bull. en PA
src., 1966, I, 3) ; raadpl. cass., 9 en 16 februari 
1967 (Ar1·. cass., 1967, blz. 719 en 760). 

de andere bankinstellingen ; daarenboven 
verzetten de banken zich tegen het zelf
standig nitoefenen van de bedrijvighei.d 
van aanlegger ; tronwens aanlegger IS 
niet verplicht om een plaats van bedien~~ 
nit te oefenen bij het bankwezen. HlJ 
kan evengoed een plaats van bediende 
postuleren in een industrie, handel ?f 
wat hij thans doet : een zelfstandig · 
beroep nitoefenen ; aangezien aanlegger 
op billijke wijze onmiddellijk vergoed 
is geworden ; aangezien aanlegger zich 
geenszins moet beklagen over de han
delwijze van verweerster, te meer daar 
het aanlegger zelfis die vrijelijk, na open
lijk voorgelicht te zijn, verkozel_l heeft 
een einde te stellen aan het bedienden
contract )) ; zodat de sententie niet vol
doet aan de vereisten door de aangednide 
wetsbepalingen opgelegd en deze dus 
schendt; 

het tweede, uit de schending van arti
kel 97 van de Grondwet, 

doo1·dat de sententie eiseres veroordeelt 
tot de betaling van de som van 118.818 fr. 
met de gerechtelijke interesten en de 
kosten van beide aanleggen, zonder te 
antwoorden op het middel van de con
clnsie van eiseres dat als volgt luidde : 
« (verweerster) meent dat in deze zaak 
een opzeggingstermijn van twaal~ I~aan
den voldoende is om aanlegger billiJk te 
vergoeclen omdat : 1° aanleg.&'er over
schrijdt slechts licht de wettehJke grens 
van 120.000 frank (wedde is 136.149 fr.); 
2o aanlegger heeft door zijn ei&'en han
delingen en vrijelijk verkozen m opzeg 
geplaatst te worden; 3° aanlegger werd 
gedurende de ganse dnur van de o:pzeg
ging volledig vrijgesteld van te arbmden; 
40 aanlegger oefent een zelfstandig beroep 
nit : hij is agent van een hypotheek~as en 
van een verzekeringsmaatschappiJ, e:: 
met dit zelfstandig beroep verdient hiJ 
meer dan zijn wedde op de Bank ; 5° het 
feit dat aanlegger niet aanvaard wordt 
door een andere bankinstelling moet geen 
verwondering baren. Immers de bezwaren 
van verweerster tegen het uitoefenen van 
een politiek manda~t, ge.lden evenzeer 
voor de andere bankmstellmgen ; daaren
boven verzetten de banken zich tegen 
het zelfstandig nitoefenen van de bedrij
vigheid van aanlegger ; trouwens aan
legger is nie~ verplicht om e~~l plaats van 
bediende mt te oefenen biJ het bank
wezen. Hij kan evengoed een p~aats v1;1n 
bediende postuleren in een mdustne, 
handel of wat hij thans doet : een z~lf
standig beroep uitoefenen ; aangez~~n 
aanlegger op billijke wijze OJ_lmiddelhJk 
vergoecl is geworden; aangezien aanleg-
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ger zich geenszins moet beklagen over 
de handelwijze van verweorster, te meer 
daar het aanlegger zelf is die vrijelijk, 
na openlijk voorgelicht te zijn, verkozen 
heeft een einde te stellen aan het bedien
dencontract " ; zodat het arrest niet 
gemotiveerd is naar de wens van de 
aangeduide grondwettelijke bepaling, 
w aaruit haar schending volgt : 

Overwegende, eensdeels, dat uit het 
bij elkander brengen van de conclusie 
van eiseres en van de beschikkingen van 
de bestreden sententie en, anderdeels, uit 
het onderzoek van de middelen blijkt 
dat de voorziening gericht is tegen de 
sententie voor zover deze beslist dat de 
door eiseres aan verweerder verschul
digde opzeggingsvergoeding bepaald moet 
worden met inachtneming van een ter
mijn van opzegging van achttien maan
den; 

Overwegende dat de eis van verweerder 
er toe strekte een vergoeding te bekomen 
met inachtneming, namelijk, van zijn 
beweerd recht op een termijn van drie 
jaar terwijl, naar de stelling van eiseres, 
aileen de door haar op grand van een 
termijn van twaalf maanden bepaalde 
vergoeding verantwoord was; 

