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cloo1·dat, na te hebben vastgesteld dat 
bij de eerste rechter waren aanhangig 
gemaakt, in de eerste plaats, een hoofd-' 
eis, ingesteld door de derde en vierde 
verweerders in hun hoedanigheid van 
hmU'ders, gericht tegen de eerste ver
weerster, in haar hoedanigheid van ver
huurster, en ertoe strekkende het verzet 
tegen de ten voordele van eiser verrichte 
ovcrdracht van huur en van een handels
zaak niet ontvankelijk en in elk geval 
ongegrond te doon verklaren, in de 
tweecle plaats, een tegeneis van de eerste 
verweerster tot ontbinding van het huur
contract, ten nadele uitsluitend van de 
derde en de vierde verweerders, en ten 
slottc, een cis tot vrijwillige tussenkomst 
vanwege de eiser en strekkende, ener
zijds, tot dezelfde doeleinden als de hoofd
eis van de derde en de vierde verweerders 
en, anderzijds, tot verwerping van de 
tegeneis, en na er te hebben op gewezen 
dat eisers hager beroop strekte tot her
vorming van het beroepen vonnis, waar
bij de hoofdeis en de cis tot tussenkomst 
ongegrond worden verklaard en de tegen
eis gegrond, dit vonnis bevestigt in zover 
hot de hoofdeis ongegroncl had verklaard, 
het bestreden vonnis zegt dat er « ... 
geen grand is om de conclusie van de 
appellant Haid (thans eiser) betreffende 
de ontbinding van het htun>oontract " 
en derhalve de tegeneis van de eerste 
verweerster, te onderzoeken op grand 
dat "dit vraagstuk (dit wil zeggen de 
ontbinding van het huurcontract) voor 
hem (de eiser) geen belang oplevert ,, 
en voor het overige « het beroepen vonnis 
bevestigt ,, 

tenvijl, ee1·ste onde1'deel, de eerste rech
ter de eis tot tussenkomst van eiser on
gegrond had verklaard, in zover deze 
strekte tot verwerping van de tegeneis 
van de eerste verweerster, wat insluit 
dat hij de eis als ontvankelijk had be
schouwd ; als het bestreden vonnis oor
deelt dat eiser er geen belang bij had de 
tegeneis van de eerste verweorster te 
betwisten, het impliciet maar zeker heeft 
beslist dat de eis tot tussenkomst van 
eiser niet ontvankelijk was wegens hot 
ontbreken van belang, in zover doze 
strekte tot verwerping van de tegeneis ; 
waaruit volgt dat de redenen op grand 
waarvan het vonnis de tussenkmnst van 
eiser, in zover zij de tegeneis van de 
eerste verweerster betreft, niet ontvanke
lijk verklaart, in strijd zijn met het be
schikkende gedeelte waarbij het beroepen 
vonnis wordt bevestigd, welke tegenstrij
digheid gelijkstaat met een gebrek aan 
motieven (schending van het in het mid-

del vermelde artikel 97 van de Grand
wet); 

tweecle onclenleel, het belang om in 
rechte op te treden, dat een voorwaarde 
is voor de ontvankelijkheid van elke 
rechtsvordering, de openbare ordo niet 
raakt; noch de eerste verwoerder, noch 
de derde en de vierde verweerder hetzij 
voor de eerste rechter hetzij in hager 
beroep geloochend hebben dat eiser er 
belang bij had tussen te komon on de 
,gegrondheid van do tegeneis van de 
eerste verweerster te betwisten en dar
halve niet hebben geconcludeerd tot de 
niet-ontvankelijkheid van de eis tot 
tussenkon'lst; waaruit volgt dat het be
streden vonnis op onwettelijke wijze 
uitspraak heeft gedaan over punten die 
de openbare orde niet raken en die door 
het vormis ambtshalve waren aange
voerd, en op onwettelijke wijze een be
twistil'lg heoft opgeworpen waarvan de 
overeenstemmn'lg van partijen, die vast
gesteld word door hun conclusie on niet 
strijdig was met de openbare orde, het 
bestaan uitsloot (schending van do arti
kelen 1134, 1317, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 10-4° van de 
wet op de bevoegdheid van 25 maart 
1875, 6 van het bij de wet van 13 mei 
1955 goedgekeurde verdrag voor de be
schermn'lg van de rechten van de mens 
en van de fundamentele vrijheden, en 97 
van de Grondwet, alsmede van de rechten 
der verdediging ; 

clenle onclenleel, de eerste rechter, im
pliciet maar zeker, de eis tot tussenkomst 
van eiser ontvankelijk had verklaard 
in zover deze strekte tot verwerping van 
de tegeneis van de eerste verweerster 
en derhalve had overwogen dat eiser 
er belang bij had in rechte op te treden ; 
bij de rechter in hoger beroep uitsluitend 
een oorspronkelijk hoofdberoep vanwege 
eiser aanhangig was gemaakt, terwijl 
de eorste verweerster uitdrukkelijk con
cludeerde tot bevestiging van alle be
schikkingen van hot beroepen vonnis ; 
waaruit volgt dat, als de rechter in hoger 
beroep weigert eisers oonclusie betrofferide 
de tegeneis van de eerste verweerster te 
onderzoeken, hij de bewijskracht van de 
conclusies van de partijen heeft geschon
den, inzonderheid die van de oerste ver
weerster, in zover zij strekten tot beves
tiging zonder meer van het beroepen 
vonnis (schending van de artikelen 1134, 
1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet), hij, 
bij ontstentenis van tegenberoep, de 
toestand van eiser op onwettelijke wijzo 
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heeft verergerd op diens oorspronkelijk 
hager beroep aileen (schending van de 
artikelen 9 van de wet op de bevoegdheid, 
1, I6, 6I, 82bis, 339, 340, 443, 456, 462 
en 466 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering), de devolutieve kracht 
heeft miskend van het hager beroep dat 
aileen de grieven van de appellant aan
hangig maakt bij de rechter in hager 
beroep (miskenning van dezelfde wets
bepalingert), en op onwettelijke wijze een 
geschil dat hem niet onderworpen was 
door de akte van hoger beroep noch door 
de conclusies van partije~l, op onwette
lijke wijze tot zich heeft getrokken, met 
schending van de bewijskracht van de 
procesakten zowel als van de verbindende 
kracht van de gerechtelijke overeenkomst 
(schending van aile in het middel ver
melde bepalingen van het Bm·gerlijk 
Wetboek en van het Wetboek van bm·
gerlijke rechtsvordering, alsmede van de 
artikelen 9 van de wet op de bevoegdheid 
en 97 van de Grondwet) : 

Over de drie onderdelen samen : 

Overwegende dat de beschouwing dat 
zijn beslissing op de hoofdeis van de 
derde en de vierdeverweerders aile belang 
ontneemt aan het onderzoek van eisers 
conclusie betreffende de ontbinding van 
de huur, niet insluit dat de rechter in 
hager beroep de tussenkomst van eiser 
voor de eerste rechter niet-ontvankelijk 
verklaart; 

Dat inlmers in zover het belang van 
een rechtsvordering een voorwaarde van 
haar ontvankelijkheid is, het beoordeeld 
wordt op het ogenblik waarop de rechts
vordering ingesteld wordt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het derde middel, afgeleid nit de 
schending van de artikelen I, I6, 6I, 
82bis, 339, 340, 341, 443, 456, 462, 466 
van het Wetboek van bm·gerlijke rechts
vordering, zoals de artikelen I6, 82bis, 
339, 443 en 456 onderscheidenlijk gewij
zigd zijn bij de artikelen I, 5, I8 en 22 
van het koninklijk besluit nummer 300 
van 30 maart 1936, dat bevestigd is bij 
het enige artikel van de wet van 4 mei 
I936, 9 van de wet van 25 maart 1876 
houdende titel I van het vnorafgaande 
boek van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering en 97 van de Grondwet, 

cloonlat, na te hebben vastgesteld dat 
bij de eerste rechter aanhangig waren 
gemaakt, in de eerste plaats, een hoofdeis 
ingesteld door de derde en vierde ver
weerders in htm hoedanigheid van huur-

ders, gericht tegen de eerste verweerster 
als verhuurster en ertoe strekkende het 
door de eerste verweerster gedane verzet 
tegen de ten voordele van eiser verrichte 
overdracht van huur en van een handels
zaak niet-ontvankelijk en ongegrond te 
doen verklaren, in de tweede plaats, een 
tegeneis van de eerste verweerster tot 
ontbinding van het huurcontract, ten 
nadele uitsluitend van de derde en de 
vierde verweerder, en ten slotte, een eis 
tot vrijwillige tussenkomst vanwege de 
eiser en strekkende enerzijds tot dezelfde 
doeleinden als de hoofdeis van de derde 
en de vierde verweerder en anderzijds 
tot verwerping van de tegeneis, en na 
er te hebben op gewezen dat eisers hager 
beroep strekte tot verandering van het 
beroepen vonnis, in zover de hoofdeis 
en de eis tot tussenkomst ongegrond 
waren verklaard en de tegeneis gegrond, 
en na het beroepen vonni.s te hebben 
bevestigd in zover het de hoofdeis onge
grond had verklaal'<;l, het bestreden von
nis zegt dat er geen " ... grand is om de 
conclusie van de appellant Raid (thans 
eiser) betreffende de ontbinding van 
het huurcontract » en derhalve de tegen
eis van de eerste verweerster " te onder
zoeken », om de reden dat " dit vraag
stuk ( dit wil zeggen de out binding van 
de huur) voor hem (de eiser) geen belang 
oplevert en de hervorming van het be
roepen vonnis op dit punt (dit wil zeggen 
op het punt van de ontbinding van de 
hunr) in geen geval kan worden uitge
sproken op het hager beroep ... '' van 
eiser, en overigens diens beroep ontvan
kelijk maar ongegrond verklaart, 

terw~jl, ee1·ste onclenleel, de partij die 
tussenkomt tot bewaring van rechten 
ontvankelijk is om hager beroep in te 
stellen tegen het vonnis dat aan de partij 
bij welke zij zich is komen voegen, haar 
eis ontzegt ; dit beroep ten goede komt 
aan de partij waarvan de bij- en tussen
komende partij de belangen heeft ver
dedigd en op dit beroep aileen van de 
tussenkomende partij de beslissing van 
de eerste rechter opnieuw dient te worden 
onderzocht zowel ten aanzien van de 
tussenkomende partij als van degene 
waarbij zij zich is komen voegen; waar
uit vclgt dab het bestreden vonnis niet 
wettelijk heeft kunnen weigeren « • •• de 
conclusie van de appellant (thans eiser) 
... betreffende de ant binding van de huur 
te onderzoeken ,,, op grond dat " de her
vorming van het beroepen vonnis op dit 
punt (dit wil zeggen de ontbinding van 
het hm1rcontract) in geen geval kan wor
den uitgesproken op het hager beroep '' 
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van eiser (schending van alle in het mid
del vermelde wetsbepalingen; 

tweede ondercleel, de eerste rechter de 
eis tot tussenkomst van eiser ongegrond 
had verklaard, in zover bij strekte tot 
verwerping van de tegeneis van de eerste 
verweerster, en bovendien de uitzetting 
van eiser had bevolen ; bet beroepen 
vonnis derhalve voor eiser een grief op
leverde, aangezien het hen1. zijn eis ont
zegde ; elke partij die geheel of gedeelte
lijk in het ongelijk wordt gesteld, door 
deze omstan digheid aileen een voldoende 
belang heeft mn hager beroep in te stellen 
tegen het vonnis dat haar eis ontzegt; 
waaruit volgt dat het bestreden vonnis 
alle in het middel vermelde wytsbepalin
gen heeft geschonden door te weigeren 
eisers conclusie betreffende de tegeneis 
van de eerste verweerster te onderzoeken, 

'op grand dat « dit vraagstuk geen belang 
oplevert " voor eiser ; 

dercle onderdeel, de overweging volgens 
welke " de hervorming van het beroepen 
vonnis op dit punt ( dit wil zeggen de 
ant binding van het huurcontract) in geen 
geval kan worden ,uitgesproken op het 
hager beroep >>van eiser, insluit dat diens 
beroep, in zover het dit bepaald vraag
stuk betreft, niet ontvankelijk is ; bet 
bestreden vonnis in zijn beschikkend ge
deelte " het hoger beroep van de partij 
Raid (thans de eiser) ontvangt en het 
ontvankelijk maar ongeg.t'ond verklaart ,, 
waaruit volgt dat dit beschikkende ge
deelte van het bestreden vonnis in strijd 
is met de redenen van het vonnis (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat een tegenstrijdig
heid in het vonnis dat beslist, enerzijds, 
dat het hager beroep van eiser niet ge
grond is en, anderzijds, dat de conclusie, 
door hem genomen op de tegeneis van 
de eerste verweerster, geen belang meer 
oplevert, niet dubbelzinnig is; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

W at de eerste twee onderdelen betreft : 

Overwegende dat, bij zijn beschouwing 
dat er geen grand is om eisers conclusie 
betreffende de ontbinding van het huur
coiJtract te onderzoeken, de rechter niet, 
aileen stmmt op het feit dat het hager 
beroep van eiser in dit opzicht krachte
loos is, maar ook op het ontbreken van 
enig belang voor hem ; 

Dat de desbetreffende beslissing wette
lijk verantwoord is door deze laatste 

vaststelling, zodat het middel niet-ont
vankelijk is wegens het ontbreken van 
belang; 

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

4 januari 1968.- 1e kamer.- Voor
zitte?", H. Bayot, eerste voorzitter. -
Vm·slaggever, H. Legros. - Gelijklui
dende conclusie, H. R. Hayoit de Termi
court procurem·-generaal. Pleiters, 
HH. Simont en Dassesse. 

18 KAMER.- 4 januari 1968. 

WERKRECHTERSRAAD.- SENTEN
TIE IN HOGER BEROEP. - Qp TEGEN

SPRAAK GEWEZEN SENTENTIE. - GEEN 
BEKNOPTE SAMENV ATTING VAN DE VER
DEDIGING VAN DE GEDAAGDE IN HOGER 

BEROEP. - 0NWETTELIJKE SENTENTIE. 

Onwettelij k is de door de we1·krechtersraad 
van be1·oep op tegenspraak gewezen sen
tentie, die zelfs geen beknopte samen
vatting bevat van de vm·dediging van de 
gedaagde in hager be1·oep (1). (Wet van 
9 juli 1926, a,rt. 77 en 123.) 

(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 

« L'ENTRAIDE SOCIALE ll, T. DETRY.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 26 maart 1966 gewezen 
door de Werkrechtersraad van beroep 
te Bergen, kamer voor bedienden ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 77, inzonderheid 
lid 2, en 123, inzonderheid voorlaatste 
lid, van de wet van 9 juli 1926 op de 
werkrechtersraden, welke artikelen 77 
en 123 respectievelijk gewijzigd zijn bij de 
artikelen 31 en 30 van de wet van 12 juli 
1960, en 97 van de Grondwet, 

doordat de bestreden: sententie, na te 
hebben verwezen naar de bij de debatten 

(1) Cass., 2 september 1965 (Bt<ll. en PA
sm., 1966, I, 33) en 22 december 1967, su1n·a, 
blz. 597 ; raadpl. cass., 17 november 1966 
(A1'1". cass., 1967, blz. 378). 
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overgelegde stukken en naar zeventien 
door haar gereleveerde elementen, be
slist dat de "Verrekenkas voor kinder
bijslagen voor de streken Charleroi-Na
men " en eiseres ten opzichte van ver
weerster dezelfde werkgever uitmaken in 
de zin van artikel 15 van de gecoordi
neerde wetten betreffende het bedienden
contract, 

te1·wijl de motivering van deze beslis
sing geen beknopte samenvatting bevat 
van de verdediging door eiseres voorge
dragen tegen de grieven welke verweer
ster tegen de beroepen sententie heeft 
aangevoerd, zodat de feitenrechter, door 
het hem bij de wet opgelegde vormvoor
schrift niet na te komen, het nagaan van 
de wettelijkheid van zijn beslissing be
let : 

Overwegende dat de bestreden sen ten· 
tie, die de beslissing van de eerste rechter 
teniet doet, vaststelt dat de partijen wer
den gehoord in hun conclusies en.midde
len, 1naar zelf geen beknopte san1.envat
ting bevat van de verdediging door eise
res, gedaagde in hager beroep, voorgedra
gen tegen de grieven welke verweerster 
tegen de beroepen sententie heeft aan
gevoerd; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing, behalve in zover zij ver
weerster haa.r vordering tot betaling van 
een deel van do eindejaarspremie ont
zegt ; bevoelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedePltelijk vernietigde beslissing; ver
>vijst de aldus beperkte zaak naar de 
vVerkrechtorsraad van berocp te Brussel, 
kmner voor bedienden. 

4 januari 1968.- 18 kamer.- Voo1'· 
zitteT, H. Bayot, eerste voorzitter. -
VeTslaggeve1·, H. Valentin. - Gelijlcltti
dende conclnsie, H. R. Hayoit de Termi
cmu·t, proctu·eur-generaal. Pleiter, 
H. Philips. 

18 KAlVIER.- 4 januari 1968. 

1° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OVERKOMEN OP DE WEG NAAR OF VAN 
RET WERK. - N ORl\fALE WEG. - WEG 
DIE KAN ONDERBROKEN WORDEN. -
VooRWAARDE. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL 
OVERKOMEN OP DE WEG NAAR OF VAN 
RET WERK.- NORMALE WEG.- GE
WETTIGDE ONDERBREKING.- WETTIGE 
OORZAAK.- BEGRIP. 

1° De no1·male weg, in de zin van Mtikel 1 
van de beslttitwet van 13 decembe1· 194.5 
bet1·efjende de ve1•goeding deT schade 
voo1'tsp1·uitende uit a1·beidsongevallen, is 
niet noodzakelijk een weg zonder ondM'· 
bTeking; de weg houdt niet op de no1'· 
male weg te zijn, wanneM' de onde1·b1'e
king ge1·echtvaardigd is do01· een wettige 
o01·zaalc ( 1). 

2° Om do01· een wettige oo1·zaalc te tvoTden 
geTecht·vaanligd, is het niet ve1·eist ilat 
de onde1'bTeking van de 1w1·male weg, 
in de zin va11. aTtikel 1 van de besl1titwet 
van 13 decembe1' 1945 bet1'eftencle de 
ve1·goecling van de schade voo1·tspntitende 
ttit ongevallen die zich op de weg naaT 
of van het we1·lc voo1·doen, do01· cle noocl
zaalc voo1' de we1'kneme1· om zich te Ve1'· 
plaatsen geboden is (2). 

(GEMEENSORAPPELIJKE VERZEKERINGS· 
KAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN « LES 
INDUSTRIES TEXTILES REUNIES ,, T. DE· 
FRESNES.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 mei 1966 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Doornik, rechtdoonde als rechts
college waarnaar de zaak verwezen is; 

Gelet op het arrest op ll jtmi 1964 
door het Hof in de zaak gewezen (3); 

Over bet middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2, 3, 9, 19 van 
de wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende nit arbeidsonge
vallen, gocoordineerd bij koninklijk be
sluit van 28 september 1931, welke wet
ten gewijzigd zijn bij de wet van 10 juli 
19fll (artikelen l, 2 en 10), l en 2 van de 
besluitwet van 13 december 1945 betref
fende de vergoeding der schade voort
spruitende nit ongevallen clie zich op de 

(1) Oass., 25 november 1966, 12 mei en 
15 juni 1967 (A1'1', cass., 1967, blz. 409, 1104 
en 1263) en de noten 1 en 2 onder het eerste 
arrest; verg. cass., 20 januari 1967 (ibid., 
1967, blz. 617). 

(2) Raadpl. cass., 15 juni 1967 (A1'1', cass., 
1967, blz. 1263). 

(3) Bt<ll. en PAsiC., 1964, I, 1092. 
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weg naar of van het werk voordoen, ver
lengd voor een onbepaa.lde dunr bij arti
kel 12 van de wet van 10 juli 1951, tot 
wijziging van de wet betreffende de ver
goeding der schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen, en 97 van de Grand
wet, 

dooTdat, hoewel ze erkent dat verweer
der, toen hij zijn arbeid had beeindigd, 
1net twee werkmakkers naar een cafe, 
dichtbij de plaats van bet werk, was ge
gaan, waar hij drie glazen bier had ge
dronken, de bestreden beslissing, die het 
beroepen vonnis bevestigt, verklaart dat 
het hier gaat om een onderbreking van 
de normale weg, maar dat ze door een 
wettige oorzaak was gerechtvaardigd, 
"aangezien een arbeider, na een hele 
week hard werken, zich menselijkerwijze, 
in zover hij geen overdaad begaat, in 
gezelschap van collega's of van onder
geschikten enkele ogenblikken ontspan
ning mag gtmnen in een inrichting nabij 
zijn fabriek vooraleer de weg naar zijn 
woonplaats voort te zetten ,, 

teTwijl uit die vaststellingen volgt dat 
de getroffene het normaal traject van 
de weg van het werk naar goeddunken 
en op grond van persoonlijke drijfveren, 
die iil geen verband staan met de nood
zaak zich te verplaatsen, heeft onder
broken, zodat, door te beslissen dat de 
getroffene overleden is aan de gevolgen 
van een ongeval overk01nen op de weg 
van het werk, daar de onderbreking door 
een wettige oorzaak werd gerechtvaar
digd, de rechter het wettelijk begrip van 
de weg naar en van het werk heeft ge
schonden en althans zijn beslissing niet 
regelmatig met redenen heeft omkleed . 

Overwegende dat uit het bestreden 
vonnis volgt dat eiseres niet betwistte 
dat het ongeval dat het overlijden van 
Victor Roussel heeft veroorzaakt zich 
tussen de plaats waar hij zijn work ver
richtte en zijn verblijf had voorgedaan ; 
dat zij, voor het rechtscollege waarnaar 
de zaak word verwezen, er zich toe be
perkte te verklaren dat de door de ge
troffene afgelegde weg zonder ·wettige 
reden wer•d onderbroken ; 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
de arbeider zich op de weg naar of van 
het work bevindt in de zin van artikel 1 
van de besluitwet van 13 decernber 1945, 
ondanks een onderbreking van de weg 
die hij moet a:fleggen om zich van zijn 
verblijf naar de plaats te begeven waar 
hij zijn werk verricht of om ervan terug 
te keren, het niet is vereist dat de onder
braking geboden is door de noodzaak 

zich te verplaatsen; dat het dienaan
gaande volstaat dat die onderbreking 
door een wettige oorzaak wordt gerecht
vaardigd; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
vaststelt dat het ongeval op een zaterdag 
te 13 unr 10 heeft plaatsgehad; dat de 
echtgenoot van verweerster rond de mid
dag de fabriek had verlaten ; dat hij zich 
in een niet ver van de fabriek gelegen 
cafe had opgehouden ; dat hij ongeveer 
gedurende een uur in dit cafe was geble
ven en er drie glazen gewoon bier had 
gedronken; 

Overwegende dat uit de in het middel 
overgenomen reden van het vonnis blijkt 
dat de rechtbank, gebruik makende van 
haar beoordelingsmacht, heeft beschouwd 
dat de echtgenoot van verweerster het 
traject aileen heeft onderbroken om zich, 
na een week arbeid, enige ontspanning 
te gunnen vooraleer de weg te vervolgen 
die hem naar zijn verblijf zou voeren ; 

Overwegende dat het vonnis, uit deze 
beschouwing en uit de feitelijke vaststel
lingen die het vermeldt, wettelijk heeft 
luumen a:fleiden dat de reden van de on
derbreking va.n de weg geen louter reden 
van persoonlijke aangelegenheid was, 
1naar dat deze onderbreking door een 
wettige reden was verantwoord en dat 
het ongeval zich op de weg van het werk 
had voorgedaan ( 1) ; 

Overwegende dat alclus blijkt dat de 
rechter de conclusie van eiseres passend 
heeft beantwoord en dat hij geen enkele 
van de in het midclel aangeduide wets-
bepalingen heeft geschonden ; · 

Dat dit midclel niet kan worden aan
genom.en; 

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

4 janua.ri 1968.- 1e kan1.er.- Voo1'
zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1·, H. Polet. - Gelijklttidende 
conclttsie, H. R. Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleite1·, H. Si
mont. 

1 e KAJ\iER. - 5 j anuari 1968. 

BEWIJS. - BEvVIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BuRGERLIJKE ZAKEN. - BEwrJs

KRACHT VAN DE AKTEN.- UITLEGGING 

VAN EEN REGLETc!ENT WAA"RDOOR DE 

(1) Verg. cass., 11 juni 1964 (B1<ll. en PA
src., 1964, I, 1092). 



-606-

PARTIJEN ZIJN GEBONDEN. -ARREST 
DAT DE TOEPASSING VAN EEN BEDING 
VAN HET REGLEMENT ONDERWERPT AAN 
EEN VOORWAARDE DIE HET NIET STELT. 
- MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT 
VAN DE AKTE. 

De bewij8kmcht van een 1·eglement clat de 
pm·t~jen binclt, 1vorclt 1m:skencl doo1• het 
ar1·est dat, bij de uitlegging van een 
becUng m·van, de toepassh~g 1Xtn clat 
becling oncle1·werpt aan een voo1·waarde 
die het 1·eglement niet stelt (1). (Burg. 
Wetb., art. 1319 en 1322.) 

(WEITZ, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

«DE BEURS VOOR DIAMANTHANDEL ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 mei 1966 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Gelet op het derde middel, afgeleid 
uit de schending van de artikelen 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en, voor zoveel als nodig, 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest, het beroe
pen vonnis wijzigend, de oorspronkelijke 
vordering van eiser afwijst en eiser in 
de kosten, zowel van eerste aanleg als 
van hager beroep, veroordeelt op grand 
hiervan dat « indien een gewoon « bedan
" ken " onvoorwaardelijk, in alle onder
stellingen, zelfs zonder instennning van 
de beheerraad, het lidmaatschap moest 
kunnen ontwijken, de onontbeerlijke 
tucht, alhoewel vrijelijk door de leden 
aanvaard, gans zou ontzenuwd en ver
ijdeld worden "• en het arrest dus impli
ciet doch zeker beslist dat het ontslag, 
om aan de hoedanigheid van lid een einde 
te stellen, de instemming van de beheer
raad vereist, 

te1·wijl artikel 13, 1, van het reglement 
van inwendige orde van verweerster, 
aldus door het arrest ge!nterpreteerd, 
enkel bepaalt dat het lidmaatschap ver
loren wordt door het schriftelijk bedan
ken, dit is door het schriftelijk ontslag, 
zonder hieraan enige voorwaarde, ook 
wat betreft de instemming van de be
heerraad, toe te voegen, en het arrest dus, 
door eigenmachtig de toepassing van 
het ge!nterpreteerde reglement afhanke-

(1) Raadpl. cass., 15 december 1967, s"1J1'a, 
biz. 549. 

lijk te maken van een voorwaarde die het 
niet inhoudt, de bewijskracht ervan mis
kent en de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen schendt; 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid van het middel, door verweerster 
afgeleid uit het gemis aan belang : 

Overwegende dat het arrest beschouwt, 
vooreerst, « dat de eenzijdige aanbieding 
van ontslag als lid, door ge!ntimeerde 
(thans eiser), per aangetekende brief van 
6 april 195.9, wanneer hij reeds geruime 
tijd geschorst was, niet aileen in zijn 
zitting van 9 april 1959 door de beheer
raad werd geweigerd, doch beantwoord 
werd met een maatregel van definitieve 
uitsluiting, genon:1en met de bij artikel 16 
van het reglement vereiste meerderheid 
en nlet inachtnmning van de in hetzelfde 
artikel bepaalde formaliteiten "• vervol
gens, « dat het in die omstandigheden 
niet opgaat de brief van 6 april 1959 
voor te stellen als het " schriftelijk be
" danken" voorzien in artikel 13, 1, van 
het reglement "' en eindelijk, « dat im
mers, indien een gewoon « bedanken " 
onvoorwaardelijk, in alle onderstellingen, 
zelfs zonder instenuning van de beheer
raad, het lidmaatschap moest kunnen 
ontwijken, de onontbeerlijke tucht, al
hoewel vrijelijk door de !eden aanvaard, 
geheel zou ontzenuwd en verijdeld wor
den>>; 

Overwegende dat verweerster deze 
laatste reden aanvoert om er uit af te 
leiden dat het arrest niet aileen beslist 
dat de uitsluiting van eiser geldig werd 
uitgesproken omdat zijn ontslag door 
de raad van beheer niet werd aanvaard, 
maar bovendien dat die raad eiser geldig 
had kunnen uitsluiten zelfs als er geen 
instemming vereist was, en dat het J.nid
del dienvolgens niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang; 

Overwegende dat uit de bovenver
rnelde beschouwingen, en namelijk uit 
het gebruik van het woord « immers "• 
blijkt dat het arrest beslist dat de brief 
van eiser van 6 april 1959 niet kan wor
den beschouwd als het « schriftelijk be
danken », waardoor, luidens artikel 13, 1, 
van het reglmnent van verweerster, het 
lidrnaatschap wordt verloren, omdat, 
naar het oordeel van het hof van beroep, 
zulk « schriftelijk bedanken "• zonder de 
instemming van de beheerraad, niet tot 
gevolg kan hebben het lidmaatschap te 
doen ophouden ; 

Dat het arrest aldus niet beslist dat 
de getroffen tuchtmaatregel geldig .zou 
zijn ook al ware, in geval van « schnfte-
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lijke bedanking "• de instennning van de 
raad van beheer niet vereist ; 

Dat de grand van niet-ontvankelijk
heid, welke uitgaat van een verkeerde 
interpretatie van het arrest, niet kan 
worden ingewilligd ; 

Over het middel : 

Overwegende dat voormeld artikel 13, 
1, luidt als volgt : « Het lidmaatschap 
wordt verloren door : 1° schriftelijk be
danken "; 

Overwegende dat het arrest, door die 
bepaling aldus te interpreteren dat het 
lidmaatschap slechts wordt verloren in
dien het « schriftelijk bedanken " door 
de beheerraad wordt aa,nvaard, aan die 
bepaling een voorwaarde toevoegt welke 
ze niet inhoudt en zodoende van die 
bepaling een interpretatie geeft die met 
de termen ervan onverenigbaar is; 

Overwegende dat het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het eerste en het tweede middel 
die tot geen uitgebreidere vernietiging 
kunnen leiden, vernietigt het bestreden 
arrest, behalve in zover het hager beroep 
van verweerster ontvankelijk wordt ver
klaard ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt qp de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerster in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

5 januari 1968.- 1e kamer.- Voo1'
zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1•slaggeve1', H. de Vreese. 
- Gelijleluidende conclusie, H. R. Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleite1·s, HH. Van Ryn en Simont. 

1 e KAMER. - 5 januari 1968. 

1° VERBINTENIS.- VERBINTENIS OM 
lETS TE DOEN.- NIET-NAKOMING.
VERBINTENIS OPGELOST IN SCHADE
VERGOEDING, NAAR LUID VAN ARTI
KEI, 1142 VAN RET BuRGERLIJK WET
BOEK. - DRAAGWIJDTE VAN DEZE 
BEPALING. 

2° VERBINTENIS.- VERBINTENIS OM 
lETS TE DOEN.- NIET-NAKOMING.
VEROORDELING VAN DE SCHULDENAAR 
TOT DE UITVOERING IN NATURA. -
VooRWAARDE. 

1° ATtilcel 1142 van het Bu1'ge1'lijlc Wet
boelc, naa1' luid waa1·van iede1·e ve1'
bintenis om iets te doen wo1'dt opgelost 
in schadeve1·goeding ingeval de schulde
naa1' de ve1·bintenis nict naleomt, sluit 
niet ttit dat de ttitvoe1·ing in nattwa van 
de ve1·bintenis doo1· de sclmldeisM' lean 
gevmagd en doo1· de 1·echte1' lean bevolen 
W01'den (1). (Burg. Wetb., art. 1143 
en 1144.) 

2° Ingeval de schttldenam· de ve1·bintenis 
om iets te doen niet naleomt, heejt de 
schuldeism· het 1'echt te vmgen en de 
Techte1' de macht te bevelen clat de ve1'
bintenis in nattwa zal uitgevoenl tvo1'den, 
als deze uitvoe1·ing nag mogelijle is en 
geen dwang op de pe1·soon van de schul
denaa1' dient te wo1·den uitgeoejend (2). 
(Burg. Wetb., art. 1143 en 1144.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP IN VEREFFE
NING «COMPAGNIE MOBILIERE ET FON
OII<:RE "• T. JACXSENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 maart 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

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

doo1'dat het bestreden arrest eiseres 
veroordeelt tot het goedlwmen van plan
nen haar op 7 augustus 1963 toegestum·d, 
verldaart dat indien zij met deze goed
keuring langer zou wachten dan veertien 
dagen na de betekening van het arrest, 
dit laatste als goedkeuring zal gelden, 
en eiseres in de drie vierden van de kosten 
van beide aanleggen veroordeelt, 

zonde1' te antwoo1·den op het middel door 
eiseres in haar in hager beroep regelmatig 
neergelegde conclusie opgeworpen, lui
dens hetwelk « appellante (thans eiseres) 
en met haar de Belgische Staat terecht, 
op grand van de artikelen 8, 9, 1o en 2°, 
van het algemeen lastenkohier en van 

(1) en (2) Cass., 30 januari 1965 (Bull. en 
PAsrc., 1965, I, 538) en noot 1; raadpl. cass., 
17 maart 1921 (ibid., 1921, I, 297); 12 septem
ber 1958 (ibid., 1959, I, 45); cass. fr., 19 ja
nuari 1926 (Dall. hebcl., 1926, biz. 115); DE 
PAGE, d. III, nr 96; PLANIOL en RIPERT, 
d. VII, nr 780 ; KLUYSKENS, De vm·bintenissen, 
nr 72. 
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de bijzondere beclingen, gebruik makende 
van hun vrije beoorclelingsmacht; be
slist hebben dat de ont•Norpen bouw 
niet voldeed aan de overeengekornen 
bedingen en aan de opgelegde vereis
ten, waarn-tee trouwens rekening ge
houden was bij de vaststelling van de 
afgestane cijnspachtrochten (door appel
lente) on van de prijs van het eigenclorn .. s
rocht (in hoofde van de Bolgische Staat) 
... "' en verder " de eorste rechter bovon
dien, zel£s inclien zijn stanclpunt ten 
opzichte van appellante juist ware, quocl 
non, geen bevoegclhoid had mn zich in 
de plaats te stollen van do claartoe aan
gestelde diensten door, in hun plaats, 
te zeggen clat de go!ntin1.eerden de bo
twiste bouwplannen Inogen uitvoeren "' 
zoclat het arrest vool'lmmt als niet gen1.o
tiveerd naar de eis van de aangecluide 
gronclwottelijke bopaling : 

Overwegencle dat naar zijn context 
de eerste in het midclel aangehaalde pas
sus van de conclusie het besluit is van 
een geheel van overwegingen waarin 
eiseres de overeenkmnsten van partijen 
en de feiten ontleedde ter rechtvaardiging 
van haar weigering de plannen geed te 
keuren; 

Overwegencle dat het arrest, clat de 
overeenkomsten van partijen nagaat, 
beslist dat de reden, die eiseres laat golden 
om de plannen te weigeren, uitgaat van 
een verkeercle interpretatie van de be
sproken bedingen en dat de uitvoering 
te goeder trouw van de overeenkomsten 
eiseres ertoe verplicht haar toestennning 
te geven; dat het arrest aldus dit go
deelte van de conclusie op passende wijze 
beantwoordt ; 

Overwegende dat, als antwoord op de 
tweede in het middel aangehaalde passus 
van de conclusie, waarin eiseres betwistte 
dat de rechter bevoegdheid had om zioh 
in de plaats te stellen van de daartoe 
aangestelde diensten en om, in hun plaats, 
te zeggen dat de verweerders de plannen 
1nogen uitvoeren, het arrest erop wijst, 
met betrekking tot de Belgische Staat, 
dat deze geen partij in het geding is, 
zodat vooralsnog niet kan uitgemaakt 
worden of deze geen reden heeft om de 
goedkeuring en bouwtoelating te weige
ren, en, met betrekking tot eiseres, dat 
deze ertoe verplicht is de overeenkomsten 
van partijen te goeder trouw ten uitvoer 
te brengen; dat dit antwoord, hetwelk 
impliceert dat eiseres verbintenissen had 
aangegaan welke ten nitvoer moeten 
gebracht worden, een passond antwoord 
is; 

Overwegende dat het middel feitclijke 
gronclslag mist ; 

Over het tweecle midclel, afgeleicl nit 
de schending van de artikelon 1131, 1134, 
1142 tot 1145 van het Burgerlijk -wet
hoek, 9, 25 e_n, voor zoveel als noclig, 
97 van de Gronclwet, 

cloonlat het bestreclen arrest eiseres 
veroordeolt tot het goeclkem·en van de 
plannen haar op 7 augustus 196:3 toege
stuurd, verklaart clat, inclien zij met deze 
goeclkeuring langer zou wachten clan 
veertien dagen na de betokening van het 
arrest, clit laatste als goeclkeuring zal 
golden, en eiseres in de drie vierden van 
de kosten van boicle aanleggen veroor
cleelt, 

te1·wijl, eerste oncle?·cleel, de rechter zijn 
beslissing niet, zoncler machtsoversohrij
ding, in de plaats kan stollen van die 
welke, ingevolge de overoenkon1st van 
partijen, aan de vrije beoordeling van 
een onder hen worclt overgelaten (Rchen
ding van alle aangeduide bepalingen, 
inzonclerheid de artikelen 11:34 van hot 
Burgerlijk W etboek, 9 en 25 van de 
Grondwet); 

tweecle onclercleel, iedere verbintenis on1. 
iets te doen, in geval van niet-nakon>ing 
ervan, eve11.tueel enkel kan atmleiding 
geven tot sohadevergoeding, doch nooit 
tot vervanging, door eon rechterlijke 
beslissing, van de daad die door eon van 
de contracterende partijen meet worden 
verricht, wanneer doze daad orin bestaat 
zijn vrije toestemming tot het totstancl
brengen van een bepaalde toestand te 
verlenen (schending van alle aangeduide 
bepalingen, inzonclerheid de artike
len 1134 en 1142 van het Bmgerlijk vVet
book) : 

W at hot eerste ondercleel betreft : 

Overwegende dat het arrest, op grond 
van de overeenkomsten van de partijen 
en van feitelijke bestanddelen, beslist dat 
de redenen die eiseres laat golden om de 
plannen te weigeren, uitgaan van een 
verkeerde interpretatie van de besproken 
bedingen en dat de uitvoering te goeder 
trouw van die overeenkomsten eiseres 
ertoe verplicht haar toestemming te ge
ven binnen een redelijke termijn ; dat 
het arrest nog beschikt dat, wijl niemand 
kan gedwongen worden eon bepaalde 
daad te verrichten, de eventualiteit moet 
worden voorzien dat eiseres zich naar 
de uitspraak niet zou schikken en be
slist dat, in dat geval, het arrest als toe
stemming van eiseres zal golden ; 
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Overwegende dat, nu de rechten van de 
partijen uit overeenkomsten voortvloeien, 
de beslissing omtrent het goedkeuren 
of het niet-goedkeuren van de plannen 
niet aan de vrije beoordeling van een .van 
de partijen kan overgelaten worden, wijl 
beide partijen gebonden zijn door de in 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
gestelde regel, luidens welke alle over
eenkomsten die wettig zijn aangegaan, 
degenen die deze hebben aangegaan tot 
wet strekken en te goeder trouw moeten 
ten uitvoer gebracht worden ; 

Overwegende dat, daar de betwisting 
burgerlijke rechten betreft, zij, naar luid 
van artikel 92 van de Grondwet, bij uit
sluiting tot de bevoegdheid van de recht
banken behoort ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 1142 van het 
Burgerlijk W etboek, hetwelk bepaalt dat 
iedere verbintenis om iets te doen opge
lost wordt in schadevergoeding ingeval 
de schuldenaar de verbintenis niet na
komt, niet belet dat de uitvoering van 
de verbintenis in natura zou worden 
gevorderd en door de rechter bevolen 
wanneer zij nog mogelijk is ; dat op de 
persoon van de schuldenaar nochtans 
geen dwang mag worden uitgeoefend ten 
einde hem die uitvoering op te dringen ; 

Overwegende dat, wijl het ten deze 
gaat om een verbintenis om iets te doen 
die alleen het goedkeuren van een bouw
plan tot voorwerp heeft, de rechter het 
niet-goedkeuren ervan kan verhelpen 
door te verklaren dat zijn beslissing als 
toestemming zal gelden ; 

Dat geen van beide onclerdelen kan 
aangenomen worden ; 

Over het clerde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1107, 1134, 
1135, 1319, 1320, 1322 van het Burger
lijk W etboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, na in zijn 
overwegingen te hebben verwezen naar 
de bepaling van de alcte van 4 september 
1935, luidens welke "L'acquereur est 
oblige de batir nne villa sur ledit terrain, 
encleans les deux ans, a partir des pre
sentes. Il est strictement interdit au con
cessionnaire d'exercer clans la villa a 
construire sur ledit terrain n'importe 
quelle industrie et n'importe quel com
merce ))' en ook naar de gelijkaardige 
bepaling van de akte van 20 juli 1939, 
luidens welke (( Il ne pent etre etabli 
sur chacun des terrains vendus par le 
present acte qu'une seule construction du 

0ASSA'riE, 1968. - 20 

type villa ou cottage ))' uit deze bepalin
gen a.fieidt dat in de tekst van 4 septem· 
ber 1935 een termijn worclt gesteld voor 
het bouwen van een, villa en tevens 
elke nijverheids- of handelsbedrijvigheid 
wordt geweerd, maar dat het noch de 
bedoeling van partijen is geweest, noch 
de draagwijdte is van die bedingen dat 
slechts een enkele villa zou mogen ge. 
bouwd worden en een tweewoonst, meer 
bepaald een dubbele villa, werd uitge
sloten, onder voorwendsel « dat in het 
onderhavig geval enkel van belang zijn 
de woorden « nne seule construction du 
ll type villa ou cottage l), dat appellante 
(thans eiseres) haar weigering geenszins 
steunt op het feit dat het niet zou gaan 
om een gebouw van het type « villa )) en 
appellante zelf het ontworpen gebouw 
als een dubbele villa betitelt l), 

terwijl, door te beslissen dat eiseres 
gehouden is de haar voorgelegde plannen 
voor een dubbele villa goed te keuren, 
hoewel de aangehaalde bedingen van 
voormelde akten de verplichting opge
legd hebben, welke door de verweerders 
werd aanvaard, slechts op het verkochte 
perceel een villa te bouwen of (( nne seule 
construction du type villa ll, bewoordin
gen welke juist de beperking bedingen 
volgens het bedoelde onderscheid tussen 
« constructions isol8es on accol8es deux 
a deux)) (lastenkohier, artikel 9, 2), het 
arrest aan deze contractuele stipulaties 
een betekenis en een draagwijdte geeft 
welke onverenigbaar zijn met hun duide
lijke en precieze termen, en aldus de 
bewijskracht van voormelde authentieke 
akten en lastenkohier miskent (schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek) en de ver
bindende kracht, tussen partijen, van 
de in die akten vastgestelde overeenkom
sten miskent (schending van de artike
len 1107, 1134, 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek) : , 

Overwegende dat de rechter door aan 
de in het middel bedoelde uitdrukkingen 
van de akten "l'acquereur est oblige de 
batir nne villa, .. . dans la villa a con
struire ... nne seule construction du type 
villa ou cottage ... ))' de betekenis te 
geven luidens welke het niet uitgesloten 
is dat de op te richten villa een dubbele 
woongelegenheid oplevert, eensdeels, van 
die uitdrukkingen geen interpretatie 
geeft die onverenigbaar is met hun bete
kenis in de context van de alden en, 
andercleels, de verbindende kracht van 
de overeenkomsten van partijen niet 
miskent; 
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Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

5 januari 1968.- 1• kamer.- Voot·· 
zittet·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggevet·, H. Neven.
Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleiters, HH. Van Ryn en Struye. 

1 e KAMER. - 5 januari 1968. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN.- BuRGERLIJKE ZAKEN. 
- DISPOSITIEF GEGROND OP TEGEN · 
STRIJDIGE REDENEN. - NIET REGEL· 
MATIG MET REDENEN Ol\'IICLEDE BE· 
SLISSING. 

N iet t•egelmatig met 1·edenen omkleed is 
het vonnis waa1•van het dispositief op 
tegenst1·ijdige 1wlenen is gegrond (1). 
(Grondwet, art. 97.) 