Overwegende dat de sententie van de 
eerste rechter te dien opzichte het door 
eiseres voorgedragen verweer heeft be
aamd ; dat deze sententie nochtans geen 
beknopte uiteenzetting bevat van dit 
verweer dat eiseres in haar oonclusie ge
grond heeft op de bepaalde elementen 
in de middelen aangehaald ; 

Overwegende dat eiseres, op het hager 
beroep ingesteld door verweerder, dit
zelfde verweer opnieuw heeft laten gelden 
in haar conclusie voor de werkrechters
raad van beroep ; 

Overwegende dat de bestreden senten
tie er enkel op wijst " dat de betwisting 
tussen partijen draagt ... over de termijn 
van opzeggingsvergoeding ... ; . . . dat 
gei"ntimeerde (thans eiseres) deze termijn 
bepaalde op twaalf maanden . . . terwijl 
appellant (thans verweerder) voorhoudt 
recht te hebben op een vergoeding gelijk 
aan drie jaren wedde "; 

Overwegende dat de sententie er zich 
toe beperkt te beslissen " dat rekening 
gehouden met aile elementen ter zake, 
deze termijn billijkheidshalve client be
paald te worden op achttien maanden " ; . 

Overwegende, enerzijds, dat de sen
tentie aldus in het onzekere laat of de 
werkrechtersraad van beroep de door 
eiseres in haar conclusie ingeroepen ele
menten als niet bewezen aanziet dan wei 
ofhij overweegt dat, niettegenstaande die 

elementen, verweerder nochtans gerech
tigd is een termijn van opzegging van 
achttien maanden te genieten ; dat deze 
onzekerheid in de motieven gelijkstaat 
met een gebrek aan motivering, en, an
derzijds, dat de werlu~echtersraad van 
beroep te kart is gekomen aan het vorm
vereiste opgelegd door de artikelen 77 
en 123 van de wet van 9 juli 1926 waarbij 
bepaald wordt dat de sententie een be
knopte uiteenzetting van het verweer 
moet inhouden ; 

Dat de middelen gegrond zijn ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie voor zover deze beslist dat 
de opzeggingsvergoeding bepaald moet 
worden met inachtneming van een ter
mijn van achttien maanden en eiseres 
in de kosten veroordeelt; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing ; veroordeelt verweerder 
in de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de W erkrechtersraad van 
beroep te Antwerpen. 

22 december 1967. - 1e kamer. -
Voo1·zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer 
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, 
H. Perrichon. - Gelijkluidencle concltt.sie, 
H. Krin.gs, advocaat-generaal. - Plei
teTs, HH. VanRyn en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 4 januari 1968. 

10 RECHTSVORDERING.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- BELANG VAN DEVOR
DERING.- VOORWAARDE VAN DE ONT
VANKELIJKHEID.- 0GENBLIK WAAROP 
DIT BELANG BEOORDEELD WORDT. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
BURGERLIJKE ZAKEN. - RECHTER IN 
EERSTE AANLEG DIE EEN VORDERING 
TOT TUSSENKOMST ONTV ANKELIJK 
HEEFT VERKLAARD. - RECHTER IN 
HOGER BEROEP DIE DIT BESCHIKKEND 
GEDEELTE NIET TENIET DOET, DOOR 
BESLIST DAT INGEVOLGE DE BESLISSING 
OP DE HOOFDEIS, DE VORDERING TOT 
TUSSENKOiVIST VAN ALLE BELANG IS 
ONTBLOOT.- VONNIS VAN DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP NIET DOOR TEGEN
STRIJDIGHEID AANGETAST. 

1° Het belang van een 1'echtsvonle1'ing, als 
vom·wam·cle van de ontvankelijkheid eT-
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van, wonlt normctctl beoonleeld OJJ het 
ogenblilc dat de vonle1·ing ingesteld 
wonlt ( 1). 

2o Is do01' geen tegenst1·ijdigheid aange
tast het vonnis van cle rechter in hoge1· 
be1·oep dat eenscleels het beschilckend 
gedeelte waa1·bij de ee1·ste rechter een 
vorde1·ing tot tttssenkomst ontvanlcelijk 
had verlclctanl niet teniet doet en ander
cleels beslist clat cleze vorde1·inrt van alle 
belang is ontbloot ingevolge de ove1· 
cle hoofdeis gewezen beslissing. 