(MORAINE EN LITISOONSORTEN, 
T. OEYMOLEN EN LIT!SOONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 december 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
din.g van de artike1en 97 van de Grand
wet, 637 tot 639, 686 tot 702, ll01, 1108, 
ll34, ll35, ll56 tot ll64, 1317, 1319, 
1320, 1322, 1582, 1583, 1602, 1603 en 
1650 van het Burgerlijk Wetboek, 

doonlat, vaststaande dat het op 23 au
gustus 1963 tussen partijen gesloten ver
koopcontract luidt als volgt « • • • il est 
expressement stipuie que les six fenetres 
de !'atelier seront maintenues clans leur 
etat actuel, c'est-a-clire : les chassis en 
verre dormant, les vasistas en verre 

(1) Cass., 10 september 1965 (Bull. en PA
SIC., 1966, I, 50) ; verg. cass., 25 april 1967 
.(A?"1·. cass., 1967, blz. 1042). 

clair "• het bestreclen vonnis, bij beves
tiging van de beroepen beslissing, de 
veranclering van de vensters, zoals zij 
op het ogenblik van het sluiten van de 
verkoop bestonclen, beveelt, beslist clat 
" . . . de vensters, waarvan sprake in de 
aide van 23 augustus 1963, bestaande 
in het eigendom van de verweerclers 
(thans de eisers) en uitgevende op clit 
van de eisers (thans de verweerders), 
dienen voorzien te zijn van vaststaancle 
glasramen, met uitzondering eventueel 
van de zogenaamde" vasistas »in zoverre 
claarmee tun:nelramen bedoelcl worden 
die bestonden op gezegcle datum "• de 
eisers veroordeelt " ... om in die zin de 
gezegde vensters van vaststaande glas
rmnen te voorzien bimlen de 1naancl vanaf 
heclen en, bij gebreke daaraan vrijw:illig 
te voldoen, de eisers van nu af aan mach
tigt de werken uit te voeren of te cloen 
uitvoeren met het recht het eigenclom 
van de verweerclers te betreden, zo nodig 
met de hulp van de openbare macht, 
de kosten invorderbaar op eenvoudig 
vertoon van de facturen "• zulks op groncl 
hiervan dat " ... vooreerst client gezegd, 
wat betreft voormeld heeling, « • • • que 
les six fenetres del'atelier ... c'est-a-clire : 
les chassis en verre dormant, les vasistas 
en verre clair "• dat, wegens de tegenover 
elkander gestelde beschrijving van de 
aarcl van de in de vensterramen bestaancle 
glazen, hier klaarblijkelijk client gelezen 
dat het glas van de vensterramen ondoor
schijnend zal zijn en het glas van de 
tuimelramen cloorschijnend; ... dat tot 
bestrijding van het beroepen vonnis de 
beroepers (thans de eisers) doen gelden 
dat, bij inwilliging van de eis, de werk
plaats aan de bestemming van de ver
koping niet zou beantwoorclen, omdat 
zij niet behoorlijk zou verlucht worden ; 
... clat op het zicht van de foto's van de 
bedoelde werkplaats, door de beroepers 
voorgebracht, het opvallend is dat deze 
ingeroepen toestand, met weinig kosten, 
kan verholpen worden door veranderings
werken van kleine omvang uit te voeren 
aan de bovenlichten van het platdak 
van deze werkplaats of door het aau
brengen van een beweegbaar venster
raam in de bovenste zijgevel van clit 
zelfcle gebouw; ... dat ten andere par· 
tijen gebonden worden door wat bedon
gen werd ; . .. dat de omstandigheid dat 
de ge'int:imeerden (thans de verweerders) 
htm oorspronkelijke vordering slechts in 
1966 ingestelcl hebben tegen een seclert 
1963 bestaancle toestand, niet als een 
stellige uitclrukkelijke afstancl van hun 
ingeroepen rechten voorkomt ; ... dat de 
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rechtsregel in de hierboven vermelde 
artikelen 1156 en 1157 van het Burger
lijk Wetboek voorkomende en tot beves
tiging van het beroepen vonnis ingeroe
pen, hieromtrent beslissend voorkomt, 
zodat de andere daartoe ingeroepen mid
delen als bijkomende argumentatie voor
komen en de hiertegen ingeroepen mid
delen geen overweging verdienen ,, 

terwijl, derde onderdeel, in zover het 
bestreden vonnis, om te beslisse'l. dat de 
vensters zullen worden voorzien van 
« vaststaande glasramen ,, het deel van 
de clausule van de akte van 23 augustus 
1963 heeft gei'nterpreteerd, hetwelk be
paalt dat « les chassis (seront) en verre 
dormant ,, het aangetast is door een 
tegenstrijdigheid in zijn gronden vermits 
het elders dezelfde termen uitlegt als 
implicerend dat « het glas van de venster
ramen ondoorschijnend zal zijn >> (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het vonnis ten laste 
van de eisers, aankopers namelijk van 
een hun door de verweerders verkocht 
werkhuis, de verandering beveelt van de 
vensters, zoals .. die op het ogenblik van 
de aankoop bestonden, dit op grond van 
de clausule van de verkoopakte luidens 
welke « ... il est expressement stipule 
que les six fenetres de !'atelier seront 
maintenues dans leur etat actuel, c'est
a-dire : les chassis en verre dormant, les 
vasistas en verre clair " ; 

Dat om tot die beslissing te komen, 
het vonnis die clausule aldus heeft moeten 
interpreteren dat, in strijd met de termen 
« il est expressement stipule que les six 
fenetres seront maintenues dans leur etat 
actuel >>, de contracterende partijen de 
verandering hebben bedongen, in vast
staande glasramen, van de bestaande 
glasramen die men kari openen, en dit 
gelet op de bewoordingen << c'est-a-dire : 
les chassis en verre dormant ,, welke 
verandering van de bestaande niet vast
staande glasramen onderstellen ; 

Overwegende nochtans dat het vonnis 
er op wijst, << wat betreft voormeld be
ding« ... que les six fenetres de !'atelier ... , 
>> c'est-a-dire : les chassis en verre dor
>> mant, les vasistas en verre clair >>, dat, 
wegens de tegenover elkander gestelde 
beschrijving van de aard van de in de 
vensterramen bestaande glazen, hier 
klaarblijkelijk client gelezen -dat, het glas 
van de vensterramen ondoorschijnend zal 
zijn en het glas van de tuimelramen door
schijnend >> ; 

Overwegende dat aldus het vonnis 
heeft aangenomen dat, zoals de eisers 

het in hun conclusie deden gelden, de 
woorden << en verre dormant >> ongeschikt 
werden gebruikt om, bij tegenstelling 
met << en verre clair >> wat betreft de 
tuimelramen, eenvoudig matglas, dit is 
<< ondoorschijnend glas >>, aan te duiden, 
hetgeen de loutere handhaving van de 
bestaande toestand van de vensters im
pliceert, zodat er geen gronden meer 
voorhanden waren voor een interpre
tatie ertoe strekkende aan de eisers een 
verandering op te leggen van vensters 
waarvan de glasramen reeds ten tijde 
van de verkoop van zulk << ondoorschij
nend >> glas voorzien waren ; 

Overwegende, bijgevolg, dat de rede
nen van de beslissing door strijdigheid 
~ijn aangetast, zodat het middel gegrond 
IS; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
de verweerders in de kosten ; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van eerste 
aanleg te Oudenaarde, rechtdoende in 
hoger beroep. 

5 januari 1968.- 1e kamer.- Voo1·
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Perrichon. 
- Gelijkluidende conclusie, H. R. Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleiters, HH. Simont en Bayart. 

2e KAMER. - 6 januari 1968. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
!NTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN. 
- 0VEREENKOMST TUSSEN BELGIE EN 
HET VERENIGD KONINKRIJK GROOT
BRITTANNIE EN NooRD-IERLAND VAN 
27 MAART 1953. - DIVIDENDEN DOOR 
EEN BELGISOHE VENNOOTSCHAP UIT
GEKEERD AAN EEN IN HET VERENIGD 
KONINKRIJK GEVESTIGDE VENNOOT
SCHAP. - RAMING VAN DE TOTALE 
LAST VAN DE OP DEZE DIVIDENDEN 
EISBARE BELASTINGEN.- TOEPASSING 
VAN ARTIKEL 35, § 9, LID 1, VAN DE 
GEOOORDINEERDE WETTEN BETREF
FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. 

20 CASSATIEMIDDELEN. - DIREOTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL BETREF-
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FENDE EEN GESOHIL DAT BIJ RET HOF 
VAN BEROEP NIET AANHANGIG GE

JHAAKT EN DOOR RET ARREST, NIET 
BESLEOHT IS. - N IET ONTV ANKELIJK 
MID DEL. 

I 0 V oo1' de vaststelling van het bedrag 
wam·toe, b(j toepassing van de cwtike
len I (1) (6) en. (2) en V (4) (a) van 
de ove1·eenkomst van 27 maar·t 1953 
tussen. Belgie en het Ve1·enigd Konink-
1'ijlc G1·oot-Brittannie en No01·d-Ie1'land, 
goedgeke~mi door de wet van 7 jamtaTi 
1954, de totale last van de. eisba1·e be
lastingen op de aan de in het Ve1•enigd 
KoninkTijk gevestigde vennoot;;chap do01' 
de Belgische vennootschap betaalde divi
denden bepet·kt is, client te w01·rlen ve1'
wezen naaT het ove.reenkomstig a1·tilccl 35, 
§ 9, lid 1, va,n de gecooTdinee1·de 1.vetten 
bet1·efjende de inkornstenbelastingen be-
1'ekend s~tpplement van de bedn;ffsbelas
ting, dctt ve1·schuldigd zou geweest z#n, 
indien de winsten niet waTen ~titge
lceenl ( I ) . 

2° Niet ontvanlcelijk inzake cli1·ecte belas
tingen is het middel dat betTekking heeft 
op een geschil, dat bij het ho.f van be1'0ep 
niet aanhangig gemaakt en doo1' het 
a1'1'est niet beslecht is ( 2). 

(NAillLOZE \'ENNOOTSOHAP << GRAMO-

PHONE l>, T. BELGISOHE STAAT, Jl'[INISTER 
VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 januari 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, V, inzonderheid ,(4) (a), 
van de overeenkomst van 27 maart 1953 
tussen Belgie en het :V erenigd Ko:ninkrijk 
Groot-Brittannie en Noord-Ierland, ter 
voorkoming van dubbele bel!isting en 

(1) Raadpl. cass., 19 december 1957 (Bttil, 
en PAsiC., 1958, I, 425), de conclusie van het 
openbaar ministerie die aan dit an·est vooraf
gaat, cass., 14 .april 1964 (ibid., 1964, I, 872), 
7 februal'i 1967 (An·. oass., 1967, biz. 707) 
en, 17 oktober en 5 december 1967, sttp?·a, 
blz. 247 en 494. 

(2) Cass., 13 juni 1967 (A1'1', cass., 1967, 
blz. 1252). 

ter vermijding van fiscale ontduiking 
inzake inkomstenbelastingen, van het 
enig artikel van de wet van 7 januari 
I954 houdende goedkem·ing van deze 
overeenkomst, van de artikelen 20, 21, 
35, inzonderheid §§ 8 en 9, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coiirdineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, zoals dit artikel 35 
gewijzigd is bij artikel 18, 3°, van de wet 
van 8 maart I95l waarbij de wetten en 
besluiten betreffende de inkomstenbelas
tingen en de nationale crisisbelasting met 
ingang van het dienstjaar 1951 worden 
gewijzigd, en 59,§ I, van genoemde geco
ordineerde wetten, zoals het is gewijzigd 
bij artikel I van de wet van 27 juli I953 
tot invoerin.g van maatregelen om de 
invordering van de directe belastingen 
te bespoedigen, 

doonlctt het arrest beslist dat, voor de 
berekening van het « supplement van 
b~xl.rijfsbelasting dat zou verschuldigd 
zijn », waarvan sprake is in artikel V (4) 
(a) van de overeenkomst van 2 7 maa.rt 
1953 tussen Belgie en het Verenigd Ko
ninkrijk Groot-Brittannie en Noord-Ier
land, de op deze fictieve bedrijfsbelasting 
toepasselij1m aanslagvoet deze is van 
§ 8 van artikel 35 verhoogd met 20 t. h., 
zoals in § 9 van dezelfde bepaling is voor
geschreven, op grond dat genoemde ver
hoging een integrerend deel van de be
drijfsbelasting is en dat eiseres niet heeft 
voldaan aan de bij lid 2 van § 9 van ar
tikel 35 gestelde voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor de bij die 
bepaling vastgestelde vermindering ; dat 
immers, indien eiseres al haar winsten 
had gereserveerd in plaats van er een 
gecleelte van aan haar aandeelhouders 
u:it te keren, zij de bedrijfsbelasting tegen 
de bij § 8 van artikel 35 bepaalde aanslag
voet verhoogd volgens de bepalingen van 
§ 9 van hetzelfde artikel zou hebben moe
ten betalen, dit is de belasting die de 
admi:nistratie op haar heeft toegepast, 

te1·wijl, in strij d met hetgeen het arrest 
beslist, het bedoeld fictief supplement 
van bedrijfsbela.sting tegen de bij arti
kel 35, § 8, van de gecoordineerde wetten 
bepaalde aanslagvoet, zonder de in § 9 
van dezelfde bepaling becloelde verhoging 
moet worden berekend ; zo de verhoging 
een integrerend deel van de bedrijfs
bela.sting is, in die zin dat zij geen van 
deze laatste onderscheiden belasting 
vormt, zij er niettemin een verhoging 
van blijft die slechts eventueel verschul
digd is en voor zover de schuldenaar van 
de belasting geen enkele starting in min
dering heeft gedaan, aangezien de stor-
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ting in mindering van een fictieve belas
ting ondenkbaar is, de met bet ontbreken 
van een starting correlatieve verboging 
evenals de bepaling waarbij zij wordt 
uitgevaardigd, niet kan worden toege
past, en bovendien, aangezien de verho
ging n'let 20 t. h. van d3 bedrijfsbelasting 
slechts door de uitgestelde betaling van 
de belasting wordt gerecbtvaardigd, deze 
verhoging niet kan worden gevorderd, 
wanneer de te berekenen belasting fictief 
is, niet 1noet worden betaald en slechts 
in: aanmerking komt voor het bepalen 
van een belasting die aan de bron is be
taald : 

Overwegende dat krachtens artikel 35, 
§ 9, lid 1, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, de 
overeenkomstig §§ 5 tot 8 van genoemd 
a~·tilml gevestigde bedrijfsbillasting met 
20 t. h. worclt verhoogd wat onder meer 
de inkomsten van de nijverheids-, han
dels- of landbouwbedrijven betreft ; 

Dat de totale of gedeeltelijke vrijstel
ling bepaald bij artikel 35, § 9, lid 2, van 
genoemde wetten een uitzondering op 
die regel is ; 

Dat derhalve, voor de raming van het 
bedrag waartoe de totale last van de cis
bare belastingen : mobilienbelasting, na
tionele crisisbelasting en buitengewone 
belasting voor financieel herstel, beperkt 
\vordt bij toepassing van artikel V (4) 
(a) van de in het middel aangehaalde 
overeenkomst van 27 maart 1953, het 
arrest wettelijk verwijst naar het oyer
eenkomstig artikel 35, § 9, lid l, van de 
gecoordineerde wetten berekend supple
ment van bedrijfsbelasting dat verschul
digd zou geweest zijn, indien de winsten 
niet waren uitgekeerd ; 

Overwegende dat door te verwijzen 
naar het supplement van de bedrijfs
belasting, dat volgens de Belgische wet
geving zou verscbuldigd zijn, indien de 
dividenden niet waren uitgekeerd, oni de 
totale last van de Belgische belastingen 
eisbaar op de aan de Engelse ven,noot
schap toegekende dividenden te beper
ken, bedoelde overeenkomst immers, 
voor de vaststeiling van het bedrag van 
deze belastingen, de toepassing van de 
Belgische wetsbepalingen betreffende de 
bedrijfsbelasting meebrengt, zonder § 9 
van gemeld artikel 35, die de berekening 
zelf van deze belasting betreft, nit te 
sluiten; 

Dat het stelsel van deze overeenkomst 
en de uitclrukkelijke verwijzing naar de 
Belgische wetsbepalingen betreffelide de 
bedrijfsbelasting, aan eiseres zowel als 
aan iedere ande1·e Belgische ve'.mootschap 

de mogelijkheid laat da verwachte uit
slagen van haar exploitatie voorlopig 
als voorbebouden winsten te bsschouwen, 
in de mate dat zij het gepast zou oordelen, 
daar de werkelijkbeid en de aanwending 
van het winstsaldo in elk geval slechts 
op het einde van het dienstjaar, volgens 
de beslissing van de algemene vergade-
ring, kunnen worden bepaald ; · 

Dat het middel niet kan aangenomen· 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, V, inzonderheid (4) (a), 
van de overeenkomst van 27 maart 1953 
tussen Belgie en het Verenigd Koninkrijk 
Groot-Brittannie en Noord-Ierland, ter 
voorkoming van dubbele belasting en 
ter vermijding van fiscale ontduiking 
inzake inkomstenbelastingen, van het 
enig artikel van de wet van 7 januari 
1954 houdende goedkeuring van deze 
overeenkomst en van artikel 122 van de 
wet· van 14 februari 1961 voor econo
mische expansie, sociale vooruitgang en 
financieel berstel, 

cloorclat het arrest beslist dat de admi
nistratie bij de nationale crisisb3lasting, 
die gevestigd is volgens de bij de bepa~ 
lingen van artikel V (4) (a) van de Bel
gische-Britse over.eenkomst voorge::;chre
ven berekeningen, terecht de bedrijfs
belasting bedoeld in artikel 122 van de 
wet van 14 februari 1961 heeft gevoegd, 

terwijl, volgens artikel V (4) (~) van 
de overeenkomst, << de totale last van 
de Belgische belastingen eisbaar " op de 
winsten toegekend aan de Engelse ven
nootschappen die in aanmerking komen 
voor deze bepaling, bet supplement van 
de bedrijfsbelasting aileen niet mag over
scbrijden dat zou verschuldigd zijn, in
dien genoemde winsten niet waren uit
gekeerd, waaruit volgt dat wanneer dit 
supplement is berekend, het de maximum 
belastingscbuld bepaalt, zodat deze 
scbuld niet meer kan worden verboogd 
met de bij artikel 122 van de wet van 
14 februari 1961 uitgevaardigde buiten
gewone belasting voor financieel berstel : 

Overwegende dat het middel bet arrest 
verwijt te hebben beslist dat de admi
nistratie terecht de bedoelde :inkomsten 
aan de buitengewone belasting voor 
financieel herstel wil onderwerpen.; 

Overwegende dat eiseres voor bet hof 
van beroep aileen betoogde dat de in 
artikel 122 van de wet van 14 februari 
1961 bedoelde buitengewone belasting 
voor financieel herstel 1noest worden 
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berekend op het bedrag van de bedrijfs
belasting v66r toepassing van de ver
hoging met 20 t. h., die bij artikel 35, 
§ 9, lid I, van de gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen be
paald is; 

Dat het arrest die bewering verwerpt ; 
Dat het middel betrekking heeft op 

een geschil dat niet bij het hof van beroep 
aanhangig is gemaakt en dat het arrest 
niet heeft beslecht ; 

Dat, derhalve, het middel niet ont
vankelijk is ; 

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

6 januari I968. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Legros. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HR. Depret en Fally (eerst
vermelde van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 6 januari 1968. 

I 0 INKOMSTENBELASTINGEN. 
BELASTINGEN OP ,DE INKOlVISTEN UIT 

ROERENDE KAPITALEN. - VRIJSTEL
LING VAN DE MOBILIENBELASTING. -
!NTERESTEN VAN DE RYPOTREOAIRE 
SOHULDVORDERINGEN BEDOELD IN AR
TIREL 22 VAN DE GEOOORDINEERDE 
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN
BELASTINGEN. - BETAALBAAR GE
STELDE INTERESTEN DIE BIJ OVEREEN
KOMST BETREKKING REBBEN OP EEN 
OF VERSORILLENDE PERIODEN ANDERE 
DAN DIE VAN RET BIJ DE BETALING 
LOPEND DIENSTJAAR. - VRIJSTELLING 
VAN DEZE INTERESTEN TEN BEDRAGE 
VAN RET KADASTRAAL INKOMEN VAN 
RET DIENSTJAAR VAN HUN BETAAL
BAARSTELLING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
!NTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN. 
- 0VEREENKOMST TUSSEN BELGIE EN 

(1) Raadpl. cass., 22 oktober 1934 (Bttll. 
en PAsrc., 1935, I, 24), de noot 2 getekend 
W. G. onder cass., 4 juli 1950 (Bull. en PASIC., 
1950, I, 806), en de conclusie van het open
baar ministerie die voorafgaat aan het arrest 

RET VERENIGD KONINKRIJK GROOT
BRITTANNIE EN NooRD-!ERLAND VAN 
27 MAART I953. - DIVIDENDEN DOOR 
DE BELGISORE VENNOOTSORAP UITGE
KEERD AAN DE AANDEELROUDERS VAN 
DE IN RET VERENIGD JCONINKRIJK 
GEVESTIGDE VENNOOTSORAP. - RA
MING VAN DE TOTALE LAST VAN DE 
OP DIE DIVIDENDEN EISBARE BELAS· 
TINGEN. - TOEPASSING VAN ARTI
KEL 35, § 9, LID I, VAN DE GEOO
ORDINEERDE WETTEN BETREFFENDE 
DE INKOMSTENBELASTINGEN, DOOR 
GEEN TOEPASSING VAN DE WET VAN 
I5 JULI I959 (!) TOT INVOERING VAN 
TIJDELIJKE FISOALE ONTREFFINGEN 
MET RET OOG OP RET BEGUNSTIGEN 
VAN AANVULLENDE BELEGGINGEN. 

I 0 De in a1·tikel 22 van de gecoordineerde 
wetten bet1·efjende de inkomstenbelas,tin
gen bedoelde vrijstelling van de mobilien
belastingen is, ten aanzien van de inte
?'esten van de hypothecaire schuldvorde-
1'ingen op in Belgiii gelegen onrom·ende 
goedm·en, beperkt tot het beclmg van het 
kadastraal inkomen van het jaar van 
toekenning of van betaalbaarstelling van 
de interesten van de hypothecai1·e schuld
vm·deringen; bijzondere ove1·eenkomsten 
welke cle toekenning bepalen, naar ge
lang van de belang1·ijkheid van de cloor 
de Zener tijdens het jaa1· behaalde w~nsten, 
van een supplement van interesten dat 
een ve1·goeding voor een vroegere ver
mindm·ing van de interesten oplevert, 
kunnen aan cleze regel geen ajbrettk 
cloen (I). 

2° V oar de vaststelling van het beclmg 
waa1·toe, bij toepassing van cle m·tike
len I (1) (b) en (2) en V (4) (a) van 
de ovm·eenkomst van 27 maart 1953 
tussen Belgie en het Verenigd K.onink-
1'ijk Groot-B1·ittannie en Nom·d-Ie?'larod, 
goedgekeu1·d door de wet van 7 jannari 
1954, de totale last van de eisbar-e belas
tingen (mobilienbelasting, nationale cri
sisbelasting en de buitengewone belasting 
voor financieel he1·stel) op de dividenden 
aan de in het V e1·enigd K.onink?·ijk ge
vestigde vennootschap toegekend dom· de 
in Belgiii ve1·blijj hottdencle vennootschap 
beperkt is, client te wm·den venvezen naa1• 
het ove?·eenkomstig a1·tikel 35, § 9, lid 1, 

van 23 januari 1958 (ibid., 1958, I, 538) en 
inzonderheid biz. 541. Raadpl. tevens cass., 
7 februari 1967 (A1·r. cass., 1967, blz. 707) 
en 3 oktober 1967, supm, blz. 167 ; zie 
FEYE, d. II, nr 138. 
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van de gecoonlineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen be1·ekend sttp
tJlernent van beclrijfsbelasting, dat vm·
schttldigd zou geweest zijn, indien de 
winsten niet wm·m~ ttitgekee1·d, zondm· 
evenwel 1·ekening te houden met de V1'ij
stelling van de beclrijfsbelasting, die 
tijdelijk wo1·dt toegekend doo1' de wet 
van 15 juli 1959 (II) met het oog op 
het begtmstigen van aanvullende beleg
gingen (1). 

(NAAJ\'ILOZE VENNOOTSCHAP << LES COKE· 
RIES DU BRABANT ll, T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 januari 1965 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 14, inzonderheid § 1, 21, 
22 van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, gecoi:irdineerd bij het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat, aangezien eiseres hypothecaire 
leningen heeft aangegaan waarvan de 
bedil>gen bepaalden dat de interest zou 
veranderen naar gelang van de belang
rijkheid van haar winsten, maar dat, 
wmmeer die interest voor een jaar lager 
zou zijn dan 5,25 t. h., het tekort gedu
rende vijf jaar zou kunnen worden gere
cupereerd in zover de balans van het 
dienstjaar van recuperatie een wirist 
van ten minste 4,5 t. h. van .de belegde 
kapitalen opgeeft, en aangezien eiseres 
aldus verplicht was in 1957 de interest 
betreffende de jaren 1953 tot 1955 aan 
te vullen, het arrest beslist dat om, bij 
toepassing van artikel 22 van de geco
ordineerde wetten, het belastbaar ge
deelte van genoemde interest te bepalen, 
het kadastraal inkomen van de onroe
rende goederen over het jaar 1957 en 
niet, zoals eiseres betoogde, het saldo 

(1) Raadpl. cass., 6 januari 1968, supm, 
blz. 611 en noot 1, blz. 612 ; zie memorie van 
toelichting van de wet tot goedkeuring van de 
overeenkomst, Pm-l. St., Senaat, 1952-1953, 
ur 482, blz. 2, 6 en 7; artikel 122 van de wet 
van 14 februari 1961 ; SCHREUDER, Com.pl!!- . 
ment, nr 234bis. 

van de vroeger niet afgetrokken kadas
trale inkomsten over de jaren 1953 tot 
1955 moet worden afgetrokken, en zijn 
beslissing verantwoordt op grond « dat 
de directeur, om de reclamatie te ver
werpen, op de tekst van artikel 22 heeft 
gestetmd en daar, volgens de bepalingen 
van artikel21, de toekenning of de betaal
baarstellil>g van de inkomsten het ver
schuldigd zijn van de mobilienbelasting 
meebrengt, heeft gemeend dat dit ver. 
schuldigd zijn het belastingjaar waartoe 
die belastmg behoort, de aanslagvoet 
ervan, en de overige berekeningsregelen 
ervan bepaalt ; dat de directeur hieruit 
terecht ·heeft afgeleid dat de betwiste 
hypothecaire mterest, die op 31 maart 
1957 betaalbaar is gesteld, een inkomen 
is dat op fiscaal gebied tot het dienstjaar 
1957 behoort, zonder dat dient rekening 
te worden gehouden met het jaar waarop 
die mterest betrekking heeft of gedurende 
hetwelk hij op de debetrekening is ge
boekt; dat deze interest aan de mobilien
belasting onderworpen is tegen de aan
slagvoet en volgens de wettelijke regelen 
die gelden voor het dienstjaar 1957; dat 
trouwens, zo verzoekster (thans eiseres) 
de ill 1957 betaalde te recuperereri inte

.rest aanrekent op de jaren 1953 tot 1955, 
dit een loutere conventionele benaming 
is, die de werkelijkheid, hetzij de eisbaar. 
heiden het verschuldigd zijn in 1957, niet 
kan wijzigen van een globale interest die 
verhoogd is il> verhoudmg met de ver
mmderde interest van de vroegere jaren 
en de resultaten van het dienstjaar, het
geen elke discussie met betrekkmg tot 
de recuperatie van · aftrekbare kadas
trale inkomsten voor de vroegere jaren 
weert ; .. . dat de belastbare materie tot 
een dienstjaar wordt beperkt, behoudens 
uitdrukkelijk bij de wet bepaalde afwij
king ; dat zij zodanig in elk dienstjaar 
wordt verdeeld dat voor de bepalil>g van 
de belastbare grondslag slechts alleen de 
verrichtmgen in aanmerking kunnen ko
men die gedurende het bedoeld dienst
jaar zijn vastgesteld; ... dat zo de wet
gever de bedoelmg heeft gehad dubbele 
belasting te voorkomen, er dient te wor
den aangenomen dat hij heeft gesteld 
dat de door hem om praktische of andere 
redenen genomen maatregelen niet elke 
dubbele belastil>g doen verdwijnen; dat 
men in elk geval niet inziet op welke 
grond aan de wetgever de bedoeling zou 
kunnen worden toegeschreven toe te 
staan bij een bijzondere overeenkomst 
interest toe te kennen aan een ander 
dienstjaar dan dit van zijn werkelijke 
vervaldag of van zijn eisbaarheid ,, 
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te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, het kadastraal 
inkomen dat, krachtens artikel 22 van 
voornoemde gecoordineerde wetten, van 
de interest van hypothecaire schuldvor
deringen kan worden afgetrokken om het 
belastbaar gedeelte van die interest te 
bepalen, het kadastraal inkomen is van 
de periodes waarop die interest betrek
king heeft, dit wil zeggen periodes gedu
rende welke, bij overeenkomst, de inte
rest verschuldigd is als tegenprestatie 
van de terbeschikkingstelling van het 
geleende kapitaal ten voordele van de 
lener; 

tweede onclM·deel, de andersluidende 
beslissing van het bestreden arrest niet 
wettelijk kan worden verantwoord door 
de rechts- en feitelijke overwegingen van 
de feitenrechter en, onder meer, de ver
klaring volgens welke de interest op grond 
van een loutere conventionele benaming 
op een bepaald jaar wordt aangerekend, 
tegenstrijdig is met de vaststelling, die 
het bestreden arrest anderzijds heeft ge
daan, volgens welke de bedoelde in 1957 
betaalde bedragen wel degelijk aanvul
lende interesten verschuldigd voor de 
periode van 1953 tot 1955, en geen inte
resten verschuldigd voor het jaar 1957 
uitmaken (hoofdzakelijk schending van 
artikel 97 van de Grondwet), welke ver
ldaring bovendien de bewijskracht van 
de overeenkomst van le11ing, waarvan 
het arrest de inhond overneemt, miskent 
door er een betekenis aan te geven die 
onverenigbaar is met de bewoordingen 
ervan (hoofdzakelijk schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, enerzijds, naar luid 
van artikel 21 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, de toekenning of de betaalbaar
stelling van de inkomsten het verschul
digd zijn van de mobilienbelasting mee
brengt; 

Dat aan deze regel geen afbreuk kan 
worden gedaan, in geval van taxatie 
van de in artikel 22 van genoemde wet
ten bedoelde interest van hypothecaire 
schuldvorderingen, door bijzondere over
eenkomsten, waarbij de toekenning op 
basis van de omvang van de in de loop 
van het jaar door de lener gemaakte 
winsten wordt bepaald van aanvullende 
interesten die de recuperatie vormen van 
een vroegere vennindering van de inte
resten ; dat in dit geval, de belasting op 
het geheel van de toegekende of betaal
baar gestelde inkom.sten verschuldigd is, 

zonder dat de interesten van het jaar 
en de achterstand afzonderlijk in aan
merking worden genomen ; 

Overwegende dat, anderzijds, naar luid 
van artikel 5 van voormelde gecoordi
neerde wetten. het kadastraal inkomen 
het gemiddeld normaal netto-inkomen 
van een jaar vertegenwoordigt; dat de 
bij voormeld artikel 22 van genoemde 
wetten bepaalde vrijstelling van de mo
bilienbelasting wordt beperkt tot het 
bedrag van het kadastraal inkomen van 
het jaar van toekenning of betaalbaar
stelling van de hypothecaire interest ; 
dat bij gebrek aan wetsbepaling die eise
res daartoe machtigt, zij niet gerechtigd 
is om van de toegekende :i:nkomsten, he
nevens het bedrag van het kadastraal 
inkomen van het jaar, het gedeelte van 
het kadastraal inkomen van de jaren 
af te trekken waarop, ingevolge de over
eenlmmst, de aanvullende interest welke 
een vermindering vergoedt van de in de 
loop van vorige jaren uitgekeerde inte
resten, betrekking heeft ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overw~gende dat, zo het arrest welis
waar verklaart dat de te recuperen inte
rest toegekend in 1957 op grond van 
" een loutere co~lventionele benaming " 
op de jaren 1953, 1954 en 1956 wordt 
aangerekend, het geenszins de werkelijk
heid of de wettelijkheid van de door 
eiseres ingeroepen overeenkomst betwist, 
maar aan de burgerlijke gevolgen van 
deze overeenkomst het beginsel van de 
annualiteit van de belast:i:ng tegenwerpt ; 
dat het arrest dienaangaande dus gem). 
tegenstrijdigheid bevat; dat het even
min de bewijskracht van de genoemde 
overeenkomst miskent ; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, van artikel V, inzonder
heid (4) (a), van de overeenkomst van 
27 maart 1953 tussen Belgie en het Vere
nigd Koninkrijk Groot-Brittannie en 
Noord-Ierland, ter voorkoming van dub
bele belasting en van vermijding van 
belasting inzake inkm:nstenbelastingen, 
van het enig artikel van de wet van 7 ja
nuari 1954 houdende goedkeuring van 
deze overeenkomst, en van artikel 1 van 
de wet van 15 juli 1959 tot invoering 
van tijdelijke fiscale onthef1mgen met het 
oog op het begunstigen van aanvullende 
beleggingen, 
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doordat het arrest beslist dat om, nnt 
het oog op de toepassing van artikel V 
(4) (a) van voormelde overeenkomst, 
het bedrag van het fictief supplement 
van bedrijfsbelasting te bepalen, waartoe 
de m.obilienbelasting en de nationale 
crisisbelasting op de dividenden zich 
moeten beperken die door eiseres zijn 
toegekend aan een vennootschap naar 
Engels recht welke voor deze bepaling 
in aanmerking kom.t, er geen rekening 
kan worden gehouden met de vrijstelling 
die krachtens artikel 1 van de wet van 
15 juli 1959 zou zijn toegekend, indien 
de uitgekeerde winst op de reserve was 
geplaatst, en het deze beslissing onder 
-meer verantwoordt op volgende gran
den " dat het voorwerp van de bedoelde 
bepaling van voormelde internationale 
Dvereenkontst bestaa.t in de aanpassincr 
van de belastingaanslagvoeten die va~ 
toepassing zijn op de uitgekeerde win
sten (mobili0nbelasting en nationale 
crisisb~~asting) aan die welke van toepas
smg ZlJn op de gereserveerde winsten 
(bedrijfsbelasting), en die bepaling zou 
wegvallen indien de belastingaanslagvoet 
van toepassing op de uitgekeerde win
sten niet hager was dan die welke van 
toepassing is op de gereserveerde winsten ; 
dat hieruit volgt dat de bewoordingen 
« de to tale last van de Belgische be las
" tingen zal worden verminderd tot een 
" bedrag gelijk aan het supplement van 
» bedrijfsbelasting dat, volgens deze wet
" geving, zou verschuldigd zijn ... )) moe
ten worden begrepen in verband met de 
bewoordingen zelf van het begin van de 
wetsbepaling, die slechts betrekking heeft 
op de vermindering van de aanslagvoet 
van de belasting; dat, anderzijds, de 
voormelde bepaling van de wet van 15 juli 
1959, die de bedrijfsinkomsten tot beloop 
van een zeker percentage van het bedrag 
van de produktieve beleggingen vrijstelt, 
de belastbare grondslag vermindert ; dat 
-de vergelijking van die beide bepalingen 
er dus op wijst dab er voor de bij de 
Anglo-Belgische overeenkomst bepaalde 
berekening van het fictief supplement 
van de bedrijfsbelasting geen rekening 
1mn worden gehouden met de bepaling 
van de wet van 15 juli 1959; dat zij 
immers de belasting vermindert door 
vermindering van de belastbare grand
slag, hetgeen niet tot het voorwerp van 
:de bepalingen van de overeenkomst in
zake aanpassing van de aanslagvoeten 
behoort "• 

terwijl, aangezien · bet fictief bedrag 
van de bedrijfsbelasting, krachtens de 
ondubbelzinnige tekst, moet worden be-

· rekend ". volgens deze wetgeving », dit 
bedrag d1ent te worden bepaald door na 
t~ gaan welk bedrag aan bedrijfsbelas
tmg verschuldigd zou geweest zijn indien 
het inkomen op de reserve was geplaatst, 
en zulks door toepassing te maken van 
aile wetsbepalingen betreffende die be
lasting, met inbegrip van de bepalingen 
van voormelde wet van 15 juli 1959 : 

Overwegende dat voor de raming van 
het bedrag waartoe de totale last van 
de eisbare belastingen : mobilienbelas
ting, nationale crisisbelasting en belas
ting voor financieel herstel, beperkt 
wordt bij toepassing van artikel V (4) 
(a) van de in het middel bedoelde over
eenkomst van 27 maart 1953, het arrest 
wettelijk verwijst naar het supplement 
van bedrijfsbelasting dat verschuldigd 
zou zijn, waren de winsten niet uitgekeerd 
geweest, zonder evenwel de vrijstelling 
van bedrijfsbelasting in aanmerking te 
nemen die bij de wet van 15 juli 1959 
tijdelijk wordt toegekend met het oog 
op het begunstigen van aanvullende be
leggingen; dat immers de verwijzing 
door artikel V (4) (a) van voornoemde 
overeenkomst van 27 maart 1953 naar 
de bedrijfsbelasting voor de berekening 
v~n de belastingen op de uitgekeerde di
Vldenden, niet kan worden uitgebreid tot 
de vrijstelling die, met betrekking tot die 
belastmg, de wet van 15 juli 1959 (I), 
van latere dagtekening dan de voormelde 
overeenkomst, tijdelijk toekent met het 
oog op het begunstigen van de produk
tieve beleggingen ; 

Dat deze verwijzing betrekking heeft 
op het bedrag van de belasting die bere
kend wordt op grond van de wettelijke 
a~nsla~voet van de belastingen welke de 
met mtgekeerde winsten treffen, zonder 
rekening te houden met de tijdelijke 
ontheffingen die, door vrijstelling van een 
gedeelte van die winsten welke werkelijk 
ter beschikking van de onderneming 
blijven, een vermindering meebrengen 
van de belastbare grondslag welke voor 
het vestigen van gezegde belastingen in 
aanmer king is genomen ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

6 januari 1968.- 2e k.am3r.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - VM·
slaggever, H. Legros. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. van Bastela::Jr en Fally 
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(eerstvermelde van de balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

2e KAMER.- 6 januari 1967. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
REOLAMATIE. - STELSEL VAN ART!· 
KEL 61, § 3, VAN DE GEOOORDINEERDE 
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN • 
BELASTINGEN VOOR ZIJN WIJZIGING BIJ 
DE WET VAN 24 MAART 1959. - 00R· 
SPRONKELIJKE REOLAMATIE BINNEN DE 
WETTELIJKE TERMIJN. - LATERE RE • 
OLAMATIE BUITEN DEZE TERMIJN. -
LATERE REOLAMATIE WELKE EEN 
NIEUW GESOHIL OPWERPT. - LATERE 
REOLAMATIE TE LAAT INGEDIEND. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
REOLAMATIE. - MOGELIJKHEID ZE 
AAN TE VULLEN. - BESLISSING DIE 
AAN DEZE MOGELIJKHEID EEN EINDE 
STELT. - STELSEL VAN ARTIKEL 1 VAN 
DE WET VAN 24 MAART 1959 TOT AAN· 
VULLING VAN ARTIKEL 6I, § 3, VAN 
DE GEOOORDINEERDE WETTEN. - BE
SLISSING VAN DE DIREOTEUR DER BE· 
LASTINGEN, DIE OVER DEZE REOLA· 
MATIE UITSPRAAK DOET. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
0NTHEFFING.- 0NTHEFFING EN VAN 
AMBTSWEGE TERUGGAVE, BEIDE VOOR· 
GESOHREVEN BIJ DE ARTIKELEN 61, 
§ 6, EN 74, LID 6, VAN DE GEOOoRDI· 
NEERDE WETTEN BETREFFENDE DE 
INKOMSTENBELASTINGEN. - BEGRIP. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. 
- GRENZEN VAN HET AAN DIT HOF 
OVERGELEGD GESCHIL. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BUITENGEWONE TERMIJNEN. - TER· 
MIJN VAN VIJF JAAR GESTELD BIJ ART!· 
KEL 74, LID 3, VAN DE GEOOORDI· 
NEERDE WETTEN. - TOEPASSINGS-

(1) Raadpl. R. HAYOIT DE TERMICOURT, 
rede uitgesproken ter gelegenheid van de 
plechtige openingszitting van het Hof op 1 sep· 
tember 1958 : "Les reclamations en matiere 
d'impots sur les revenus " (Bull., 1958, biz. 35, 

VOORWAARDEN.- BEOORDELING DOOR 
, DE FEITENREOHTER. 

6° CASSATIEMIDDELEN.- DIREOTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT TEGEN EEN FEITELIJKE BEOOR· 
DELING DOOR DE FEITENREOHTER. -r 
NIET ONTVANKELIJK 1\HDDEL. 

I 0 Te laat ingediend is de latere 1·eclamatie, 
die een nieuw geschil oplevert dat 1·ust 
op een rechtsom·zaak ve1·schillend van 
die, ~velke het vom·werp is geweest van 
de oo1•spronkelijke reclamatie, en die 
ingediend is na verloop van de te1·mijn 
van 1'eclamatie, op st1·a(je van verval 
vom·geschreven bij m·tikel 61, § 3, van 
de gecoonlinee,rde wetten betre(jende de 
inlcomstenbelastingen, zoals het van 
k1·acht was v661· de wijziging van die 
tekst doo1' m·tikel 1 van de wet van 
24 maart '/959 (I). 

2° Onder beslissing die een einde maakt 
aan de mogel~jkheid voor de belasting
plichtige om zijn 1·eclamatie aan te m;llen 
dam· nieuwe, sch1·ijtelijk opgestelde g1'ie
ven, dit zelfs buiten de gewone recla
matiete1·mijnen, ve1·staat de wet van 
24 maa1·t 1959 tot wijziging van a1·ti
lcel 61, § 3, van de gecoo1·dineerde wetten 
bet1·e(jende de inkomstenbelastingen de 
beslissing van de di1·ecteur der belastin
gen, die recht doet ove1· de 1·eclamatie. 

3° In geval van overbelasting wegens ma
teriiile vergissingen, d~;bbele belasting 
of inning aan de bran van hogere bedra
gen dan de versclmldigde belasting, ver
leent de di1·ecteur der belastingen de 
onthetfing, zelfs van ambtswege en na 
VM'loop van de te1"mijnen van reclamatie 
en bemep (2). 

4o Het be1•oep van de belastingplichtige 
tegen de beslissing van de di1·ecteu1· der 
di1·ecte belastingen maalct, b~;iten het 
geval van verval of ovm·macht, bij het 
hof van be1·oep enkel aanhangig dat 
wat het voo1'we1·p is van deze besUssing, 
dit wil zeggen de geschillen die Tegelc 
matig aan de di?·wteur zijn onde1·worpen 
dam· de reclamatie van de belasting
plichtige, alsmede geschilpunten die de 

litt. I, en biz. 36) en de noten; cass., 15 decem
ber 1959 (Bull. en PAsrc., 1960, I, 450). 

(2) Raadpl. cass., 24 mei 1960 (Bull. en 
PAsiC., 1960,I, 1 101); 11 juni 1963 (ibid., 
1963, I, 1075); 8 oktober 1963 (ibid., 1964, 
I, 133) en 20 december 1966 (A1'1'. cass., 1967, 
biz. 512). 
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direc.teur eventtteel van ambtswege zou 
beslecht hebben (1). 

5° De belastingte1·mijn van vijf jaar, ge
steld bij a1·tikel 74, lid 3, van de geco
o1·dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, in geval van gebrelc of 
ontoereilcendheicl van aanslag voort
vloeiend uit het gemis aan aangifte of 
de ove1·legging van ee.n onvolcloende of 
onj1tiste aangifte, is enkel toepasbaar 
wanneer de belastingschuldige vrijwillig 
!weft gehandelcl met het oogme1·k de belas
ting te ontduiken (2) ; clit oogmerk wordt 
soeverein door de jeiten1·echte1· beoor
deelcl (3). 

6° Niet ontvankelij'lc is het middel dat 
kritiek oefent tegen een feitelijlce beom·
deling van de feitenrechter (4). 

(FARBER, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FIN ANCIEN,) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 61, inzon
derheid §§ 3 en 6, 66 van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, geco
ordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948 en gewijzigd bij de 
artikelen 1, 2, 3 en 4 van de wet van 
24 maart 1959 tot wijziging van de geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen inzake bezwaarschriften 
en terugbetalingen van ambtswege, en 
97 van de Grondwet, 

dom·dat het bestreden arrest het beroep 
19546 (navorderingen over het dienstjaar 
1952) verwerpt, op de gronden namelijk 
dat, wanneer eiser op 27 december 1957 
voor de eerste keer doet gelden dat de 
door hem genoten commissie in de mo
bilienbelasting en niet in de bedrijfsbelas
ting hadden moeten worden aangeslagen, 
hij een nieuw bezwaar heeft ingebracht 

(1) Cass., 11 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1300) en 25 oktober 1966 (A1·r. cass., 
1967, blz. 271); raadpl. cass., 3 oktober 1967, 
JJUpra, blz, 167, 

(2) en (3) Cass., 21 december 1965 en 28 juni 
1966 (Bull. en PAsrc., 1966, I, 557 en 1390). 

(4) Cass., 16 februari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 788), 

bui~en de in artikel 61, § 3, van de geco
ordmeerde wetten gestelde termijnen 
aangezien het hier niet gaat om een nieu~ 
middel of argument, daar het nieuwe 
geschil rust op een rechtsoorzaak, ver
~chillend van die welke het voorwerp 
IS geweest :van het bezwaar ; dat de direc
teur in zijn beslissing van 8 maart 1958 
niet in toepassing kon brengen de wet 
van 24 maart 1959 die op 6 april 1959 
in werking is getreden; dat het hof van 
beroep het evenmin kan doen, daar het 
recht dat deze wet aan de belasting
plichtige verstrekt om zijn oorspronke
lijk bezwaarschrift met een nieuw be
zwaar aan te vullen, aileen geldt gedu
rende het administratieve stadium, dit 
wil zeggen zolang geen beslissing is ge. 
vallen, en aangezien het hier evenmin 
g~at om ee.n materiele vergissing in de 
zm van artikel 61, § 6, van de gecoordi
neerde wetten, daar een vergissing in de 
aangifte begaan omtrent de aard van de 
bedoelde inkomsten geen materiele ver
gissing kan worden genoem.d, 

tM·wijl, 1° het feit dat aan een nieuw 
geschil een nieuwe rechtsoorzaak wordt 
gegeven, verschillend van die welke het 
voorwerp is geweest van het bezwaar, 
aileen niet voldoende is om te beslissen 
dat het gaat om een nieuw bezwaar en 
niet om een nieuw middel of argument, 
daar het nieuwe middel of argument een 
nieuw argument van juridische aard kan 
zijn en dus aanleiding kan geven tot een 
nieuw geschil dat berust op een rechts
oorzaak verschillend van die welke vroe
ger was aangevoerd (schending inzonder
heid van artikel 97 van de Grondwet 
en 61, § 3, ·van de wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen), 

2° het bestreden arrest vaststelt dat 
eiser zijn reclamatie met een nieuw be
zwaar had aangevuld op 27 december 
1957, v66r de beslissing van de directeur 
der belastingen van 8 maart 1958, waar
uit volgt dat het nieuw bezwaar voor
gedragen werd voordat een beslissing 
gevallen was en volgens artikel 1 van 
de wet van 24 maart 1959 dit nieuw be
zwaar door het hof van beroep moest 
worden aangenomen en beantwoord 
(schending van alle in het middel ver
melde wetsbepalingen), 

3° het bestreden arrest niet antwoordt 
op de stelling van eiser ·die in zijn bij 
het hof van beroep regelmatig genomen 
conclusie tot staving van zijn beroep 
tegen de beslissing van de directeur van 
8 maart 1958 namelijk aanvoerde dat het 
bestuur de plicht had alle te zijnen na-
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dele begane vergissingen te verbeteren 
(schending inzonderheid van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Over bet eerste onderdeel : 

Overwegende dat, blijkens de vast
stellingen van bet arrest waarop door de 
voorziening geen kritiek is geoefend, 
en de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, eiser in de redamatie die 
hij op 3 maart 1955 heeft ingediend 
tegen de aanslagen over het belastingjaar 
1952, zich aileen verzet heeft tegen de 
berekening, door het bestuur, van de 
bedrijfskosten in verband met de com
missies die hij gedurende het jaar 1951 
als zelfstandig bandelsvertegenwoordiger 
had ontvangen en als bedrijfsinkomsten 
had aangegeven, en dat eerst bij zijn 
brief van 27 december 1957, dit wil zeg
gen na het verstrijken van de termijn 
voor indiening van een reclamatie op 
straffe van verval gesteld bij artikel 61, 
§ 3, van de gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, de 
lasthebber van eiser aanvoerde dat de 
bedoelde commissies die deze laatste als 
bedrijfs:i:nkomsten had aangegeven, in de 
mobilienbelasting hadden moeten worden 
aangeslagen als vergoedingen of royalties 
op de concessie van octrooien ; 

Overwegende dat het arrest terecht 
heeft overwcgen dat het bezwaar van 
27 december 1957 ·een nieuw geschil op
leverde, dat rustte op eon rechtsoorzaak 
verschillend van die welke het voorwerp 
was geweest van de reclamatie van 
3 maart 1955, en het wegens te late indie
ning heeft terzijde gesteld overeenkom
stig artikel 61, § 3, voornoemd, zoals dit 
in werking was op het tijdstip van de 
beslissing van de directeur der belastin
gen van 8 maart 1958, dit wil zeggen 
v66r de wijziging in die tekst · aange
bracht bij artikel 1 van de wet van 
24 maart 1959; 

Dat er nmrrers een nieuw bezwaar be
staat, zodra het bezwaar van een andere 
aard is dan die welke in de reclamatie 
is aangegeven, ofwel een ander voorwerp 
heeft of ncig op een andere rechtsgrond 
berust; 

Dat de oorspronkelijke reclamatie ai
leen het bedrag van de in de bedrijfs
belasting aangeslagen inkomsten be
twistte, terwijl het bij schrijven van 
27 december 1957 aangevoerde bezwaar 
de aard zelf van de belastbare inkomsten 
en derhalve de toepasselijke belasting 
betreft; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del naar recht faalt ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat de beslissing welke, 
volgens artikel 1 van de wet van 24 maart 
1959 dat § 3 van artikel 61 van de geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen heeft aangevuld, de ter
mijn afsluit gedurende welke de aan do 
bclastingplichtige toegekende nieuwe mo
gelijkheid om zijn oorspronkelijke recla
matie aan te vullen kon worden uitgeoe
fend, niet de definitieve beslissing is over 
de zaak ten gronde, waarvan sprake in 
artikel 2 van dezelfde wet, dat § 6 van 
artikel 61 van de gecoordineerde wetten 
vormt, maar die waarbij de directeur 
der belastingen uitspraak doet op de 
reclamatie ; 

Overwegende derba.lve dat, aangezien 
de directeur der belastingen op 8 maart 
1958, v66r de inwerknrgtreding van de 
wet van 24 maart 1959, regelmatig uit
spraak had gedaan, zowel op de oor
spronkelijke reclamatie van eiser als op 
die welke, nrgediend na het verstrijken 
van de gewone reclamatietermiJncn, hij 
niet-ontvankelijk heeft verklaard; het 
hof van beroep niet, zonder aan artikel 1 
van deze wet een terugwerkende draag
wijdte te verlenen, die de bewoordingen 
ervan er niet aan toekennen, deinderecla
matie van 27 december 1957 opgeworpen 
betwisting als een wettelijk aangevoerde 
nieuwe grief n1 overweging kon nemen ; 

Overwegende dat het beroep van de 
belastingplichtige tegen de beslissing van 
de directeur der di:t·ecte belastingen 
slechts datgene bij het hof van beroep 
aanhangig maakt wat het voorwerp van 
deze beslissing uitmaakt, te weten de 
bij reclamatie van de belastingplichtige 
regelmatig aan de directeur voorgelegde 
betwistingen en de geschilpunten die 
eventueel ambtshalve door hem zouden 
beslecbt zijn ; 

Dat hieruit volgt dat het hof van be
roep de in het schrijven van 27 december 
1957 vervatte nieuwe reclamatie niet 
had kunnen aanvaarden zonder de rege
len, die de onderscbeiden bevoegdheden 
van de recbterlijke- en de bestuurlijke 
overheid bepalen, te schenden; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel naar recht faalt ; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat, als bet arrest stelt 
dat " bet bier evenmin gaat om een ma
teriele vergissing in de zin van artikel 61, 
§ 6, van de gecoordineerde wetten ; dat, 
in zover verzoeker zich in zijn aangifte 
werkelijk heeft vergist omtrent de aard 
van de bedoelde inkomsten, die vergissing 
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geen materiele verg1ssmg kan worden 
genoemd "• het passend geantwoord heeft 
op de in het middel overgenomen kritiek 
van eiser; 

Dat i=ers uit de vergelijking van de 
§§ 3 en 6 van artikel 61 van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen 
volgt dat om de door de belastingschul
dige in zijn aangifte begane vergissingen 
te kunnen verbeteren, een reclamatie 
moet worden ingediend binnen de bij 
artikel 61, § 3, gestelde termijn, en dat 
na het verst,rijken van die termijn het 
bestuur de outlasting van de uit materiele 
vergissingen volgende overbelasting 
slechts kan toestaan in zover die over
belasting vastgesteld of aangewezen is 
binnen de nieuwe termijn van artikel 61, 
§ 6; 

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, · 

doonlat. het bestreden arrest, recht
doende op het beroep 20707 (dienstjaren 
1954 tot 1957}, de stelling van eiser dat 
de genoten inkomsten roerende inkom
sten en geen bedrijfsinkomsten waren, 
verwerpt, 

tm·wijl het niet antwoordt op de con
clusie die hij regelmatig voor het hof 
van beroep had genomen, en waarin werd 
betoogd dat hij een procede en een toestel 
voor het verbruik van petroleumderi
vaten had uitgewerkt en tot stand ge
bracht, dat de naamloze vennootschap 
<< Esso Belgimn" hem 10 frank per ver
kocht toestel betaalt en hem 50 t. h. 
uitkeert van de vergoedingen die zijzelf 
trekt van de fabrikanten van Esso Gas
toestellen aan wie zij een fabricatiever
gtmning heeft verleend, dat hij bovendien 
van de firma's Demoulin en Schultze 
vergoedingen in verhouding tot de ver
koop van Esso-Gas-toestellen krijgt ter 
bezoldiging van het verlenen van de ver
gunning aan die ondernemingen door de 
firma Esso, dat de verkoop van butaan
en propaangas aan de firma « Esso Bel
gium >> geschiedt door haar agentschap
pen, die elk een aantal vertegenwoordi
gers ·hebben, terwijl de verkoop van de 
toestellen door de firma's Demoulin en 
Schultze geschiedt door de vertegen
woordigers van deze firma's en dat hij 
dus noch makelaar, noch vertegenwoor
diger van die drie firma's is, dat door de 
aard en de wijze van betalingen die hem 
door die drie firma's gedaan worden, 

hij tegelijk bewijst dat hij geen enkele 
activiteit uitoefent ten voordele van deze 
firma's en dat de bedragen die hij van 
deze ontvangt roerende inkomsten zijn, 
die voortkomen uit de concessie en de 
verhuring van zijn precede's : 

Overwegende dat, na er op te hebben 
gewezen dat de inkomsten uit de over
dracht of de concessie van een octrooi 
een bedrijfskarakter kunnen vertonen 
voor degene die de inkomsten ontvangt, 
het hof van beroep de redenen opgeeft 
waarom de door eiser voor de verkoop 
van de toestellen getrokken co=issies 
en ristorno's, zelfs indien zij vergoedingen 
worden genoemd, aan de hand van de 
verklaringen van de eiser zelf kennelijk 
de opbrengst zijn van een bedrijfswerk
zaamheid, die met name in wetenschap
pelijk onderzoek, organisatie van de ver· 
lmop, proeven en reizen bestaat, welke 
werkzaamheid ontegensprekelijk onon
derbroken is en noodzakelijk een winst 
op het oog heeft ; dat het hof bovendien 
de desbetreffende redenen van de direc
teur overnemnt ; 

Dat het hof van beroep aldus op vol
ledige en ondubbelzinnige wijze geant
woord heeft op de in het middel over
genomen conclusie en de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
niet heeft kunnen schenden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 74, inzon
derheid § 3, van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948 en gewijzigd bij de wetten 
van 8 maart 1951 en 13 juli 1959, en bij 
de wet van 28 maart 1955, en 97 van 
de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest, recht
doende op het beroep 20707, beslist dat 
het bestuur terecht gebruik heeft ge
maakt van de buitengewone termijn van 
vijf jaar voor de dienstjaren 1954 en 1955, 
daar de aangegeven inkomsten in ruime 
mate onvoldoende waren, en daar, voor 
het dienstjaar 1954, bovendien de aan
gifte van de ge'inde bedragen kennelijk 
onjuist was, 

te1·wijl de gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen zoda
nige termijn aan het bestuur slechts ver
lenen bij ontstentenis of onvoldoendheid 
van aanslagen die het gevolg zijn van het 
feit dat de belastingplichtige geen aan
gifte heeft gedaan met het oogmerk de 
belasting te ontduiken of een opzettelijke 
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onvoldoende of onjuiste aangifte heeft 
gedaan, dat noch het feit dat de aangifte 
in ruime mate onvoldoende is, noch het 
feit dat de aangifte van de gei:nde bedra
gen kennelijk onjuist is bewijzen dat de 
aangever ongetwijfeld een onvoldoende 
of onjuiste aangifte heeft willen doen en 
het bestreden arrest derhalve het recht 
van het bestuur niet mocht erkennen om 
in het onderhavige geval gebruik te rna
ken van de buitengewone termijn van 
vijf jaar voor de dienstjaren 1954 en 
1955 : 

Overwegende dat " uit het feit dat de 
inkomsten in ruime mate onvoldoende 
zijn en dat voor het dienstjaar 1954 
bovendien de aangifte van de gei:nde 
bedragen kennelijk onjuist is » het hof 
van beroep heeft kmmen afleiden dat 
eiser een opzettelijk onvoldoende on on
juiste aangifte had gedaan met het oog
merk de belasting te ontduiken, wat een 
rechtvaardiging is voor het gebruikmaken 
door het bestuur van de buitengewone 
termijn, bepaald in artikel 74, lid 3, van 
de gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen ; dat deze beoor
deling van de rechter een feitelijke en 
derhalve soevereine beslissing is ; 

Overwegende derhalve dat het middel 
niet ontvankelijk is ; 

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

6 januari 1968. - 2e kamer.- Voor
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ver·
slaggeve1', H. Trousse. - Gelijkluidenae 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Carlier en Van Leyn
seele ( eerstvermelde van de balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER.- 8 januari 1968. 

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - ScHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. - BESCHIKKING 
VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHT· 
BANK VAN EERSTE AANLEG W AAR
BIJ EEN ECHTGENOOT VEROORDEELD 
WORDT TOT BETALING VAN EEN PRO
VISIONELE UITKERING TOT ONDERHOUD. 
- VONNIS VAN SCHEIDING VAN TAFEL 
EN BED ZONDER BESLISSING NOPENS 
RET ONDERHOUDSGELD. OVER-

SCHRIJVING VAN RET BESCHIKKEND 
GEDEELTE VAN DIT VONNIS.- LATERE 
EIS TOT ECHTSCHEIDING VAN DE AN
DERE ECHTGENOOT, ZONDER VORDE· 
RING VAN NIEUVVE VOORLOPIGE MAAT
REGELEN. - 0VERSCHRIJVING VAN RET 
BESCHIKKEND GEDEELTE VAN DE BE· 
SLISSING WAARBIJ DE ECHTSCHEIDING 
WORDT TOEGESTAAN. - BESCHIKKING 
VAN DE VOORZITTER DIE HAAR GEVOL
GEN BEHOUDT TOT AAN DE OVERSCHRIJ
VING VAN DE ECHTSCHEIDING. 

2° VERLATING VAN. FAMILIE. 
GEDING TOT SCHEIDING VAN TAFEL EN 
BED. - BESCHIKKING VAN DE VOOR
ZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG WAARBIJ EEN ECHTGENOOT 
VEROORDEELD WORDT TOT BETALING 
VAN EEN PROVISIONELE UITKERING TOT 
ONDERHOUD. - BESCHIKKING IN HO
GER BEROEP BEVESTIGD WAARTEGEN 
GEEN VERZET MEER OPENSTAAT. -
VONNIS VAN SCHEIDING VAN TAFEL 
EN BED ZONDER BESLISSING NOPENS 
HET ONDERHOUDSGELD. OVER· 
SCHRIJVING VAN RET BESCHIKKEND 
GEDEELTE VAN DIT VONNIS.- EIS TOT 
ECHTSOHEIDING VAN DE ANDERE ECHT
GENOOT DIE GEEN NIEUWE VOORLOPIGE 
lliAATREGELEN VORDERT. OVER· 
SCHRIJVING VAN HET BESCHIKKEND 
C+EDEELTE VAN DE BESLISSING WAARBIJ 
DE ECHTSCHEIDING TOEGESTAAN 
WORDT.- BESCHIKKING VAN DE VOOR
ZITTER DIE VEEDER HAAR GEVOLGEN 
BEHOUDT TOT AAN DE OVERSCHRIJVINC+ 
VAN DE ECHTSCHEIDING. - VRIJWIL· 
LIGE NIET-UITVOERING VAN DE BE
SOHIKKING GEDURENDE MEER DAN 
TWEE MAANDEN.- 0VERTREDING VAN 
ARTIKEL 391bis VAN HET STRAFWET
BOEK. 

3° AFSTAND. - AFSTAND VAN EEN 
RECHT. - BEGRIP. 

4° VERLATING VAN FAMILIE. -
IN GEBREKE BLIJVEN DE TERMIJNEN 
VAN EEN UITKERING TOT ONDERHOUD 
TE KWIJTEN. - VRIJWILLIG IN C+E
BREKE BLIJVEN. - SOEVEREINE BE· 
OORDELING DOOR DE FEITENRECHTJJ1R. 

1° De beschikking van de voorzitte?' van 
de 1·echtbank van ee1·ste aanleg waarbij 
een echtgenoot verom·deeld worat tot beta
ling van een p1•ovisionele uitkering tot 
onde1'lwud tijdens een geaing tot sche,i
ifing van tajel en bed blijjt van kmcht 
tot aan de beslissing aie het bedrag van 
dit onde1·houdsgeld vaststelt en behoudt 
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verde?' haa1· gevolgen tijclens dit geding 
en tijdens het onderscheiclen geding tot 
echtscheicling ingeleid do01· de ancle1·e 
echtgenoot, die geen nieu.we voorlopige 
maatregelen vo1·de1't; zij heeft evenwel 
geen gevolgen mee1· vanaf de ove?·schrij
ving door de ambtenam· van de burger
lijke stand van het beschikkencl gedeelte 
van de beslissing waa1·bij deze echtschei
ding toegestaan wo1·dt (1). 

20 vVannee1· tijdens een geding tot schei
ding v.an tafel en bed een echtgenoot 
bij een beschikking van de voo1·zitter 
van de 1"echtbank, waa1·tegen geen ve1·zet 
of hager be1·oep mee1· openstaat, veroor
cleeld wonlt tot betaling van een pro
visionele uitke1·ing tot oncle1·houd, en de 
?'echter enkel · uitsp1'aalc heeft gedaan op 
de eis to~ scheicling van tafel en bed en 
niet op de eis bet1·efjende de 1~itkeTing 
tot onclM·houd, en wannee1' op de eis tot 
echtscheiding van de ancle1·e echtgenoot, 
die geen nie1~we vooTlopige maat1·egelen 
heeft gevo1·de1·d, het beschikkencl gecleelte 
van de beslissing waa1·bij de echtschei
ding wo1·clt toegestaan ove1•gesclweven 
wordt do01· de ambtenaa1· van de bu?·ger
lijke stand, is wettelijk de beslissing 
waarbij wonlt veroo1·deeld wegens ove?'
treding vm~ m·tikel 391bis van het St1'af
ivetboek de echtgenoot-schuldenaa?' van de 
uitkering tot onderhoucl U1;t kracht van 
de beschikking, die m·ijwillig meer dan 
twee maanden in geb1·eke gebleven 1;s 
de term1:jnen e1·va.n te kwijten, v66r de 
ove?·schrij'ving van het beschilckend ge
deelte van dP. beslissing wam·bij de echt
scheiding toegestaan wordt (2). 

3° De afstancl van een 1·echt moet st1•ikt 
worden uitgelegcl en lean slechts worden 
afgeleid uit feiten die voor geen andere 
uitlegging vatbaa?' zijn (3). 

4° De 1'echte?' beoordeelt soeve1·ein in feite 
of· de schuldenaar van een 1titlcering tot 
onclerhoud nwe1· dan twee maanden v1·ij
willig in geb1·eke is gebleven de te1·mijnen 
e1·van te hoiJ'ten (4). 

(VAN DUYSE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Verg. cass., SO april 1964 (Bull. en PA
src., 1964, I, 922) en 18 september 1967, 
supra, blz. 80. 

(2) Raadpl. cass., 18 september 1967, in 
noot 1 aangehaald. 

arrest, op 30 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, hier1tit afgeleid 
dat het bestreden arrest eiser veroordeelt 
wegens verlating van familie tussen 10 no
vember 1964 en 22 septem.ber 1965, 

te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, het arrest op 
25 rriaart 1963 door het Hof van beroep 
te Gent gewezen, waarop de betichting 
stetmt, v66r gezegde periode vervallen 
was, door het feit dat de rechtspleging 
in scheiding van tafel en bed in het raam 
waarvan laatstvermeld arrest uitgespro
ken werd, sinds 13 april beeindigd was, 
en gezegd arrest niet kan gelden in het 
raam van de rechtspleging ,in echtschei
ding welke tijdens bedoelde periode aan
hangig was; 

tweede onde1·deel, het feit dat in de 
rechtspleging strekkende tot scheiding 
van tafel en bed geen uitspraak gedaan 
werd over het onderhoudsgeld geen af
breuk doet aan het feit dat het arrest 
van 25 maart 1963, na het beeindigen 
van die rechtspleging, geen gevolg meer 
kon hebben; 

clerde onderdeel, het gebrek aan uit
spraak over het onderhoudsgeld te wijten 
was aan de nalatigheid van de tegen
partij, en deze laatste een provisionele 
veroordeling had moeten vragen indien 
over het onderhoudsgeld geen uitspraak 
kon gedaan worden ; 

vierde onde1·deel, de tegenpartij de 
rechtspleging in scheiding van tafel en 
bed, onderhoudsgeld inbegrepen, ver
zaakt had door het inleiden van de rechts
pleging in echtscheidin.g : 

W at de eerste drie onderdelen betreft : 

Overwegende dat uit het bestreden 
arrest en de stukken van de rechtspleging 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat de eis tot scheiding van tafel 
en bed slechts gedeeltelijk bij het vonnis 
op 8 december 1962, door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Gent gewezen, be
slecht werd, in die zin dat indien de 
scheiding toegestaan werd, het deel van 
de eis strekkende tot uitkering van onder
houdsgeld naar de algemene rol verzon-

(3} Cass., 19 januari 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
blz. 611) en 20 november 1967, sup1·a, blz. 402. 

(4) Cass., 27 februari 1967 (Ar1·. cass., 1967, 
blz. 815) en 4 september 1967, sup1·a, blz. 19 
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den word, in afwachting dat partijen 
nadere inlichtingen zouden verstrekken 
nopens hun beroep en inkomen, dat dit 
vonnis op 13 april 1963 op de registers 
van de bmgerlijke stand te Merelbeko 
overgeschreven word ; dat nooit tot ver
dere boslechting van dit gedeelte van 
de eis overgegaan word ; dat in plaats 
daarvan de echtgenote van eiser op 
16 april 1964 eon verzoekschrift tot echt
scheiding aanbood zonder nieuwe voor
lopige maatregelen te vorderen ; dat de 
echtscheiding toegelaten wer(i bij vonnis 
op 14 jtmi 1965 door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen gewezen en 
dat dit laatste vonnis op 23 september 
1965 in de registers van de burgerlijke 
stand van vool'lnelde ge1neente overge-
schreven werd ; · 

Overwegende dat het bestreden arrest 
bepaalt dat de voorlopige maatregel be
treffende het onderhoudsgeld van kracht 
bleef niettegenstaande de rechtspleging 
in scheiding van tafel en bed sinds 13 april 
1963 gedeeltelijk beeindigd was door de 
overschrijving van het vonnis op de 
registers van de burgerlijke stand ; dat 
het nog te beslechten gedeelte van die 
eis en de rechtspleging in echtscheiding 
aldus gelijktijdig bij verschillende recht
banken aanhangig waren ; dat zolang 
de uitslag van de rechtspleging in echt
scheiding niet definitief verworven was, 
zich niets tegen die stand van zaken 
verzette en dat inmiddels de voorlopige 
maatregel uitgevaardigd tijdens het eerste 
geding nog steeds van kracht bleef; 

Dat zodoende het hof van beroep de 
in het middel aangehaalde stelling van 
eiser verwerpt en meteen zijn beslissing 
wettelijk rechtvaardigt ; 

vVat het vierde onderdeel betreft ; 

Overwegende dat de afstand van een 
recht van beperkende interpretatie is en 
slechts kan afgeleid worden uit feiten 
die niet vatbaar zijn voor een . andere 
interpretatie; 

Dat het inleiden van een rechtspleging 
'in echtscheiding waarin geen voorlopige 
maatregel nopens het onderhoudsgeld 
aangevraagd wordt, geen afstand impli
ceert van het recht op onderhoudsgeld 
tijdens een voorgaande rechtspleging toe
gekend; 

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

,Over het tweede middel, hie1•uit afge
leid dat hot bestreden arrest eiser veroor
deelt wegens verlating van familie, 

teJ·wijl deze laatste nooit vrijwillig in 
gebreke gebleven is het onderhoudsgeld 
te betalen : 

Overwegende dat de rechter soeverein 
oordeelt of hot al dan niet vrijwillig is 
dat de beklaagde gedurende meer dan 
twee maanden in gebreke gebleven is 
de termijnen van het onderhoudsgeld 
te beta! en ; dat het middel niet ontvan
kelijk is; 

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

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

8 januari 1968.- 2e kamer.- Voo1'
zittm·, H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Ger
niers. Gelijlcluiaenae conchtsie, 
H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 8 januari 1968. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - HOGER BEROEP. 
BEKLAAGDE DIE SLEOHTS HET LAATSTE 
WOORD HEEFT ALS HIJ RET VRAAGT. 

Voor het hoj van beroep moet ae beklaagde 
enkel het laatste woora hebben als hij 
het vraagt (1). (Wetb. van strafv., 
art. 210.) 

(DE BUSSOHERE.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 oktober 1967 gewezen door 
het Hof van beroAp te Gent; 

(1) Oass., 23 oktober 1967, supm,. blz. 280. 
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Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat de conclusie van eiser niet 
beantwoord wercl : 

Overwegende dat eiser in zijn con
clusie, die slechts op de feitelijke voor
stellin.g van de zaak betrekking had, 
onder meer apwierp dat het op hem 
aangetroffen geld zijn eigen geld was en 
geenszins gestolen geld, dat geen briefje 
van 500 frank en geen Frans geld in zijn 
bezit gevonden werd, dat hij niet om te 
stelen naar de plaats van de feiten terug
kwam en dat hij op zijn kousen liep, 
niet Om de diefstal te plegen, doch omdat 
hij gekwetst was, en dat op een andere 
persoon minstens evenveel zoniet veel 
1neer vermoedens rustten dan op hem 
zelf; 

Overwegende dat tegenover deze louter 
feitelijke beweringen het hof van beroep 
zich er toe beperken kon zijn beslissing 
te gronden op de reden dat de telastleg
ging door het onderzoek en de behande
ling van de zaak voor het hof bewezen 
was gebleven ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede en het vierde middel, 
afgeleid, 

het tweede, hient.it dat het ten deze 
opgemaakte proces-verbaal niet al de 
feiten .omvat tot vaststelling van de 
bestanddelen van het misdrijf en een 
ander onbekend gebleven persoon de 
dader van de diefstal kon geweest zijn ; 

het vie1·de, uit de schending van arti
kel 154 van het Wetboek van strafvor
dering, 

doordat noch in het proces-verbaal 
noch in de verklaringen van de getuigen 
·enig feit ten laste van eiser voorkomt 
en er bijgevolg gebrek aan bewijs is : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
hij een feitelijke en diei;J.volgens soevereine 
beoordeling van de omstandigheden van 
de zaak, zijn beslissing op het onderzoek 
en de behandeling van de zaak voor het 
hof grondt ; dat de middelen bijgevolg 
niet kunnen aangenomen worden ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 210 van het 
'Vetboek van strafvordering, 

doordat eiser, op de terechtzitting van 
het hof van beroep, niet het laatste 
woord heeft gehad en zelf niet de kans 
heeft gehad persoonlijk te spreken : 

Overwegende dat volgens de vermel
dingen van het zittingsblad van het hof 
van beroep van 10 oktober 1967, de advo
caten Wullus en vV. Moens voor eiser 
gepleit hebben, conclusies werden neer
gelegd en eiser in zijn middelen van ver
dediging gehoord werd ; dat noch uit het 
arrest noch uit enig stuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan blijkt dat eiser zou 
gevraagd hebben het laatste woord te 
hebben; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het verzoekschrift van 18 de
cember 1967 dat buiten de wettelijke 
termijn :werd neergelegd, verwerpt de 
voorziening ; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

8 januari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitter en Verslaggever, H. Rutsaert, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende concl1~sie, H. Charles, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 8 januari 1968. 

VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING. - UITSTEL VAN DE TEN
UITVOERLEGGING. - VROEGERE VER
OORDELING TOT EEN CRIMINELE STRAF 
OF TOT EEN HOOFDGEV ANGENISSTRAF 
VAN MEER DAN ZES MAANDEN. - VER
OORDELING DIE IN KRACHT VAN GE
WIJSDE IS GEGAAN, OP 'T OGENBLIK 
DAT DE VEROORDEELDE EEN NIEUW 
MISDRIJF PLEEGT. - VEROORDEDING 
WEGENS DIT MISDRIJF MET UITSTEL, 
- ONWETTELIJKHEID. 
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vV annee1· een beklaagde, die reeds ve1·oor
deeld werd tot een m·iminele straf of tot 
een hoofclgevangenisst?·af van mee1• dan 
zes maanden, een misdr~jf heeft gepleegd 
nadat deze ve1·oonleling in k1·acht van 
gewijsde was gegaan, kan de rechte1·, 
bij wie cle nieuwe ve1·volging aanhangig 
is en aan wie het bewijs van cleze vroe
ge?·e veroo1·deling regelmatig wonlt over
gelegd, niet bevelen dat de tem£itvoer
legging van zijn vonnis of van geheel 
of een gedeelte van de hoofd- of acm
vullende stmtfen die hij aan deze be
klaagde oplegt zal uitgesteld wor·clen (I). 
(Wet van 29 juni 1964, art. 8.) 

(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT, 
INZAKE DE POORTER.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 september 1967 gewezen 
door het Hof van beroep te Gent ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 8 van de wet van 29 juni 1964, 

cloorclat het bestreden arrest verweerder 
veroordeeld heeft tot een gevangenisstraf 
van drie jaar en een geldboete van 100 fr. 
gebracht op 2.000 frank of een vervan
gende gevangenisstraf van een maand 
en bevolen heeft de tenuitvoerlegging 
van het arrest, wat betreft het laatste 
jaar van de tegen verweerder uitgespro
ken hoofdgevangenisstraf van drie jaar, 
gewoon zal uitgesteld worden voor een 
termijn van vijf jaar, met ingang op de 
datlun van het arreRt, 

terw~jl uit de stukken van het dossier, 
namelijk uit de uitgifte van een vonnis 
van 23 november 1965 van de Correc
tionele Rechtbank te Gent, blijkt dat 
verweerder bij dit vonnis veroordeeld 
was geworden tot een gevangenisstraf 
van acht maanden en een geldboete van 
50 frank, gebracht op 1.000 frank, en 
een vervangende gevangenisstraf van 
vijftien dagen, met uitstel van de tenuit
voerlegging van het vonnis, uitgezonderd 
de veroordeling tot de kosten en tot 

(1) Cass., 20 juli 1967 (Ar1·. cass., 1967, 
biz ... 1321); raadpl. cass., 5 december 1966 
(ibid., 1967, biz. 443). 

vijfenveertig dagen hoofdgevangenisstraf, 
voor een termijn van vijf jaar te rekenen 
van de dag van de uitspraak van het 
vonnis : 

Overwegende dat luidens artikel 8 van 
de wet van 29 jmli 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie, 
het vonnisgerecht het uitstel van het 
arrest of van de hoofdstraffen of van 
een gedeelte ervan slechts gelasten kan, 
indien de veroordeelde nog geen veroor
deling heeft ondergaan tot een criminele 
straf of een hoofdgevangenisstraf van 
meer dan zes maanden ; 

Overwegende dat uit de in het middel 
vermelde stukken van het dossier blijkt 
dat verweerder bij vonnis van 23 novem
ber 1965 van de Correctionele Rechtbank 
te Gent tot een hoofdgevangenisstraf van 
acht maanden veroordeeld werd en dat 
dit vonnis in kracht van gewijsde was 
gegaan wanneer verweerder de misdrijven 
heeft gepleegd die tot de nieuwe vervol
gingen aanleiding hebben gegeven; 

Dat het hof van beroep dienvolgens 
niet vermocht bij het bestreden arrest 
aan verweerder het voordeel toe te ken
nen van het in het middel omschreven 
uitstel van de tenuitvoerlegging van het 
arrest; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het uitspraak gedaan 
heeft op de strafvordering ; beveelt dat 
melding van dit arrest zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; legt de kosten ten 
laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

8 januari 1968. - 2• kamer.- Voo?'
zitte?' en Ve1·slaggeve1', H. Rutsaert, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidencle conclusie, H. Charles, advocaat
generaal. 

ze KAMER. - 8 januari 1968. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BESLISSING VAN VEROORDELING. -
VERWEERMIDDELEN VAN DE BE· 
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RLAAGDE ONBEANTWOORD. - NIET vonnis, op 30 mei 1967 in hbger beroep 
MET REDENEN OJVIRLEDE BESLISSING. gewezen door de Correctionele Rechtbank 

te Veurne: 
20 CASSATIE. - OMVANG. - STRAF· 

ZAKEN. - VoORZIENING VAN DE BE· 
KLAAGDE TEGEN DE BESLISSINGEN 
OVER DE STRAFVORDERING EN OVER 
DE TEGEN HEM INGESTELDE BURGER· 
LIJKE REOHTSVORDERINGEN. - VER· 
NIETIGING VAN DE BESLISSING OVER 
DE STRAFVORDERING. - VERNIETI· 
GING, DIENTENGEVOLGE, VAN DE EIND· 
BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE 
REOHTSVORDERINGEN. 

3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - VERNIETIGING VAN DE BE· 
SLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE VER· 
OORDEELD WORDT.- BURGERREOHTE· 
LIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE GEEN 
VOORZIENING OF EEN ONREGELMATIGE 
VOORZIENING HEEFT INGESTELD. -
GEVOLG VAN DE VERNIETIGING JEGENS 
DEZE PARTIJ. 

l 0 N iet rnet 1·edenen ornkleed is de beslis
sing die de beklaagde Ve1'00Tdeelt zondeT 
de 1·egelrnatig doo1· hern voo1•gedmgen 
veTwee1·rniddelen te bea1!twoo1·den ( 1). 

2° TVannee1· de beklaagde een voo1·ziening 
heejt ingesteld tegen de beslissing ove1• 
de strajvoTde?ing en tegen de eindbe
slissing ove1• de tegen hern ingestelde 
buTgm'lijke 1'echtsvoTde1•ingen, b1·engt de 
ve1·nietiging van de eerste beslissing de 
veTnietiging rnede van de tweede, die 
het gevolg eTvan is (2). 

3° W annee1· de beslissing van veTooTdeling 
van de beklaagde op diens voo1·ziening 
vemietigd wo1·dt en de bu1·ge1'1'echtelijk 
aanspmkelijlce paTtij geen voo1·ziening 
of een onTegel!matige vooTziening heejt 
ingestelcl, ve1'liest de beslissing, waaTbij 
deze pm·tij voo1· de ve1'00Tdeling van de 
beklaagde bu1·geTrechtelijk aanspmkelijk 
veTlclaa1·d woTdt, haar bestaans1·eden (3). 

(HAESE EN FLORIZOONE, T. NAAMLOZE 
VENNOOTSOHAP « SEOURITAS »EN LITIS· 
OONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 30 oktober en 27 november 1967, 
supra, blz. 323 en 448. 

(2) Cass., 27 november 1967, supm, blz. 448. 
(3} Cass., 30 oktober 1967, sup1·a, blz. 323. 

I. Wat betreft de voorziening van 
Francine Haese, beklaagde 

A. In zover zij gericht is tegen de 
beslissing over de strafvordering : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 16-2-a van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954, hou
dende algemeen reglement op de politic 
van het wegverkeer, zoals gewijzigd en 
bijgewerkt tot op heden, 1382, 1383 en 
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doonlat het bestreden vonnis ten laste 
van eiseres de tegen haar ingebrachte 
overtreding van artikel 16-2-a van de 
Wegcode bewezen verklaart, eiser burger
lijk aansprakelijk verldaart en hem hoof
delijk met eiseres veroordeelt tot betaling 
van verscheidene vergoedingen aan de 
burgerlijke partijen die zich tegen hen 
gesteld hadden, op de enkele grond dat 
het bewezen is gebleven dat Francine 
Haese zich schuldig heeft gemaakt aan 
de haar ten laste gelegde verdenking, 

zonde1' te antwoonlen op het verweer, 
door de eisers regelmatig voorgedragen 
in een ondertekende, op de terechtzitting 1 

van 16 mei 1967 neergelegde en op die 
datum door de voorzitter en de griffier 
van de zetel geviseerde nota, welk ver
weer erin bestond te betogen dat eiseres, 
hoewel de verkeersprioriteit verschuldigd 
zijnde, de hoofdweg slechts opgereden 
was met de vereiste voorzichtigheid en 
in de onontbeerlijke mate om uitzicht 
daarop te hebben : 

Overwegende dat eiseres, in een door 
haar raadsman ondertekende, op de 
terechtzitting in hoger beroep neergelegde 
en door de voorzitter en de griffier gevi
seerde nota, deed gelden, met verwijzing 
naar de door haar in eerste aanleg gena
men conclusie, dat, de voorrang ver
schuldigd zijnde, zij de hoofdweg slechts 
opgereden was met de vereiste voorzich
tigheid en in de mate die onontbeerlijk 
was om uitzicht erop te hebben, en dat 
de aanrijding tussen het voertuig van 
derde verweerder en een aan de overkant 
van de baan gestationeerd voertuig uit
sluitend, of althans gedeeltelijk aan de 
overdreven snelheid van derde verweer
der diende toegeschreven te worden ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
dat niet verwijst naar de redenen van 
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het beroepen vonnis, zieh ertoe beperkt 
te beslissen « dat Franeine Haese zieh 
pliehtig heeft gemaakt aan de verdenking 
haar ten laste gelegd », zonder enig ant
woord te verstrekken op het door eiseres 
aangevoerde verweer ; 

Dat ,het middel gegrond is; 

B. In zover zij gerieht is tegen de 
beslissing over de burgerlijke vorderin
gen: 

Overwegende dat de vernietigi:ng van 
de beslissing over de strafvorderi:ng de 
vernietiging medebrengt van de beslis
sing over de tegen eiseres ingestelde bul"
gerlijke vorderingen welke het gevolg 
ervan is en waartegen eiseres zich regel
matig voorzien heeft ; 

II. W at betreft de voorziening van 
J aak Florizoone, burger Iijk aansprake
lijke partij : 

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

Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ; 

Overwegende evenwel dat, ingevolge 
de op de voorziening van de beklaagde 
uitgesproken vernietiging, de beslissing 
waarbij eiser burgerlijk aansprakelijk 
wordt verklaard voor de ten Iaste van 
de beklaagde uitgesproken veroordelin
gen, zonder bestaansreden is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het eiseres veroor
deelt; verklaart zonder bestaansreden de 
beslissing waarbij eiser bmgerlijk aan
sprakelijk wordt gesteld voor de ten laste 
van eiseres nitgesproken veroordelingen ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing ; legt de kosten ten 
laste van de Staat, behalve die van de 
voorziening van eiser, welke te zijnen 
laste blijven; verwijst de zaak naar de 
Correetionele Rechtbank te leper, in 
hoger beroep zitting houdende. 

8 ja~mari 1968. - 2e kamer.- Vom·
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Nau
laerts. - Gelijkluidende conclttsie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1·, 
H. Dassesse. 

2e KAMER. - 8 januari 1968. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - EURGERLIJKE REOHTSVOR
DERING. - MIDDEL DAT EEN REDEN 
VAN DE BESLISSING BEKRITISEERT. -
EESOHIKKEND GEDEELTE DAT DOOR 
ANDERE REDENEN WETTELIJK GE
REOHTVAARDIGD WORDT.- NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. 
- RAMING VAN DE SCHADE« EX JEQUO 
ET BONO "· ~ WETTELIJKHEID. -
VooRWAARDEN. 

I 0 Is niet ontvankel#lc we gens gebrelc aan 
belang, het middel da.t enlcel bepaalcle 
1·edenen van de best1·eden beslissing be
lc1·itisee1·t, wannee1• het beschilclcend ge
deelte dam· andere reclenen wettez.ijlc ge
rechtvam·digd wordt ( l). 

2° Maalct een wettelijlce toepassing. van 
een raming ex a;quo et bono van de 
doo1' een ongeoo1'loofcle claad veroorzaalcte 
schade, de rechte1' die de 1•eden opgeejt 
u·aa1·om de doo1· een partij voo1·gestelde 
be1·elcening niet lean worden aangenomen 
en de onmogelijlcheid vaststelt het jttist 
bedmg van cle ve1•goecling te bepalen bij 
gebrelc aan sommige gege.vens van . be
oonleling (2). (Grondwet, art. 97; 
Burg. Wetb., art. 1382.) 

(TUYTSOHAEVER EN LITISOONSORTEN, 
T. BEIRENS EN L.ITISOONSORTEN,) 

ARREST. 

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

I. W at betreft de voorziening van Rita 
Bei:rens, beklaagde : 

l 0 In zover zij gericht is tegen de be
slissing over de strafvordering : 

Overwegende dat de substantiele of 
op stra.ffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissi:ng overeenkomstig de wet is : 

2° In zover zij gericht is tegen de be
slissing over de burgerlijke vorderingen : 

(1) Cass., 9 november 1964 (Bull. en PASIC,, 

1965, I, 235) en 5 mei Hl66 (ibid., 1966, I, 
428). 

(2) Cass., 24 oktober 1966 (A1'1', cass., 1967, 
blz. 254) en 6 maart 1967 (i.bid., 1967, b]z, 840). 
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Overwegende dat eiseres geen middel 
inroept; 

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

Overwegende dat nit geen stuk waarop 
bet Hof vermag acbt te slaan blijkt dat 
eiser zijn voorziening betekend beeft aan 
de partijen tegen welke zij gericbt is ; 
dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

III. W at betreft de voorzieningen van 
Liliane Tuytschaever en de naamlm>;e 
vennootschap " L. Tuytschaever et fils 
et Billiet n, burgerlijke partijen : 

1° In zover zij gericht zijn tegen de 
beslissing over de tegen beklaagde Rita 
Beirens ingestelde strafvordering : 

Overwegrmde dat de eiseressen niet 
bevoegd zijn om tegen die bes!issing 
een voorziening in te stellen ; dat de 
voorzieningen derhalve niet ontvankelijk 
zijn; 

2° In zover zij gericbt zijn tegen de 
beslissing over de burgerlijke vorderin
gen : 

a) W at de voorziening van de naamloze 
vennootschap « L. Tuytschaever et fils 
et Billiet n betreft : 

Overwegende dat eiseres geen middel 
inroept; 

b) Wat. de voorziening van Liliane 
Tuytschaever betreft : 

Over bet eerste middel, afgeleid nit 
de scbending van de artikelen 153, 154, 
189 en 211 van het Wetboek van straf
vordering, 1135, 1160, 1315', 1349, 1353, 
1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wet
hoek, en 97 van de Grondwet, 

doordat bet bestreden arrest de aan eise
res toekomende schadevergoeding ex ce
qtw et bono beeft bepaald op 4.990.320 fr. 
met de vergoedende interesten sedert 
12 jnni 1964, en de gerechtelijke interes
ten vanaf de datum van bet arrest, en 
de berekeningswijze door eiseres in haar 
regelmatig neergelegde conclusie voor
gesteld, en die op de bedrijfsinkomsten 
van bet slachtoffer, zoals deze uit de 
aanslagpiljetten blijken, berustte, heeft 
geweerd, op grond van de overweging 
« dat hoewel alles aan Etienne Andries 
persoonlijk toegekend en uitbetaald werd, 
bet niettemin duidelijk is dat zekere aan
zienlijke vergoedingen, zoals eindejaars
vergoedingen die in 1961 en 1960 niet 
minder dan een miljoen bedragen, eigen
lijk verdelingen zijn van de winston be
haald in de familiale onderneming waar-

van de ware bestemmeling op zijn min.st 
in belangrijke mate Liliane Tuytschaever, 
dochter van de afgevaardigde beheerder, 
was ; dat deze laatste zich aldus van zijn 
natuurlijke verbintenis kweet in de onder
houdskosten van zijn gehuwde dochter 
bij te dragon zoals het gebruikelijk is in 
de welgestelde burgerij, wanneer de 
vrouw geen huwelijksgoed heeft aange
bracht n, en, verder, "dat het ondenk
baar is dat het deel van de winst bestemd 
voor Liliane Tuytschaever dat vroeger 
aan Etienne Andries werd uitgekeerd, 
haar niet voortaan, nu zij wednwe is 
geworden, rechtstreeks zal worden uit
betaald zodat zij nit dien hoofde geen 
schade lijdt n, 

terwijl, nit geen enkel stuk der pro
cedure waarop de rechter in beroep zijn 
oordeel heeft gevormd, blijkt dat het 
gebruikelijk is in de welgestelde burgerij, 
meer bepaald in het onderhavig geva.!, 
tot de onderhoudskosten van een ge
huwde dochter bi.i te dragen, zoals door 
het arrest vermeld, zodat de rechtor zijn 
beslissing over de burgerlijke belangen 
van eiseres heeft gegrond op een persoon
lijke kennis van feiten en omstandighe
den, wat de schending meebrengt der in 
het middel aangehaalde wettelijke be
schikkingen, in het bijzonder de artike
len 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet
book: 

Overwegende dat, na vastgesteld te 
hebben dat de naamloze vennootschap 
" Etablissements L. Tuytschaever et fils 
et Billiot ''• bij de verandering van de 
standregelen op 29 december 1950, een 
ware familiezaak was die aan de twee 
schoonbroeders Yvan Tuytschaever en 
Andre Billiet ieder voor de helft toebe
hoorde, dat die toestand op 24 jtmi 1961 
nog voortduurde, en, dat ingevolge arti
kel 39, lid 2, van de standregelen, de 
zuivere winst overeenkomstig een besluit 
van de algemene vergadering van aan
cleelhouders verdeeld wordt, het arrest 
beslist dat hoewel aUes aan Etienne An
dries persoonlijk toegekencl werd, het 
niettemin duidelijk is dat zekere aan
zienlijke vergoeclingen eigenlijke verde
lingen zijn van winston behaald in de 
familiale ondernen>ing waarvan de ware 
bestemmelinge Liliane Tuytschaever, 
dochter van de afgevaardigde beheerder, 
was, erbij voegende dat deze laatste zich 
aldus van zijn natuurlijke verbintenis 
kweet in de onderhoudskosten van zijn 
gehuwde dochter bij te dragen « zoals 
het gebruikelijk is in de welgestelde bm
gerij, wanneer de vrouw geen huwelijks
goed heeft aangebracht '' ; 
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Overwegende dat het middel welk uit
sluitend het mot.ief kritiseert dat van het 
bij de gegoede bnrgerij heersende gebruik 
gewag maakt, bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is, daar de bestreden 
beslissing wettelijk gerechtvaardigd is 
door de voorafgaande niet gekritiseerde 
vaststellingen van het arrest ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

cloonlat het arrest, om de gedeeltelijke 
verwerping van de eis tot schadevergoe
ding van eiseres te rechtvaardigen, een
voudig de mening uitdrukt dat het " on
denkbaar is dat het deel van de winst 
bestemd voor Liliane Tuytschaever dat 
vroeger aan Etienne Andries werd uit
gekeerd, haar niet voortaan rechtstreeks 
zal worden uitbetaald », 

terwijl deze loutere bevestiging van het 
arrest geen adequate reden kan uitmaken 
om de verwerping van de door eiseres 
voorgestelde berekeningswijze hetzij in 
rechte hetzij in feite te rechtvaardigen : 

Overwegende dat het arrest, om de 
verwerping van de door eiseres voorge
stelde berekeningswijze van de schade
vergoeding te rechtvaardigen, niet aileen 
steunt op het in het middel aangehaalde 
motief; dat het daarenboven releveert 
dat het onmogelijk is te bepalen welk 
deel van de officiele inkomsten van 
Etienne Anch·ies de bezoldiging uitmaakt 
van zijn persoonlijke bedrijvigheid en 
dat het onmogelijk is met zekerheid te 
bepalen welke inkomsten hij tijdens ge
zegde periode (29 jaar) zou verworven 
hebben omdat dit afhangt van talrijke 
onbekende factoren, in uiteenlopende 
richtingen werkende, waarvan de uitslag 
moeilijk te voorzien is en zeker niet te 
becijferen ; 

Dat het arrest aldus de verwerping 
van de berekeningswijze van eiseres op 
passende wijze rechtvaardigt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
2, alinea 2, van het decreet van 20 juli 
1831 op de pers, en van de rechten van 
de verdediging, 

cloorclat het arrest, om de verwerping 
van de door eiseres voorgestelde bereke
ningswijze te rechtvaardigen, een zoge
zegd « gebruik ll aanvoert, dat noch door 
verweerder ingeroepen, noch door eiseres 
erkend werd, 

teTwijl het arrest, door ambtshalve het 
bestaan van dit " gebruik " als grond van 
zijn beslissing aan te nemen, zich over 
een betwisting heeft uitgesproken, die 
door de partijen zelve niet opgeworpen 
werd en waarover ze geen gelegenheid 
hadden te concluderen ofte pleiten, zodat 
de rechten van de verdediging hierdoor 
ongetwijfeld gekrenkt werden : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste middel blijkt dat het arrest, 
afgezien van het bestaan van bedoeld 
gebruik in de welgestelde burgerij, zijn 
beschikkend gedeelte ten voile recht
vaardigt door bepaalde niet gekritiseerde 
vaststellingen, onder meer het familiaal 
karakter van de onderneming en de ver
deling van de winsten ; 

Dat de partijen de gelegenheid gehad 
hebben om over die punten te conclu
deren en in feite daarover geconcludeerd 
hebben; 

Dat derhalve het arrest de rechten van 
de verdediging niet geschonden heeft ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt elk van de eisers in 
de kosten van zijn voorziening. 