(RAID, T. EYLENBOSOH 

EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op hot bestreden 
vonnis, op 30 juni 1966 gewezen door 
de Rechtbank van eerste aa.nleg te Brus
sel, rechtdoende in hager beroep ; 

Over hot eerste 1niddel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwot, 

doonlctt, door uitlegging van artikel 6, 
lid 3, van het hum·contract van 29 januari 
1962, luidens hetwelk "de verhtTLU'der 
de overdraoht van hum· niot zal verhin
deren, indien de huurcler ze verricht 
smnen n~et de overdracht van de h01n 
toebehorende handelszaak en mits hij 
aan de verhuurder (thans eerste ver
weerder) bij aangotekende brief of bij 
deurwaardersexploot zijn voornemen on~ 
alles over te dragen te kennen geeft, 1net 
opgave van de volledige identiteit van 
de eventuele overn8lner en toevoeging 
van een afschrift van hot antwerp van 
het contract van overdracht ,, het be
streden vounis beslist dat " hot fcit blijft 
dat verhuurster sleohts beloofd had de 
overdracht van hm_u· niet te zullen ver
hinderen, op voorwaarde dat de in arti
kel 6 voorgesohreven betokening plaats
had ,, n~aar daarna stelt dat " als men 
kan aannen~en dat de woorden " antwerp 
" va.n overdracht " in artikel 6 van hot 
huurcontract wijzen op een tussen over
drager en overnBlner tot stand gekmnen 
akte van overdracht, dat alleen is mndat 
de verwezenlijking van zodanige over
dracht nog afhankelijk blijft van de 
vrijwillige of gerechtelijke instcmming 
van de verhuurder ... ,, 

te1·w~jl de overweging dat " verhuurster 
slechts beloofd had de overdracht niet 

(1) Raadpl. noot 1 oniler cass., 14 februari 
1958 (Bttll. en PAsiO., 1958, I, 646), en cass., 
4 maart 1966 (ibid., 1966, I, 854). 

te zullen verhinderen ... op voorwaarde 
dat de in artikel 6 voorgeschrcven beto
kening plaatshad " insluit dat, wanneer 
deze betokening eenmaal gedaan is, ver
huurster zich niet 1neer tegen de over
dracht mag verzetten en dat haar in
stennning niet vereist is ; uit de betekenis 
anderzijds door de feitenrechter gegeven 
van de in artikel 6 van hot hum·contract 
voorkomende uitdnckking " antwerp van 
overdracht " voortvloeit dat, zelfs indien 
aan de in dit artikel gestelde voorwaarden 
voldaan is, do instemming van de ver
huurder met de overdracht vereist blijft, 
en het tegenstrijdig is nopens hetzelfde 
artikel 6 nu eens te beslissen dat de over
dracht va.n huur kan tot stand komen 
zonder inste1n1ning van de verhu1n·dor, 
dan weer dat die instemming nodig is, 
waaruit volgt dat het bestreden vom~is 
niet regelmatig: 1net redenen is omkleed : 

Overwegende dat hot vonnis wolis>vaar 
erop wijst dat " verhum·ster (thans eerste 
verweerster) slechts beloofd had de ovcr
dracht van huur niet te zullen verhin
deren, op voorwaarde dat de in artikel 6 
van het hu1n·oontract voorgeschreven be
tokening plaatshad ,, maar vaststelt dat 
de door de huurder gedane betokening 
niet voldeed aan do voorwaarden van 
genoemd artikel 6, aangezien dit name
lijk de betokening " van con afschrift 
van het ontwerp van overdracht " voor
schrijft, ter"lvijl de huurder de kcnnis
geving pas heeft gedaan op de dag zelf 
waarop de overnemer (thans eiser) bczit 
nam van het goed en de overdraoht der
halve v66r de kennisgeving uitgevoerd 
word; 

Dat het middel op een onjuiste uitleg
ging van het vonnis berust en dus fcite
lijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1134, 1317, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 9, 10, 
inzonderheid 4°, van de wet van 25 maart 
1876, houdende titel I van het vooraf
gaande boek van hot Wctboek van. bur
gerlijke rechtsvordering, 1, 16, 61, 82bis, 
339, 340, 443, 456, 462, 466 van het Wet
bock van bm·gerlijke rechtsvordering, 
zeals deze artikelen 16, 82bis, 339, 443 
en 456 onderscheidenlijk gewijzigd zijn 
bij de artikelen 1, 5, 18 en 22 van het 
koninklijk besluit nr 300 van 30 maart 
1936, dat bekrachtigd is bij het enige 
artikcl van de wet van 4 mci 1936, en 6 
van het verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, 