8 januari 1968. - 2e kamer. - Voor
zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Ger
niers. Gelij kluiclencle conclttsie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
ters, HR. VanRyn. en Struye. 

2e KAMER. - 8 januari 1968. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM.- STRAFZAKEN. - NEERLEG
GING VAN DE MEMORIES. - MEMORIE 
VAN ElSER.- NEERLEGGING TER GRIF· 
FIE NA HET VERSTRIJKEN VAN DE BIJ 
ARTIKEL 53, LID 2, VAN HET BESLUIT 
VAN 15 MAART 1815 VOORGESCHREVEN 
TERMIJN, - MEMORIE NIET ONTV AN· 
KELIJK. 

Is niet ontvankelijk de memo1·ie, tot staving 
van een vom·ziening in st1·ajzaken, nem·
gelegd ter g1·if!ie van· het H of na het vm·
strijken van de termijn bepaald bij 
Mtikel .53, lid 2, van het besluit van 
15 maart 1815, gewijzigcl bij artikel 6, 
§ 1, van cle wet van 20 juli 1953 (1). 

(1) Cass., 5 juni 1967 (A1·1·. cass., 1967, 
blz. 1208) ; raadpl. cass., 23 oktober 1967, 
sup1·a, blz. 289, 
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(DE POTTER, T. MULLER 
EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 31 maart 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Oudenaarde ; 

I. Wat betreft de voorziening van eiser, 
beklaagde : 

1° In zover zij gericht is tegen de be
slissing over de strafvordering : 

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

2o In zover zij gericht is tegen de be
slissing over de burgerlijke vordering van 
verweerder : 

Overwegende dat eiser geen middel 
inroept; 

Dat het Hof niet vermag acht te slaan 
op de memorie welke eiser ter griffi.e van 
het Hof .neergelegd heeft, meer dan twee 
maanden na de inschrijving van de zaak 
op de algemene rol ; 

II. Wat betreft de voorziening van 
eiser, burgerlijke partij : 

1 o In zover zij gericht is tegen de be
slissing over de strafvordering ingesteld 
tegen de medebeklaagde : 

Overwegende dat eiser, in zijn hoe
danigheid van burgerlijke partij, niet 
veroordeeld werd in kosten .jegens het 
openbaar ministerie; dat de voorziening 
niet ontvankelijk is ; 

2° In zover zij gericht is tegen de be
slissing over de burgerlijke vorderingen 
van eiser tegen de verweerders : 

Overwegende dat eiser, burgerlijke 
partij, in zijn voorziening geen middel 
inroept ; dat hij ter griffie van de cor
rectionele rechtbank die het bestreden 
vonnis gewezen heeft geen verzoekschrift 
met vermelding van zijn middelen tot 
cassatie heeft neergelegd ; 

Dat het Hof niet vermag acht te slaan 
op de memorie welke eiser ter griffie van 
het Hof heeft neergelegd meer dan twee 
maanden na de inschrijving van de zaak 
op de algemene rol ; 

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

8 januari 1968.- 2e kamer. - Voo?'· 
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Verslaggevm·, H. Ger
niers. Gelijlcluidende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 8 januari 1968. 

1° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA· 
KEN. - VEROORDEELDF. BEKLAAGDE, 
ElSER IN HOGER BEROEP.- 0PENBAAR 
MINISTERIE DAT IN HOGER BEROEP 
KOMT TEGEN EEN VRIJGESPROKEN ME· 
DEBEKLAAGDE. - BEVESTIGING DOOR 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP. -
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 
ElSER IN HOGER BEROEP IN ALLE KOS· 
TEN VAN HET HOGER BEROEP. - 0N
WETTELIJKHEID. 

2° CASSATIE. - Ol\iVANG. - STRAF
ZAKEN. - VERNIETIGING VAN DE BE· 
SLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE 
WORDT VEROORDEELD. - BURGER· 
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ 
DIE GEEN VOORZIENING OF EEN ONRE
GELMATIGE VOORZIENING HEEFT INGE· 
STELD. - GEVOLG VAN DE VERNIETI· 
GING JEGENS DEZE PARTIJ. 

1° W annem· een ve1·oordeelde hoge1· be1'0ep 
instelt en het openbaa1· ministe1·ie in 
hoge1· be1·oep lcomt tegen een v?·ijgespro
lcen medebelclaagde moeten de lcosten 
bet1·efjende het hogm· be1·oep van het 
openbaar ministm·ie tegen deze pm·t~j, 
in geval van bevestiging van de vrij
spraalc, ten laste van de Staat blijven (1). 
(Wet van 1 juni 1849, art. 3.) 

2° tVanneer de beslissing van vero01·deling 
van de belclaagde op diens vo01·zien·ing 
vemietigd wordt en de bu1·gerrechtelijlc 
aanspralcelijlce pa1·tij geen voorziening 
of een omegelmatige voorziening heejt 
ingesteld, ve1'liest de beslissing waa1·bij 
deze partij voo1· de veroordeling van de 
belclaagde burgerrechtelijk aansprakelijk 
ve1·klaard w01·dt haa1· bestaans1·eden ( 2). 

(1) Cass., 16 oktober 1967, supm, blz. 242. 
(2) Cass., 8 januari 1968, sup1·a, biz. 627. 



-632-

(LOOSVELT EN NAAJVIJ,QZE "VENNOOTSCHAP 
« FAVERE RENAAT EN KINDEREN ,, 

T. DINNECOURT EN REGIE VAN TELE· 
GRAFIE EN TELEFONIE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 april 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Kortrijk ; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
strafvordering ingesteld tegen de mede
beklaagde en tegen de voor deze laatste 
burgerlijk aansprakelijke partij : 

a) Wat betreft de voorzieningen van 
eiser en van eiseres als burgerlijk aan
sprakelijke partij : 

Overwegende dat de eisers niet be
voegd zijn om een voorziening in te stol
len tegen een beslissing welke een mede
beklaagde vrijspreekt en de voor deze 
laatste burgerlijk aansprakelijke partij 
buiten zaak stelt ; 

b) W at betreft de voorziening van eise
res, als burgerlijke partij : 

Overwegende dat eiseres, als burger
Iijke partij, niet veroordeeld werd in 
kosten jegens het openbaar ministerie; 
?at haar voorziening niet ontvankelijk 
18; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
tegen de eisers ingestelde strafvordering : 

a) Wat betreft de voorziening van eiser, 
beklaagde : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 3 van de 
wet van 1 juni 1849 over de herziening 
der tarieven van gerechtskosten in straf
zaken : 

Overwegende dat medebeklaagde Wer
ner Dinnecourt, vrijgesproken door de 
politierechtbank, op het hoger beroep van 
het openbaar ministerie andermaal vrij
gesproken werd ; dat de kosten van het 
hoger beroep van het openbaar minis
terie tegen de definitief vrijgesproken 
medebeklaagde ten laste van de Staat 
moeten blijven; dat het bestreden von
nis de in het middel aangeduide WfltS
bepaling geschonden heeft door eiser in 

a] de kosten van het hoger beroep te 
veroordelen ; 

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

b) vVat betreft de voorziening van 
eiseres, als burgerlijk aansprakelijke par
tij : 

Overwegende nit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiseres, burgerlijk aansprakelijke partij, 
haar voorziening aan het openbaar minis
terie betekend heeft ; dat die voorziening 
derhalve niet ontvankelijk is; 

Overwegende echter dat ten gevolge 
van de vernietiging, hierna uitgesproken 
op de voorziening van eiser Loosvelt, 
wat betreft de kosten van het hoger be
roep tegcn de definitief vrijgesproken 
medebeklaagde, de beslissing waarbij 
eiseres, de naamloze vennootschap " Fa
vero Renaat en kinderen ,, burgerlijk 
aansprakelijk verklaard wordt voor de 
veroordeling van eiser in die kosten zon
der bestaansreden wordt ; 

III. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing over de burger
lijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat de eisers geen middel 
inroepen; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het eiser veroordeelt 
in de kosten van de aanleg in hoger 
beroep met betrekking tot het hoger 
beroep door het openbaar · ministerie 
tegen Dinnecourt ingesteld ; zegt dat 
ten gevolge van deze vernietiging, de 
beslissing waarbij de naamloze vennoot
schap " Favero Renaat en kinderen " 
burgerlijk aansprakelijk verklaard wordt 
voor die laatste kosten zonder bestaans
reden wordt ; verwerpt de voorzieningen 
voor. het overige ; beveelt dat melding 
van dit arrest zal gemaakt worden op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de eisers in de 
vier vijfden van de kosten, het overige 
vijfde ten laste van de Staat zijnde ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Ieper, recht
doende in hoger beroep. 

8 januari 1968.- 2e kamer. ~ Voor
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarne-
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mend voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Ger
niers. Gelijkluidende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 8 januari 1968. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - SCHADE VER
OORZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOU
TEN VAN VERSCHILLENDE PERSONEN. 
- PERSONEN ALLEN GEHOUDEN JE
GENS DE GETROFFENE TOT DE VOLLE
DIGE VERGOEDING VAN DE SCHADE.
EVENTUEEL VERHAAL OP ELKAAR. 

lV anneer de schade doo?' de respectieve 
fouten van VM"schillende pe1·sonen ver
oorzaalct wo1·dt is elkeen in solidum ge
houden jegens de get?·offene tot de vol
ledige vM·goeding, onve1·minderd hun 
eventuele vedwlen op elkaar ( 1). (Burg. 
Wetb., art. 1382.) 

(DIENST DER SCHEEPVAART, T. LICH EN 
CONSORT]j}N; GREULICH EN CONSORTEN, 
T. DIENST DER SCHEEPVAART EN 
CONSORTEN ; MARQUENIE EN CON
SORTEN, T. BAETEN EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 10 mei 1967 in boger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Antwerpen ; 

I. W at betreft de voorzieningen van 
Camille Baeten en Ernst Greulich, be
klaagden : 

1° In zover zij gericht zijn tegen de 
beslissing over de strafvordering : 

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

2° In zover zij gericht· zijn {egen de 
beslissing gewezen over de door de bur
gerlijke partijen tegen de eisers ingestelde 
burgerlijke vorderingen : 

· Overwegende dat de eisers geen middel 
inroepen; 

(1) Cass., 7 maart 1962 (Bull. en PAsiC., 
HJ62, I, 764) ; raadpl. cass., 6 maart 1967 
(A1·r. cass., 1967, blz. 845). 

II. Wat betreft de voorziening van 
Aloysius Bauwens, burgerlijk aansprake
lijke partij : 

Overwegende dat uit geen stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
eiser, burgerlijk aansprakelijke partij, 
zijn voorziening betekend heeft aan de 
partijen tegen welke zij gericht is; dat 
derha.lve zijn voorziening niet ontvanke
lijk is; 

III. W at betreft de voorziening van 
de Dienst der scheepvaart, burgerlijke 
partij 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat vierde en vijfde 
verweerders beiden een fout hadden be
dreven en aldus verantwoordelijk waren 
voor de aanvaring, vierde verweerder 
veroordeelt tot vergoeding van twee 
derde van eisers schade en vijfde en 
zesde verweerders solids.ir tot vergoeding 
van een derde van die schade, 

te1·wijl nochtans eiser in zijn conclusie 
de rechtbank vroeg betichten solidair, 
in solidum of de ene bij gebreke van de 
andere te veroordelen overeenkomstig de 
beginselen van het burgerlijk recht; in
derdaad, wanneer verscheidene personen 
elk een afzonderlijke fout hebben bedre
ven die bijgedragen heeft tot de verwe
zenlijking van de schade, ieder van hen, 
afzonderlijk, verplicht is de schade te 
herstellen, zodat zij allen in solidum 
dienen veroordeeld te worden tot de her
stelling van de volledige schade, en het 
bestreden vonnis, door de last van de 
schadevergoeding tussen enerzijds vierde 
en anderzijds vijfde en zesde verweerders 
te verdelen, de artikelen 1382, 1383 en 
1384 van het Burgerlijk Wetboek heeft 
geschonden en tevens in gebreke blijft 
de conclusie van eiser te beantwoorden 
inzoverre ze een veroordeling in solidum 
vorderde en aldus artikel 97 van de 
Grondwet heeft geschonden : 

Overwegende dat degene die aan een 
ander schade veroorzaakt door arti
kel1382 van het Burgerlijk Wetboek ver
plicht wordt geheel de door zijn schuld 
berokkende schade te vergoeden ; 

Overwegende dat wanneer verschil
lende personen, elk afzonderlijk, tot de 
gehele vergoeding van de schade gehou-
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den zijn, zij daartoe allen in solidum, 
onverminderd hun eventuele verhalen 
tegen elkaar, jegens het slachtoffer ver
plicht zijn; 

Overwegende dat het vonnis, door de 
last van de schadevergoeding tussen, 
enerzijds, Camille Baeten en, anderzijds, 
Greulich en Bauwens te verdelen en door 
de conclusie niet te beantwoorden waarbij 
eiser vroeg de beklaagde en de burgerlijk 
verantwoordelijke partij solidair, in soli
dum of de ene bij gebrek aan de andere 
tot schadevergoeding te veroordelen, de 
in het middel aangehaalde wetsbepalin
gen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

IV. Wat betreft de voorzieningen van 
de burgerlijke partijen Charlotte Mar
quenie en Louis Collier : 

1° In zover zij gericht zijn tegen de 
beslissing over de strafvordering : 

Overwegende dat de eisers, burgerlijke 
partijen, niet veroordeeld werden in kos
ten jegens het openbaar ministerie; 

Dat derhalve htm voorzieningen niet 
ontvankelijk zijn ; 

2° In zover zij gericht zijn tegen de 
verweerders Baeten, Greulich en Bau
wens: 

Overwegende dat de eisers geen middel 
inroepen; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het 1° Camille Baeten 
veroordeelt om aan voormelde Dienst te 
betalen de twee derden van 540.811 fr., 
hetzij 360.540 frank, met de interesten 
en twee derden van de kosten van aan
stelling en van beroep ; 2° Ernst Greulich 
en Aloysius Bauwens solidair veroordeelt 
om aan diezelfde Dienst te betalen een 
derde van de som van 540.811 frank, 
hetzij 180.270 frank, met de interesten 
en een derde van de kosten van aanstel
ling en van beroep ; verwerpt de voor
zieningen voor het overige ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal gemaakt wor
den op de kant van de gedeeltelijk ver
nietigde beslissing ; veroordeelt de Dienst 
der scheepvaart, Camille Baeten, Ernst 
Greulich en Aloysius Bauwens in de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Mechelen, zitting houdende in hoger be
roep. 

8 januari 1968.- 2e kamer. - Voo1'
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarne-

mend voorzitter.- Verslaggever, H. Ger
niers. Gelijkluiclende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleitm·, 
H. DeBruyn. 

2e KAMER. - 8 januari 1968. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - VONNIS VAN DE OOR
REOTIONELE REOHTBANK NIETIG WE
GENS RET ONREGELMATIG vERHOOR 
vAN EEN GETUIGE. - GETUIGENIS 
NIET GEWEERD DOOR HET HOF VAN 
BEROEP. - NIETIGHEID vAN HET OP 
HET HOGER BEROEP GEWEZEN ARREST. 

TY anneer een vonnis van de co1·rectionele 
1·echtbank nietig is wegens het verhoor 
buiten ede van een getuige, is het op 
het hager be1·oep gewezen arrest, dat 
zich de nietigheid heejt toegeeigend door 
de onregelmatig ontvangen getuigenis 
niet te weren, zelj n'ietig (1). 

(BRIGOU, T. FOURNIER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 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 middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 155 
en 189 van het Wetboek van strafvorde
ring : 

Overwegende dat het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 24 februari 
1967 van de Correctionele Rechtbank te 
Brugge niet vaststelt dat de getuige 
Daniel Lehouh, 52 jaar, onder eed onder
hoard werd ; dat die getuigenis mitsdien 
nietig i~.; 

. Overwegende dat het hof van beroep 
niet vaststelt dat het de verklaring van 
die op onregelmatige wijze door de eerste 
rechter onderhoorde getuige geweerd 
heeft, om zijn overtuiging te gronden.; 

(1) Cass., 22 mei 1967 (An·. cass., 1967, 
blz. 1133). 
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dat derhalve het zich de nietigheid toege
eigend heeft waardoor de rechtspleging 
voor de eerste rechter aangetast was ; 

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 beslissing 
over de burgerlijke vordering, die het 
gevolg ervan is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest ntelding zal gemaakt wor
den op de kant van de vernietigde be
slissing ; laat de kosten ten laste van de 
Staat ; verwijst de zaak naar het Hof 
van beroep te Brussel. 

8 januari 1968. - 2e kamer.- Voor
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Ve1•slaggever, H. Ger
niers. Gelijkluidende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. 

2• KAMER. - 9 januari 1968. 

10 CASSATIEMIDDELEN.- DIRECTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL AFGELEID 
UIT RET GEMIS AAN EEN PASSEND ANT
WOORD OP DE CONCLUSIE EN UIT DE 
ONWETTELIJKHEID VAN RET ANTWOORD 
DAT EROP VERSTREKT WORDT.- GLO
BALE VERMELDING VAN ARTIKEL 97 
VAN DE GRONDWET EN VAN DE GROND 
VAN DE ZAAK RAKENDE WETSBEPALIN
GEN, DIE ZOUDEN GESCHONDEN ZIJN.
MIDDEL ONTVANKELIJK. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - NATUURLIJKE 
PERSOON. - EEN OF MEER EXPLOI
TATIES. - BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECRTER. 

1 o Ontvanlcelijk tot staving van een voo1·
ziening inzake di1·ecte belastingen is 
het uit het gemis aan een passend ant-

(1) Cass., 31 januari 1967 (A1·r. cass., 1967, 
blz. 673) ; raadpl. cass., 19 november 1963, 
redenen (Bull. en PAsrc., 1964, I, 302); 26 ok
tober 1965 (ibid., 1966, I, 276); 25 oktober 
1966 (A1'1', cass., 1967, blz. 270). 

woo1·d op de conclusie en uit de onwet
telijkheid van het gegeven antwoord ajge
leid middel, waa1·in de schending van 
a1·tikel 97 van de Grondwet en de grand 
van de zaak 1·akende wetsbepalingen glo
baal worden aangehaald, zonder dat 
nader is aangeduid op welke van beide 
grieven deze bepalingen betrekking heb
ben (1). (Wetten van 6 september 1895, 
art. 14, en 23 juli 1953, art. 1.) (Im
pliciete oplossing.) 

2° Het staat aan de jeitenrechte1·, met 
inachtneming van de gegevens van de 
zaak en met name van de omstandigheden 
waarin de bed1·~jfsactiviteit uitgeoefend 
wordt, te beoo1•delen in feite of een natuur
lijke pm·soon een of meer onde1·nemingen 
uitbaat (2). (Gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 
art. 25, § 1, 1°, en 27, § 1, lid 1.) 

(VERSTRAETE, T. BELGISCRE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCI:iilN.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grondc 
wet, 25, § 1, 1°, en 27, § 1, van de wetten 
betreffende de inkorristenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 

dom·dat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebben dat de betwisting be
perkt is tot de belastbaarheid van de 
meerwaarde verwezenlijkt op de cessie 
van elf autocars, en dat eiser staande 
houdt dat de genoemde cessie de stopzet
ting zou zijn van een onderneming, met 
name het vervoer door autocars, en dat 
indien een andere daarvan onderscheiden 
onderneming, met nmne het reisagent
schap, verder gaat, dit niet belet dat de 
stopzetting van de eerste, welke onder
scheiden is van de tweede en de derde, 
met name het vervoer met taxi's, een 
stopzetting van onderneming of bedrijf 
uitmaakt en dat de uit de cessie voort
vloeiende opbrengsten niet belastbaar 

(2) Raadpl. cass., 23 september 1960, rede
nen (Bull. en PAsrc., 1961, I, 78); CALAIS 
en WINDEY, La taxe professionnelle, nr 70; 
w·IBAULT, L'evolution de la notion de 1·evenu 
taxable, blz. 36 en 37. 
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zijn wegens gebrek aan « bedrijfskarak
ter "• verklaart dat de juridische om
schrijving van de werkzaamheden .van 
een autobusuitbater, reisaannemer en 
taxivoerder in dit verband niet doorslag
gevend zijn, maar dat de feitelijke mn
standigheden waarin de belastingsplich
t.ige zijn beroep uitoefent beslissen of er 
een of meer ondernemingen of exploi
taties zijn en, van dit principe toepassing 
makend, besluit dat eiser, volgens de 
hoofding van zijn handelspapier, de nit
bater is van « Kosmos Tourisme, Groot 
internationaal auto-toerisme. Privaat en 
gezelschapsreizen in salonautocars en 
toerismevliegtuigen. Forfaitaire reizen 
per spoor, auto, boot en vliegtuig "• c1it 
is toerism.e in de lJreedste zin van het 
woord, zodat het vervoer per autocar 
niet als een afzonderlijke onderneming 
in dit geheel kan beschouwd worden, 
en, claar hij zijn reisagentschap na de 
cessie van de autocars niet stopg~zet 
heeft, de uit deze cessie voortvloeiende 
opbrengsten bedrijfswinsten uitmaken, 

terwijl, aangenomen dat de eenheid 
van het bedrijf niet ligt in de eenheid 
van de ondernemer of exploitant, maar in 
de zakelijke criteria eigen aan het begrip 
« bedrijf "• dit is de organisatie van arbeid 
en kapitaal, dit laatste in de ruime zin 
van financiele elementen en vooraJ be
drijfsuitrusting met het oog op het ma
ken van winsten door het uitoefenen van 
een economische activiteit in de handels-, 
landbouw- ofnijverheidssector, het arrest 
dns wel verplicht was te antwoorden op 
de conclusie van eiser die opwierp dat 
de juridische omschrijving van de aard 
van de economische activiteit drie onder
nerningen liet onderscheiden, en dit on
derscheicl ook te zien was in de organisatie 
en uitrusting, en in dit verband de juri
dische omschrijving van de uitgeoefende 
activiteit belang heeft, en niet kan ver
vangen worden door een vage omschrij
ving van de feitelijke omstandigheden, 
die daartegenover zou gesteld worden, 
en liet arrest ook het verschil in uitrus
ting en organisatie had moeten onder
zoeken, wat niet gebeurd is : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
aanvoerde dat, gelet op de juridische 
omschrijving van elk zijner werkzaam
heden, te weten reisbureau, autocardienst 
en taxivervoer, hij drie onderscheiden 
ondernemingen, met eigen organisatie en 
eigen uitrusting, exploiteerde; 

Overwegende dat het de rechter be
hoort, volgens de elementen van de zaak 
en onder meer de omstandigheden waarin 

de beroepsbedrijvigheid uitgeoefend 
wordt, in feite te oordelen of een natuur
lijk persoon een of meer bedrijven exploi
teert; 

Overwegende dat het arrest, steunend 
op de feitelijke omstandigheden waarin 
eiser zijn beroep uitoefent, en welke het 
a'1nhaalt, wettelijk heeft kunnen beslissen 
dat hij een en niet drie onderscheiden 
ondernemingen exploiteerde, zodat de 
stopzetting van een element van zijn 
exploitatie zonder invloed blijft op de 
belastbaarheid van de meerwaarde ver
wezenlijkt op de in het middel bedoelde 
cessie van autocars ; 

Dat het arrest aldus ook de conclusie 
van eiser passend heeft beantwoord ; 

Dat het middel derhalve niet kan aan
genomen worden ; 

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

9 januari 1968. ~ 2e kamer. ~ Voot'
zitter; H. van Beirs, voorzitter. ~ Vm·
sla"ggever, Ridder de Schaetzen. ~ Gelijk
luidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. ~ Pleitet·s, HH. Dela
fontaine (van de balie te Kortrijk) en 
Van Leynseele. 

2e KAMER. ~ 9 januari 1968. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERBETERING VAN EEN AANGIFTE DOOR 
DE ADJ\HNISTRATIE. ~ ADVIES VAN DE 

FISOALE OOMMISSIE. ~ ADVIES GE
GROND OP GEGEVENS DIE VOORT
VLOEIEN UIT DE KENNIS DIE DE LEDEN 
VAN DE OOMMISSIE PERSOONLIJK VAN 
DE PLAATSELIJKE TOESTAND HEBBEN. 
~ 0NWETTELIJKHEID VAN DE OP DIT 
ADVIES GEGRONDE AANSLAG. 

Het beginsel volgens hetwelk een beslissing 
enkel kan gegmnd zijn op gegevens die 
vatbam· zijn voor behandeling op tegen
sp1'aak, en niet op gegevens die voort
vloeien uit de persoonl~jke kennis van 
degenen die de. beslissing hebben gena
men, is toepasselijk op het gemotiveerd 
advies van de fiscale commissie inzake 
inkomstenbelastingen ( l). (Kon. besl. 

(1) Cass., .4 januari 1966 (Bu!l. en PAsiC., 
1966, I, 584) en noot 2, getekend W .. G., en 
cass., 11 mei 1965, redenen (ibid., 1965, I, 967); 
raadpl. cass.; 22 juni 1965 (ibid., 1965, I, 1156) 
en 20 juli 19()6 (ibid., 1966, I, 1408). 
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van 22 september 1937, gewijzigd en 
aangevuld bij de artikelen 1 van het 
kon. besl. van 30 december 1939 en 4 
van het kon. besl. van 11 juli 1955.) 

(KARE, T. BELC+ISCHE STAAT, 

MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

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

Over .het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 55, §§ 1 en 3, van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoiirdineerd bij het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, 1319, 
1320, 1322, 1349, 1353 van het Burgerlijk 
vVetboek en 33 van het koninklijk besluit 
van 22 september 1937 genonien ter uit
voering van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
wijzigd en aangevuld door de artikelen 1 
van het koninldijk besluit van 30 decem
ber 1939 en 4 van het koninklijk besluit 
van 11 juli 1955, 

dom·dat het bestreden arrest, hoewel de 
leden van de fiscale commissie, om de 
bewijsmiddelen te verwerpen door eiser 
voorgebracht betreffende zijn belastbare 
inkomsten, verklaard hadden te steunen 
op hun plaatselijke kennis, beslist dat het 
advies van de fiscale commissie in de 
wettelijke vormen verleend was, behoor
lijk gemotiveerd was, en de waarde had 
van een wettelijk vermoeden, zodat eiser 
de vermindering van de betwiste bela:;:
ting slechts kon bekomen door het bewijs 
te leveren van het juiste bedrag van zijn 
inkomen, en dat dit bewijs niet geleverd 
\Vas, 

te1·w~jl, ee1·ste onderdeel, op grand van 
de artikelen 55 van de gecoiirdineerde 
wetten en 33 van het koninklijk besluit 
van 22 september 1937, aangevuld en 
gewijzigd zoals gezegd, de !eden van de 
fiscale commissie hun advies slechts op 
regelmatig door het beheer voorgebrachte 
bewijsmiddelen Inochten Iaten stem1en, 
en niet op lllm persoonlijke plaatselijke 
kennis; 

tweede onde1·deel, het feit dat de leden 
van de fiscale commissie hun advies hob
ben Iaten steunen op hun persoonlijke 
kennis onverenigbaar is met het voor
schrift van artikel 33 van het koninklijk 
besluit van 22 september 1937 aangevuld 
en gewijzigd zoals gezegd, volgens het-

welk de debatten voor gezegde commissie 
op tegenspraak dienen te gebeuren ; 

de·rde onderdeel, daar het advies van 
de fiscale commissie nietig was, eiser geen 
enkele bewijslast droeg, zodat het arrest, 
door de betwiste belasting te handhaven 
zonder die beslissing op enig geldig wette
lijk vermoeden of op enig feitelijk ver
moeden te Iaten steunen, artikel 55 van 
de gecoiirdineerde wetten heeft geschon
den: 

Overwegende dat het b9streden arrest 
onder meer vaststelt dat de betwiste 
aanslagen gevestigd werden bij toepas
sing van de wijzigingsprocedure, na toe
zending van een bericht van wijziging 
en na advies van de fiscale commissie, 
en dat deze commissie, « steunende op 
haar plaatselijke kennis », oordeelt dat 
de verwezenlijkte winsten gematigd mo
gen geraamd worden op netto 200.000 fr. 
voor ieder van de jaren 1958 en 1959, 
bedragen die overeenstemmen met de 
door haar geraam.de kosten voor levens
onderhoud gedurende elk van de betwistc 
jaren; 

Overwegende dat het principe, naar 
luid waarvan een beslissing enkel op 
elementen mag steunen die uit wettelijke 
bewijzen voortvloeien en vatbaar zijn 
voor behandeling op tegenspraak, doch 
niet op gegevens welke uit de persoonlijke 
kennis voortspruiten van degene die dB 
beslissing neemt, van toepassing is op 
het met redenen omkleed advies dat door 
de fiscale commissie wordt uitgebracht 
overeenkomstig artikel 55, § 3, van de 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948 gecoiirdineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen ; 

Overwegende dat deze opvatting tot 
uiting komt in artikel 33 van het ko
ninklijk besluit van 22 september 1937, 
gewijzigd en aangevuld door de artike
len 1 van het koninklijk besluit van 
30 december 1939 en 4 van het koninklijk 
besluit van 11 juli 1955, waarbij bepaald 
wordt dat de fiscale commissie de ver
klaringen van de taxatiecontroleur en 
van de belastingplichtige of zijn manda
taris aanhoort, 811 de behandeling " op 
tegenspraak " geschiedt, tenware de be
lastingplichtige of zijn mandataris op de 
zitting niet verschijnt ; 

Dat aldus duidelijk bedoeld wordt 
dat de belastingplichtige of zijn manda
taris de mogelijkheid moet hebben zich 
over de , voorgebrachte bewijselementen 
nit te spreken ; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
door te beslissen « dat de motivering van 



-638-

het advies behoorlijk is daar ze steunt 
op de plaatselijke kennis van de leden 
van de commissie "• en door dienvolgens 
aan dit advies de bewijskracht van een 
wettelijk vermoeden toe te kennen, de 
in het middel aangehaalde artikelen 
schendt; 

Om die redenen, vernietigt dat bestre
den arrest, behalve inzover het uitspraak 
doet over de ontvankelijkheid van het 
beroep in de zaak nr 22773 ; beveelt dat 
van het thans gewezen arrest melding 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

9 januari 1968. - 2e kamer.- Vom·
zittet·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Gerniers. - Gelijkl1bidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. 

2e KAMER. - 9 januari 1968. 

1 o GEMEENTELIJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN.- GEMEEN
TELIJKE BELASTING OP DE VOOR DE 
PUBLICITEIT BESTEMDE AANPLAKBOR
DEN.- TAKS OP DE AANPLAKBILJET
TEN INGEVOERD DOOR ARTIKEL 188 
VAN HET WETBOEK VAN DE lVIET HET 
ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN. -
TAKS DIE NIET HETZELFDE DOEL HEEFT. 

2° CAS SA TIE. - BEVOEGDHEID. -
MIDDELEN VAN AMBTSWEGE. - Dr
RECTE GElVIEENTELIJKE BELASTING, -
BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPU
TATIE VAN DE PROVINCIERAAD. -
VooRzrENING ONTvANKELIJK. - HoF 
DAT EEN MIDDEL VAN OPENBARE ORDE 
VAN AMBTSWEGE KAN OPWERPEN. 

1° Een gemeentelijke belasting gevestigcl 
op de voor de publiciteit bestemde aan
plakbm·den heeft niet hetzeljde doel 
als de taks op de aanplakbiljetten inge
voerd dam· artikel 188 van het W etboek 
van de met het zegel gelijkgestelde tak
sen (1). 

(1) en (2) Cass., 24 jauua.ri 1967 (Ar1·. cass., 
1967, biz. 633). 

2° Het Hoj van cassatie, waarbij een ont
vankelijke voorziening tegen een besluit 
van de bestendige deputatie van een 
provinciemad, inzake dit•ecte belastingen, 
aanhangig is, mag van ambtswege een 
uit de schending van een wetsbepaling 
van openbat·e orde ajgeleid middel op
werpen (2). 

(HERMIA, T. STAD BRUGGE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 16 maart 1967 door de Be
stendige Deputatie van de Provincieraad 
van West-Vlaanderen gewezen; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van artikel 107 van de Grondwet, 

doot·dat de door de gemeenteraad van 
Brugge op 3 januari 1964 en 22 oktober 
1965 gevestigde belasting op het plaatsen 
van publiciteitspanelen onwettelijk is, 
daar de aanplakbiljetten reeds aan het 
zegelrecht onderworpen zijn ten bate van 
de Staat en geen gemeentebelasting op 
hetzelfde object kan worden geheven 
zonder het fiscaal beginsel non bis in 
idem te miskennen : 

Overwegende dat de gemeenteverorde
ning van de stad Brugge van 3 januari 
1964 en 22 oktober 1965 op het plaat
sen van publiciteitspanelen een jaarlijkse 
directe belasting heft ten laste van per
sonen die, op de openbare weg of op een 
plaats zichtbaar van de openbare weg, 
panelen hebben opgericht, bestemd tot 
het voeren van publiciteit ; 

Overwegende dat artikel 188 van het 
Wetboek van de met het zegel gelijk
gestelde taksen een taks heft op om het 
even welke aanplakbiljetten die aan het 
publiek worden vertoond ; 

Dat aldus bedoelde gemeentebelasting 
die de voor publiciteit bestemde panelen 
treft, onverschillig of er al dan niet aan
plakbiljetten op voorkomen, niet het
zelfde voorwerp heeft als de bij voormeld 
artikel 188 ingevoerde taks op de aan
plakbiljetten ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat uit geen enkel 
regelmatig overgelegd processtuk blijkt 
dat een middel dat de openbare orde 
raakt, ambtshalve m.oet worden opge
worpen; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 

9 januari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - V ei"
slaggever, H. Gerniers. - Gelijkluiilende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

2e KAMER.- 10 januari 1968. 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING 
VOORZIEN IN ARTIKEL 4, § 3, VAN DE 
GECOORDINEERDE WETTEN. - VRIJ
STELLING AFHANKELIJK VAN DE BE· 
STEMMING VAN HET ONROEREND GOED, 
ONDER MEER VOOR RET ONDERWIJS. 

2o INKOMSTENBELASTINGEN. 
GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING 
VOORZIEN IN ARTIKEL 4, § 3, VAN DE 
GEOOORDINEERDE WETTEN. - 0NDER
WIJS. - BEGRIP. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
GRONDBELASTING. - VRIJSTELLING 
VOORZIEN IN ARTIKEL 4, § 3, VAN DE 
GEOOORDINEERDE WETTEN. - BE
STEJ\'IMING VAN HET ONROEREND GOED 
VOOR RET ONDERWIJS. - GEEN REOHT
STREEKSE BESTEMMING VEREIST, DOOH 
DE BESTEMMING MOET VOOR RET ON
DERWIJS NOODZAKELIJK ZIJN. 

1° De door a1·tilcel 4-, § 3, van de gecoordi
'neercle wetten bet1·efjende de inlcomsten
belastingen ingevoerde v1·~jstelling wonlt 
afhankelijlc gesteld van ile vooTwaa?·de 
dat de erin becloelde on?'OM'ende goede1·en 
of gedeelten ervan oniler meM' voo1· het 
onderwijs bestemd zijn (1). 

2° Het in m·tilcel 4, § 3, van ile gecoordi
neerde wetten betrefjende de inlcomsten
belastingen bedoelde onde1·wijs, op g1·ond 
waa?"Van een om·oe1·end goed of een ge
deelte van een onme1·end goed de doo1• deze 
bepaling gevestigde v1·ijstelling lean ge
nieten, sluit in dat dit ond•oe1·end goed 
of dit gedeelte e1·van aangewenil wonlt 

(1) (2) en (3) Raadpl. cass., 11 oktober 1966 
(A1-r. cass., 1967, blz. 191), 

voo1' een diilactische activiteit, do01· de 
onde1·wijslc1·acht ten behoeve van de onde?·
tvezene uitgeoefend ( 2). 

3° Al behoeft de bestemming van een on-
1'0M'end goed of van een gedeelte ervan 
vooT het ondenvijs geen 1·echtstreelcse be
stemming te zijn opdat dit 01M'Oe1·end 
goed of het gedeelte ervan de in artilcel 4, 
§ .'!, van de gecoih·dinee?·de wetten betref
fende de inlcomstenbelastingen bedoelde 
vrijstelling zou genieten, toch w01·dt veT
eist dat het onderwijs niet lean worden 
veTstTekt zonile1· deze bestemming (3). 

(VERENIGING ZONDER WINSTOOGl\'lERK 
« INTERDIOOESAAN CENTRUM », T. BEL
GISOHE STAAT, 1\HNISTER VAN FINAN· 
OlEN.) 

ARREST. 

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

Over de beide middelen, afgeleid, het 
eeTste, uit de schending van artikel 97 
van de Grondwet, van artikel 2, lid 2, 
van het decreet van 20 juli 1831 op de 
drukpers en van de rechten van de ver
dediging, 

dooTdat het bestr'eden arrest, in ant
woord op de met elkaar overeenstem
mende conclusies van partijen, waarbij 
werd vastgesteld dat het gebouw waar
voor eiseres de vrijstelling van grond
belasting had aangevraagd, door haar 
werkelijk voor het onderwijs was be
stemd naar het vereiste van artikel 4, § 3, 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, en dat eiseres 
geen winstoogmerk nastreefde, niettemin 
het beroep verwerpt op grond alleen " dat 
ten deze het dossier aan de dag brengt 
dat de concentratie in het aan de Gui
mardstraat nr 3 gelegen gebouw van 
verschillende diensten, van raden, van 
commissies welke, in het raam van de 
nationale wetgeving, de werking van de 
verschillende administratieve raderwer
ken van het gesubsidieerd katholiek on. 
derwijs van hetland kunnen vergemak
kelijken, geen noodzakelijke onrecht
streekse bestemming van genoemd ge
bouw voor het onderwijs uitmaakt, dat 
deze bestemming, zo ze weliswaar be
trekking heeft op en bijdraagt tot het 
bereiken van het maatschappelijk doe! 
van de verzoekende vereniging zonder 
winstoogmerk, zoals het in haar statuten 
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is omschreven, en de vertegenwoordiging 
van het gesubsidieerd katholiek onder
wijs bij de verschillende openbare over
heden door een directeur-generaal ver
gemakkelijkt in het vervullen van ver
schillende nit de wet voortvloeiende ta
ken, niet kan dienen als grand voor de 
gevraagde en terecht door de administra
tie geweigerde belastingvrijstelling "• 

zonder een andere 1·echtvaarcliging te 
geven van deze verklaring wier juistheid 
precies de op te lassen kwestie vormde, 
en door, derhalve, zijn beslissing op een 
!outer subjectieve verklaring te gronden, 
hetgeen met een ontbreken van motive
ring gelijkstaat (schending van artikel 97 
van de Grondwet), 

en zoncler de debatten te hebben hm·opencl 
om partijen, en inzonderheid eiseres, de 
mogelijkheid te bieden zich nader te 
verklaren omti·ent de tot dan toe niet be
twiste elementen die haar standpunt 
rechtvaardigden (schending van de rech
ten van de verdediging en van artikel 2 
van het decreet van 20 juli 1831); 

het tweecle, uit de schending van de 
artikelen 5 en 45 van de wet van 29 mei 
1959 tot wijziging van de wetgeving be
treffende het bewaarschoolonderwijs, het 
lager, middelbaar, normaal, teclmisch en 
kunstonderwijs, 21 van de wet van 
19 maart 1954 houdende instelling van 
een N ationaal Studiefonds, 9 en 11 van 
de wet van 8 juni 1964 waarbij de geco
ordineerde wetten op het toekennen van 
de academische grad en en het programma 
van de universitaire examens worden ge
wijzigd, wat betreft de voorwaarden voor 
toelating tot de examens voor het beha
Ien van de academische graden, en 2 van 
het koninklijk besluit van 28 juni 1962 
betreffendo de machtiging tot gemeen
schappelijk vervoer van leerlingen van 
onderwijsinrichtingen, 

cloonlat het bestreden arrest, dat vast
stelt dat het N ationaal Seoretariaat van 
het Katholiek Onderwijs, hetwelk koste
loos het gehele bedoelde gebouw betrekt, 
het gesubsidieerd katholiek onderwijs bij 
de openbare overheden vertegenwoordigt 
in de vervulling van de verschillende nit 
de wet voortvloeiende taken, niettemin 
verklaart, zonder trouwens een andere 
reohtvaardiging van deze verklaring te 
geven, welke derhalve !outer subjectief 
is, dat een dergelijke activiteit niet de 
bij voormeld artikel 4, § 3, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen be
doelde bestemming voor het onderwijs 
uitmaakt, daar zij voor de goede werking 

van het onderwijs niet noodzakelijk doch 
alleen maar nuttig zou zijn, 

tm·wijl de in het middel aangeduide 
wetsbepalingen onmiskenbaar het wette
lijk verplicht en noodzakelijk optreden, 
voor de werking zelf van het gesubsi
dieerd katholiek onderwijs, van een cen
traal organisme insluiten dat belast is de 
inrichtingen ervan bij de uitvoerende 
macht te vertegenwoordigen : 

Overwegende dat artikel 4, § 3, van 
de geooiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, dat uitzonderin
gen stelt op de regel waarbij aile on
roerende goederen in de grondbelasting 
worden aangeslagen, de vrijstelling die 
het invoert afhankelijk maakt van de 
voorwaarde dat de bedoelde onroerende 
goederen of gedeelten ervan onder meer 
voor het onderwijs worden bestemd ; 

Dat het woord (( onderwijs " insluit 
dat het onroerend goed wordt bestemd 
voor een didactische activiteit die door 
de onderwijzende persoon ten behoeve 
van de onderwezene wordt uitgeoefend ; 

Dat deze bestemming weliswaar niet 
rechtstreeks moet zijn, maar dat de bij 
de wet opgelegde voorwaarde een nood
zakelijke band tussen de bestemming van 
het om·oerend goed en het onderwijs 
insluit,, dit wil zeggen dat het nodig is 
dat bij gebrek aan genoemde bestemming 
het onderwijs niet kan worden gegeven ; 

Overwegende dat ten deze de feiten
rechter, na beschrijving van de plaatsen 
en opgave van het gebruik ervan, vast
stelt dat zij onderdak verschaffen aan 
diverse diensten, raden en commissies 
die de werking en de vertegenwoordiging 
van het katholiek onderwijs tot doel 
hebben; 

Dat hij erop wijst dat genoemde activi
teit weliswaar de organisatie van dit 
onderwijs vergemakkelijkt, maar dat het 
bewijs niet is geleverd dat bij ontstentenis 
ervan het onderwijs niet mogelijk zou 
zijn; 

Dat deze conclusie, welke de feiten
rechter wettelijk nit de door hen1. ver
melde elementen heeft kunnen afleiden, 
zijn beslissing regelmatig met redenen 
omkleedt; 

Dat het hof van beroep, voor het ove
rige, de debatten niet moest heropenen, 
van 't ogenblik dat het zich voldoende 
ingelicht achtte door de elementen die 
waren voorgelegd ; 

Dat de middelen niet kunnen worden 
aangenomen ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in de kosten. 
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10 januari 1968. - 2e kamer. -
Voorzitter en Vm·slaggever, H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van 
der _Meersch, eerste advocaat-generaal. -
Pletters, HH. de Longueville (van de balie 
bij het Hof van beroep te Brussel) en 
Van Leynseele. 

2e KAMER. - 10 januari 1968. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAMING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG BIJ VERGELIJXING JI'I:ET SOORT
GELIJKE BELASTINGSOHULDIGEN, -BE
WIJSKRAOHTIGE GEGEVENS. - BOEK
HOUDING OVERGELEGD DOOR DE BELAS
TINGSOHULDIGE.- BEOORDELING VAN 
DE BEWIJSWAARDE ERVAN. - SOEVE
REINE BEOORDELING DOOR DE FElTEN
REOHTER. 

Het hof van be1·oep dat moet uitspraak doen 
over d~ wet~~lijlcheid van de aanslagen, 
gevest~gd b%,] toepassing van a1·tilcel 28 
van de gecoo1·dinem·de wetten bet1·efjende 
de inlcomstenbelastingen, beoo1·deelt soe
verein,, in feite, of cle doo1· de belasting
schuld~ge overgelegde boekhouding vol
doende waa1·bo1·gen van juistheid bieclt 
en als bewijshachtig moet worden be
schouwd (1). 

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

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 januari 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, 141 en 470 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, 28 55 inzon
derheid §§ 1 en 3, en 56 van' de 'wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 1319 tot 1322, 1349 
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 16 
tot 19 van de wet van 15 december 1872 

(1) Cass,, 8 december 1964 en 16 februari 
1965 (Bull. en PAsiC., 1965, I, 358 en 614); 
14 maart 1967 (Arr. oass., 1967, blz. 874). 

0ASSATIE, 1968. - 21 

houdende titels I tot IV van boek I van 
het W etboek van koophandel, 

doordat het bestreden arrest beslist dat 
ten deze de toepassing van de in artikel 28 
van de gecoordineerde wetten betreffende 
~~ ~komstenbelastingen bedoelde verge
hJkm_gsproce~u_re gerechtvaardigd is en 
dat eiSer het Jmste bedrag van zijn belast
ba~~ inkomsten noch tegenover het wet
tehJk vermoeden dat voortvloeit uit het 
advies van de fiscale commissie, noch 
tegenover de taxatie van ambtswege 
heeft bewezen en bijgevolg de beroepen 
met betrekking tot aile betwiste aansla
gen verwerpt op grond : 1° « dat een zelfs 
naar de vorm regelmatige boekhouding 
slechts bewijskracht heeft als aile ver
meldingen van die boekhouding worden 
gestaafd door documenten waaruit de 
juistheid ervan blijkt en die het mogelijk 
maken aile verrichtingen van het handels
bedrijf te identificeren en weer samen te 
stellen om er zowel de werkelijkheid als 
het bedrag van te controleren », « dat de 
belastingplichtige tevergeefs zou aanvoe
ren dat de aard van zijn handel het voe
ren van e~~ dergelij~e boekho~_ding hetzij 
zeer moeihJk, hetZIJ te kostehJk ja zelfs 
onmogelijk zou maken », en « dat deze 
moeilijkheid of deze onmogelijkheid niet 
tot gevolg kunnen hebben de administra
tie te .beletten, bij gebrek aan bewijs
kra_chtrge documenten, de bepalingen van 
artrkel 28 van de gecoordineerde wetten 
toe te pass~n of dt? belastingplichtige toe 
te staan wrilekeurrg het bedrag van zijn 
belastbare winsten te bepalen », 2o « dat 
de zeer grote verscheidenheid van zijn 
produkten >> (de produkten van verzoe
ker), « de diversiteit in de hoeveelheid 
en de waarde van de waren gebruikt voor 
de fabricage ervan, evenals de verschil
len tussen de winstmarges welke op elk 
van die produkten worden· behaald en 
die variiiren volgens de soort en de grootte 
yan het gebak en het tijdstip van het 
Jaar, het voeren van een nijverheidsboek
houding zouden vergen, welke verzoeker 
naar hij erkent, er niet kan op na houde~ 
wegens de zware kosten met inachtne
m!ng van de omvang van zijn handels
wmsten >> en « dat een dergelijke toestand 
de administratie niet mag benadelen en 
haar ~et re?f!t ontneme~ de belasting
plichtrge, brJ ontstentems van bewijs
krachtige gegevens, op grond van ver
moedens aan te slaan », 3° dat de ver
nietiging van de stroken van het kas
register, het ontbreken van waarborg 
dat de gehele recette ontvangen door de 
echtgenote en de dochter van eiser tijdens 
de afwezigheid van het personeel werd 
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geregistreerd, het ontbreken van waar
borg dat de betalingen van de leveringen 
van Waren aan huis helemaal in de kas 
zowel als in de boekhouding werden gere
gistreerd, het ontbreken van waarborg 
van het volledig en derhalve bewijs
krachtig karakter van de duplicata van 
facturen, welke met rood potlood werden 
genurnrnerd zonder inachtneming van de 
volgorde van de " gedrukte '' numrnering, 
tot gevolg hebben " dat de boekhouding 
niet met zekerheid bewijst dat de ver
koopprijzen volkomen werden geregis
treerd ''• en " voldoende leemten uitma
ken om het bewijskrachtig karakter van 
de overgelegde boekhouding te ontze
nuwen ''• 

terwijl, eeTste onclenleel, eiser noch in 
zijn reclamaties, noch in zijn beroepen en 
zijn conclusies voor het hof van beroep 
ooit heeft aangevoerd dat het voor hem 
onmogelijk of te kostelijk was een be
wijskrachtige boekhouding in de zin van 
de wet te voeren, maar, integendeel, 
steeds heeft doen gelden dat zijn boek
houding het mogelijk maakte de juistheid 
van zijn aangegeven bedrijfsinkomsten 
nate gaan (schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 28, 55 en 56 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, 1319 tot 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 141 en 470 van 
het Wetboek van burgerlijke rechtsvor
dering); 

tweecle oncle?'11eel, stellen dat het nood
zakelijk is een nijverheidsboekhouding te 
voeren in een banketbakkerswinkel, een 
bedrijf dat kleinhandel drijft, de wette
lijke verplichtingen te buiten 1oaat ; het 
bestreden arrest trouwens geen uitleg ver
schaft over de omschrijving die de feiten
rechter ten deze wil geven van de cc nijver
heidsboekhouding '' welke eiser zou heb
ben moeten voeren, en bovendien het 
arrest tegenstrijdig is wanneer het, na 
vermelding van bedoelde vereiste, be
weert dat er bepaalde leemten in de boek
houding van eiser bestaan, waarvan het 
arrest verklaart dat zij voldoende zijn om 
het bewijskrachtig karakter van de over
gelegde boekhouding te ontzenuwen, het
geen insluit dat volgens de feitenrechter, 
zonder die leemten, genoemde boekhou
ding, zoals ze was opgemaakt, bewijs
kracht zou hebben gehad (schending van 
alle in het middel aangeduide wetsbepa
lingen, inzonderheid artikel 97 van de 
Grondwet en de aangehaalde artikelen 
van het Wetboek van koophandel); 

clenle oncleTcleel, het bestreden arrest 

het verwerpen van de boekhouding van 
eiser niet verantwoordt vermits, hoewel 
het aanvoert dat er geen stroken van het 
kasregister zijn, het evenwel vaststelt 
dat de dagelijkse ticketten waarop het 
totaal bedrag voorkomt en de door de 
caissiere opgemaakte kasopnamen zijn 
overgelegd, vermits het vermoedt, zon
der enig feitelijke element tot staving van 
dit vermoeden te vermelden en zonder 
het zelfs uitdrukkelijk te verklaren, dat 
verkopen door de echtgenote en door 
de dochter van eiser tijdens de afwezig
heid van het personeel gedaan en leve
ringen aan huis niet helemaal in de kas 
noch in de boekhouding zouden geregis
treerd zijn, zodat het dienvolgens van 
eiser een negatief bewijs vergt dat onmo
gelijk kan worden geleverd, en vermits 
het een met de hand geschreven nmnme
ring van de duplicata van de facturen 
wraakt zonder overigens op enige leemte 
in de opeenvolgil>g van die numrners of 
op enige tekortkoming in de inschrijving 
van de recettes te wijzen, en geen enkele 
wetsbepaling de verplichting oplegt fac
turen af te geven en er duplicata van 
te houden die een van beide een gedrukte 
nmnmering bevatten (schending van alle 
in het middel aangeduide wetsbepalin
gen) : 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het hof van beroep, 
dat moet uitspraak doen over de wette
lijkheid van de aanslagen die bij toepas
sil>g van artikel 28 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, enerzijds, na advies van de fiscale 
commissie en, anderzijds, door ambts
halve taxatie, gezien het niet tijdig indie
nen van de aangifte, gevestigd zijn, soe
verein in feite beoordeelt of de door de 
belastingplichtige overgelegde boekhou
ding voldoende waarborgen van juistheid 
biedt en als bewijskrachtig moet worden 
beschouwd; 

Overwegende dat het arrest erop · wijst 
dat cc de administratie terecht doet gelden 
dat de vernietigil>g van de stroken van 
het kasregister haar een belangrijk con
trolemiddel inzake de werkelijkheid van 
de handelsverrichtingen ontneemt en af
breuk doet aan het bewijskrachtig karak
ter van de overgelegde boekhouding '' ; 

Dat het arrest op grond van die be
schouwing, welke op een soevereine be
oordeling van de feiten rust, wettelijk 
beslist dat de boekhouding van eiser 
geen voldoende waarborgen biedt om 
bewijskrachtig te zijn en dat eiser het 
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juiste bedrag van zijn belastbare inkom
sten noch tegenover het wettelijk ver
moeden dat voortvloeit uit het advies van 
de fiscale commissie, noch tegenover de 
taxa tie van ambtswege heeft bewezen; 

Dat het derde onderdeel van het mid
del feitelijke grondslag mist ; 

W at het eerste en het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest op grand 
van de beschouwingen vermeld in het 
antwoord op het derde onderdeel zijn 
beslissing, waarbij het beroep van eiser 
niet gegrond wordt verklaard, wettelijk 
heeft verantwoord ; dat hieruit volgt dat 
de door het eerste en het tweede onder
dee! van het mid del bekritiseerde redenen 
ten overvloede worden gegeven, en dat, 
bijgevolg, elk onderdeel van het middel 
wegens het ontbreken van belang niet 
ontvankelijk is ; 

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

10 januari 1968.- 2e kamer.- Voo1'
zitter, H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de 
Waersegger. - Gel~jkluidende conclusie, 
H. Ganshofvan der Meersch, eerste advo
caat-generaal. - Pleiters, HR. van Bas
telaer (van de balie bij het Hof van beroep 
te Brussel) en Fally. · 

2e KA.MER. - 10 januari 1968. 

1o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR RET ROF VAN BEROEP. 
- BETWISTING NOPENS DE REGEL
MATI(±REID VAN DE NEERLEGGING VAN 
STUKKEN DOOR DE DIREOTEUR DER 
BELASTINGEN. - ARTIKELEN 9 EN 
10 VAN DE WET VAN 6 SEPTEMBER 
1895, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 1 VAN 
DE WET VAN 23 JULI 1953. - STUK 
WAARVAN RET ORIGINEEL. NIET DOOR 
DE DIREOTEUR DER BELASTINGEN IN 
DE BIJ DEZE BEPALINGEN VOORGE
SORREVEN VOORWAARDEN IS NEERGE
LEGD. - AFSORRIFT VAN DIT STUK 
DOOR DE STAAT GEVOEGD BIJ ZIJN 
REGELMATIG VOOR DE SLUITING VAN 
DE DEBATTEN NEERGELEGDE OONOLU
SIE. - GEEN BETWISTING VAN DE 
BELASTINGSORULDIGE, BEROEPER. -
WETTELIJKREID. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - DIREOTE BELASTINGEN. -
HOF VAN BEROEP WAARBIJ AANHANGIG 
IS EEN BEROEP VAN DE BELASTING
SOHULDIGE TEGEN DE BESLISSING VAN 
DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN. -
ARREST DAT GEWAG MAAKT VAN RET 
AFSCHRIFT VAN EEN STUK, DAT DOOR 
DE DIREOTEUR DER BELASTINGEN NIET 
WAS NEERGELEGD IN DE VOORWAAR
DEN, VOORGESORREVEN BIJ DE ARTIKE
LEN 9 EN 10 VAN DE WET VAN 6 SEP
TEMBER 1895, VERVANGEN BIJ ARTI
KEL 1 VAN DE WET VAN 23 JULI 1953, 
DOOR WAARVAN RET AFSCRRIFT BIJ 
DE OONCLUSIE VAN DE BELGISCRE 
STAAT, VERWEERDER, GEVOEGD WERD 
ZONDER BETWISTING VAN DE BELAS
TINGSCRULDIGE, BEROEPER. - GEEN 
SCRENDING VAN DE RECRTEN VAN DE 
VERDEDIGING. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - DIREOTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL DAT DE 
REGELMATIGREID VAN DE NEERLEGGING 
VAN STUKKEN VOOR RET ROF VAN BE
ROEP BETWIST. - BETWISTING NIET 
OVERGELEGD AAN DE FEITENREORTER. 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN. - MIDDEL DAT ALS 
GESCRONDEN BEPALING ENKEL EEN 
AAN DE AANGEVOERDE GRIEF VREEMDE 
WETSBEPALING AANHAALT. - NIET 
ONTV ANKELIJK MIDDEL, 

10 Het hof van beroep waa1·biJ aanhangig 
is een bm·oep tegen de beslissing van 
de directeur der belastingen kan wettelijk 
gewag maken van het afschrift van een 
stuk, waa1·van het origineel do01· de direc
teU1' de1' belastingen niet nee1·gelegd weril 
in de voorwaarden, voo1·gesch1-even bij 
de artikelen 9 en 10 van de wet van 6 sep
tembe1' 1895, ve1·vangen bij a1·tikel 1 van 
de wet van 23 juli 1953, wanneer dit 
afsch?-ift doo1' de Staat, vm·weeTder, ge
voegd is bij zijn conclusie die zelf regel
matig nee1·gelegd werd voo1· de sluiting 
van de debatten en de be1·oepm·, zonder 
te vo1•deren dat het o1·igineel zou mede
gedeeld woTden of het bestaan en de in
houd van dit stuk te betwisten, evenmin 
betoogd heeft dat de administratie op een 
onjuist ajscMift steunde. 

2o De 1'echten van de verdediging worden 
niet geschonden doo1' het hof van be1'oep 
waa1·bij aanhangig is een beToep tegen 
de beslissing van de dvrecteu1· de1' belas
tingen en dat gewag maakt van het af
sch?-ift van een stuk dat do01· de Belgische 
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Staat, ver·weerder, b# z~jn conclusie wm·d 
gevoegd, hoewel het m·igineel door de 
directeur· der· belastingen niet wa9 neer·
gelegd in de VoMWaa1·den, voor·geschreven 
bij de ar·tilcelen 9 en 10 van de wet van 
6 septembe1· 1895, vervangen bij arti
lcel 1 van de wet van 23 juli 1953, en 
de beroepe1• noch de mededeling van het 
origineel gevm·dm'll, noch het bestaan of 
de inhoud van het afscMift heeft betwist 
en oolc niet betoogd heeft dat de aclmi
nistmtie op een onjuist afschr·ift steunde. 

3° Een pa1·tij lean niet voo1· het eer·st voo1· 
het H of van cassatie de 1'egelmatigheid 
betwisten van de nee1'legging voor· het 
hof van ber·oep van stulclcen die aan clit 
hof wenlen overgelegcl (1). 

4° Niet ontvanlcelijlc in cli1·ecte belastingen, 
is het middel dat als geschonclen bepaling 
enlcel een aan de aangevoer·de grief 
vreemde wetsbepal1'ng aanhaalt (2). 

(SONCK, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 20 februari 1965 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 9 en. 10 
van de wet van 6 september 1895, zoals 
zij bij artikel 1 van de wet van 23 juli 
1953 zijn gewijzigd, van de rechten van 
de verdediging, van de artikelen 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek en 26, § 2, van 
de gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, 

clom·clat het bestreden arrest verklaart 
dat niet als prijs maar als interest van 
de prijs van het notarieel protocol moet 
worden aangezien 87.068 frank van het 
bedrag van 154.500 frank dat eiser aan 
zijn vader in 1959 heeft gestort ter uit
voerin.g van de overeenkomst van 30 april 
1958 waarbij dit protocol hem is over
gedragen « tegen betaling van 15 an
nui'teiten van 154.500 frank >> en zulks 
hoewel de afschrijving van dit protocol 
voor hem berekend is op een waarde van 
2.317.500 frank, dit is vijftien maal 

(1) Cass., 3 juni 1964 (Bull. en PAsrc., 
1964, I, 1046). 

(2) Cass., 13 juni 1967 (An·. cass., 1967, 
blz. 1254). 

154.500 frank, op grond dat de akte 
van overdracht van 30 april1958 in over
eenstenuning moet worden gebracht met 
die van november 1959 waarin duidelijk 
wordt gezegd dat de waarde van het 
protocol van bet notarissenkantoor op 
1.500.000 frank geschat is en het aldus 
blijkt dat aile bedragen, gestort boven de 
annui:teiten die dienen tot de vorming 
van dit kapitaal van 1.500.000 frank, wei 
interesten zijn, 

terw~jl, ee1·ste onde1·cleel, " de akte van 
november 1959 » waarvan de beslissing 
gewag maakte en die, volgens deze, « een 
tweede rond 30 november 1959 onder
tekende overeenkomst zou zijn >>, welke 
aide derhalve een stuk betreffende het 
geschil was, niet ter griffie van het hof 
van beroep is neergelegd overeenkomstig 
de in bet middel ingeroepen artikelen 9 
en 10 van de wet van 6 september 1895 
en overigens ook niet op enige wijze aan 
dit bof is overgelegd, beha1ve in een af
schrift, naar luid waarvan geen enkel 
ondertekend origineel overgelegd werd, 
en dat door verweerder gevoegd is bij 
zijn op de datum der sluiting van de 
debatten neergelegde conclusie, zonder 
vooraf aan eiser te zijn meegedeeld 
(schending van de rechten van de ver
dediging); 

tweede ondenleel, nu eiser had gecon
cludeerd dat de overdracbt toegestaan 
was bij overeenkomst van 30 april 1958 
voor de prijs van 2.317.500 frank, het 
arrest niet, zonder schending van arti
kel 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
aileen op de stelling van de bestreden 
beslissing kon steunen om te oordelen 
dat de waarde van het overgedragen pro
tocol op 1.500.000 frank was gescbat bij 
een overeenkomst van einde november 
1959; 

denle onclerdeel, uit de bij het arrest 
vastgestelde omstandigbeid dat de af. 
scbrijving van bet overgedragen proto
col voor eiser berekend is op basis van 
2.317.500 frank blijkt dat dit bedrag 
de prij s ervan geweest was ; dat immers 
« de afschrijvingen gegrond zijn op het 
bedrag van de belegde gelden of op de 
kostprijs >> (artikel 26, § 2, van de geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen) en het arrest dus niet, 
zonder schending van deze bepaling, 
heeft kunnen beslissen dat dit bedrag 
van 2.317.500 frank de interest vertegen
woordigde ten belope van 817.500 frank : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat een afschrift van de 
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overeenkomst van 30 november 1959 
door verweerder gevoegd is bij zijn con
clusie die voor het hof van beroep is neer
gelegd; 

Overwegende dat de beslissing van de 
directeur der belastingen stmmt op de 
voornoe1nde overeenkomst en erop wijst 
dat deze de waarde van het notarieel 
protocol vaststelt op 1.500.000 frank; 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
voor het hof van beroep het bestaan of 
de inhoud van de voornoemde overeen
lwmst niet heeft betwist ; 

Overwegende dat een partij niet voor 
de eerste maal voor het Hof van cassatie 
mag betwisten dat stukken voor het hof 
van beroep neergelegd v66r het sluiten 
van de debatten en zonder enige betwis
ting niet regelmatig werden neergelegd; 

Overwegende dat, indien zoals eiser 
beweert, het afschrift van de overeen
komst van 30 november 1959, gevoegd 
bij verweerders conclusie, hem niet van 
tevoren is medegedeeld, hij, vermits hij 
kennis had gekregen van de overlegging 
van dit stuk, de mededeling ervan moest 
vorderen ; dat hij de inhoud van dit stuk 
niet heeft betwist en evenmin heeft ge
steld dat het bestuur op een onjuist af. 
schrift steunde ; dat de rechten van de 
verdediging clerhalve niet werden ge
schonden; 

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

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, in strijd met wat 
dit onderdeel van het middel beweert, 
het arrest niet aileen op de stelling van 
de beslissing van de directeur der belas
tingen steunt om te oordelen dat de 
waarde van het overgedragen notarieel 
protocol op 1.500.000 frank geschat was, 
1naar ook op de overeenkomst van 30 no
vember 1959 waarvan het de modali
teiten aangeeft en waarop de directeur 
zelf zijn beslissing had gegrond ; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist ; 

Over het clerde onderdeel : 

Overwegende dat, in strijd met wat 
het middel beweert, het arrest niet vast
stelt dat de afschrijving van het over
gedragen protocol berekend is op een 
basis van 2.317.500 frank; dat het arrest 
er aileen op wijst dat zulks de stelling 
van eiser was en deze weerlegt door eraan 
tegen te werpen de bepalingen van de 
overeenkomst van november 1959, die 
het overneemt ; 

Dat het derde onderdeel van het mid-

del op een onjuiste uitlegging van bet 
arrest rust en derhalve feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 14, § 1, 
3°, b, en 41, § 1, van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, 5, § 1, 2° en 4°, van de wet van 
20 november 1962, houdende hervorming 
van de inkomstenbelastingen, en 11, 3o, 
b, en 6°, van het Wetboek der inkomsten
belastingen, 

doo1•dat het bestreden arrest verklaart 
dat de inkomsten, begrepen in de tijde
lijke rente die onder bezwarende titel ten 
laste van eiser is aangelegd bij de over
eenkomst van overdracht van het proto~ 
col van 30 april 1958, inkomsten zijn uit 
schuldvorderingen en leningen, als be
doeld in artikel 14, § 1, 3°, b, van de 
gccoiirdineerde wetten, en als zodanig 
aan de persoonlijke aanvullende belasting 
onderworpen zijn ingevolge artikel 41 
van dezelfde wetten, 

terwijl artikel 5 van de wet van 20 no
vember 1962, dat bepaalt welke roerende 
inkomsten onderworpen zijn aan de be
lasting van natuur lijke personen, insluit, 
wanneer het bepaalt dat deze inkomsten 
die zijn welke bedoeld worden in arti
kel 14 van de gecoiirdineerde wetten en 
bovendien de inkomsten begrepen in tij. 
delijke renten onder bezwarende titel 
aangelegd, dat de inkomsten die in zo
danige renten begrepen zijn, niet vallen 
onder de inkomsten bedoeld bij arti
kel 14 ; en eveneens ar tikel 11 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen, 
wanneer het in de opsomming van de 
aan de belasting van natuurlijke personen 
onderworpen inkomsten uit kapitalen 
enerzijds onder 3°, b, overneemt de cc in
komsten van alle schuldvorderingen en 
leningen ''• dit wil zeggen woordelijk die 
welke vermeld zijn onder artikel 14, § 1, 
3°, van de gecoiirdineerde wetten, en 
anderzijds, onder 6°, cc de inkomsten be
grepen in tijdelijke renten onder bezwa
rende titel aangelegd ll, insluit dat de 
eerste en de tweede niet overeenstem
men: 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
de sommen die bij elke annui:teit betaald 
werden hoven het bedrag dat een deel 
van het niet-terugbetaalde kapitaal ver
tegenwoordigt << werkelijke interesten van 
schuldvorderingen '' zijn, die als dusdanig 
onderworpen zijn aan de bij artikel 14, 
§ 1, 3°, b, van de gecoiirdineerde wetten 
bepaalde mobilienbelasting; 

Overwegende dat zo het arrest be-
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schouwt dat de inkomsten begrepen in de 
renten die onder bezwarende titel ten 
laste van een natuurlijke persoon zijn 
gevestigd aan de bedoelde belasting on
derworpen zijn, dit aileen geschiedt om te 
antwoorden op het verweer van eiser 
waarbij hij, zoals het arrest erop wijst, 
doet gelden dat hoewel elke annu'iteit 
die bij voor de overname van de notaris
stndie van zijn vader heeft betaald deels 
interesten bevat "deze inkomsten eigen
lijk geen inkomsten van schuldvorde
ringen zijn "' zoals bedoeld bij artikel I4, 
§ l, 3o, b, van de gecoordineerde wetten 
waarvan de op de datum van de litigieuze 
taxatie vigerende tekst niet de inkomsten 
trof die begrepen zijn in de tijdelijke 
renten; 

Dat het arrest alzo, welke ook de 
waarde van deze overweging zij, zich 
beperkt tot de verwerping in rechte van 
de uitlegging van de door de eiser opge
geven wettelijke tekst, zonder hoe dan 
ook te beslissen dat de annulteiten waarin 
de sonnnen begrepen zijn betaald hoven 
het bedrag dat een deel van het niet
terugbetaalde kapitaal vertegenwoordigt, 
tijdelijke renten zouden zijn ; 

Overwegende dat het middel dat op 
een onjuiste uitlegging van bet bestreden 
arrest rust, feitelijke grondslag mist ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 20. § I, 
l 0 , van de geco6rdineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, en 5, § I, 
4°, van de wet ·van 20 november I962, 

doordat het bestreden arrest verklaart 
dat de woorden " ondernemingen geves
tigd in Belgie of in het buitenland >> in 
de bepaling bedoeld door bet middel, niet 
slaan op de natuurlijke personen, 

terwijl de tekst slaat op de rechtsper
sonen en de ondernemingen, dit wil zeg
gen noodzakelijkerwijze op ook die welke 
natuurlijke personen zijn : 

l 0 In zover het mid del de schending 
aanvoert van artikel 5, § I, 4°, van de 
wet van 20 november I962 : 

Overwegende dat bedoelde aanslag 
onder de wetten valt die bij besluit van 
de Regent van I5 januari I948 geco6rdi
neerd zijn, en niet onder de wet van 20 no
vember I962, die hier niet van toepassing 
is; 

2° In zover het middel de schending 
aanvoert van artikel 25, § I, I 0 , van de 
wetten bij besluit van de Regent van 
I5 januari I948 gecoordineerd : 

Overwegende dat eiser voor het hof 
van beroep betwistte dat de aan zijn 

vader betaalde interest wegens de schuld
vordering die deze tegen hem bezat voor 
de overdracht van het notarieel protocol, 
belastbaar was in de mobilienbelasting; 
dat het in het middel ingeroepen arti
kel 25, § I, I 0 , betrekking heeft op de 
bedrijfsbelasting en derhalve vreemd is 
aan de grief die hij aanvoert ; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

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

IO januari I968.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. de 
Waersegger. - Gelijkluiclende conclusie, 
H. Ganshofvan der Meersch, eerste advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. G. Gothot 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Luik) en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 11 januari 1968. 

ARBEIDSONGEV AL. - VERZEKERAAR 
DIE BETWIST DAT DE DOOFHEID WAAR
DOOR RET SLAOHTOFFER REEDS VOOR 
RET ONGEVAL WAS AANGETAST HIER
DOOR VERERGERD IS. - BETWISTING 
GEGROND OP NAUWKEURIG BEPAALDE 
GEGEVENS EN NAMELIJK OP RET AD VIES 
VAN EEN VAN BEIDE DESKUNDIGEN DIE 
ACHTEREENVOLGENS IN DE ZAAK AAN
GESTELD WERDEN. - VONNIS DAT 
ENKEL VERKLAART DAT RET ONGEVAL 
EEN BIJZONDER OPV ALLENDE INVLOED 
HEEFT OP DE VROEGER BESTAANDE 
TOESTAND VAN HET SLACHTOFFER EN 
DAT, GELET OP DE VERSCHEIDEN DES
KUNDIGENVERSLAGEN, DE GRAAD VAN 
DE BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKT
HEID WELKE VOORTVLOEIT UIT DE 
DOOFHEID OP 35 T. H. MOET WORDEN 
VASTGESTELD. - NIET REGELMATIG 
MET REDENEN OMKLEED VONNIS. 

N iet 1·egelmatig met 1·eclenen omkleed is 
het vonnis dat te1· ve1·werping, in een 
geschil betretfende een arbeidsongeval, 
van de conclusie van de ve1•zekeram· 
die op g1·ond van nauwkeurig bepaalde 
gegevens en namelijk van het aclvies van 
een van beide cleskundigen, die achter
eenvolgens in de zaak aangesteld werden, 
betwist dat de doofheid wam·doo1· het 
slachtotfer vom· het ongeval aangetast 
was m·door vererge1·cl is, enkel verklaart 
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dat het ongeval een bijzonder opval
lende invloed heeft op de v1·oege1• be
staande toestand van het slachtofje1· en 
dat, gelet op de verscheiclene cleskundi
genve1·slagen, de gmacl van de blijvende 
arbeidsongeschiktheid welke vom·tvloeit 
uit de doofheicl op 35 t. h. moet wo1'den 
vastgestelcl ( l). 

( GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGS· 

KAS TEGEN ARBEIDSONGEV ALLEN << LES 
ASSURANCES FEJDERALES », T. XHENEU-

1\WNT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 juni 1965 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik ; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doonlat, in antwoord op de conclusie 
waarbij op de vordering van de verweer
der strekkende tot het bekomen van de 
vergoedingen vastgesteld bij de geco6rdi
neerde wetten op de arbeidsongevallen, 
namelijk wegens een gedeeltelijk blij
vende arbeidsongeschiktheid die voort
kon<t van een doofheid, welke, naar be
weerd wordt, het gevolg zou zijn van het 
arbeidsongeval dat hem was overkomen, 
eiseres opwierp, in hoofdorde, dat het 
niet bewezen was dat de verergering van 
de doofheid, waardoor verweerder reeds 
v66r het ongeval was aangetast, een ge
volg hiervan was, en dit verweer niet 
alleen hierop grondde dat het verslag 
van dokter Lepage, door de eerste rechter 
als nieuwe deskundige aangesteld, nietig 
was- verslag volgens hetwelk, in tegen
stelling met dokter Dony, oorspronkelijk 
als deskundige aangesteld, het ongeval 
de hnidige gehoorvermindering van ver
weerder had be'invloed, en die de graad 
van de gedeeltelijk blijvende ongeschikt
heid wegens doofheid i:ngevolge het onge
val op 16 t. h. bepaalde- maar ook hier
op dat het desknndig verslag van dokter 
Lepage in elk geval het bewijs niet levert 
van dit beweerde oorzakelijk verband, 
en eiseres dienaangaande onder meer in 
haar aanvullende conclusie onderstreepte 
dat bedoelde dokter, Lepage zich ermee 
vergenoegd had een advies, dat door 

(1) Raadpl. cass., 10 februari 1966 (Bull. 
en PAsrc., 1966, I, 754) en 18 december 1967, 
supra, blz. 564, 

hem was ingenomen bij een genees
heer die de getroffene voordien had ver
zorgd, in zijn verslag te vermelden en 
te zeggen dat dit ook zijn " standpnnt " 
was en die verklaard had "ervan over
tuigd te zijn dat het ongeval werkelijk 
de evolutie van de chronische oorontste
king aan de rechterzijde heeft verhaast 
en dat de vroeger bestaande doofheid 
werkelijk verergerd is " en tegen deze 
motivering, om er de ontoereikendheid 
van te bekritiseren, de welbepaalde en 
omstandige beschouwingen opwierp waar
op de eerste deskundige, dokter Dony, 
had gesteund om te verklaren dat er 
geen oorzakelijk verband bestond tussen 
het ongeval en elke verergering van de 
vroeger bestaande doofheid, inzonderheid 
de beschouwingen waaruit volgt dat de 
otorragie in 't oor "het enig 'objectief 
verschijnsel was dat de verhitte otorrhee, 
die nadien uitbrak en de doofheid zou 
verscherpt hebben,, in verband zou heb
ben kunnen brengen met het ongeval ", 
maar dat het ongeval de otorragie even
wei niet had veroorzaakt, zoals de chirurg, 
die na. het ongeval de getroffene had ver
zorgd, het bevestigde en zoals deze laatste 
het overigens ook erkende, het vonnis, tot 
staving van de beslissing, waarbij het 
eiseres veroordeelt de wettelijke vergoe
dingen op grondslag van een gedeeltelijke 
blijvende ongeschiktheid van 35 t. h. 
wegens doofheid van de getroffene te be
talen, er zich toe beperkt te verklaren, 
naar aanleiding overigens van het onder
zoek van een ander probleem, dat " een 
zekere verwarring schijnt te bestaan in 
de door eiseres in hoger beroep (thans 
eiseres) gevolgde redenering, daar ten 
deze het ongeval integendeel een bijzon
der opvallende invloed heeft op de vroe
ger bestaande toestand ,, 

te1·wijl deze overweging, die een loutere 
affirmatie is, geen passend antwoord uit
maakt op het omstandig verweer van 
eiseres, dat gewag maakt van vaststel
lingen en geneesknndige beschouwingen, 
onder 1neer vervat in het verslag van 
dokter Dony, om daaruit af te leiden dat 
de andersluidende mening welke door 
dokter Lepage zonder enige wetenschap
pelijke verantwoording wordt gevolgd, 
niet kon beschouwd worden als een af
doend bevvijs opleverend van een even
t.uele invloed van het ongeval op de hui
dige doofheid van de getroffene : 

Overwegende dat het geschil tot twee 
gerechtelijke deskundigenonderzoeken 
aanleiding heeft gegeven; dat de deskun
dige die eerst was aangesteld, de mening 
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was toegedaan dat verweerder v66r het 
arbeidsongeval, dat hem heeft getroffen, 
aangetast was door gehoorstoornissen en 
dat de verergering die zich nadien heeft 
voorgedaan, niet het gevolg was van het 
ongeval ; dat de desktmdige die later was 
aangesteld integendeel meende dat het 
traumatisme de evolutie van deze stoor
nissen had verhaast; 

Overwegende dat eiseres, in haar regel
matig voor de rechtbank genomen con
clusie, staande heeft gehouden dat, wat 
de ongeschiktheid ten gevolge van de 
doofheid betreft, verweerder geen enkel 
recht had op vergoeding : dat zij ener
zijds dienaangaande de redenen aan
voerde die de eerste deskundige ertoe 
hadden gebracht een ongunstig advies 
te geven; dat anderzijds, volgens eiseres, 
het verslag van de tweede deskundige 
slechts de menin.g vermeldde van een 
geneesheer die verweerder had verzorgd, 
en niet gemotiveerd was ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
er zich toe beperkt te verklaren dat « het 
ongeval een bijzonder opvallende invloed 
heeft op de vroeger bestaande toestand " 
van de getroffene en dat " gelet op de 
verschillende deskundigenverslagen " de 
eerste rechter terecht de graad van de 
blijvende ongeschiktheid ten gevolge van 
de doofheid op 35 t. h. heeft bepaald ; 

Dat deze affirmatie, die door geen reden 
wordt gestaafd, de conclusie van eiseres 
niet beantwoordt ; dat de rechter dus 
de hem bij artikel 97 van de Grondwet 
opgelegde verplichting niet is nageko
men; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat krachtens het enig 

artikel van de wet van 20 maart 1948 
de kosten ten laste van eiseres dienen 
gelegd te worden ; 

Om die redenen, en zonder dat er grond 
bestaat tot onderzoek van het tweede 
middel dat geen meer uitgebreide cassatie 
zou kunnen meebrengen : vernietigt het 
bestreden vonnis in zover het beslist 
dat verweerder recht heeft op de door 
de wet bepaalde vergoedingen voor de 
gehoorstoornissen waardoor hij is aange
tast en in zover het bijgevolg de graad 
van blijvende ongeschiktheid ten gevolge 
van deze stoornissen op 35 t. h. bepaalt ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; veroor
deelt eiseres in de kosten ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Rechtbank 
van eerste aanleg te Verviers, rechtdoende 
in hoger beroep. 

ll januari 1968.- 1e kamer.- Voor
zitte1', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggevet•, 
H. Polet. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Faures. 

1 e KAMER. - 11 januari 1968. 

AFPALING.- Eis NIET ONTVANKEI,IJK 
VERKLAARD WEGENS HET BESTAAN VAN 
GRACHTEN DIE HET KARAKTER VAN 
GRENSPALEN HEEREN. MIDDEL 
'VAARBIJ WORDT AANGEVOERD DAT 
HET VONNIS NIET VASTSTELT DAT DIT 
KARAKTER AAN DEZE GRACHTEN DOOR 
DE PARTIJEN OF HUN RECHTSVOORGAN
GERS OP TEGEJ'<SPRAAK ERKE:ND WERD, 
- JMPLI0IETE VASTSTELLING.- MID
DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

Feitelijke g1·ondslag mist het middel dat 
aanvoert dat het vonnis, waa1'bij een 
eis tot afpaling niet ontvankelijk wm·dt 
verklam·d wegens het bestaan van g1·ach
ten die het km·akter van g1'enspalen 
hebben, niet vaststelt dat dit ka1·akter 
aan deze gmchten door de partijen of 
hun rechtsvoorgangers op tegenspraak 
erkend werd, wanneer het alckoord van 
de partijen of van hun 1'echtsvom·gangers 
impliciet door het vonnis 'tVordt vastge
steld. 

(GOLARD, T. NAHOE, DE ECHTGENOTEN 
DUlliOULIN-RASKIN EN DE ECHTGENO
TEN FONTAINE-DEWEZ.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 januari 1966 in hager be
roep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Verviers ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 646 van het Burger
lijk Wetboek, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47 
van het Veldwetboek en 97 van de Grand
wet, 

dom·dat, na vastgesteld te hebben « dat 
het niet nodig is de gemeenschappelijke 
scheidingslijn van het perceel 283g van 
appellant (thans eiser) en van de aan
gren:Zende percelen 280y van ge'inti
meerde Georges Dumoulin, 280z thans 
toebehorend aan ge'intimeerden N ahoe 
en 280f3 van de huidige ge'intin1eerden 
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Fontaine-Dewez op te zoeken en vast 
te stellen, daar deze scheidingslijn, buiten 
de wel bepaalde punten die, in de aan 
de deskundige toevertrouwde opdracht, 
zijn overgenomen, volgens de vaststel
lingen van de eerste rechter, duidelijk ter 
plaatse bepaald is ,, het bestreden vonnis 
onder bevestiging van het beroepen von
nis, de door eiser ingestelde rechtsvor
dering tot afpaling geheel of gedeeltelijk 
niet ontvankelijk heeft verklaard tegen 
de verweerders venneld onder de num
mers l tot 3, omdat '' er geen grand tot 
afpaling kan zijn daar waar reeds grens
palen, grachten of merktekens bestaan 
en wanneer deze afpalingstekens gronden 
afbakenen die, son<s reeds sinds lang, 
werden gebruikt voor verschillende ex
ploitaties wat een ongestoord, openbaar 
en ondubbelzinnig bezit bevestigt >>, 

terwijl het recht toegekend aan elke 
eigenaar van een erf, al was het afgepaald, 
on< zijn naburen op gemene kosten tot 
afpaling te dwingen, slechts ophoudt 
uitgeoefend te kunnen worden wanneer 
de scheidingslijnen van aan elkaar gren
zende erven reeds gematerialiseerd zijn 
door uitwendige tekens waaraan het 
karakter van grenspalen kan toegekend 
worden hetzij dat ze in gemeen overleg 
met de betrokkene partijen werden ge
plant of opgericht, hetzij dat ze hun door 
de rechter werden opgelegd, en hieruit 
volgt dat, bij gebrek aan vaststelling 
dat de partijen of hem rechtsvoorgangers, 
v66r de instelling van de rechtsvordering 
van eiser, op tegenspraak het karakter 
van "grenspalen >> hadden erkend aan 
de grachten waarnaar zowel het beroepen 
vonnis als het bestreden vonnis verwijzen, 
de feitenrechter de door eiser ingestelde 
rechtsvordering tot afpaling niet onont
vankelijk kon verklaren en, bijgevolg, de 
in het middel aangevoerde wetsbepalin
gen heeft geschonden : 

Overwegende dat eiser enkel voorhoudt 
dat het bestreden vonnis niet vaststelt 
dat de partijen of hun rechtsvoorgangers 
aan de in het middel bedoelde grachten 
het karakter van palen, welke de feiten
rechter hen toekent, tegensprekelijk heb
ben erkend; 

Overwegende dat, door te releveren dat 
de eerste rechter oordeelkundig van de 
door hem gedane vaststellingen, namelijk: 
van de staat der percelen, van hun ex
ploit,atie, van hun bestemming alsmede 
van de aan de grachten gegeven orienta
tie, het kara.kter van gemene scheidings
grens van deze laatsten afgeleid heeft., 
het vonnis impliciet vaststelt dat de par-

tijen of hun recht,svoorgangers in gemeen 
overleg aan die grachten het karakter 
van palen, welke hun erven afgrenzen, 
hebben toegekend; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

ll januari 1968.- 1e kamer.- Voo1'
zitte1·, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, Ba
ron Richard. - Gelijklnidende condnsie, 
H. Depelchin, advocaat-generaal. 
Pleiter, H. Van Ryn. 

l e KAMER. - 12 januari 1968, 

1o HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
DIENSTEN. - 0PRICHTEN VAN EEN 
GEBOUW.- AANNEMING TEGEN VASTE 
PRI.JS. - BEGRIP. 

2° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
DIENSTEN. - AANNEMER DIE HET 
OPRICHTEN VAN EEN GEBOUW OP ZICH 
HEEF~ GENOJ\1EN TEGEN VASTE PRI.JS, 
OVEREENKOMSTIG HET LASTENKOHIER 
EN HET TOEGEVOEGDE PLAN. - BE
DING VAN RET CONTRACT WAARBI.J AAN 
DE EIGENAAR HET RECHT ERKEND 
WORDT OM TI.JDENS DE WERKEN DE 
VERANDERINGEN AAN TE BRENGEN DIE 
HI.J DIENSTIG ACHT. - AANNEMER 
ONTVANKELIJK OM EEN VERMEERDE· 
RING VAN DE PRIJS TE VORDEREN \VE· 
GENS DE DOOR DE EIGENAAR BESTELDE 
BIJ\VERKEN, ZELFS ZO DEZE BESTELLING 
NIET SCHRIFTELIJK IS GESCHIED lll>l" 
DE VERMEERDERING VAN DE PRIJS NIET 
VOORAF \VERD OVEREENGEKOMEN. 

1o Is geen aanneming tegen vaste prijs, 
in de zin van a1·tikel 1793 van het 
Burge1·lijk l'V etboelc, de ove1·eenlcomst 
waarbij, hoewel een vaste prijs is over
eengelcomen voor het op1•ichten van een 
gebouw, zoals bepaald bij het lasten
lcuhier en het toegevoegde plan, bedongen 
wordt dat de eigenaar van de grand 
steeds het recht heejt om tijdens de 
uitvoering van de we1·ken de veranderin-
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gen aan te br·engen die hi} dienstig 
acht (1). 

2° De aannemer die zich ertoe ver·bonden 
heejt om tegen een vaste pr·i}s een gebouw 
op te 1·ichfen zoals bepaald bij het la8-
tenkohier· en het toegevoegde plan, is 
ontvankelijk om een ve1·mee1·de1·ing van 
de vaste pTijs te vo1'de1·en wegen8 bij-
1Ve1'7cen die door· cle eigenacw van de 
(f1'ond besteld we1·den, zelfs zonde1· sclwif
teli}ke of voo1·ajgaande toestemming om
t1'ent httn p1'ijs, als de over·eenkomst be
dingt dat de eigenaar, tijdens de uitvoe-
1'ing van de bouwwe1'7cen, het recht hee.ft 
om de ve1·ande1'ingen aan te brengen die 
hi} clienstig acht (2). (Burg. Weth., 
art. 1793.) 

(NAAMLOZE 'VENNOOTSCHAP « NAMAG "• 
T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET BE
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « VAN 
CAMP-RIJMENANTS ,,) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1131 en 
1793 van het Burgerlijk Wetboek, 

clom·dat het bestreden arrest, het vonnis 
van de eerste rechter bevestigend, beslist 
dat verweerster recht heeft op de prijs 
van de meer gedane werken en bijgevolg 
eiseres tot de betaling daarvan veroor
deelt om de redenen dat zij « ten omechte 
staande houdt dat het gebiedend voor
schrift van artikel 1793 van het Burger
lijk W etboek geschonden werd ; dat, 
ondanks de in het lastenkohier gebruikte 
bewoordingen « vaste overeenkomst "• uit 
artikel 9 van hetzelfde lastenkohier blijkt 
dat de eigenaar het recht had, gedurende 
de uitvoering van de werken, hieraan 
zulke wijzigingen aan te brengen als hij 
goed achtte; dat, ten andere, uit de voor
gelegde elementen af te leiden is dat 
gei:ntimeerde (thans verweerster) zich op 
alle punten moest schikken naar de beve
len van de architect en dat appellante 
(thans eiseres) op de hoogte was of moest 
zijn van de op mondeling bevel van haar 

(1) en (2) Raadpl. DE PAGE, d. IV, nr 907, 
A ; Repm·toi1·e pratique du d1·oit belge, Comple
ment, d. II, v 0 Devis et rna1·ches, ur 520; cass. 
fr., 18 maart 1963 (Bttlletin des m·rets, 1964, 

architect uitgevoerde bijwerken en deze 
zonder protest of voorbehoud aanvaard 
had ; dat de beschouwingen van de des
kLmdige betreffende de noodzakelijkheid 
van deze werken, welke in het lastenko
hier niet vervat waren, ten valle aan te 
nemen zijn en dat over de vastgestelde 
prijzen geen betwisting bestaat "• 

ter·wi}l, eer·ste onde1'cleel, eiseres in haar 
conclusie voor de rechter in hager beroep 
in uitdrukkelijke bewoordingen staande 
hield dat de aannemingsovereenkomst 
gewag maakte van « een globale en for
faitaire som van 3.136.356 frank"; dat 
het lastenkohier nader bepaalt dat « de 
onderneming een contract van vaste 
overeenkomst uitmaakt en alle bijhorig
heden tot geschreven of getekende wer
ken, nodig voor de goede en volledige 
afwerking dezer, in de onderneming be
grepen zijn zelfs al waren ze noch op de 
plannen noch in het lastenkohier ver
meld "• hetgeen beaamd wordt door bet 
arrest wanneer het toegeeft dat de be
woordingen « vaste overeenkomst " ge
bruikt werden, zodat er geen vermeerde
ring van de prijs kon gevraagd worden 
voor bouwwerken tenzij daarvoor schrif
telijke. toestemming was verleend en de 
prijs ervan met de eigenaar was overeen
gekomen (schending van artikel 1793 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onder·cleel, bet feit dat de eigenaar 
(eiseres) gedurende de uitvoering van de 
werken het recht had hieraan zulke wijzi
gingen aan te brengen als hij goed achtte, 
hoegenaamd niet van die aard is dat het 
afbreuk deed aan het forfaitair en bet 
vast karakter van de overeenkomst noch 
aan de toepassing van het vereiste van 
het schriftelijk bewijs zowel voor de bij
werken als voor de prijs ervan (schending 
van alle hierboven aangeduide wetsbepa
lingen); 

clenle onde1·deel, het feit dat verweerster 
zich diende te ged.ragen naar de bevelen 
van de architect en dat eiseres op de 
hoogte was of m.oest zijn van de monde
linge bevelen van haar architect voor de 
uitgevoerde bijwerken, deze zonder pro
test aanvaardde en de bijwerken nood
zakelijk waren volgens de deskundige, 
evenmiu aanduidt dat partijen in de 
overeenkomst een uitzondering op voor
meid artikel 1793 hebben gemaakt noch 
dat eiseres in enige latere overeenkomst 

Ire section civile, nr 164); raadpl. tevens de 
noot onder cass., 22 maart 1957 (Bt~ll. en 
PASIC., 1957, I, 887). 
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de toepassing hiervan zou verzaakt heb
ben (schending van aile hierboven aan
geduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat eiseres het arrest 
verwijt verweerster het recht toegekend 
te hebben op de prijs van bijwerken, 
hoewel het ten deze gaat om een aanne
ming tegen vaste prijs en hoewel voor 
de in het plan aangebrachte wijzigingen 
en vergrotingen geen schriftelijke toe
stemming was verleend en de prijs ervan 
met de eigenaar niet was overeengeko
men· 

o;erwegende dat de regel van arti
kel 1793 van het Burgerlijk Wetboek, 
die dergelijke sch:riftelijke toestemming 
en overeenkomst met de eigenaa:r vereist 
wanneer het om het oprichten van een 
gebouw gaat tegen vaste prijs, niet van 
toepassing is op de bijwe:rken die door 
de eigenaar zouden besteld worden en 
waaromtrent de ove:reenkomst van de 
pa:rtijen bepaalt dat de aanriemer die 
zal moeten uitvoeren ; 

Overwegende dat het arrest in dit 
verband vaststelt dat, ondanks de in het 
bestek gebruikte bewoordingen van 
« vaste overeenkomst "• uit artikel 9 van 
hetzelfde bestek blijkt dat de eigenaa:r 
het recht had gedurende de uitvoering 
van de werken eraan zulke wijzigingen 
aan te brengen als hij goed achtte ; 

Overwegende dat dienvolgens de bij
werken die in die wijzigingen omvat lig
gen, niet onder toepassing vallen van 
bovenvermelde regel van gezegd arti
kel 1793; 

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

de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doo1·rlat het bestreden arrest, het von
nis van de eerste rechter bevestigend, 
weigert verweerster tot een vertragings
boete te veroo:rdelen om de reden dat 
« bij gebrek aan inmorastelling geen ver
tragingsboete kan toegepast worden "• 

terwijl eiseres in haa:r conclusie voor 
de :rechter in hoger beroep in uitdrukke
lijke bewoordingen staande hield dat de 
bouwheer ( eiseres) niet he eft opgehouden 
vanaf begin februari 1954 op afwerking 
aan te dringen, zodat het arrest, door 
te beslissen dat er geen inmorastelling 
geweest was, de bewijsk:racht van deze 
conclusie heeft miskend, minstens op 
deze conclusie niet heeft geantwoo:rd of 
onvoldoende gemotiveerd is : 

Overwegende dat het arrest weigert 

verweerster tot betaling van de vertra
gingsboete te veroordelen om de reden 
dat geen ingebrekestelling gedaan werd ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus te kennen heeft gegeven dat het 
van oordeel was dat het aandringen waar
op eiseres zich beriep niet als een inge
brekestelling kon beschouwd worden ; 

Dat het zodoende de conclusie van 
eiseres op passende wijze beantwoordt 
en de bewijskracht ervan niet miskent; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

12 januari 1968.- 1e kamer.- Voor
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Rutsaert. - Gelijklui
denrle conclusie, H. R. Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. VanRyn en Bayart. 

1 e KAMER. - 12 januari 1968, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. 
- SENTENTIE VAN DE WERKRECHTERS
RAAD. - SAMENVATTING VAN DE EIS 
EN VAN RET VERWEER.- VORDERING 
INGEWILLIGD OM DE ENKELE REDEN 
DAT DE EIS GEGROND IS. - NIET Gl!J
MOTIVEERDE SENTENTIE. 

N iet gemotiveerd is de sententie van rle 
wm·krechte1'81'aad die, na de samenvatting 
van de eis en het ve1·wee1• van de partijen, 
de vonlering inwilligt om de enkele 1·eden 
dat de eis gegrond is (1). (Grondwet, 
art. 97; wet van 9 juli 1926, art. 77, 
lid 2.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «AMMO
NIAQUE SYNTHETIQUE ET DERivES "• 
T. CORTEBEECK.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 

(1) Raadpl. cass., 5 januari 1961 (Bull, en 
PAsrc., 1961, I, 489); 23 september 1963 
(ibid., 1964, I, 79) en 18 maart 1965 (ibid., 
1965, I, 756). 
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sententie, op 28 juni 1966 in laatste aan
leg gewezen door de W erkrechtersraad, 
lmmer voor werklieden, te Mechelen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 77, tweede lid, van de wet van 
9 juli 1926 op de werkrechtersraden, 

doo1•dat de bestreden sententie, die te 
beoordelen had of de <:lTie opeenvolgende 
werkdagen voor verlet wegens huwelijk, 
aan verweerder toegekend bij toepassing 
van de overeenkomst op 28 maart 1955 
gesloten in het bevoegd nationaal pari
t,air comite, in elk geval drie betaalde 
werkdagen moeten uitmaken, na de 
respectieve stellingen van verweerder 
en van eiseres te hebben uiteengezet, 
zich ertoe beperkt te beslissen « dat de 
raad nochtans van oordeel is dat de ver
goeding wel verschuldigd is en de verde
ring gegrond "• zonder enige redcn op te 
geven tot staving van de stelling van de 
werkrechtersraad zelve, 

ter~m'jl de rechter alzo te kort is geko
men aan de verplichting zijn heslissing 
met redenen te omkleden (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), zomede aan 
de verplichting die redenen te vermelden 
in de tekst van zijn beslissing (schending 
van artikel 77, tweede lid, van de wet 
van 9 juli 1926) : 

Overwegende dat de werkrechtersraad, 
na de stellingen van heide partijen te 
hehben uiteengezet, zich ertoe beperkt 
te verklaren dat de « raad van oordeel 
is dat de vergoeding wei verschuldigd is 
en de vordering gegrond "; 

Overwegeude dat de sententie aldus 
niet gemotiveerd voorkomt, daar zij 
verzuimt de redenen op te geven waaron1 
zij de stelling van verweerder als gegrond 
beschouwt en de door eiseres opgeworpen 
verweermiddelen als niet gegrond ; 

Dat de sententie derhalve de in het 
middel aangeduide wetsbepalingen 
schendt; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie ; heveelt dat melding van 
dit arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Werkrechtersraad, kamer 
voor werklieden, te Brussel. 

12 januari 1968.- 1e kamer.- Voor
zittet·, H. Bayot, eerste voorzitter. -
V et·slaggeve1', H. Rutsaert. - Gelijlclui-

dende conclusie, H. R. Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. Pleite1·, 
H. Philips. 

1e KAMER.- 12 januari 1968. 

1° BERUSTING. - BuRGERLIJKE zA
KEN.- VERWEERDER IN EEN VORDE· 
RING DIE VERKLAART ZIOH OP RET GE
REOHT TE VERLATEN EN DIE GEEN 
REORTSl\HDDEL INSTEL'I' TEGEN DE BE
SLISSING WAARBIJ DE VORDERING 
\VORDT INGEWILLIGD. - 0MSTANDIG
HEDEN DIE OP Z10HZELF GEEN BERUS
TING ZIJN IN BEDOELDE BESLTSSING
NOOH IN EEN IN EEN VROEGER PROOES 
GE\VEZEN BESLISSING. 

2° HUUR VAN GOEDEREN.- p AOHT. 
- VERKOOP VAN RET GEHUURDE GOED. 
- RECHT VAN VOORKOOP VAN DE 
HUURDER. - BOUWGROND OF G-ROND 
VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK BESTEl\ID. 
- HUURDER DIE GEEN RECHT VAN 
VOORKOOP GENIET. - VooRWAARDE. 

3° HUUR VAN GOEDEREN.- PAOHT. 
-- VERKOOP VAN RET GEHUURDE GOED. 
- RECHT VAN VOORKOOP VAN DE 
HUURDER. - BoUWGROND OF GROND 
VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK BESTEMD. 
- NIET ALS ZODANIG OPGEGEVEN IN 
DE PAOHTOVEREENKOJHST. - ERKEN· 
NING, DOOR DE REOHTER, VAN RET 
KARAKTER VAN BOUWGROND OF VAN 
GROND VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK 

BESTEMD. - ERKENNU<G VOOR DE 
AUTHENTIEKE AKTE VAN VERKOOP, 
DOOR NA DE DAG WAAROP DE KOOP 
VOLTROKKEN IS TUSSEN DE VERKOPER 
EN DE KOPER. - ERKENNING DIE DE 
HUURDER RET RECHT VAN VOORKOOP 
NIET ONTNEEl\IT. 

I 

1° De ve1·klaring van de ve1·weerde1· in een 
geding dat hij zich op de 1·echter ve1'laat 
en het niet-instell~n van een rechtsmiddel 
tegen rle be8lissing wactrbij de ~>onle1·ing 
gegrond verklam·d wordt, maken op zich
zelj geen be1·usting uit in bedoelcle be
slissing noch in een in een vroege1· p1'0-
ces getcezen besl·issin g ( 1). 

2° Opdat de huu1·der van Mn lancleigenclom, 

(1) Raadpl. cass., 13 november 1959 (A1·r. 
V erb1·., 1960, blz. 224) en 22 juni 1956 (Bttll. 
en PAsiO,, 1956, I, 1161). 



-653-

in geval van ve1·koop geen recht van voor
koop zou hebben, omdat dit goer! wegens 
zijn Zigging dient te worden beschouwd 
als een bouwg1·orzd of als g1·onrl voor 
indust1·ieel gebruik bestemd, moet ofwel 
de grand als zorlanig opgegeven zijn in 
de pachtovereenkomst ofwel door de 1'ech
ter als zorlanig erkenrl v66r de ve1'
koop (1). (Burg. Wetb., art. 1774, § 3, 
3°, 177Sbis en 177Ssexies, S0 .) 

3°'In geval 1:an ve1·koop van een landeigen
dom aan een denle, ontneemt de e1·ken
ning, do01· de 1'echte1·, van het karakter 
van bouwg1·ond of van grand voo1· indus
t1·ieel geb1'ttik bestemd aan de huu1·rle1' 
het 1·echt van voo1·koop, bedoeld bij m·ti
kel 1778bis van het Bu1·gerlijk Wetback, 
enkel en alleen als zij v661· rle ve1·koop 
is geschied. Is niet geschied v661· de 
ve1·koop, een erkenning doo1· de 1'echter 
als de koop 1·eeds volt1·okken is tttssen de 
verlcoper en de lcope1·, zelfs al .werd de 
authentielce akte tot vaststelling van de 
koop slechts opgesteld na deze erkenning. 

(DESTOOP, T. VAN POTTELSBERGHE DE 
LA POTTERIE EN NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP « TEXTIELFABRIEKEN VALERE 
DEVOS>>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 juni 1966 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Gent ; 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid door de verweerders hieruit afgeleid 
dat eiser in het bestreden vonnis, dat 
uitspraak doet over zijn beweerd recht 
van voorkoop, zou hebben berust daar 
hij geen rechtsmiddel instelde tegen het 
latere, hem betekende, vonnis van 16 sep
tember 1966 van de Vrederechter te 
Kruishoutem, dat geldig verklaarde de 
door verweerster aan eiser gegeven op-

( 1) Cass., 20 januari 1967 (A1·1·. cass., 1967, 
biz. 615) en noot 1; raadpl. cass., 31 maart 
1967 (ibid., 1967, biz. 924). 

Naar luid van de artikelen 6 en 52, 7°, van 
een wetsontwerp, gestemd door de Kamer 
van volksvertegenwoordigers en thans neer
gelegd bij de Senaat (Pm·l. St., Senaat, zit
ting 1966-1967, nr 285), heeft de pachter geen 
recht van voorkoop wanneer « de pachtover
eenkomst betrekking heeft op gronden die, 
wegens hun ligging ten tijde van de overeen
komst, moesten worden beschouwd als bouw-

zegging van de pacht met betrekking tot 
de onroerende goederen waaromtrent een 
recht van voorkoop door eiser ingeroepen 
wordt : 

Overwegende dat een stilzwijgende be
rusting in een vonnis of een arrest slechts 
kan afgeleid worden nit daden of feiten 
die op een zekere en niet dubbelzinnige 
wijze van het inzicht van een partij doen 
blijken om zich aan de beslissing te onder
werpen; 

Overwegende dat uit het niet-instellen 
van een rechtsmiddel tegen een rechter
lijke beslissing, waarbij een door de koper 
van een onroerend goed gegeven pacht
opzegging geldig wordt verklaard nadat 
de pachter tijdens de procedure verklaard 
had zich op de rechter te verlaten, niet 
noodzakelijk volgt dat deze pachter te
vens zou hebben afgezien van zijn recht 
op voorkoop van ditzelfde goed, dat het 
voorwerp uitmaakte van een andere 
procedure op grand van artikel 177Squin
quies van· het Burgerlijk '"'" etboek; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1142, 1144, 
15S3, 1774, § 3, 3°, 177Sb.is tot 177Ssexies, 
in het bijzonder 177Squinquies en 177Sse
xies, S0 , van het Burgerlijk Wetboek (de 
artikelen 177Sbis tot 177Ssexies in het 
gemeld wetboek ingelast bij de wet van 
1 februari 1963) en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis de vor
dering van eiser tot indeplaatsstelling van 
verweerster als koper van het betwist 
perceel niet ontvankelijk verklaart om 
de reden dat de regeling van de sancties 
bij overtreding van de wet betreffende 
het recht van voorkoop als uitgangsptmt 
neemt, om vast te stellen of en in hoever 
de rechten van de pachter miskend wer
den, de authentieke akte van verkoop, 
die onontbeerlijk is tot bewijs van de 
verscheidene voorwaarden van de ver-

gronden of als voor industrHile doeleinden 
bestemde gronden, mits zij als zodanig wm·den 
opgegeven in de pachtovereenkomst, of wan
neer de pachtovereenkomst betrekking heeft 
op gronden die wegens hun ligging op het 
ogenblilc van iedere vm·lenging va.n de pacht, 
moeten worden beschouwd als bouwgronden 
of als voor industriele doeleinden bestemde 
gronden, op voorwaarde dat de verpachter 
ten minste drie maanden voor het einde van 
de lopende pachtperiode, hiervan lcennis heeft 
gegeven aan de pachter "· 
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koop, en het de vordering als voortijdig 
afwijst daar ze werd ingesteld bij dag
vaarding van 9 maart 1966, wijl de ver
koopakte slechts op 5 mei 1966 (verlijden 
van de authentieke akte) tot stand kwam, 

ter·wijl, eerste ondenlee.l, die reden geen 
voldoende antwoord uitmaakt op de 
middelen door eiser afgeleid nit de bij
zondere omstandigheid dat hij op 29 ja.
nuari 1966 door beide verweerders zelf 
in kennis werd gesteld van het bestaan 
van die verkoop, kennisneming die hem 
de verkoop tegenstelbaar nmakte, en 
uit het feit dat hij voor een gedeelte 
van het perceel reeds buiten bezit was 
gesteld, en de rechter aldus te kort is 
gekomen aan de verplichting zijn beslis
sing met redenen te omkleden (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, degene, wiens rechten 
miskend werden, gerechtigd is onmiddel
lijk aan die miskenning een einde te doen 
stellen en de herstelling daarvan te vor
deren, in het bijzonder de pachter, aan 
wie verkoper en koper kennis hebben 
gegeven van een verkoop gesloten zonder 
inachtneming van zijn recht van voor
lwop, en die zelfs reeds gedeeltelijk buiten 
bezit is gesteld, geen verdere verzwaring 
van die toestand hoeft af te wachten 
alvoor de rechten die hem door de wet 
zijn verleend te laten gelden, en zijn vor
dering tot voorkoop en indeplaatsfltelling 
in elk geval ontvankelijk client verklaard 
te worden wanneer de rechter slechts uit
spraak doet na het verlijden van de 
authentieke akte en alzo van al de voor
waarden en verplichtingen van de ver
koop kennis kan krijgen (schending van 
al de aangeduide wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het vonnis, tot af
wijzing van de vordering van eiser om 
zijn recht van voorkoop te doen erkennen 
en om :in de plaats van de koopster ge
steld te worden, op de reden steunt dat 
de wettelijke regeling van het voorkoop
recht de authentieke akte van verkoop 
als uitgangspunt neemt om vast te stellen 
of en in hoever de rechten van de pachter 
miskend werden ; dat uit de context van 
dit vo=is blijkt dat, zoals door eiser 
was opgeworpen, tussen de verweerders 
reeds de eigendomsoverdracht was tot 
stand gekomen, welke echter slechts op 
5 mei 1966, weze na bet instellen van de 
vordering van eiser, bij authentieke akte 
werd vastgesteld ; 

Overwegende dat, luidens artikel 1778-
ter van het Burgerlijk Wethoek, de eige
naar het goed aan iemand anders dan 
de pachter uit de hand slechts mag ver-

kopen nadat hij aan deze de gelegenheid 
heeft gegeven zijn recht van voorkoop 
uit te oefenen en te dien einde hem moet 
kennis geven van de prijs en de voor
waarden waartegen hij bereid is het goed 
te verkopen, kennisgeving die geldt als 
aanbod van verkoop ; dat luidens dezelfde 
wetsbepaling, indien de pachter het aan
bod aanvaardt, hij daarvan hinnen dertig 
dagen aan de eigenaar moet kennis gevon, 
in welk geval de verkoop overeenkomstig 
artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek 
tussen partijen voltrokken is, zodra de 
aanvaarding van de pachter ter kennis 
van de eigenaar is gekomen ; 

Overwegende dat uit voormeld arti
kel 1778tm· blijkt dat geenszins vereist 
wordt dat de verkoop van het goed aan 
een derde bij authentieke akte zou vast
gesteld zijn opdat er schending van het 
recht van voorkoop van de pachter zou 
kunnen voorhanden zijn : 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel dienvolgens gegrond is : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1582, 1583, 
1774, § 3, 3o, 1778bis tot 1778septies, 
meer bepaald 1778ter en 1778sexies, 8°, 
van het Burgerlijk Wetboek (de artike
len 1778b?:s tot 1778septies ingevoegd bij 
de wet van 1 februari 1963), 

doordat het bestreden vonnis de vorde
ring van eiser tot erkenning van zijn 
recht van voorkoop ongegTond verklaart 
om de reden dat de erkenning door de 
vrederechter van de industriele bestem
ming van bet bedoeld landeigendom 
(vonnis van 22 april 1966), hoewel ge
beurd nadat de verweerders eiser kennis 
hadden gegeven van de tussen hen de:fi
nitief gesloten verkoop en in de loop van 
het geding door eiser desbetreffend inge
leid (dagvaarding van 9 maart 1966), 
niettemin tijdig is, daar ze voor het ver
lijden van de authentieke akte (5 mei 
1966) plaatsvond, 

terwijl de erkenning door de vrede
rechter van de industriele bestemming 
van verpachte landeigendommen aan de 
verkoop moet voorafgaan opdat de uit
zondering van toepassing weze, en er, ten 
aanzien van dit voorschrift, geen verschil 
bestaat tussen een authentieke akte van 
verkoop en een op een andere wijze ge
sloten, maar voltrokken verkoop, waar
van het bestaan door de belanghebbenden 
ter kennis van de pachter wordt gebracht 
op zulke wijze dat deze voor de recht
banken de erkenning van zijn recht moet 
vorderen, vermits in dit laatste geval de 
pachter eveneens in de onmogelijkl1eid 
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wordt gesteld zijn recht van voorkoop 
normaal uit te oefenen, zodat bedoelde 
besli~sing van de vrederechter niet te 
gelegener tijd werd gewezen : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste middel volgt dat geen ver
lwop tnssen de eigenaar van het goed 
en een derde mag gesloten worden, zonder 
dat de pachter vooraf in de gelegenheid 
werd gesteld zijn recht van voorkoop nit 
te oefenen; 

Overwegende, weliswaar, dat, luidens 
de artikelen 1778ser:cies, 8°, en 1774, § S, 
S0 , van hetBurgerlijk Wetboek, de pach
ter geen recht van voorkoop bezit indien 
het om gronden gaat die in de pachtover
eenkomst zijn opgegeven als gronden 
voor industrieel gebruik bestemd of door 
de vrederechter als zodanig erkend ; 

Doch overwegende dat wanneer de 
koopovereenkomst, zoals ten deze, v66r 
het verlijden van een authentieke akte 
werd gesloten, het niet volstaat dat voor
melde erkenning door de vrederechter 
aan het verlijden van de authentieke 
akte zou voorafgaan ; dat zij v66r het 
slu:iten van de koopovereenkomst zelf 
moet geschieden ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het beslist : 1° dat 
de vordering strekkende tot het stellen 
van eiser in de plaats van de koopster 
niet ontvankelijk is ; 2o dat de vordering 
van eiser strekkende tot erkenning van 
zijn recht van voorkoop niet gegrond is; 
S0 dat de erkenning door de vrederechter 
van de industriele bestemming van de 
gronden te gelegener tijd gebeurde, en in 
zover het uitspraak doet over de kosten ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt de verweerders in de kosten ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Dender
monde, rechtdoende in hoger beroep. 

12 januari 1968.- 18 kamer.- Vom·
zittm·, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Rutsaert. - Gelijlclui
clende conclusie, H. R. Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleite1·s, 
HH. Philips en Bayart. 

28 KAMER.- 15 januari 1968. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM EEN 
VOORZIENING IN TE STELLEN.- STRAF
ZAKEN, - VoORZIENING INGESTELD 
DOOR EEN FEITELIJK.oll VERENIGING, -
NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvanlcelijlc is de voorziening inge
steld door een feitelijlce vm·eniging (1). 

(FEITFJ"LIJKE VERENIGING << LHOEST EN 
FORET n, J,HOEST EN FORET, ~'. MAL
HOTRA, HEPS EN GEMEENSCHAPPELIJK 
1110TORWAARBORGFONDS,) 

ARREST, 

HET. HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 maart 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Luik ; 

Op de voorziening van Victor Lhoest, 
handelende als beklaagde : 

In zover de voorziening gericht is tegen 
de beslissing : 

1° over de strafvordering : 
Overwegende dat de substantiele of 

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

2° over de burgerlijke rechtsvorderin
gen: 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert betreffende de beslissing over 
de burgerlijke rechtsvordering die door 
Andre Reps is ingesteld ; 

Overwegende dat de beslissing over de 
burgerlijke rechtsvordering van Malhotra 
aan deze een vergoeding bij voorraad 
toekent en een onderzoeksmaatregel be
veelt alvorens over de schade nader 
uitspraak te doen ; dat deze beslissing 
niet over een bevoegdheidsgeschil recht~ 
doet en geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
strafvordering ; 

Dat de voorziening, in zover ze tegen 
deze beslissing gericht is, derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

Op de voorziening ingesteld door de 

(1) Cass., 30 mei 1960 (Bttll. en PASIC., 
1960, I, 1124); verg. cass., 17 juni 1946 (ibid., 
1946, I, 241). 
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feitelijke vereniging " Lhoest en Foret "• 
burgerlijk aansptakelijk verklaard 

Overwegende dat een feitelijke vere
niging geen rechtspersoon is en derhalve 
niet bevoegd is om in rechte op te treden ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont" 
vankelijk is ; 

Op de voorzieningen die persoonlijk 
zijn ingesteld door Lhoest en door Foret 
als burgerlijk aansprakelijke partijen : 

Overwegende dat die voorzieningen 
niet ontvankelijk zijn daar uit de proces
stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan niet blijkt dat zij betekend wer
den aan de partijen tegen wie ze gericht 
zijn; 

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

15 januari 1968.- 2° kamer.- Vool'
zittet•, H. van Beirs, voorzitter. - Ve!'
slaggevet•, H. Busin. - Gelijkhtidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

2° KAMER.- 15 januari 1968. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
AFsTAND. - STR.AFZAKEN. - VooR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE.- ADVO
OAAT, HOUDER DER STTJKKEN. - BIJ
ZONDERE VOLMAOHT NIET VEREIST 
VOOR DE GELDIGHEID VAN DE .AFSTAND. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
AFSTAND.- STRAFZAKEN. -BURGER
LIJKE ZAKEN. - VoORZIENING VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN 
BESLISSING WAARBIJ HAAR EIS .AFGE
WEZEN WORDT, - AFSTAND DOOR 
EEN A'DVOOAAT, HOTJDER DER STTJK
KEN, DOCH GEEN HOUDER VAN EEN 
BIJZONDERE VOLMACHT. -· AFSTAND 
ZONDER GEVOLG. 

1° De afstand van de vom·ziening van de 
beklaa.gde wm·dt op geldige wijze gedaan 
door een advocaat, houder am· stukken, 
zonder dat hij moet bewijzen dat hij te 
dien einde een bijzondere volmacht 
heeft (1). (Wet van 16 februari 1961, 
art. 5.) 

(1) Cass., 24 mei 1965 (B-ull. en PAsrc., 
1965, I, 1030). 

2o Het Hof slaat geen acht op de afstand, 
gedaan door een advocaat, houdm· der 
stttkken, doch geen houde1• van een bij
zonde!'e volmacht, van een voorziening, 
ingesteld door de burgedijke partij 
tegm~ een beslissing waarbij ham· eis 
ajgewezen worclt, dam· de ajstand van 
de voo1·ziening in dergelijk geval met 
een ajstand van de l'echtsvordel'ing gelijk
staat (2). (Wet van 16 februari 1961, 
art. 6.) 

(BENIJTS, JETJNEBOMME EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP VERZEKERINGSMAAT· 

SCHAPP;IJ «FONCIERE OAMER "• T. GEN· 
GOUX.) 

ARREST. 

HET HOF ; -- Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 maart 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

A. Op de voorzieningen ingesteld door 
Benijts, als beklaagde, en door Benijts 
en Marthe Jeunehomme, als burgerlijke 
partijen : 

Overwegende dat bij verklaringen van 
22 juni 1967 op de griffie van het Hof 
van beroep te Brussel een advocaat, hou
der van de stukken, in naam van de eisers 
afstand heeft gedaan van de door hen 
ingestelde voorzieningen ; 

Overwegende dat de afstand van de 
voorziening, ingesteld door Benijts als 
beklaagde, moet worden gedecreteerd; 

Overwegende daarentegen, ten aanzien 
van de voorziening die de eisers als bur
gerlijke partijen hebben ingesteld, dat 
·het bestreden arrest de eisers hun vorde
ring ontzegt zodat de afstand van de 
voorziening gelijkstaat met een afstand 
van de rechtsvordering ; dat, krachtens 
artikel 6 van de wet van 16 februari 1961, 
de advocaat, houder van de stukken, 
voor de strafrechtbank slechts afstand 
van de aanleg kan doen ; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de advocaat die de verldaring 
van de afstand heeft gedaan houder was 
van een te dien einde gegeven bijzondere 
volmacht; 

Dat die verklaring derhalve zonder 
gevolg is; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 

(2) Cass., 6 november 1967, supra, biz. 341; 
raadpl. cass., 18 april 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1050). 
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blijkt dat de voorziening betekend werd 
aan d13 partij tegen wie ze gericht is ; 

B. Op de voorziening van de naamloze 
verzekeringsmaatschappij « La Fonciere 
et Meuse-Escaut-Rhin » (C.A.M.E.R.), 
burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stnkken waar
op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiseres haar voorziening heeft 
doen betekenen aan de partij tegen wie 
ze gericht is ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de vooriiening ingesteld door Benijts 
~Is beklaagde ; verwerpt de voorzieningen 
ingesteld door de eisers als burgerlijke 
partijen; veroordeelt de eisers in de kos
·ten. 

15 januari 1968.- ze kamer.- Voo?'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. de Waersegger. - Gelijk
luidende conchtNie, H. Depelchin, advo
caa t-generaal. 

ze KAMER. - 15 januari 1968. 

1° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA
KEN. - BENADEELDE DIE DE DADER 
VAN DE SCHADE REOHTSTREEKS VOOR 
EEN STRAFRECHTBANK DAGVAARDT.
KoSTEN VAN HET EXPLOOT. - KOSTEN 
VAN DE BURGERLIJKE REOHTSVORDE
RING. 

2° WEGVERKEER. - VoORRANG. -
VVEGVERKEERSREGLEMENT, ARTI
KEL 16.- KRUISPUNT.- 0PENBARE 
WEGEN DIE ELK VAN EEN TEKEN Nr 1a 
(NAAR BENEDEN GEKEERDE DRIEHOEK) 
VOORZIEN ZIJN.- VooRRANG VAN DE 
VAN REOHTS KOMENDE BESTUURDER. 

3° BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. - STRAFVORDERING DIE OP 
GANG IS GEBRAOHT DOOR DE REOHT
STREEKSE DAGVAARDING VAN EEN BE
NADEELDE. - BURGERLIJKE PARTIJ
STELLING VAN EEN ANDERE BENA
DEELDE.- 0NTVANKELIJKHEID. 

4° CASSATIE. - OMVA.NG. - STRAF
ZAXEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR-

(1) Cass., 28 mei 1962 (Bull. en PASIC,, 
1962, I, 1091). 

(2) Cass., 14 maart 1960 (Bull. en PASIC., 

DERING, - BESLISSING DIE DE AAN
SPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL 
GELIJKMATIG TUSSEN TWEE BEKLAAG
DEN VERDEELT. - CASSATIE, OP DE 
VOORZIENING VAN EEN DER BEKLAAG
DEN, VAN DE BESLISSINGEN OP DE 
WEDERKERIGE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERINGEN. - CASSATIE DIE ZIOH 
NIET UITSTREKT TOT DE BESCHIKKING 
WAARBIJ DE AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE ANDERE BEKLAAGDE OP TEN MINSTE 
DE HELFT WERD VASTGESTELD. 

5° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - ARREST DAT HET BURGER
LIJK PARTIJ STELLEN VAN TWEE BENA
DEELDEN OM DEZELFDE REDEN NIET 
ONTVANKELIJK VERKLAART.- REGEL
"Th'IATIGE VOORZIENINGEN VAN DEZE 
BENADEELDEN. - VERNIETIGING, OP 
EEN DOOR EEN VAN BElDEN VOORGE
DRAGEN MID DEL, VAN DE TE ZIJNEN 
OPZIOHTE GEWEZEN BESLISSING. 
VERNIETIGING DIE ZICH UITSTREKT 
TOT DE TEN OPZICHTE VAN DE ANDERE 
GEWEZEN BESLISSING. 

1° De lcosten van het exploot waa1·bij een 
doot een misd1·ijj benacleelde petsoon de 
bewee1·de daclm· van de schade 1'echtst1·eeks 
voo?' cle co?Tectionele techtbanlc cloet dag
vaarden zijn geen lcosten van cle. st1·af
vordering, cloch lcosten van cle bu?·gedijlce 
1'echtworde1·ing ( 1). 

2° vVanneer twee openbare wegen, die op 
een k?·uispttnt ttitlcomen, ellc van het 
telcen nr 1a (naat beneden gelceerde drie
hoelc) voo1·zien zijn, heeft cle van techts 
lcomende bestuU?·det voo1'?'ang (2). (Weg
verkeersreglement, art. 16.) 

3° Ellce persoon clie zich doo1• een misd1·ijj 
benacleelcl a.cht, is ontvankelijk om zich 
voo1· cle stmj1·echtbank waw·bij dit mis
dt~if aanhangig is burge.tlijlce pattij te 
stellen, zelfs zo de stmjvo1·de1'ing op gang 
is gebmcht dom· een techtst1·eeks aan de 
beklaagde op ve?·zoelc van een andete 
benr;~deelde betelcenae dagvaatding (3). 

4° W annee1• de 1·echtet de aanspralcelijlcheid 
voot een ongeval gelijlcmatig tussen beide 
belclaagden venleeld heeft, sttekt de op de 
voorziening van een van hen uitgespro-

1960, I, 815); 27 september 1965 en 21 maart 
1966 (ibid., 1966, I, 123 en 937). 

(3) LE GRmL, Tmite p1·atique de l'action 
civile, n' 150. 
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ken vemietiging van de beslissingen op 
de wederke1·ige bu1·ge1'lijke 1'echtsvo1·de-
1'i?tgen, die hie1·op geg1·ond is dat eiser 
onwettel~jlc aanspmlcel~jlc is ve1·lclaard, 
zich niet uit tot de beschikking van het 
a1·1·est waar bij beslist wonlt dat de andere 
beklaagde ten minste vom· de heljt aan
spmkelijk is (1). 

5° fVanneer twee personen, die zich door 
een misclrijf benadeeld achten, zich bu?'
gerlijke partij gesteld hebben, deze stel
lingen om clezeljde ?'eden niet ontvan
kelijlc ve1·klaard we1·den en, nadat zij 
beiden regelmatig een cassatieberoep heb
ben ingesteld, de beslissing ten opzichte 
van de ene vernietigd wordt op een door 
hem voo1·gedmgen midclel, 8t1·elct de ver
nietiging zich u.it tot de ten opzichte van 
de andere gewezen beslissing (2). 

(CHARLIER, T. PIRARD EN NATIONALE 
MAATSCHAPPii VAN BUURTSPOORWE
GEN ; VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ « DE 
VREDE », T. CHARLIER, PIRARD EN NA
TIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BUURT

SPOORWEGEN; PIRARD EN NATIONALE 
MAATSOHAPPIJ VAN BUURTSPOORWE
GEN, T. CHARLIER, VERZEKERINGSMAAT
SCHAPPIJ «DE VREDE >> EN DARTE; 
DARTE, T. CHARLIER, PIRARD EN NA
TIONALE J\fAATSCHAPPIJ VAN BUURT

SPOORWEGEN.) 

ARREST. 

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

I. Op de voorziening van Charlier : 

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen het openbaar ministerie : 

Overwegende dat, doordien het open
baar ministerie niet in hoger beroep is 
gekomen tegen eiser, die in eerste aanleg 
vrijgesproken werd, het arrest geen uit
spraak doet over de tegen hem oorspron
kelijk ingestelde strafvordering ; dat de 
kosten van de rechtstreekse dagvaarding 
waarbij de verweerders Pirard en de 
Nationale maatschappij van buurtspoor
wegen deze vordering hebben ingesteld, 
welke kosten het arrest ten laste brengt 
van eiser, kosten zijn van de burgerlijke 
rechtsvorderingen van deze verweerders ; 

(1) Cass., 26 juni 1967 (A1·r. cass., 1967, 
blz. 1305); 22 september 1967, sttpm, blz. 111. 

(2) Raadpl. cass., 5 december 1949 (Bull. 
en PASIC., 1950, I, 209). 

Waaruit volgt dat de voorziening geen 
reden van bestaan heeft en dus niet ont
vankelijk is ; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen over de bmgerlijke 
rechtsvorderingen door Pirard en de 
Nationale maatschappij van buurtspoor
wegen ingesteld tegen eiser, en op de 
burgerlijke rechtsvordering door eiser 
ingesteld tegen diezelfde partijen : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek, 16, lid 1 en 2, van het 
wegverkeersbesluit, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het vVetboek van 
strafvordering, 

doonlat het bestreden arrest, hetwelk 
in dat opzicht het beroepen vonnis her
vormt, verklaart dat eiser en verweerder, 
die elk op een van het teken 1a voorziene 
weg reden, elkaar wedQrzijds n:westen 
laten voorgaan, daar ieder wegens de 
signalisatie verplicht was zich naar arti
kel 16-2-a van het wegverkeersbesluit te 
gedragen, wat zij niet hebben gedaan, 
zodat zij een fout hebben begaan en dus 
aansprakelijk zijn, en dientengevolge be
slist de aansprakelijkheid voor de schade
lijke gevolgen van het ongeval tussen 
eiser en verweerder gelijkmatig te ver
delen, aan eiser, die zich burgerlijke 
partij had gesteld tegen de verweerders, 
slechts de helft van de gevorderde schade
vergoeding toekent, dit is 36.877 frank, 
vermeerderd met de vergoedings- en ver
zuimsinterest en met de helft van de kos
ten van beide instanties, en hem boven
dien veroordeelt om aan de verweerders 
respectievelijk de bedragen van 68.822 fr. 
en 1.800 frank te betalen, vermeerderd 
met de vergoedings- en verzuimsi:nterest 
en met de helft van de kosten van beide 
instanties, alsook met de volledige kosten 
van de rechtstreekse dagvaarding, 

tenuijl, ingeval twee openbare wegen 
op een kruisptmt uitkornen en beide van 
het teken 1a voorzien zijn, voorrang 
moet worden gegeven aan de van rechts 
komende bestuurder, hier dus aan eiser : 

Overwegende dat blijkens het arrest 
het ongeval heeft plaatsgehad op het 
kruispunt waar de weg Ramillies-Eghe
zee, door eiser gevolgd in de richting 
Eghezee, en de weg Hoei-Eghezee, door 
de verweerder Pi:rard gevolgd, uit de 
richting Hoei op uitkomen, de eerste 
weg rechts van de andere, tegelijk de 
ene op de andere en beide op de weg 
Namen-Eghezee-Leuven, en de wegen, 
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respectievelijk gevolgd door eiser en door 
Pirard, beide van een teken 1a voorzien 
waren; 

Overwegende dat, om eiser gedeeltelijk 
aanspra,kelijk te verklaren voor het on
geval, het arrest erop wijst dat geen 
enkele van de bestuurders reeds op de 
weg Nan)Bn-Eghezee-Leuven reed en dan 
beslist dat ieder van hen " zich moest 
gedragen naar de signalisatie, die hem 
opgelegd werd door een naar de vorm 
regelmatig en goed zichtbaar teken nr 1a; 
dat de bijzondere bepaling van arti
kel 16-2-a, evenals de vermelding onder 
het teken 1a in de bijlage van het weg
verkeersbesluit, hen uitdrulckelijk ver
plichtten om doorgang te verlenen op 
elke open bare weg die zij naderen » ; " dat 
elke bestuurder de andere moest laten 
voorgaan ; dat hij bovendien, met het 
oog op de plaatsgesteldheid, het kruis
punt uiterst voorzichtig moest oprijden 
en het zo traag mogelijk vrijmaken en 
zich daarbij moest vergewissen of hij 
geen ongeval kon veroorzaken, inzonder
heid met de tegenligger ; dat de twee 
bestuurders bij het naderen van dit kruis
punt zich tegenover elkaar moesten ge
dragen als tot voorrang geven verplicht 
en pas na een - zelfs stilzwijgend -
voorafgaand akkoord konden verder rij
den of zich terug in beweging zetten ; 
dat indien ze beiden zo gehandeld hadden 
er noch ongeval noch schade zou geweest 
zijn >>; 

Dat het arrest daaruit met betrekking 
tot de eiser afleidt dat hij artikel 16-2-a 
van het wegverkeersbesluit en bijgevolg 
de in de rechtstreekse dagvaarding ver
melde artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek heeft overtreden ; 

Overwegende dat artikel 16 van het 
wegverkeersbesluit, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 30 april 1963, na 
de voorrang van rechts als algemene 
regel te hebben gesteld, uitzonderingen 
op die regel maakt, maar dat het geval 
waarin twee bestuurders uit wegen, voor
zien van het teken nr 1a, een kruispunt 
naderen, in die uitzonderingen niet is 
opgenomen ; dat eiser die rechts gereden 
kwam ten opzichte van de verweerder 
Pirard, derhalve voorrang had ; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. Op de voorziening van Pirard 

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

Overwegende dat de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing wettelijk gerechtvaardigd is 
door de feitelijke vaststellingen van het 
arrest; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen over de burgerlijke 
rechtsvorderingen die door Charlier tegen 
eiser en door eiser tegen Charlier zijn 
ingesteld : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

III. Op de voorziening van de Na
tionale maatschappij van buurtspoorwe
gen : 

Overwegende dat eiseres geen middel 
doet gelden ; 

IV. Op de voorziening van de verzeke
ringsmaatschappij " De Vrede » : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 4 van de wet van 
17 april 1878, houdende de voo:rafgaande 
titel van het W etboek van strafvordering, 
en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest beslist dat 
het zich burgerlijke partij stellen van 
eiseres niet ontvankelijk is, in zover het 
gericht is tegen de vierde verweerder 
Charlier die uitsluitend bij de zaak be
trokken is door de rechtstreekse dagvaar
ding van de tweede en derde verweerder, 
en zulks op grond " dat de bedoelde dag
vaarding geen andere draagwijdte heeft 
dan aan deze laatsten de mogelijkheid 
te geven vergoeding voor hun eigen 
schade te vorderen », 

terwijl ieder die door een misdrijf recht
streeks of onrechtstreeks wordt bena
deeld, ontvankelijk is om de vergoeding 
ervan te vorderen voor de strafrechtbank 
die kennis moet nemen van het wanbe
drijf dat de schade heeft veroorzaakt, en 
het in het middel vennelde artikel 4 uit
drukkelijk deze mogelijkheid geeft aan 
de benadeelde partij om haar persoon
lijke rechtsvordering voor de strafrecht
banken te brengen wanneer de strafvor
dering aldaar aanhangig is gemaakt ; de 
rechtstreekse dagvaarding het verweten 
misrlrijf rechtstreeks bij de rechter aan
hangig maakt en aldus de strafvordering 
op gang brengt ; de schade die eiseres 
wegens het bedoelde misdrijf heeft ge
leden, uitdrukkelijk door het bestreden 
arrest is erkend ; eiseres haar vordering 
krachtens indeplaatsstelling dus kon 
instellen tegen Charlier door zich. bur
gerlijke partij te stellen in de vervol-



-660-

ging tegen die beklaagde, onverschillig 
of deze oorspronkelijk door het parket 
werd vervolgd of rechtstreeks door een 
van de burgerlijke partijen gedagvaard : 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat het zich burgerlijke partij stellen van 
eiseres tegen Charlier niet ontvankelijk is 
en eiseres in de kosten van die rechts
vorder:i:ng veroordeelt, op grand dat 
(Jharlier slechts door de rechtstreekse 
dagvaarding van P:i:rard en van de N a
tionale maatschappij van buurtspoor
wegen in de zaak betrokken werd en deze 
dagvaarding geen andere draagwijdte 
heeft gehad dan aan deze laatsten de 
mogelijkheid te geven vergoeding voor 
hun eigen schade te vorderen ; 

Overwegende dat ieder die zich door 
een misdrijf benadeeld acht, ontvankelijk 
is om zich voor de strafrechtbank burger
lijke partij te stellen, zelfs indien de straf
vordering op gang is gebracht door de 
dagvaarding waarbij de beklaagde op 
verzoek van een andere benadeelde is 
opgeroepen ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat eiseres geen middel 

aanvoert tegen de beslissing over de 
rechtsvordering die ze tegen P:i:rard en 
de Nationale maatschappij van buurt
spoorwegen heeft ingesteld ; 

V. Op de voorziening van Yvonne 
Darte : 

Overwegende dat eiseres zieh regel
matig in cassatie heeft voorzien ; dat ze 
geen middel doet golden ; maar dat de 
eassatie die moet uitgesproken worden 
op de voorziening van de verzekerings
maatschappij ''De Vrede "• ook geldt 
voor de op dezelfde onwettelijke grand 
berustende beslissing waarbij het arrest 
het zieh burgerlijke partij stellen van 
eiseres niet ontvankelijk verklaart in 
zover het tegen Charlier gerieht is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch slechts in zover het 
rechtdoet : 1° op de burgerlijke rechts
vorderingen, ingesteld door Charlier tegen 
Pirard en de Nationale maatschappij 
van buurtspoorwegen en door deze twee 
partijen tegen Charlier, behalve in zover 
het verklaart dat Pirard en de Nationale 
maatschappij van buurtspoorwegen ten 
minste voor de helft aansprakelijk zijn 
voor de gevolgen van het ongeval ; 2o op 
de burgerlijke rechtsvorderingen, inge
steld door de verzekeringsmaatschappij 
" De Vrede " ·en door Darte tegen Char
lier ; verwerpt voor het overige de voor-

zieningen van Charlier, van de verzeke
ringsmaatschappij "De Vrede" en van 
Darte ; verwerpt de voorzieningen van 
Pirard en van de Nationale maatschappij 
van buurtspoorwegen ; beveelt dat van 
het thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van 
beroep te Brussel ; veroorcleelt Pirard 
en de Nationale maatschappij van buurt
spoorwegen in de kosten van hun voor
zieningen en in die van de voorziening 
van Charlier, en Charlier in de kosten 
van de voorzieningen van de verzeke
ringsmaatschappij " De Vrecle " en van 
Darte. 

15 januari 1968.- 2e kamer.- Voo1'
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggevm·, H. de Waersegger. - Gelijk
lu1>1ende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. Ansiaux 
en Struye. 

2e KAMER.- 15 januari 1968. 

GEMEENTELIJKE VERORDENING. 
- POLITIE OP DE SLIJTERIJEN. -
VERORDENING DIE RET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN SOHEPENEN ERMEE 
BELAST DE SLIJTERIJEN AAN TE DUIDEN 
WELKE OP DE DOOR DE VERORDENING 
BEPAALDE UREN MOETEN SLUITEN. -
WETTELIJKHEID. 

vVettelijlc is de bepaling van een ve1'0?'de
i~ing van de gemeentemacl, die het college 
van burgemeeste?' en schepenen ermee 
belast de slijte1•ijen aan te dttiden, welke 
op de dam· de verm·dening bepaalde twen 
moeten sluiten (1). (Gemeentewet, 
art. 78 en 90.) 

(TRUYENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 april 1967 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
van Bergen; 

(1) Oass., 6 april 1891 (Bull. en PAsrc., 
1891, I, 99); 26 januari 1903 (ibid., 1903, 
I, 95). 
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Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1 en 3 van titel XI 
van bet decreet van 16-24 augustus 1790 
op de rechterlijke organisatie, 78 en 90 
van de gemeentewet van 30 maart 1836, 
die krachtens het koninklijk besluit van 
27 november 1891 berdrukt is, artikel 90 
zoals gewijzigd bij de wetten van 30 de
cember 1887, 15 augustus 1897 en 
29 maart 1962, van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 6, 97 en 107 van de Grondwet, 

doorclat bet bestreden vonnis eiser tot 
een geldboete van 25 frank veroordeelt 
om, met overtreding van de gemeente
verordening van de stad Bergen van 
19 januari 1889, bet. sluitingsuur, zoals 
op 3 juni 1966 vastgesteld door het col
lege van burgemeester en schepenen van 
de bedoelde stad, in zijn drankgelegen
heid niet te bebben in acht genomen, op 
grand namelijk dat de bestreden bepalin
gen van die gemeenteverordening de rust 
van de burgers willen verzekeren en hun 
nachtrust bescherinen ; dat de gemeente
raad, die in dat geval een eigen gemeente
lijke functie vervult, het schepencollege 
dus ermee mag belasten zijn werk aan te 
vullen, voor zover deze taak beperkt is en 
werkelijk betrekking heeft op een uit
voeringsmaatregel die gedeeltelijk de 
beslissing omvat ; dat de gemeenteraad 
artikel 6 van de Grondwet niet heeft 
gescbonden wanneer hij voor de toepas
sing van artikel 3 van het decreet van 
16-24 augl1stus 1790 bepaalt dat het 
college de openbare vergaderpla.atsen zal 
aanduiden die door nachtelijk lawaai de 
rust van de burgers storen ; dat de ge
meenteraad zijn bevoegdheden voldoende 
heeft uitgeoefend door de sluitingsuren 
vast te stellen, de middelen van bekend
making op te geven en de straffen te be
palen, en dat het aanduiden van de aan 
deze reglementering onderworpen drank
gelegenheden slechts zijn werk aanvult, 

terwijl, em·ste onderdeel, artikel 2 van 
de gemeenteverordening van de stad 
Bergen van 19 januari 1889 niet bepaalt 
dat voor de toepassing van artikel 3 van 
het decreet van 16-24 augustus 1790 het 
schepencollege de openbare vergader
plaatsen zal aanwijzeri die door nachte
lijk lawaai de rust van de burgers storen, 
en het bestreden vonnis, dat bet tegen
overgestelde beweert, de bewijskracht 
van die verordening heeft geschonden ; 
waaruit volgt dat bet aanwijzen door 
het scbepencollege van de drankgelegen
heden die op bepaalde uren en op be
paalde tijdstippen van het jaar moeten 
sluiten, geenszins een aanvulling, op een 

bijkomstig punt, van de gemeentever
ordening van de stad Bergen van 19 ja
nuari 1889 blijkt te zijn, zodat en de 
gemeenteverordening die aan het sche
pencollege de macht toekent om de drank
gelegenheden aan te wijzen die op be
paalde uren en op bepaalde tijdstippen 
van het jaar moeten sluiten, en de beslis
sing van het scbepencollege te Bergen van 
3 juni 1966 die deze sluitingsuren en -data 
toepast, onwettelijk zijn (scbending van 
al de in het middel vermelde wetsbepa
lingen); 

tweecle onde1·deel, in elk geval de ge
nl8enteverordening van de stad Bergeln 
van 19 januari 1889 het schepencollege 
volkomen vrij laat de drankgelegenheden 
aan te wijzen die op bepaalde uren en 
op bepaalde tijdstippen van het jaar 
moeten sluiten, zonder de criteria vast 
te stellen die voor deze aanwijzing moeten 
dienen, en aldus bet beginsel schendt 
van de gelijkheid der Belgen voor de wet 
en dit ook geldt voor de beslissing van 
bet schepencollege van 3 juni 1966 die 
eisers inrichting aan bepaalde sluitings
m·en op bepaalde tijdstippen van het jaar 
onderwerpt, zonder de redenen aan te 
geven die deze maatregel te zijnen op
zichte zouden recbtvaardigen (inzonder
heid schending van de artikelen 6, 97 
en 107 van de Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 2 van de 
verordening van 19 januari 1889 van de 
stad Bergen op de politie van de drank
gelegenheden luidt als volgt : « Ret col
J,ege van burgemeester en schepenen wijst 
de drankgelegeriheden aan die vanaf 
middernacht tot 4 uur 's morgens, van 
1 april tot 30 september, en vanafmidder
nacht tot 5 uur 's morgens, van 1 oktober 
tot 30 maart, moeten gesloten zijn. De 
beslissing wordt aan de slijter medege
deeld en door hem in zijn inrichting aan
geplakt ''; 

Overwegende dat uit het voorwerp van 
deze maatregel, met name de sluiting 
van bepaalde drankgelegenheden gedu
rende een deel van de nacht, duidelijk 
blijkt welk doel de gemeenteraad na
streeft, namelijk de rust van de inwoners 
verzekeren, en welk criterium het college 
van burgemeester en schepenen moet aan
wenden voor de aanwijzing van de drank
gelegenheden waarop deze maatregel toe
passelijk is, namelijk het storen van die 
rust; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
dus, zonder de in het middel vermelde 
wettelijke bepalingen te schenden, ener
zijds beslist dat de maatregel genomen 
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is met toepassing van artikel 3, 2°, van 
het decreet van 16-24 augustus 1790, 
welk artikel onder meer de beteugeling 
van nachtelijk lawaai en nachtelijke 
samenscholingen die de rust van de bur
gers storen aan de waakzaamheid en het 
gezag van de gemeentebesturen overlaat, 
en anderzijds dat de bestreden bepaling 
in overeenstemming is met artikel 6 van 
de Grondwet ; 

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

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

15 januari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. de Waersegger. - Gelijk
luidenae condusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleiter·, H. Faures. 

2e KAMER.- 15 januari 1968. 

WEGVERKEER.- WEGVERKEERSRE
GLEMENT, ARTIKEL 12-l.- PLAATS OP 
DE RIJBAAN. - VERPLICHTING VOOR 
DE BESTUURDER ZO DIOHT MOGEI.IJK 
BIJ DE REOHTERRAND VAN DE RIJBAAN 
TE BLIJVEN. - DRAAGWIJDTE VAN 
DEZE VERPLIOHTING. 

De verplichting voor de bestuuraer, die op 
de rijbaan rijdt, zo aicht mogelijk bij 
de r·echter·rana er·van te blijven, sluit 
niet de verplichting in uiterst rechts te 
rijaen (1). 

(ANDRIANNE, T. ROUXHET, WEDUWE 
M. SENTERRE, EN L. SENTERRE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 april1967 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; . 

Over het middel afgeleid nit de schen-

(1) Cass., 17 januari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 635). Raadpl. cass., 3 september 1962 
(ibid., 1963, I, 5) en 31 oktober 1966 (A1•r. 
cass., 1967, blz. 291). 

ding van de artikelen 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering, 12-1 van het algemeen regle
ment op de politic van het wegverkeer, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

door·dat het bestreden arrest, hoewel 
het vaststelt dat Maurice Senterre, het 
slachtoffer van het ongeval, bij mistig 
weer per auto reed op ongeveer twee me
ter van de rechterrand van de door hem 
gevolgde rijbaan, niettemin beslist dat 
dit feit zonder oorzakelijk verband is met 
het ongeval en de gehele strafrechtelijke 
zowel als de burgerrechtelijke aanspra
kelijkheid ervoor ten laste van eiseres 
legt, op grond dat '' begrijpelijkerwijze 
bij mistig weer aubomobilisten, om de 
weg niet te verlaten of niet in botsing 
te komen met stationerende voertuigen, 
op enige afstand van de rand van die 
weg rijden », 

terwijl nit artikel 12-l van het weg
verkeersbesluit niet blijkt dat zulks toe
gelaten is ; niets zulks in rechte noch in 
feite rechtvaardigde ; de aanwezigheid 
van stationerende voertuigen slechts een 
onderstelling was; geen enkele hindernis 
Senterre b.elette zo dicht mogelijk bij de 
rechterrand van de rijbaan te blijven ; 
indien het zicht wegens de mist beperkt 
was, zijn wettelijke verplichting er niet 
in bestond op enige afstand ervan te 
rijden, maar wel "zijn snelheid zodanig 
te beperken dat hij elke hindernis kon 
vermijden; het arrest, dat vaststelt dat 
Senterre een wetsovertreding had ge
pleegd door op een afstand van twee 
meter van de rand van de rijbaan te rij
den, niet heeft kunnen beslissen, zonder 
zichzelf tegen te spreken, dat dit feit 
zonder oorzakelijk verband was met het 
ongeval, nu het eiseres als font aanre
kende op de linkerhelft van de door haar 
gevolgde rijbaan te hebben gereden, 
welke font, volgens het arrest, de enige 
oorzaak van het ongeval zou zijn .; en 
deze tegenstrijdigheid de vernietiging 
moet meebrengen van de beslissingen 
over de strafvordering en over de burger
lijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat het arrest niet beslist 
dat het feit dat Maurice Sen terre op onge
veer twee meter van de rechterrand van 
de rijbaan reed zonder oorzakelijk ver
band is met het ongeval, maar wel dat 
door aldus te rijden Mam·ice Senterre 
geen font heeft begaan ; 

Overwegende dat artikel 12-1 van het 
wegverkeersbesluit aan de bestuurders 
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niet de verplichting oplegt uiterst r·echts 
op de rijbaan te rijden maar zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand ervan te 
blijven; 

Overwegende dat bij de beoordeling 
van deze verplichting rekening wordt 
gehouden met de omstandigheden ; 

Overwegende dat het arrest op grond 
van een feitelijke en derhalve soevereine 
beoordeling beslist dat Maurice Senterre 
geen fout heeft begaan door bij mistig 
weer op enige afstand, ongeveer twee 
meter, van de rand van de rijbaan te 
rijden; dat deze beslissing niet in strijd 
is met die welke eiseres als een fout aan
rekent bij het krnisen met Senterre op 
rneer dan vijf meter van de rechterrand, 
op de linker helft van de rijbaan te heb
ben gereden ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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. eiseres in de kosten. 

15 januari 1968.- 2e kamer.- Voo?'
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'
slaggever, H. de Waersegger. - Gelijlc
luidende concl~tsie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleite1·, H. Gronowski 
(van de balie bij het Hof van beroep te 
Brussel). 

2e KAMER.- 15 januari 1968. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA-
KEN;.- BURGERLIJKE RECRTSVORDE
RING. - MrDDEL WAARBIJ AAN HET 
BESTREDEN ARREST VERWETEN \VORDT 
DE DOOR DE ElSER GELEDEN SCHADE 
NAAR BII,LIJKHEID TE HEBBEN GE
SOHAT. - WIJZE VAN SOHATTING DIE 
REEDS DOOR DE EERSTE RECHTER WERD 
AANGENOJ\1EN EN VOOR DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP NIET WERD BETWIST. 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

Niet ontvanlcelijlc is het middel waarbij 
aan het bestreden anest wordt ve?'Weten 
de door de eise1· geleden schade naar 
billijlcheiri te hebben geschat, wanneer 
deze wi,ize van scha.tting reeds aangeno-

men werd rioo?' de eerste ?'echter en doo?' 
rie eise1• voor rie ?·echte?' in ho ge?' beroep 
niet werd betwist ( 1). 

(BRISFER, T. SILLIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 31 mei 1967 gewezen door het 
Hof van beroep te Luik, rechtdoende 
over de burgerlijke belangen; 

Over de twee middelen samep, afge
leid, het ee?·ste, uit de schending van ar
tikel 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat eiser, getroffen 
door een ongeval waarvoor verweerder 
aansprakelijk is, op 25 juli 1902 is geboren 
en zinkoven-arbeider is en dat, voor de 
graad van de gedeeltelijke blijvende 
arbeidsongeschiktheid van de getroffene, 
slechts acht kon worden geslagen op de 
raming van de gerechtelijke deskundige, 
dit wil zeggen 8 t. h., niettemin beslist 
de materiele schade die het gevolg is 
van eisers gedeeltelijke blijvende arbeids
ongeschiktheid naar billijkheid te schat
ten en de vergoeding op 45.000 frank 
bepaalt, 

te?·wijl het tegenstrijdig of althans 
dubbelzinnig is te beslissen enerzijds dat 
het hof slechts acht kon slaan op het 
door de gerechtelijke deskLmdige be
paalde procent van 8 t. h., maar ander
zijds dat de vergoeding voor een derge
lijke arbeidsongeschiktheid naar billijk
heid wordt bepaald, waaruit volgt dat 
het bestreden a.rrest niet regelmatig met 
redenen is omkleed, daar de tegenstrijdig
heid of de dubbelzinnigheid waardoor het 
aangetast is, gelijkstaat met niet-moti
vering; 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat eiser, getroffen 
door een ongeval waarvoor verweerder 
aansprakelijk is, op 25 juli 1902 is geboren 
en zinkoven-arbeider is en dat, voor de 
graad van de gedeeltelijke blijvende ar
beidsongeschiktheid van de getroffene, 

(1) Verg. cass., 9 juni 1966 (Bull. en PAsiC., 
1966, I, 1284) ; 24 februari 1967 (A1-r. cass., 
1967, blz. 809) en 12 oktober 1967, sup1·a, 
blz. 210; raadpl. cass., 9 en 12 september 
1966 (A1'1', cass., 1967, biz, 30 en 37). 
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slechts acht kan worden geslagen op de 
raming van de gerechtelijke deskundige, 
met name 8 t. h., niettemin beslist de 
materiele schade die het gevolg is van 
eisers gedeeltelijke blijvende arbeidson
geschiktheid naar billijkheid te schatten 
en de vergoedi:ng op 45.000 frank bepaalt, 

zonder vast te stellen dat het onmogelijk 
is het juiste bedrag van die schade te 
bepalen, waaruit volgt dat het bestreden 
arrest de regel geschonden heeft volgens 
welke hij die door zijn schuld aan een 
ander schade veroorzaakt, deze geheel 
moet vergoeden en dat het op zijn minst 
niet regelmatig met redenen omkleed is : 

Overwegende dat eiser voor de eerste 
rechter, zonder andere rechtvaardiging, 
geconcludeerd had tot toekenning van 
een bedrag van 70.000 frank voor « ma
teriele en morele schade van 3 t. h. 
(8 t. h. waarvan 5 t. h. krachtens de wet 
is vergoed), morele schade voor gedeel
telijke arbeidsongeschiktheid, smartgeld, 
morele schade voor tijdelijke arbeids
ongeschiktheid >> ; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
beslist dat « de materiele en morele 
schade wegens de blijvende arbeidsonge
schiktheid van 3 t. h. die door de ver
zekeraar inzake arbeidsongevallen niet 
wordt vergoed, naar billijkheid op 
30.000 frank kon worden geschat », en 
dat de morele schade, veroorzaakt door 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, door de 
blijvende ongeschiktheid die door de 
verzekeraar inzake arbeidsongevallen is 
vergoed, en door het smartgeld, op 
40.000 frank kon worden geschat; 

Overwegende dat eiser de door de 
eerste rechter toegepaste wijze van schat
ting naar billijkheid niet heeft bestreden, 
maar integendeel voor het hof van heroep 
tot de bevestiging van het vonnis heeft 
geconcludeerd ; 

Dat de middelen, die de openbare orde 
niet raken, niet ontvankelijk zijn ; 

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

15 januari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitter·, H. van B8irs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. de vVaersegger. - Gelijk
lttidende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Ansiaux. 

2e KAMER. - 15 januari 1968. 

WEGVERKEER. V{EGVERKEERS-

REGLEMENT. - 0PENBARE WEG. -
BE GRIP. 

Beslist wettelijk dat een weg een openbar·e 
weg is in de zin van het JiVegvm·keers
Teglement, het vonnis dat vaststelt dat 
hoewel die weg uitsluitend bestenul is 
om toegang te verlenen aan een enkele 
woninq, hij openstaat vooT het openbaar 
wegver·keer, dat uit geen enkele aanwij
zing blijlct dat het een pr·ivate weg is 
en dat hij door iedereen mag wor·den 
gebr'1f,ikt ( l). 

(LEFEVRE, T. PONOELET.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 mei 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Namen; 

Over het eerste middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 1 van het 
koninklijk besluit van 8 april 1954 hou
dende algemeen reglement op de politic 
van het wegverkeer en 97 van de Grond
wet, 

door·dat het vonnis de eisers veroordeelt 
om op de openhare weg voorwerpen te 
hebben laten liggen die het verkeer heb
ben gehinderd, op grond dat die weg, 
hoewel hestemd om voor een enk;ele wo
ning te dienen, niettemin openstaat voor 
het openhaar verkeer en door iedereen 
mag worden gebruikt, aangezien uit geen 
enkele aanwijzing blijkt dat het een pri
vate weg is, 

ter·wijl deze overwegingen niet vol
doende zijn om het wettelijk karakter 
van een weg te hewijzen en niet antwoor
den op de conclusie waarin werd betoogd 
dat de weg uitsluitend op een private 
grand is aangelegd en uitsluitend toegang 
verleent tot een huis van de eigenaar van 
die grond, bewoond door een van diens 
aangestelden, wiens brievenbus aan het 
begin van die weg staat : 

Overwegende dat het vonnis erop wijst 
dat die weg, hoewel bestemd om voor 
een enkele woning te dienen, niettemin 
openstaat voor het openbaar wegverkeer, 
dat uit geen enkele aanwijzing blijkt dat 
het een private weg is, dat hij door ieder
een mag worden gebruikt; 

(1) Raadpl. cass., 11 mei 1959 (Bull. en 
PAsrc., 1959, I, 919) en 9 december 1963 
(ibid., 1964, I, 377). 
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Overwegende dat de rechter uit deze 
vaststellingen die passend antwoorden op 
eisers betoog ten bewijze van bet private 
karakter van de weg, wettelijk heeft 
kunnen afleiden dat deze weg, hoewel 
tot een privaat eigendom behorend, moest 
worden beschouwd als een weg die open
staat voor het verkeer van het publiek 
in het algemeen, dit wil zeggen als een 
openbare weg ; 

Dat bet middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de scbending van de artikelen 1 en 8 van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en 97 van de 
Grand wet, 

do01·dat bet vonnis zijn beslissing dat 
de gevelde boom het verkeer binderde, 
grondt op het feit dat deze boom door 
gras verborgen was en niets op zijn aan
wezigheid duidde, 

terwijl de rechter uit de vaststelling 
dat de boom door hoog gras verborgen 
was, moest afleiden ofwel dat de boom 
niet op de weg achtergelaten was, ofwel 
dat hij op de weg lag en dus zichtbaar 
was, en deze tegenstrijdigheid in de mo
tivering gelijkstaat m.et niet-motivering : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat de gevelde boom twintig centimeter 
over de rijbaan lag, dat de aldus ge
vormde hindernis, die niet aangewezen 
was, door gras verborgen was ; 

Overwegende dat deze vaststellingen 
niet onverenigbaar zijn ; dat het middel 
feitelijke gTondslag mist ; 

En overwegende dat, in zover de voor
zieningen gericht zijn tegen de beslissing 
over de strafvordering, 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
ningen ; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

15 januari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggever, H. Busin. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Depelchin,. advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. Paul Piette (van de 
halie te Namen). 

28 KAMER. - 15 januari 1968. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. 00RRECTIONELE 
RECHTBANK IN HOGER BEROEP RECHT
DOENDE. - GETUIGE VAN MINSTENS 
VIJFTIEN JAAR. - VERPLICHTE EED, 
OP STRAFFE VAN NIETIGHEID. 

Een getuige van rninstens vijftien jaa1·, 
die niet ontzet is van het recht om in 
1·echte te getuigen en die geho01·d is doo1• 
een C01'1'ectionele of een politie1•echtbank, 
moet op stratfe van nietigheid onde1· ede 
wo1·den gehoord ( 1). 

(DE VLIEGER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden 
vonnis, op 9 juni 1967 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te V erviers ; 

Over bet middel afgeleid uit de schen
ding van de artil;;:elen 155 en 189 van het 
W etboek van strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het bestred(m vonnis eiser tot 
verscheidene straffen heeft veroordeeld 
wegens vluchtmisdrijf en overtreding van 
de artikelen 10-4 en 27 van het wegver
keersbesluit, zonder uit de debatten de 
getuigenissen van de heer Blaise en me
juffrouw Servais te weren, die door de 
correctionele recbtbank op de terecht
zitting van 25 mei 1967 zijn ontvangen, 

terwijl uit geen enkel stuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat die 
personen op de bedoelde terecbtzitting 
de wettelijke eed hebben afgelegd of ver
vallen verklaard zijn van het recht als 
getuige op te treden voor het gerecht : 

Overwegende dat blijkens het proces
verbaal van de terecbtzitting van 26 mei 
1967 de getuigen Blaise en Servais op 
die datum (en niet op 25 mei 1967 zoals 
in het mid del gezegd is) in die zaak ge
hoord zijn door de Correctionele Recht
bank te Verviers ; dat noch in bet proces
verbaal van de terechtzitting, noch in het 
bestreden vonnis is vastgesteld dat deze 
getuigen de bij artikel 155 van het Wet
bock van strafvordering voorgeschreven 

(1) Raadpl. cass., 21 november 1966 en 
22 mei 1967 (A1'1', cass., 1967, blz. 386 en 1133). 
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eed hebben afgelegd; dat uit geen enkel 
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de genoemde personen 
op 26 mei 1967 kinderen van minder dan 
vijftien jaar waren of personen die ontzet 
waren van het recht om in rechte te ge
tuigen anders dan om enkel inlichtingen 
te geven; 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
deze on:regelmatig afgenomen getuige
nissen niet uit de overtuigingsgronden 
van de rechter wee:rt en bijgevolg gewezen 
is in een proces in de loop waarvan de op 
straffe van nietigheid voorgeschreven vo:r
men niet in acht zijn genomen, zodat het 
nietig is; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest m.elding zal worden ge
maakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; laat de kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank te Luik, :recht
doende in hoger beroep. 

15 januari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1·, H. de Waersegger. - Gelijk
luiclende conchtsie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleite1·, H. Faures. 

2e KAMER. - 15 januari 1968. 

1° STRAF. - 0NDERSCHEIDEN STRAFFEN 
VOOR HETZELFDE J\USDRIJF DOOR TWEE 
OPEENVOLGENDE WETTEN VASTGE
STELD. - MINST ZW ARE STRAF, -
BEGRIP. 

2° WEGVERKEER.- BESTUREN VAN 
EEN VOERTUIG IN STAAT VAN DRONKEN
SCRAP, OP DE OPENBARE WEG. -
NIEUWE HERHALING.- STRAFFEN GE
STELD BIJ DE WET VAN 1 AUGUSTUS 
1899 VOOR EN NA DE INWERKINGTRE
DING VAN DE WET VAN 11 JULI 1967. 
- RESPEOTIEVE ERNST, 

1° JiVanneer twee opeenvolgencle wetten 
voo1· een misdrijf cor1·ectionele stmfjen 
vaststellen, waaToncler een hoofdgevange
nisstraf, en het maximum van de b~i 
een van deze wetten gestelde gevangenis
stmf mincler hoog is, stelt cleze wet de 
minst zware straf, in de zin van artilcel 2 
van het Stmfwetboelc, zonder dat de bij-

lcomende straffen in aanmerlcing di'enen 
te worden genomen ( l). 

2° De stmf die bij de wet vctn 1 augustus 
1899, zoals ze wenl gew~jzigd doo1' die 
van 15 ap1·il 1958, doch v661· het van 
lcTacht worden van de wet van 11 juli 
1967, was gesteld op het in staat van 
nieuwe hed~aling gepleegde misdrijj, op 
een openbm·e plaats in staat van clron
lcenschap een voertuig te hebben bestttttnl, 
is mincler zwaa1· clan de stmf die op het
zelfde miscl1·ijf is gestelcl bij cliezelfde 
wet van 1 augustus 1899 doch na het 
van lc1·acht wonlen van de wet van 
11 juli 1967 (2). 

(!VIASSART.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 oktober 1967 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te N amen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de wet van 11 juli 1967, 

doonlat het bestreden vonnis, dat hier
omtrent het vonnis van de politierecht
bank verandert, eiser aan wie overtreding 
van de artikelen 2-3 en 2-4 van de wet 
van 1 augustus 1899 is ten laste gelegd, 
terwijl hij in staat van nieuwe herhaling 
was, voorgoed vervallen verklaart van 
het recht tot het sturen van motorvoer
tuigen van enigerlei categorie, op grand 
<< dat de eerste rechter, krachtens arti
kel 2-7, § 3, lid 2, van de wet van 1 au
gustus 1899, het verval voorgoed had 
moeten uitspreken en niet, zoals hij ge
daan heeft, voor twee jaar >>, 

terwijl deze bepaling bij de wet van 
11 juli 1967 vervangen is door een voor 
de beklaagde g1.mstigere bepaling die de 
rechter niet meer de verplichting oplegt, 
maar hem de mogelijkheid laat verval 
van het recht tot sturen voorgoed uit te 
spreken in de gevallen van de artike
len 2-3 en 2-4 der wet van 1 augustus 
1899, wanneer de beklaagde in de bij de 
wet bepaalde staat van herhaling is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
met toepassing van artikel 65 van het 

(1) Oass., 25 april 1960 (A1'1'. Vm·b1•., 1960, 
biz. 768). 

(2) Raadpl. cass., 25 april1960 (Arr. Ve1·br., 
1960, biz. 768). 
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Strafwetboek, een enkele straf uitspreekt 
voor de misdrijven omschreven in de 
telastleggingen A, B en 0; dat de 
zwaarste van de bij de wet respectievelijk 
voor ieder van die misdrijven bepaalde 
straffen de straf is die toepasselijk is op 
de telastlegging A, op 18 januari 1966 in 
staat van dronkenschap op een openbare 
plaats een voertuig te hebben bestuurd 
of een rijdier te hebben geleid, onder de 
omstandigheid dat het feit een nieuwe 
herhaling opleverde binnen drie jaar na 
een tweede veroordeling op grond van 
artikel 2-3 of 2-4 van de wet van 1 augus
tus 1899; 

Overwegende dat volgens de op 18 ja
nuari 1966 geldende wetgeving het maxi
mum van de hoofdgevangenisstraf voor 
dit misdrijf twaalf maanden was (arti
kelen 2-4 en 2-5, laat,st,e lid, van de wet 
van 1 augustus 1899, zoals ze gewijzigd 
is bij die van 15 april 1958); 

Overwegende dat op de datum van 
het vonnis het maximum van die straf 
krachtens artikel 1, e, van de wet van 
11 juli 1967 twee jaar was; 

Overwegende dat artikel 2, lid 2, van 
het Strafwetboek bepaalt dat indien de 
straf, ten tijde van het vonnis bepaald, 
verschilt van die welke ten tijde van het 
misdrijf was bepaald, de minst zware 
straf wordt toegepast ; 

Overwegende dat wanneer correctionele 
straffen, waaronder een hoofdgevangenis
straf, op een misdrijf gesteld worden door 
twee opeenvolgende wetten en een van 
die wetten voor de hoofdgevangenisstraf 
een lager maximum bepaalt, deze laatste 
wet de minst zware straf in de zin van 
die bepaling voorschrijft, zonder dat met 
de bijkomende straffen rekening moet 
worden gehouden ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
dat de minst zware straf toepast, dus op 
wettelijke wijze tegen eiser verval van 
het recht tot het sturen van een motor
voertuig voorgoed heeft uitgesproken, 
straf bepaald bij artikel 2-7, § 3, laatste 
lid, van de wet van 1 augustus 1899 voor
dat die wet bij die van 11 juli 1967 werd 
gewijzigd; 

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

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

(1) Cass., 29 mei 1967 (Arr. cass., 1967, 
biz. 1186), 

(2) Cass., 23 januari 1967 (-Arr. cass., 1967, 

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

15 januari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitt61', H. van Beirs, voorzitter. - Ve-1'
slaggever, H. de Waersegger. - Gel~jk
luidenrle conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 15 januari 1968. 

1° STRAF. - ZWAAR'I'E. - BEOORDE
LING. SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENREOHTER. - GREN
ZEN. 

2° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT AAN
VOERT DAT DE REOHTER DE GEGEVENS 
VAN DE ZAAK OF VAN HET DOSSIER 
VERKEERD HEEFT BEOORDEELD. -
HoF NIET BEVOEGD OM KENNIS ERV AN 
TE NEMEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - l\hDDEL DAT ENKEL BE
TREKKING HEEFT OP DE REOHTSPLE
GING VOOR DE EERSTE REOHTER, -
MIDDEL DAT VREEMD IS AAN DE BE· 
VOEGDHEID EN AAN DE REOHTER IN 
HOGER BEROEP NIET WERD OVERGE
LEGD. - NIET-ONTVANKELIJKHEID, 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN:- FEITELIJKE BEWERING DIE 
TEGENGESPROKEN WORDT DOOR DE 
VERMELDINGEN VAN HET PROOES-VER
BAAL VAN DE TEREOHTZITTINC..- MID· 
DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° De 1·echter bepaalt soeve1·ein, binnen de 
bij de wet gestelde g1·enzen, de straf in 
vedwuding met de zwaa1·te van het door 
hem bewezen verklaarrle misd1·~jf (1). 

2° Het Hof van cassatie is niet bevoegd 
om na te gaan of de 1·echter de gegevens 
van rle zaak of van het rlossier goed of 
verkee1·d, in feite, heeft beoordeeld (2). 
(Grondwet, art. 95.) 

3° Mag niet voo1' het ee1·st vom· het Hof 
wo1·d6n voo1·gedmgen een middel dat 
vreemd is aan rle bevoegdheid en enlcel 
bet1·elcking heeft op rle rechtspleging voo1· 
de eerste rechter (3). 

biz. 624); 23 oktober 1967, supm, biz. 271; 
verg. cass., 24 april 1967 (A1•r. cass., 1967, 
biz. 1038). 

(3) Cass., 17 april 1967 (A?'T, cass., 1967, 
biz. 995). 
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4 ° F eitelij lee g1·ondslag mist het midclel 
clat geg1'oncl is op een cloo1· de ve1'melclin
gen van het p1'oces-ve1'baal van rJp, te?'echt
zitting tegengespTolcen fcitelijke bewe-
1'ing (1). 

(BURDET EN PALUMBO, T, DELOBELLE.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 oktober 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

A. Op de voorziening van Burdet : 

Over het eerste middel, hie1·uit afgeleid 
dat het arrest, dat eiser veroordeelt mn 
een tot verweer dienend vuurwapen on
wettelijk gedragen en onder zich te heb
ben gehouden, tegen hem de zwaarste 
gevangenisstraf, dit is een jaar, uit
spreekt, 

tenoijl het wapen niet tot het plegen 
van een wanbedrijf heeft gediend : 

Overwegende dat de rechter, binnen 
de bij de wet bepaalde grenzen, op onaan
tastbare wijze de straf bepaalt die hij 
evern·edig acht met de zwaarte van het 
bewezen verklaarde misdrijf; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 
Over het tweede middel, hie1'1tit afge

leid dat het arrest eiser tot gevangenis
straf vsn twee jaar veroordeelt wegens 
diefstal onder verzwarende omstandig
heden, 

te1'w~jl eiser elke deelneming aan dit 
misdrijf ontkende, het bewijs van zijn 
onschuld heeft geleverd, de enige tegen 
hem aangevoerde beschuldiging terugge
trokken werd, hij in Belgie nooit werd 
veroordeeld en ziju laatste veroordeling 
in Frankrijk teruggaat tot een tijd toen 
hij minderjarig was : 

Overwegende dat het Hof niet bevoegd 
is om nate gaan of de recbter de gegevens 
van de zaak in feite goed of verkeerd heeft 
beoordeeld; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat eiser noch voor de correctionele recht
bank, noch voor het hof vim beroep « het 
recht heeft gehad zich te rechtvaardi
gen '' : 

Overwegende dat uit de processtu.kken 

(1) Cass., 11 september 1967, supra, blz. 51. 

waarop het Hof vermag acht te slaan, 
niet blijkt dat het middel, dat vreemd is 
aan de bevoegdheid, voor het hof van 
beroep werd vomgedragen ; 

Dat het middel, in zover het gericht 
is tegen de procedm·e voor de correc
tionele rechtbank, niet ontvankelijk is ; 

Overwegende het proces-verbaal van 
de terechtzitting van het hof van beroep 
van 10 oktober 1967 vaststelt dat eiser 
ondervraagd werd en gehoord werd in 
zijn verweermiddelen welke door zijn 
advocaat werden voorgedragen, die een 
schriftelijke conclusie heeft neergelegd ; 
dat dit door eiser ondertekend geschrift 
bij het dossier van het geding is gevoegd ; 

Dat het middel, in zover het tegen de 
procedure in hoger beroep is gericht, 
feitelijke grondslag mist ; 

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

B. Op de voorziening van Palumbo : 

1° In zover die voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering : 

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

2° In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ni:ngen ; veroordeelt elke eiser in de kos
ten van zijn voorziening. 

15 januari 1968.- 2e kamer.- Voo1·· 
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, Baron Richard. - Gelijklui
clende conclusie, H. Depelchin, advocaat
generaal. 

28 KA.MER.- 15 januari 1968. 

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZA· 

KEN. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT DE RECHTER ONWETTELIJK DE 
HERHALING HEEFT VASTGESTELD. -
STRAF DIE NIET ZWAARDER IS DAN 
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DE STRAF WEGENS EEN EERSTE l\'IIS
DRIJF. - GEEN VASTSTELLING WAAR
UIT ZOU BLIJKEN DAT DE REOHTER 
DE STRAF HEEFT BEPAALD OP GROND 
VAN DE HERHALING.- NIET ONTVAN
KELIJK l\'IIDDEL. 

Niet ontvankel~jk is het middel dat is afge
leid hie1'tbit dat de 1•echte1· de ve1·zwarende 
omstandigheid van de he1·haling onwette
lijk heeft vastgesteld, wannee?' de tbitge
sprolcen stmf niet zwaanle1· is dan die 
welke bij de wet gesteld w01·dt voo1· een 
ee1·ste misd1'~i f en dat uit geen vaststelling 
van de beslissing blijlct dat de 1·echter 
de stmfmaat heeft va&tgesteld op groncl 
van de he1'haling ( 1). 

(HERPIGNY.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 oktober 1967 gewezen door 
het Militair Gerechtshof; 

Over het midrlel afgeleid uit de scherr
cling van de artikelen 97 van de Grand
wet, 56, 57 en 100 van het Strafwetboek, 

doo1·dat het arrest, steunencle op de 
veroordeling tot twee jaar gevangenis
straf, op 16 maart 1966 tegen eiser uit
gesproken wegens diefstal door micldel 
van geweld of bedreiging en wegens pa
ging tot diefstal door middel van geweld 
of bedreiging, hem wegens desertie tot 
militaire gevangenisstraf van drie maan
clen heeft veroordeeld, hem tot voordeel 
van het door de eerste rechter verleende 
uitstel heeft ontnomen en tegen hem de 
omstandigheid van wettelijke herhaling 
bewezen heeft geacht op grand dat « uit 
de vergelijking tussen de artikelen 56, 
57 en 100 van het Strafwetboek blijkt 
clat de verzwarende omstandigheid van 
wettelijke herhaling, zoals bepaald bij 
artikel 56 van het Strafwetboek, toepas
selijk is in geval van een nieuw misdrijf, 
zelfs indien dit laatste, zoals in onder
havig geval, slechts bij een bijzondere 
wet vermeld is "• 

terwijl deze eerste veroordeling een 
straf is op misdrijf dat in het Strafwet
boek (artikel461, 466 en 468) omschreven 
is en het feit dat door het bestreden 
arrest tegen . eiser bewezen is geacht een 

(1) Cass., 17 april 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
blz. 990); raadpl. cass., 20 december 1965 
(Bull. en PAsiC., 1966, I, 532). 

in het Militair Strafwetboek omschreven 
misdrijf oplevert; blijkens artikel 57, 
lid 2, van het Strafwetboek rle wetgever 
immers rekening heeft willen houden met 
het eigen karakter van het militair straf
recht, het enige bijzondere strafrecht da
door een bijzonder gerecht worclt toet 
gepast, met betrekking tot het gewone 
strafrecht, en dit eigen karakter tot ge
volg heeft dat de omstandigheid van 
herhaling, bepaald bij artikel 56 van 
het Strafwetboek, evenmin toepasselijk 
is in het geval van een bij het Militair 
Strafwetboek strafbaar gest.eld misdrijf 
dat gepleegd is na een bij het gewone 
strafwetboek strafbaar gesteld mio;drijf 
als in het geval van een bij het gewone 
strafwetboek strafbaar gesteld misdrijf 
dat gepleegd is na een bij het Militair 
Strafwetboek strafbaar gesteld m1sdrijf : 

Overwegende dat het militair gerechts
hof, dat wijst op het bestaan van de 
vroegere veroordeling waarop het steunt 
om tegen eiser de omstandigheid van 
wettelijke herhaling bewezen te verkla
ren, vaststelt dat eiser een veroordeling 
van n1eer dan zes maanden heeft opge
lopen, zodat hem geen uitstel van de 
tenuitvoerlegging van de straf kan wor
den verleend; 

Overwegende dat de uitgesproken straf 
niet hoger is dan het maximum van de 
straf welke de wet als sanctie stelt op 
het bewezen verklaarde misdrijf, onge
acht de omstandigheid van herhaling ; 

Overwegende dat uit het arrest niet 
blijkt dat de door het militair gerechtshof 
bewezen geachte staat van wet.telijke 
herhaling dit gerecht ertoe zou gebracht 
hebben in het onderhavige geval de aan
wezigheid af te wijzen van veTzachtende 
omstandigheden die een kleinere straf dan 
die welke uitgesproken werd zouden ge
rechtvaardigd hebben; 

Waaruit volgt dat, zelfs al was het 
middel gegrond, de straf niettemin wette
lijk zou blijven ; 

Dat het middel derha.lve niet ontvan
kelijk is wegens het ontbreken van be
lang; 

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

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

15 januari 1968.- 2• kamer.- Voor
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1', H. Trousse. - Gelijkl1ddende 
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conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleite1·, H. Michel Mahieu (van 
de balie bij het Hof van beroep te Brus
sel). 

2e KAMER. - 15 januari 1968. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRA.FZA.KEN. - BESCHIKKING VAN 
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WEGENS EEN MISDAA.D. -
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN NIET 
AANGEDUID.- BESLISSING VAN ONBE
VOEGDHEID.- VERNIETIGING VAN DE 
BESCHIKKING EN VERWIJZING NAA.R DE 
RAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING. 

TVanneer de 1·aadkame~· een beklaagile we
gens een misdaail naa1· ile C01'1'ectionele 
rechtbank heeft ve1·wezen, zonder opgave 
van ve~·zachtende omstandigheilen, het 
vonnisgerecht zich onbevoegd heeft ve1'
klaard en beide beslisbingen in kracht 
van gewijsde zijn gegaan, ve1·nietigt 
het Hoj, het 1'echtsgebied regelende, de 
beschikking van ile madkamer en ve1'
wijst de zaak naar de kamer van inbe
schuliligingstelling ( 1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DOORNIK, 
IN ZA.KE PINDZO.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, op 
13 november 1967 door de procureur 
des Konings bij de Rechtbank van eerste 
aanleg te Doornik ingediend ; 

Overwegende dat een beschikking, op 
11 oktober 1967 gewezen door de raad
karner van de rechtbank van eerste aan
leg te Doornik, Fadil Pindzo, schrijn
werker, op 6 december 1941 te Sabanci 
Trnovo geboren, verblijvende te Nice, 
boulevard de Stalingrad 46, naar de cor
rectionele rechtbank heeft verwezen om 
te Doornik, in de nacht van 21 op 22 sep
tember 1967, door rniddel van braak, 

(1) Cass., 23 mei 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1205) ; raadpl. cass., 17 oktober 1966 
(.A1-r. cass., 1967, blz. 223); 19 december 1966 
(ibid., 1967, blz. 510). 

inklimming of valse sleutels bedrieglijk 
te hebben weggenomen een bedrag van 
2.343 frank dat hem niet toebehoorde, 
met name 1.963 frank ten Jiadele van 
Andre Melchior en 400 frank ten nadele 
van Marc Melchior ; 

Overwegende ' dat de Correctionele 
Rechtbank te Doornik zich bij vonnis 
van 17 oktober 1967 onbevoegd heeft ver
klaard op grond dat het feit waarover 
beklaagde zich moest verantwoorden een 
bij de artikelen 461 en 467 van het Straf
wetboek omschreven misdaad oplevert 
en met opsluiting wordt gestraft en dat 
deze misdaad niet door de bedoelde be
schikking van de raadkamer, naar de 
correctionele rechtbank is verwezen met 
aanneming van verzachtende omstandig
heden; 

Overwegende dat dit vonnis ~n ~e 
beschikking van de raadkamer be1de m 
kracht van gewijsde zijn gegaan ~n dat 
nit hun tegenstrijdigheid een gesch1l over 
rechtsmacht ontstaat, dat de gang van 
het gerecht belemmert ; 

Overwegende dat het ten laste van 
Fadil Pindzo gelegde feit met opsluiting 
wordt gestraft bij artikel 467 van het 
Strafwetboek; 

Dat de beschikking van de raadkamer 
niet de aanwezigheid van verzachtende 
omstandigheden vermeldt, zodat de cor
rectionele rechtbank niet bevoegd was 
om kennis te nemen van de zaak ; 

Om die redenen, beslissend tot regeling 
van rechtsgebied, vernietigt de beschik
king op 11 oktober 1967 gewezen door 
de raadkamer van de Rechtbank van 
eerste aanleg te Doornik ; beveelt dat 
van het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; verwijst. ~e zaak 
naar de kamer van inbeschuldigmgstel
ling van het Hof van beroep te Brussel. 

15 januari 1968.- 2e kamer.- Voor-
, zitter H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slagg~'l-'M', H. Trousse. - Gelijlcluidende 
concl~tsie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. 

ze KA,MER. - 16 januari 1968. 

1o VENNOOTSCHAPPEN. - NAAJYI
LOZE VENNOOTSCHAP. - VENNOOT
SCHAP DIE ALLE AANDELEN VAN EEN 
ANDERE VENNOOTSCHAP VERKREGEN 
HEEFT EN ZICH ERTOE VERBONDEN 
HEEFT HET PASSIEF VAN DE ONTBONDEN 
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VENNOO'.rSCHAP AAN TE ZUIVEREN. -
SoHULDEISERS VAN DE TWEEDE VEN
NOOTSCHA1'.- SCHULDEISERS DIE EEN 
RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN 
HUN SCHULDVORDERING HEBBEN TEGEN 
DE EERSTE VENNOOTSCHAP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM EEN 
VOORZIENING IN TE STELLEN. - DI
RECTE BEIASTINGEW. - VENNOOT
SCHAP DIE ALLE AANDELEN VAN EEN 
ANDERE VENNOOTSCHAP HEEFT VER· 
KREGEN EN DIE ZICH ERTOE VERB ON
DEN HEEFT RET P ASSIEF VAN DE ON'f
BONDEN VENNOOTSCHAP AAN TE ZUIVE
REN. - EERSTE VENNOOTSCHAP MEDE 
GEHOUDEN TOT BETALING VAN DE 
MAATSCHAPPELIJKE SCHULDEN VAN DE 
TWEEDE VENNOOTSCHAP. - VENNOOT
SCHAP DIE EEN ZEKER EN DADELIJK 
BELANG HEEFT BIJ DE VASTSTELLING 
VAN RET BEDRAG VAN DE BELASTING
SCHULD VAN DE TWEEDE VENNOOT
SCHAP. - VENNOOTSCHAP DIE ONT
VANKEI·IJK IS OM EEN VOO.RZIENING 
IN TE STELLEN TEGEN EEN ARREST 
DAT UITSPRAAK DOET OVER DE WET
TELIJKHEID VAN EEN TEN LASTE VAN 
DE TWEEDE VENNOOTSCHAP GEVES
TIGDE AANSLAG. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VORM. - DIRECTE BELASTINGEN. -
MACHT AAN EEN LASTHEBBER VER
LEEND TEN EINDE EEN VOORZIENING 
IN TE STELLEN TEGEN EEN DOOR EEN 
HOF VAN BEROEP INZAKE DIRECTE 
BELASTINGEN GEWEZEN ARREST. -
VoLMACHT DIE DE NAAM VAN DE IAST
HEBBER NIET VERMELDT. - MEJ~;IORIE 
VAN WEDERANTWOORD VAN DE ElSER 
IN CASSATIE.- MEJ\WRIE WAARBIJ EEN 
VOLJI;IACHT IS GEv OEGD MET OPGA VE 
VAN DE NAAM VAN DE LASTHEBBER, EN 
DIE DE LASTGEVING OP GROND WAAR
V AN DE VOORZIENING IS INGESTELD 
BEVESTIGT. - 0NTVANKELIJKE VOOR
ZIENING. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - DrRECTE BELASTINGEN. -
STUKKEN OVERGELEGD TOT RECHT
VAARDIGING VAN DE ONTVANKELIJK
HEID VAN DE VOORZIENING. - 'l'ER
MIJN WAARIN DEZE STUKKEN KUNNEN 
WORDEN NEERGELEGD. 

5° WETGEVENDE MACHT. - UrT
LEiGGING VAN DE WET VAN OVERHEIDS
WEGE. - INTERNATIONALE OVEREEN
KOMST. - 0VEREENKOMST DIE DE 
INSTEJ\1MING VAN DE KAMERS VERWOR
VEN HEEFT. -- 0VEREENKOMST VOOR 

GEEN UITLEGGING VAN OVERHEIDSWEGE 
VATBAAR. 

6° INTERNATIONALE OVEREEN
KOMSTEN.- AKTE VAN GOEDKEU
RING DOOR DE WETGEVENDE l\1ACHT 
VAN EEN INTERNATIONALE OVEI~EEN
KOJ\1ST. - AKTE VAN GOEDKEURING 
DIE GEEN RECE;TSNORM BEVAT. 
AKTE VAN GOEDKEURING DIE NIET 
TOT GEVOLG KAN HEBBEN DE UITLEG
GING VAN DEZE OVEREENKOJ~;IST VAN 
OVERHEIDSWEGE MOGELIJK TE l\1AKEN. 

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN. 
- BELGISCH-LUXEMBURGSE OVEREEN
KOMST, ARTIKEL 4, §§ l EN 3. - NIJ
VERHEIDS· OF HANDELSEXPLOITATIE.
EXPLOITATIE BELASTBAAR IN ELK VAN 
BEIDE STATEN, NAAR RATO VAN DE 
DOOR VASTE INRICHTINGEN VOORTGE
BRACHTE INKOMSTEN. 

8° INKOMSTENBELASTINGEN. 
INTERN ATION ALE OVEREENKOMSTEN, 
- BELGISCH-LUXEJ\1BURGSE OVEREEN
KOMST, ARTIKEL 4, §§ l EN 3. - NIJ
VERHEIDS- OF HANDELSEXPLOITATIE.
EXPLOITATIE BELASTBAAR IN ELK VAN 
BEIDE STATEN, NAAR RATO VAN DE 
DOOR VASTE INRIOHTINGEN VOORTGE
BRACHTE INKOMSTEN. - 0PSOJ~;IMING 
VAN DE VASTE INRICHTINGEN.- NIET 
BEPERKENDE OPSOMJI;IING. 

go INKOMSTENBELASTINGEN. 
INTERNATIONALE OVEREENKOJ~;ISTEN, 
-- BELGISOH-LUXEMBURGSE OVEREEN· 
KOJ\1ST, ARTIKEL 4, §§ l EN 3. - NIJ
VERHEIDS- OF HANDELSEXPLOITATIE. -
BELASTING VAN DE BEDRIJFSINKOM· 
STEN. - BELASTING GEBONDEN AAN 
DE PLAATS WAAR DE BELASTBARE IN· 
KOMSTEN VOORTGEBRAOHT ZIJN, 

10° INKOMSTENBELASTINGEN. 
INTERN AT! ON ALE OVEREENKOMSTEN, 
- BELGISCH-LUXEMBURGSE OVEREEN
KOMST, ARTIKEL 4, §§ l EN 3. - NIJ· 
VERHEIDS- OF HANDELSEXPLOITATIE.
EXPLOITATIE BELASTBAAR IN ELK VAN 
BEIDE STATEN, NAAR RATO VAN DE 
DOOR VASTE INRICHTINGEN VOORTGE• 
BRACHTE INKOMSTEN. - BEGRIP, 

ll o INKOMSTENBELASTINGEN. -
INTERN ATION ALE OVEREENKOMSTEN, 
- BELGISCH-LUXEMBURGSE OVEREEN· 
KOMST, ARTIKEL 4, §§ l EN 3.- NrJ
VERHEIDS- OF HANDELSEXPLOITATIE.
EXPLOITATIE BELASTBAAR IN ELK VAN 
BEIDE STATEN, NAAR RATO VAN DE 
DOOR VASTE INRIOHTINGEN VOORTGE· 
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BRAOHTE INKOMSTEN. - INRIOHTING 
WELKE DE AANWEZIGHEID NIET VER
EIST VAN EEN LASTHEBBER OF VAN 
EEN AANGESTELDE VAN DE BELASTING
SOHULDIGE. 

1° W anneer een vennootschap alle aandelen 
heejt verkregen van een anrlere, van 
t•echtswege ontbonden vennootschap en 
zich et·toe verbonclen heejt het passiej · 
van die vennootschap aan te zuivet·en, 
hebben de schuldeiset•s van de ontbonden 
vennootschap, waat·van het vermogen hun 
pand oplevet·t, op gt·oncl van de verbinte
nis het passiej aan te zu1:veren een t•echts
vorclering tot betali1ig van hun schuld
vordering tegen de ee1·ste vennootschap. 

2° FV annee1· een vennootschap alle aandelen 
verkregen heeft van een ancle1·e, van 
1'~chtswege ontbonclen vennootschap en 
zwh ertoe ve1·bonden heeft het passiej 
van die vennootschap aan te zttive1·en, 
heejt zij een zelcer en dadelijk belang, 
als mede gehouden tot betaling van de 
maatschappelijke schulden van de tweede 
vennootschap, het becl?·ag van de belas
tingschuld van deze laatste te doen vast
stellen. Zij heeft dus belang erb1j een 
voo1·ziening in te stellen tegen een ar1·e.st 
dat ttitspraak doet over de WP,tteliJ'kheid 
van een te haTen laste gevestigcle aan
slag (1). 

3° W anneer de doo1· de eiser aan een last
hebber ve1·leencle volmacht om een voo?·
ziening in te stellen tegen een arrest 
inzake. cli1·ecte belastingen de naam van 
de lasthebber, aan wie cleze macht woTdt 
ve1'leencl, niet opgeeft, is de voorziening 

(1) In verband met het feit dat de ontbon
den vennootschap geacht wordt verder te 
bestaan voor haar vereffening en door haar 
verbintenissen gehouden blijft tegenover der
den, zie cass., 5 december 1958 (Bttll. en 
PAsrc., 1959, I, 344), 22 maart 1962 (ibid., 
1962, I, 807} en de conclusie van het open
baar ministerie evenals de erin ver•melde au
teurs; 17 januari 1964 (ibid., 1964, I, 525}. 

De tweede eiseres, de vennootschap "Juli "• 
was ontbonden en vereffend toen de eerste 
vennootschap de aandelen, die geheel het 
kapitaal van de tweede vertegenwoordigden, 
verkregen heeft. In dezelfde overeenkomst 
had eerste eiseres zich ertoe verbonden het 
passief van de tweede eisende vennootschap 
aan te zuiveren. Deze overeenkomst is vast
gesteld in een authentieke akte, regelmatig 
bekendgemaakt in het Luxemburgs Memo
riaal Recueil special des societes et associations, 
en waarin vermeld wordt dat de vennoot
schap "Juli », tweede eiseres, dientengevolge 
van rechtswege ontbonden was. 

niettem.in ontvankelijk, als er bij em~ 
memo?''te van wederantwoord als bijlage 
een volmacht wordt gevoegd, waarop de 
naam van de lasthebbe1· wordt vermeld 
en die de lastgeving op g1•ond waarvan 
de voorziening is ingesteld bevestigt. 

4° De stukken ove1·gelegd tot ?'echtvaarcli
ging van de ontvankelijkheid van een 
voorziening kunnen wo1·den neergelegd 
na verloop van cle te1·mijnen, gesteld 
M:j a?·tikel14 van de wet van 6 septembet• 
1895, ve1·vangen door aTtilcel 1 van de 
wet van 23 juli 1958 (2). 

5° Aangezien een internationale overeen
komst uitemard uit de gemeenschappe
lijke wil van de Hoge contmcte?·ende 
paTtijen is ontstaan, is zij niet vatbaar 
voor uitlegging van overheidswege, zelfs 
nadat zij b1'j een alcte van de wetgevende 
maeht de instemming van de Kamers 
heeft ve1·worven. (Grondwet, art. 28.) 

6° De akte van goedkeu1·ing door de wet
gevencle macht van een inten~ationale 
overeenlcomst, clie geen rechtsnorm be
vat, lean niet tot gevolg hebben de uit
legging van deze ove1·eenkomst van ove?'
heiclswege mogelijlc te malcen. (Grand
wet, art. 28.) 

7° Kmchtens a1·tilcel 4, §§ 1 en 3, va-n de 
op 9 maart 1931 tussen Belgie en het 
Groothe1·togdom Luxembu1·g gesloten en 
bij cle wet van 28 december 1931 goed
gekeu?·de overeenkomst te1· vo01·koming 
van dubbele belasting op het stttk van, 
?'echtst?'eelcse belastingen, zijn cle nijver
heicls- en handelse;cploitaties belastba-a?· 
in elk van beide Staten naa-r Tato van 

Indien de ontbinding van die vennootschap 
aan haar schuldeisers het pand niet ontnam 
dat voor hen opgeleverd werd door het ver
mogen van de ontbonden vennootschap, bad
den die schuldeisers niettemin, krachtens de 
regelen van het beding ten behoeve van een 
derde, een rechtstreeks recht tegen de ven
nootschap die zich ertoe verbonden had het 
passief van de ontbonden vennootschap aan 
te zuiveren. De Belgische Staat had aldus 
tegen de eerste vennootschap een vordering 
tot betaling van de belastingschuld van de 
tweede. Eerste eiseres had bijgevolg, als even
tueel gehouden, zoals de tweede, tot de maat
schappelijke schulden, een belang erbij een 
voorziening in te stellen tegen het arrest het
welk beslist had dat de aanslag wettelijk was 
en dientengevolge het bedrag van de schuld 
vastgesteld had. 

(2) Cass., 24 september 1963 (BuZZ. en PA
src., 1964, I, 86) en 14 maart 1967, redenen 
(An·. oass., 1967, blz. 874). 
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de inkomsten vooJ·tgebracht do01· vaste, 
niet we1·kelijk zeljstandige in1·ichtingen, 
die er gelegen zijn ( 1). 

8° De opsomrning van cle als vast be
schouwde in1·ichtimgen, in de zin van 
aJ·tilcel 4, §§ 1 en 3, van de op 9 maa1·t 
1931 gesloten en bij de wet van 28 de
cembeJ' 1931 goeclgelcet~nle oveJ·eenlcomst 
tttssen Belgie en het Groothe1·togdom 
LtKrembtwg met het doel clttbbele belas
ting op het stttk van J'echtstJ'eelcse belas
tingen te voo1·lcomen, is niet beper
lcencl (2) (3). 

go De belasting van de bedr~jfsinkomsten 
a.ie het vooJ·weJ'P zijn van aJ'tilcel 4 van 
de op 9 macwt 1931 gesloten en bij de 
wet vctn 28 decembe-r 19.'11 goeclgelcMtnle 
oveJ'eenlcomst tttssen Belgiii en het Gmot
heJ·togclom Luxembttrg met het doel clttb
bele belasting op het stulc van J'echt
stJ·eelcse belastingen te voorlcomen, is 
gebonclen aan de plaats waar de belast
ba1'e inlcomsten voo1·tgebnwht zijn, onge
acht cle 1Jlaats waar de belastingschttl
dige zijn activiteit ttitoefent ( 4). 

10° Ye1'toont de lcennieJ·lcen van een tJd&te 
i.nrichting, in de zin van cwtt:lcel 4, §§ 1 
en 3, van de op 9 maart 1931 gesloten 
en bij de wet van 28 clecembeJ• 1931 goecl
gelcetwde overeenlcomst t·ussen Belgie en 
het Groothertogclorn LttxembttJ'fl met het 
cloel clttbbele belasting op het stulc van 
J'echtstreelcse belastingen te voorlcomen, 
een vaste im·ichting van produktieve 
aanl, zoals een in Belgie gevestigd on
roerencl goed, wactJ'van de exploitatie 
het vooJ'WeJ•p is van een hanclels beclTij f, 
gelegen in het GrootheTtogclom Lt~xe'ln
btwg (5) (6). 

ll 0 De vaste in1·ichting, in cle zin van aJ'ti
lcel 4 van de op 9 maa1't 1981 gesloten 
en bij de wet van 28 clecembe1· 1981 
goeclgelcetwde overeenlcomst tttssen Belgiii 
en het Groothe1·togdorn LttxernbttJ•g met 
het cloel clttbbele belasting op het stttlc 
van J'echtstJ·eelcse belasti·ngen te vooJ·lco
men, ve1·eist geen aanwezigheid ter 
plaatse van een lasthebber of van een aan
gestelcle van de belastingschulclige (?). 

(NAAll'ILOZE VENNOOTSCHAP NAAR LUXEM
BURGS RECHT « FOURNISSEURS BU
REAUX 1\iODERNES ,, NAAll'ILOZE VEN-

(1) (3) (4) (6) en (7) Zie volgend arrest. 
(2) Cass., 16 februari 1966 (Bull. en PAsrc., 

1966, I, 788). 
(5) Verg. cass., 17 oktober 1934 (Bttll. en 

PAsrc., 1934, I, 401). 

CASSA'l'IE, 19G8. - 22 

NOOTSCHAP NAAR LUXElVIBURGS RECHT 

<< JULI" EN a) ELVINGER, b) WEILAND, 
c) AUGIS, T. BELGISCHE STAAT, l\'IINISTER 
VAN FINANOIE:N.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het pestreden 
arrest, op 19 maart 1964 door bet Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over de eerste grond van niet-ontvan
kelijkheid door verweerder opgeworpen 
tegen de voorziening van de vennoot
schap " l<'ocu·nisseurs Bcu·eaux ~l[odernes " ' 
en hieruit afgeleid dat, aangozien de ven
nootsohap " Juli " niet, is geliquideerd, zij 
aileen bevoegd is mn zich in oassatie te 
voorzien tegen het bestreclen arrest dat 
uitspraak doet over de gegronclheid van 
een te haren laste gevestigde aansla.g : 

Overwegende dat uit een notariele alde 
van 5 november 1962, neergelegd op de 
griffie van de Arronclissementsreohtbank 
te Lu,'Cembm·g en op 7 december 1962 
gepubliceerd in het Memoriaal, Recueil 
special cles societes et associations, volgt 
dat de eerste eiseres alle aandelen van de 
vennootsohap " J uli " heeft verkregen en 
dat zij zioh ertoe heeft verbonden de pas
siva van cleze van reohtswege ontbonden 
vennootsohap aan te zuiveren ; 

Overwegende dat zo weliswaar de out
binding van de vennootsohap "Juli" de 
schuldeisers van deze 1aatste het panel 
niet doet verliezen, hetwelk het maat
schappelijk vermogen van de ontbonden 
vennootschap voor htm oplevert, doze 
schuldeisers niettemin ook, op groncl van 
een beding dat te hunnen voordele in 
voornoem.de alcte voorkomt, een rechts
vordering tot betaling van hun schulcl
vordering tegen de eerste eiseres hebben; 

Overwegende clat laatstgenoemde cler
halve, als reohtverkrijgende van de ven
nootschap" Juli "en als medeechuldenaar 
van de maatschappelijke schulden van 
clie vennootschap, er een zeker en clade
lijk belang bij heeft de omvang van de 
betwiste schuld door de rechter te laten 
vaststellen ; 

Dat de grond van niet-ontvankelijk
heid niet kan worden aangenmn.en ; 

Over de tweede grand van niet-ontvan
kelijkheicl door verweerder opgeworpen 
tegen de voorziening van de vennoot
(3Chap "Juli ,, alsmecle t.egen cleze van 
de heren Elvinger, vVeiland en Augis 
en hieruit afgeleicl clat de door Claude 
Augis gegeven volmacht de naarn niet 
vermeldt van de lasthebber aan wie de 
volmacht is toegekencl : 
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Overwegende dat deze eisers op 12 sep
tember 1964 op de griffie van het Hof, 
als bijlage van een memorie van weder
antwoord, een volmacht van Claude 
Augis aan de heer Struye, advocaat bij 
het Hof van cassatie, hebben neergelegd, 
wa.arbij de op 12 juni 1964 gegeven last
geving, op grond waarvan de voorzieni:ng 
is ingesteld, wordt bevesbigd; 

Overwegende dat de stukken overge
legd tot rechtvaardiging van de ontvan
kelijldleid van een voorziening ktmnen 
worden neergelegcl nadat de termijnen 
die bepaald zijn bij artikel 14 van de 
wet van 6 september 1895, hetwelk bij 
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953 
is vervangen, verstreken zijn ; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van het eniiS artikel van de 
wet van 28 december 1931 tot goedkeu
ring van de tweezijdige overeenkomsten 
gesloten te Brussel met het Groothertog
dom Luxembmg en Italie met het doel 
dubbele belasting op het stuk van recht
streekse belastingen te voorkomen en 
sommige andere fiscale kwesties te rege~ 
len, van de artikelen 1, 2, §§ 1 en 2-A, 
4, inzonderheid § 3, 6 en 12 van de over
eenkomst van 9 maart 1931 tussen Belgie 
en het Groothertogdom Luxembmg, 
goedgekemd bij voornoemde wet van 
28 december 1931, 27, § 4, en 53, § 1, 
van de bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948 gecoorclineerde wetten 
betreffende de inkomAtenbelastingen, 27 
en 53 van de bij koninklijk besluit van 
8 januari 1926 gecoordineerde wetten be
treffende de belastingen op de inkomsten, 
97 van de Grondwet, 

do01·dat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de vennootschap 
<< Juli ,, vennootschap naar Luxemburgs 
recht, opgericht te Luxembmg waar zij 
haar maatschappelijke zetel heeft, eige
nares is van een te Brussel gelegen onroe
rend goed dat haar voornaamste actief is 
en waarvan de huurgelden die zij ont
vangt het bijna gehele bedrag van haar 
inkomsten uitmaken, beslist dat << ver
weerder terecht ten laste van genoemde 
vennootschap << Juli >>,wier rechten thans 
toebehoren aan de Luxmnburgse vennoot
schap << FournissetiTs Bmeaux Modernes >>, 
die al haar aandelen heeft verkregen, 
waardoor zij aldus al haar activa en pas
siva overnam, << de bedoelde aanslagen 
in de bedrijfsbelasti:ng had gevestigd, 
met inachtneming van dit onroerend 
goed dat zij bezit en in Belgie verhumt >>, 

en deze beslissing hierop stmmt dat de 
inkomsten van een in het Rijk gelegen 
en geexploiteerd onroerend goed naar 
luid van artikel 53 van de gecoordineerde 
wetten aan de Belgische administratie 
1noesten worden aangegeven, en in Belgie 
belastbaar waren, op grond dat dit onroe
rend goed voor de vennootschap << Juli >> 
uit zichzelf een vaste inrichting was die 
inkomsten voortbrengt in de zin van 
artikel 4, § 1, van de Belgisch-Luxem
bmgse overeenkomst, en dat het, voor 
de toepassing van dit artikel 4, niet nodig 
was dat de vaste i:michting een inrichting, 
bmeel, werkplaats, enz. was, waarin een 
inkomsten voortbrengende activiteit 
wordt uitgeoefend, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, naar luid van 
artikel 4 van de overeenkomst de Luxem
bm·gse nijverheids-, mijn-, handels- of 
landbouwexploitaties in Belgie slechts 
belastbaar zijn naar rato van de inkom
sten voortgebracht door de in Belgie 
gelegen vaste inrichtingen en slechts de 
werkelijke zetels van bestum, de bijhui
zen, fabrieken, werkplaatsen, agentschap
pen, 1nagazijnen, bmelen, kantoren en 
depots als vaste inrichtingen worden be
schouwd ; artikel 4 alleen betrekking 
heeft op de inrichtingen waarin een in
komsten voortbrengende activiteit wordt 
uitgeoefend en het door de vennootschap 
<< Juli >> verhumd onroerend goed niet aan 
deze definitie beantwoordt ; een onroe
rend goed dat door de eigenaar wordt 
verhumd, daardoor, noch een werkelijke 
zetel van bestuur, noch een bijhuis, noch 
een fabriek, noch een werkplaats, agent
schap, magazijn, bmeel, kantoor of depot 
is ; het bezitten en het verhmen van het 
bedoeld onroerend goed dus niet kon 
volstaan om de bedoelde aanslagen wet
telijk te rechtvaardigen ; 

tweede onde1•deel, de vennootschap 
<< J uli >> bij conclusie had betoogd dat zij 
in Belgie geen vertegenwoordiging bezat 
bekwaam om de vennootschap te verbin
den, en zij, bij gebrek aan een dergelijke 
vertegenwoordiging, niet kon worden be
schouwd alsof zij in Belgie een vaste 
inrichting had in de zin van artikel 4, 
§ 3, van de overeenkomst, noch, dien
tengevolge, in Belgie als nijverheids-, han
dels- of landbouwexploitatie kon worden 
belast, het bestreden arrest dit ontbreken 
van vertegenwoordigi:ng niet heeft be
twist, m.aar heeft gestetmd op de ruimere 
draagwijdte aan het begrip belastbare 
Belgische inrichting toegekend door de 
wet van 28 juli 1938 welke aan de vroe
gere belastingwetgeving een § 4 heeft 
toegevoegd, waarbij wordt bepaald dat, 
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zelfs bij ontbreken van elke vertegen
woordiging bekwaam om de buitenlandse 
onderneming te verbinden, alle inrich
tingen van produktieve aard als Belgische 
inrichtingen worden beschouwd ; op het 
tijdstip waarop de overeenkomst van 
9 maart 1931 is ondertekend, de Belgische 
belastingwetten die bepalingen niet be
vatten, zodat het arrest deze wetten 
heeft geschonden door ze ten deze toe
passelijk te verklaren ; krachtens de 
op 9 maart 1931 geldende Belgische be
lastingwetgeving de aan de bedrijfsbelas
ting onderworpen Luxemburgse vemloot
schappen uitsluitend die waren welke in 
Belgie een: vaste inrichting bezaten die 
het bestaan in Belgie insloot van een 
vertegenwoordiging bekwaam om deze 
vennootschappen te verbinden; dat de 
latere wijziging van de Belgische wetge
ving niet tot gevolg heeft kunnen hebben 
de tekst of de draagwijdte van artikel 4 
van de overeenkomst te wijzigen, zulks 
te meer daar beide Staten, medeonder
tekenaars, zich hebben onthouden de in 
artikel 11 (lees 12) bedoelde aanvullende 
of wijzigende akkoorden te sluiten; een 
wet van latere dagtel.cening dan de over
eenkomst overigens in geen geval de 
overhand kan hebben op een verdrag 
dat de wet van de contracterende Staten 
hlijft ; naar luid van artikel 4 van de over
eenkomst het feit in Belgie een onroerend 
goed te bezitten dat huurgeld opbrengt, 
de vestiging van de bedoelde aanslagen 
ten laste van de vennootschap "Juli" 
niet wettelijk kon rechtvaardigen; 

denle ondenleel, althans door te beslis
sen dat de vennootschap " Juli >> in Belgie 
een permanente inrichting voor de uit
oefening van haar bedrijfswerkzaamheid 
in Belgie bezat in de zin van artikel 6 
van de overeenkomst, het arrest in het 
onzekere heeft gelaten of het heeft willen 
beslissen in feite dat die perm.anente 
inrichting het bestaan omvatte van een 
vertegenwoordig:ing bekwaam om. de 
vennootschap in Belgie te verb:inden, dan 
wel in rechte dat, zelfs bij ontbreken 
van een dergelijke vertegenwoordiging, 
die permanente inrichting de in artikel 4 
van de overeenk01nst bedoelde vaste 
:inrichting u:itmaakte; bovendien het ar
rest zich heeft onthouden de aard of de 
bestanddelen van die " permanente in
richting » te omschrijven of nader te be
palen ; de dubbelz:imligheid van die mo
t:iver:ing het voor het Hof onmogelijk 
maakt de wettelijld1.eid van de bestreden 
beslissing na te gaan en met het ontbre
ken van de bij artikel 97 van de Grand
wet vereiste redenen gelijkstaat ; 

vie1·de ondetdeel, de vennootschap 
"Jnli" bij conclusie had betoogd dat de 
huurders van haar in Belgie gelegen on
roerend goed " de huurgelden van dit 
onroerend goed rechtstreeks aan het 
buitenland betaalden ,, dat zij in Belgie 
" geen enkele vertegenwoordiger had, 
zelfs geen bediende die zich met het per
manent beheer van het onroerend goed 
bezig hield ,, e.n " dat zij de hnurgelden 
rechtstreeks in Luxemburg ontving zon
der de tussenkomst van wie ook ,, en 
het arrest deze bewering niet heeft be
antwoord of, althans, de verklaringen 
van de vennootschap « Juli" impliciet 
heeft aangenomen, vermits het geen mel
ding maakt van de tussenkomst in Belgie 
van een vertegenwoordiger, noch van een 
bediende, noch van enige tussenpersoon ; 
het althans onmogelijk is uit te maken 
of het bestreden arrest het bedoeld onroe
rend goed zelf als een permanente inrich
ting voor de uitoefening van de bedrijfs
werkzaamheid van de vennootschap 
"Juli "heeft willen beschouwen, dan wel 
een andere, overigens niet gepreciseerde, 
plaats op het oog heeft gehad, zodat 
ook in dit opzicht de onnauwkeu:righeid 
en de dubbelzinnigheid van de moti
vering van het arrest het voor het Hof 
onmogelijk maken de wettelijkheid e:rvan 
te toetsen : 

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

Overwegende dat de eisers het arrest 
verwijten dat het, om te beslissen dat het 
onroerend goed waarvan de vennootschap 
<< J uli " in Belgie eigenares was en dat zij 
verhuurde als een << vaste inrichting " in 
de zin van artikel 4, § 3, van de overeen
komst gesloten tussen Belgie en het 
Groothertogdom Luxemburg n'loest wor
den beschouwd, heeft gesteund op de 
wet van 28 juli 1938 welke aan de vroe
gere belastingwetgeving een § 4 heeft 
toegevoegd, waarbij wordt bepaald dat, 
zelfs bij ontbreken van elke vertegen
woordiging bekwaam om de buitenlandse 
vennootschap te verbinden, alle vaste 
inrichtingen van produktieve aard als 
Belgische inrichtingen worden be
schouwd, terwijl op het tijdstip waarop 
de overeenkomst van 9 maart 1931 is 
ondertekend, de Belgische belastingwet
ten die bepaling niet bevatten ; 

Overwegende dat het arrest niet kon 
verwijzen naar artikel 27, § 4, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelast:ingen, dat aangevuld is 
bij artikel 5, § 2, van de wet van 28 juli 
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I938, om. artikel 4, § 3, van de overeen
komst van 9 maart I93I, goedgekeurd 
bij de wet van 28 december I93I, nit 
te lcggen; 

Dat immers een internationale overeen
komst niet voor eenzijdige nitlegging van 
overheidswege vatbaar is ; dat, aangezien 
een dergelijke overeenkomst uiteraard 
nit de gemeenschappelijke wil van de 
Hoge Contracterende Partijen ontstaan 
is, een van deze partijen, in het onder
havige geval de Belgische Staat, de andere 
partij niet eenzijdig zou lnmnen verbin
den door ze bij wege van wet uit te leg
gen; 

Overwegende dat de goedkeuringswet, 
welke geen rechtsnorm bev'at, niet tot 
gevolg zou kunnen hebben de uitlegging 
van de overeenkomst In.ogelijk te malren; 

Maar overwegende, enerzijds, dat 
krachtens §§ I en 3 van artikel 4 van de 
overeenkomst gesloten tussen het Groot
hertogdom Luxembm'g en Belgie, de nij
verheids- en handelsexploitaties belast
baar zijn in elke Staat naar rato van de 
i:nlmmsten voortgebracht door de aldaar 
gelegen vaste inrichtingen welke niet 
werkelijk zelfstandig zijn; 

Dat, anderzijds, uit de als verduidelij
king gegeven opsomming van de inrich
tingen die, volgens § 3, als vast moeten 
worden beschouwd, blijkt dat oen inrich
ting van prodnktieve aard, zoals een 
onroerend goed, waarvan de exploitatie 
het voorwerp is van een handelsonder
neming, dit karakter vertoont; dat, aan
gezien voor de toepassing van artikel 4, 
de belasting van de bedrijfsi:nkomsten die 
het betreft gebonden is aan de plaats 
waar de belastbare inkomsten voortge
bracht zijn, ongeacht de plaats waar de 
belastingplichtige zijn activiteit uitoe
fent, het voor het bestaan aan een derge
lijke inrichting niet nodig is dat een last
hebber of een aangestelde van de belas
tingplichtige ter plaatse is; 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat de vennootschap "Jnli "' waarvan de 
zetel te Luxemburg is gevestigd, de ver
huring van onroerende eigendommen tot 
maatschappelijk voorwerp heeft en dat 
zij in Belgie een onroerend goed bezit 
dat zij er verhnurt; dat uit deze vast
stellingen volgt dat een vaste inrichting 
van prodnktieve aard in Belgie gelegen 
is, wier inkomsten, voortkom.encl.e van 

· de winstgevende activiteit van deze ven
nootschap, in Belgie belastbaar zijn 
krachtens artikel 14 van voornoemde 
overeenkomst ; 

Dat dienaangaande de bekritiseerde 
beschilddng van het arrest wettelijk is 

verantwoord en dat deze onderdelen van 
het middel niet knnnen worden aange
nomen; 

W at het derde onderdeel van het eerste 
middel betreft en over het tweede mid del, 
a.fgeleid nit de schencling van artikel 6 
van de Belgisch-Lnxernburgse overeen
komst, goectgekeurd bij het enig artikel 
van voormelde wet van 28 dece1nber 
I93I, 

doonlat bet bestreden arrest, na te 
hebben vastgestcld dat de vermootschap 
« Juli" een hanclelsactiviteit nitoefende, 
de wettelijkheid van de bedoelde aansla
gen verantwoordt op grond dat zij in 
Belgie een permanente inrichting voor 
de nitoefening van haar bedrijfswerk
zaamheid bezat in de zin van artikel 6 
van de overeenkom.st, 

te1·wijl dit artikel 6 slechts betreld{ing 
heeft op de inkomsten van de niet-co~
morciele beroepen en dns ten doze met 
van toepassing was : 

Overwegende dat, in strijd met hetgeen 
het tweede Iniddel aanvoert, het hof van 
beroep sleohts naar artikel 6 van de 
overeenkon1st verwijst, door de hypo
these te overwegen, die ze van de hand 
wijst, waarin cc het enkel beheer van het 
om·oerend goed door de verhuring ervan » 
ten opzichte van de vonnootschap « Juli" 
geen handelsexploitatie zou zijn in de 
zin van artilml 4, § I, van de overeen
komst; 

Waaruit volgt dat het tweede middel 
erL hot derde onderdeel van het eerste 
middel feitelijke grondslag missen en dat 
zij een ten overvloecle gegeven overwe
ging van het arrest bestrijden ; 

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

I6 januari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitte1', H. van Beirs, voon:it.ter. - V 61'

slaggeve?', H. Louveanx. - Geli,ikluidende 
concl~tsie, H. Ganshof van der Meersch, 
eerste advocaat-generaaL - PZ.eiters, 
HH. Fally en Struye. 

2e KAMER. - 16 januari 1968. 

l a INKOMSTENBELASTINGEN. 
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN. 
- BELGISOH-LUXEli'IBURGSE OVEREEN
KOMST, ARTIKEL 4, §§ I EN 3. - NIJ
VERH:EIDS- OF RANDELSEXPLOITATIE.
EXPLOITATIE BELASTBAAR IN ELK VAN 
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BEIDE STATEN, NAAR RATO VAN DE 
DOOR VASTE INRIOHTINGEN VOORTGE
BRAOHTE INKOJ\'ISTEN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
INTERN ATION ALE OVEREENKOJ\'ISTEN. 
- BELGISOH-LUXEJ\'IBURGSE OVEREEN
KOl'IIST, ARTIKEL 4, §§ 1 EN 3. - NIJ
VERHEIDS- OF HANDELSEXPLOITATIE.

EXPLOITATIE BELASTBAAR IN ELK VAN 
BEIDE STATEN, NAAR RATO VAN DE 
DOOR VASTE INRIOHTINGEN VOORGE
BRACHTE INKOJ\1STEN. - 0PSOJ\'IMING 

VAN DE VASTE INRICHTINGE:N.- NIET 
BEPERKENDE OPSOJ\'I~'IING. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
INTERN ATION ALE OVEREENKOl'IISTEN. 
- BELGISCH-LUXEMBURGSE OVEREEN
KOMST, ARTIKEL 4, §§ 1 EN 3. - NIJ
VERHEIDS- OF HANDELSEXPLOITATIE.
BELASTING VAN BEDRIJFSINKOl'IISTEN. 
- BELASTING GEBONDEN AAN DE 
PLAATS WAAR DE BELASTBARE INKO~'I
STEN VOORTGEBRACHT WORDEN. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
lNTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN. 

- BELGISCH-LUXEMBURGSE OVEREEN
KOJ\'IST, ARTIKEL 4, §§ 1 EN 3. - NIJ
VERHEIDS- OF HANDELSEXPLOITATIE.
EXPLOITATIE BELASTBAAR IN ELK VAN 
BEIDE STATEN, NAAR RATO VAN DE 
DOOR VASTE INRIOHTINGEN VOORTGE
BRACHTE INKOMSTEN. - BEG RIP. 

1° Kmchtens m·tikel 4, §§ 1 en 3, van de 
op 9 maMt 1931 gesloten en bij de wet 
van 28 decembe1· 1931 goedgeke1wcle 
ove?'eenkomst t1tssen Belgie en het G?·oot
heTtogdom Lgxembtwg met het cloel dttb
bele belasting op het stuk van ?'echt
st?'eekse belastingen te voo1'komen, ziJ'n 
de nijve1'heicls- en hanclelsexploitaties be
lastbaa1' in elk van beide Staten naa1· 
?'ato van de inkomsten voo?'tgebracht 
doo1' vaste, niet we1·kelijk zelfsta?tdige 
im·ichtingen, die e1• gelegen zijn (1). 

2° De opsomming van cle als vast be
schottwde in;richtingen, in de zin van 
a1·tikel 4, §§ 1 en 3, van de op 9 maa1't 
1931 gesloten en bij de wet van 28 cle
cembe?' 1931 goedgelcwtt?'de ove?'eenkomst 
tussen Belgie en het G?·oothe1'togdom 
Lttxembtwg met het doel d1tbbele belas
ting op het stulc van Techtst?'eelcse bela~
tingen te voo·rlcomen, is niet bepe?'
kend (2). 

3° De belasting van cle becl?·ijfs?:nkomsten 
die het voo?''We?'p zijn van Mtilcel 4 van 

(1) (2) (3) en (4) Zie vorig arrest. 

cle op 9 maa1·t 1981 gesloten en bij de 
wet van 28 decembe?' 1931 goeclgelceunle 
ove?·eenlcomst t1tssen Belgie en het G?·oot
hertogdom liuxembtt?'ff met het cloel club
bele belasting op het st1tlc vcm ?'echt
streelcse belastingen te 1Joo?·lcomen, is 
gebonclen aan de plaats waar de belast
ba?'e inlcomsten voo1·tgeb?·acht zijn, onge
acht de 'plaats waa?' de belastingsclndclige 
zifn activiteit 1dtoejent (3). 

4° V e?'toont de lcenme?·lcen van een vas te 
im·ichting, in cle zin van a1·tilcel 4, §§ 1 
en 3, van de op 9 maa1·t 1931 gesloten 
en bij de wet van 28 decembe1' 1931 
goedgelcettTde ove?'eenlcomst tussen Belgie 
en het GToothertogdom L1txembtwg met 
het doel clubbele belasting op het stttk van 
?'echtst?'eelcse belastingen te voo?·lcomen, 
een vaste i1wichting van p1·oduktieve 
aMd, zoals een in Belgie gevestigcl on
?'oerencl goecl, waa1·van de exploitatie 
het voo?''We?'p is van een in het Groot
he?·togdom Luxembtwg gelegen handels
bed?·ijj (4). 

(BELGISOHE STAAT, ~'IINISTER VAN FINAN

OIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
NAAR LUXEMBURGS RECHT « SOCIETE 
DE GESTIONS IMJ\'IOBILIERES ll.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet ~p het bestreden 
arrest, op 6 april 1964 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 4, §§ 1 en 3, 
van de overeenkomst tussen Belgie en 
het Groothertogdom Luxemburg op 
9 maart 1931 gesloten en door de wet 
van 28 december 1931 goedgelmmd, 

cloo1·clat het Hof van beroep beslist dat 
verweerster in Belgie geen inrichting 
bezit die zou kunnen gerangschikt worden 
tussen die welke bij artikel 4 van bedoelde 
overeenkomst worden opgesomd vermits 
deze laatste minstens een plaats bedoelen 
waar een werkelijke handelsbedrijvigheid 
plaatsvi:ndt of van waaruit het beheer van 
een handelsbeclrijvigheid in Belgie geleid 
wordt, wat hier.niet het geval is vermits 
het enkel feit voor een vem1ootschap 
eigenares te zijn van een onroerend goecl, 
waarin zij geen enkele beclrijvigheid van 
welke aard ook uitoefent, voor lmar geen 
vaste inrichting in het leven roept op 
de plaats waar het onroerend goed gele
gen is, 

te?'wijl bedoelde Belgisch-Luxemburgse 
overeenkom.st, inzake vaste inrichting, 
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geen enkel onderscheid maakt tussen een 
uit zichzelf inkomsten voortbrengende 
inrichting en een inrichting waar een 
inkomsten voortbrengende bedrijvigheid 
wordt uitgeoefend, en de door de ver
zoekende vennootschap in Belgie ver
hum·de onroerende goederen inkomsten 
voortbrengen vermits zij een instrument 
van voortbrenging uitn>aken zowel als 
de bij artikel 4, § 3, van bedoelde over
eenkomst opgesomde fabrieken en werk
plaatsen : 

Overwegende, enerzijds, dat op grand 
van de §§ l en 3 van artikel 4 van de bij 
het tniddel vermelde overE;Jenkomst tussen 
Belgie en het Groothertogdom Luxem
burg, de nijverheids-, mijn-, handels- of 
landbouwexploitaties in elk der Staten 
belastbaar zijn naar rato van de inkom
sten voortgebracht door vaste, niet wer
kelijk zelfstandige inrichtingen, die er 
gelegen zijn ; 

Dat, anderzijds, vermits de opsomming 
van de door § 3 als vast beschouwde in
richtingen ter verduidelijking is gegeven, 
hieruit volgt dat alhoewel niet voorko
mend op de bij deze paragraaf vermelde 
lijst, een vaste inrichting van produktieve 
aard een vaste inrichting uitmaakt in de 
zin van § l ; dat, aangezien voor de toe
passing van artikel 4, de belasting van de 
bedrijfsinkomsten die het betreft gebon
den is aan de plaats waar de belastbare 
inkomsten voortgebracht zijn en niet 
aan de plaats waar de exploitant zijn 
werkzaamheid uitoefent, een dergelijke 
inrichting bestaat zonder dat een last
hebber of een aangestelde van de belas
tingschuldige bestendig ter plaatse moet 
zijn; 

Overwegende dat het arrest vermeldt 
dat tot het maatschappelijk voorwerp 
van verweerster, wier zetel te Luxen>burg 
is gevestigd, de verhuring van aile onro~: 
ronde eigendommen behoort en dat ZIJ 

in Belgie onroerende goedel'en bezit die 
zij er verhmu·t ; dat uit deze vaststellin
gen volgt dat vasts inrichtingen van pro
duktieve aard in Belgie gelegen zijn waar
van de inkmnsten, voortkomende uit de 
winstgevende werkzaamheid van ver
weerster, in Belgie belastbaar zijn op 
grand van de in het middel vermelde 
·wetsbepaling ; 

Overwegende dat, door te beslissen 
dat de onroerende goederen van ver
weerstor, alhoewel in Belgie verhuurd, 
geen vasto inrichtingen kunnen uitmaken 
omdat zij " rechtstreeks beheerd worden 
door de handelse:xploitatie in Luxemburg 
clio ... ter plaatse geen enkelo bestendige 

en met enige werkzaamheid belaste afge
vaardigde bezit ,, het arrest het begrip 
van vaste inriohting in de zin van de 
§§ 1 en 3 van artikel 4 van de aangehaalde 
Belgisoh-Luxemburgse overeenkomst 
miskent en aan deze wetsbepaling een 
voorwaarde toevoegt die nooh in deze 
tekst nooh in enig andere voorzien is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

16 januari 1968.- 2e kamer.- Voot'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggevet·, H. Richard. - Gelijkhddende 
conclusie, H. Ganshof van der Meersch, 
eerste advocaat-generaal. - Pleitet>s, 
HH. Van Leynseele en Bayart. 

1e KAMER.- 18 januari 1968. 

CASSATIEMIDDELEN. BuRGER-
LI.JKE ZAKEN. - MIDDEL WAARIN 
FEITEN EN RECHT VERJ\'IENGD ZIJN. 
NIET ONTVANKELIJK 1\'IIDDEJ,. 

Feiten en t•echt zijn vet>mengd in een mid
del, dat dedwlve niet ontvankel~ik is, 
als dit midrlel het Hoj zou vet>plichten 
gegevens van feitelijke aarcl na te 
gaan. 

(NYS EN OANTRAINE, T. DESMET.) 

ARREST. 

HET HOF ; -- Gelet op de bestreden 
sententie, op 21 mei 1966 gewezen door 
de W erkrechtersraad van beroep te Ber
gen, kamer voor bedienden ; 

Op de voorziening van Marcel Oan
traine : 

Overwegende dat eiser die in hoger 
beroep in de zaak niet meer betrokken 
was, niet bevoegd is om op te treden ; 

Op de voorziening van Lea Nijs : 

Over het eersto middel, afgeleid nit 
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de schending van de artikelen 14, 15, 
18, 20 van de wetten betreffende het 
bediendencontract, gecoi:irdineerd bij het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk W etboek 
en 97 van de Grondwet, 

cloo1'Clat de bestreden sententie eiseres 
haar vordering tot het betalen van een 
opzeggingsvergoeding, groat 11.441 fr., 
heeft ontzegd op grand onder meer dat 
verweerster, bij tor post aangetekende 
brief van 4 oktober 1963, eiseres ter 
kennis heeft gebraeht dat zij op staande 
voet een einde maakte aan haar bedien
dencontract· wegens de in deze brief ver
melde zwaarwiehtige redenen, dat het 
vaststaat dat eiseres vanaf 4 oktober 
haar arbeid zonder opzegging en zonder 
zwaarwiehtige reden heeft verlaten, en 
dat, daarentegen, deze werkverlating een 
zwaarwichtige reden uitmaakt, welke de 
onmiddellijke verbreking van het be
diendencontract rechtvaardigt, 

teJ"'vijl : 1 o het tegenstrij dig is als 
zwaarwichtige reden welke voor ver
weerster tot rechtvaardiging dient om, 
op 4 oktober 1963, op staande voet een 
einde te makell aan het bediendencon
tract dat tussen haar en eiseres bestond, 
het feit te beschouwen dat deze laatste 
vanaf 4 oktober 1963 haar arbeid zonder 
opzegging of zwaarwichtige reden heeft 
verlaten, en, anderzijds, vast te stellen 
dat verweerster, op dezelfde datum, eise
res ter kennis had gebracht dat zij op 
staande voet een einde maakte aan haar 
bediendencontract (schending van aile in 
het middel aangeduide wetsbepalingen) ; 

2o de motivering van de bestreden 
sententie in het onzekere laat of de werk
rechters in hager beroep hebben beslist 
dat eiseres haar arbeid op 4 oktober 1963 
of, integendeel, na die datum heeft verla
ten, ze, in elk geval, niet vaststelt dat de 
werkverlating door eiseres als zwaar
wichtige reden van verbreking zon~~r 
opzegging van haar contract zou ZIJn 
opgegeven in een aangetekende bri~f die 
binnen drie dagen na het ontslag IS ge
zonden en het, derhalve, voor het Hof 
onmogelijk is de wettelijkheid van de 
voorgelegde sententie na te gaa:n (inzon
derheid schending van de art1kelen 18 
van de bij het koninklijk besluit van 
20 juli 1955 gecoi:irdineerde wetten be
treffende het bediendencontract en 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat de bestreden sep.ten
tie erop wijst dat verweerster, blJ ter 
post aangetekende brief van 4 oktober 
1963, eiseres ter kennis heeft gebracht 

dat zij, wegens de erin vermelde zwaar
wichtige redenen, op staande voet een 
einde maakte aan haar bediendencon
tract ; dat bet vaststaat dat eiseres wmaf 
4 oktober haar arbeid zonder opzegging 
en zonder zwaarwichtige reden heeft 
verlaten en dat deze werkverlating de 
onmiddellijke verbreking van het be
diendencontract rechtvaardigt ; 

Overwegende dat uit die context volgt 
dat eiseres vanaf 4 oktober 1963 en zonder 
zwaarwichtige redenen haar arbeid heeft 
verlaten, hetgeen verweerster ertoe ge
bracht heeft haar, dezelfde dag, haar 
ontslag ter kennis te brengen bij een 
aangetekende brief, waarin onder meer 
melding wordt gemaakt van deze onge
rechtvaardigde werkverlating; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 15, 17 
van de wetten betreffende het jaarlijks 
verlof der loonarbeiders, gecoi:irdineerd 
op 9 maart 1951, gewijzigd bij de wet van 
11 maart 1954, van de wet van 28 april 
1958 tot wijziging van de besluitwet van 
10 januari 1945 betreffende de maat
schappelijke zekerheid van de mijnwer
kers en de ermede gelijkgestelden, van 
de wetten betreffende bet jaarlijks verlof 
der loonarbeiders, gecoi:irdineerd op 
9 maart 1951, en van de wet van 25 juli 
1962 tot verhoging van de loongrens voor 
de berekening van de voor kinderbijslag 
voor werknemers bestemde bijdiage en 
tot integratie van het gezinsvakant.iegeld 
in de kinderbijslagregeling voor werkne
mers, van de artikelen 16 van de wet van 
28 maart 1964 tot integratie van de 
vakantiebijslag in het stelsel van de jaar
lijkse vakantie der werknemers en 97 
van de Grondwet, 

aoO?'dat de bestreden sententie heeft 
geweigerd aan eiseres het bedrag van 
1.924 frank toe te kennen dat zij als 
vakantiegeld voor de periode van 1 ja
nuari 1963 van verweerster vorderde, op 
grand &lleen dat eiseres geen recht heeft 
op dat bedrag, aangezien zij geen recht 
heeft op een opzeggingsvergoeding, 

terwijl het bedrag van het vakantiegeld 
waarop eiseres recht heeft gelijk is aan 
een percentage berekend op basis van 
het brutoloon dat zij tijdens het vakantie
dienstjaar had verdiend en, derhalve, de 
omstandigheid dat eiseres geen recht zou 
hebben 'Op een opzeggingsvergoeding, 
haar het recht niet ontneemt op vakantie
geld voor het vakantiedienstjaar 1963 op 
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het einde van welk jaar zij werd ontsla
gen : 

Overwegende dat, aangezien eiseres 
voor de werkrechtersraad van beroep de 
door haa.r aangenomen berekeningsgrond
slagen niet heeft opgegeven, het middel 
het Hof zou verplichten gegevens van 
feitelijke aard na te gaan ; 

Dat in het middel recht en feiten ver
mengd zijn, zodat het niet ontvankelijk 
is; 

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

18 januari 1968.- 1e kamer.- Tloo7"
zitte7', H. Bayot, eerste voorzitter. -
T1 e1·slaggever, H. Busin. - Relijkluiclencle 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Van Ryn en Philips. 

1 e KAMER. - 18 januari 1968. 

1o BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BuRGERJ"IJKE ZAKEN. - 0VEREEN
KOll'IST. - UrTLEGGING DOOR DE FEI
TENRECHTER. - .I\1ET DE BEWOORDIN
C+EN VAN DE OVEREENKOMST VERENIG
BARE UITLEC+GING. - GEEN J\USKEN
NINC+ VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DEZE 
OVEREENKOMST. 

20 CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- .J\1IDDEL DAT DE OPEN
BARE ORDE NIET RAAKT. - .J\1IDDEL 
DAT NIET AAN DE FEITENREOHTER IS 
VOORC+EDRAC+EN.- 0NONTVANKELIJK
HEID. 

30 KOOP.- OVERDRAOHT VAl'! SCHUI.D
VORDERING, - TEC+ENSTEJ"BAARHETD 
AAN DE SCHULDENAAR. - VOORWAAR
DEN. 

1 o De bewijskmcht van een oveTeenkom~t 
wonlt niet mislcencl cloo7· cle rechter clw 
m· een met haa1· bewoonlingen ve7·enig
bare ~titlegging van geeft (1). (Burg. 
Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.) 

2o De eiser is niet ontvcmlcelijlc om voor 
het eeTst voo1· het Hof aan te voeTen cla.t 
het op ve1·zoek van de veTweenleT opge
maakte exploot van rechtsingang een 
buitengeTechtelijlce belcentenis bevatte (2). 

3o De ovenl1·acht van een sclmlclvo7·cleTing 

(1) Cass., 21 december 1967, supm, biz. 596. 

is enlcel tegenstelbaa1· aan cle sclntlclenaa7' 
als ze hem betelcencl wenl, als hij ze aan
vaaTcl of erlcencl heeft of nag als hij er 
O]J zelcenJ en onclubbelzinnige wijze lcen
nis hee.ft van gelc1·egen (3). (Burg. Wetb., 
art. 1690.) 

(A. EN H. HAELTERMAN, T. NAAll'ILOZE 
VJ<JNNOOTSOHAP <C BRASSERIE ROYALE 
DE LAEKEN J> IN VEREFFENING.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 j1mi 1959 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ( 4) ; 

Over het eerste midclel, afgeleicl uit 
de sehencling van de artikelen 1101 tot 
ll03, 1121, ll34, 1168, ll81, 1319, 1320 
en 1356 van het Bmgerlijk Wetboek, 

cloonlat het bostreden arrest de rechts
vordering van verweerster ontvankelijk 
verklaart en het n1iddel verwerpt dat 
door de eisers, in hun conclusie in hager 
beroep, tegen de ontvankelijkheid van 
deze rechtsvordering was gesteld en val
gens hetwelk verweerster zich tegen hen 
niet kon beroepen op de door mevrouw 
Heyndrickx aan haar gedane overdracht 
van het contract dat op 31 oktober 1950 
tussen deze dame en hen was gesloten, 
omdat bedoeld contract wederkerig is 
en de aan een dcrdc gedane overdracht 
van een dusdanig contract door een der 
pa.rtijen niet aan de andere partij kan 
tegengesteld worden zonder haar tc;e
stenm1ing, en het arrest aldus beshst 
om de enige reden dat bedoeld contract 
niet wederkerig is, 

te1·wijl het arrest alzo m:iskent : 1° de 
bewijskracht van de onderhandse altt.e 
van 31 oktober 1950, die in haar artikel2 
specifieert dat deze overeenkomst tot 
doel heeft de Aisers, die eigenaars gewor
clen zijn van het door m.evrouw Heyn
drickx gehuurde onroerend goed, toe te 
laten hml bier onmiddellijk te leveren a~n 
de exploitant van de drankgelegenhmd 
aan wie deze dan1e een cleel van het onroe
rend goed in onclerhuur had gegeven n1et 
de verplichting zijn voorraad bier bij haar 

(2) Raaclpl. cass., 8 clccemuer 1967, s•tpra, 
biz. 510. 

(3) Cass., 12 oktober 1967, SHpm, biz. 218; 
raaclpl. cass., 3 september 1959 (A.r?'. cctss., 
1960, biz. 1) en noot 1. 

( 4) De voDl'ziening werrl ingestelcl op 5. aiJril 
HJ66. 
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op te doen, en in haar artikel 3 specifieert 
dat met dat doel de eisers zich verbinden, 
op voorwaarde dat bedoelde dame het 
huurcontract opzegt, haar een andere 
drankgelegenheid te bezorgen met voor 
haar het exclusief recht van bier te leve
ren, en waarbij, lu'achtens artikel 7 van 
de akte, bedoelde verbintenis onmiddel
lijk wordt aangegaan voor een termijn 
van negen jaar te rekenen van de dag 
van de ondertekening van het contract 
van 31 oktober 1950, terwijl de ver
schafte nieuwe inrichting, in uitvoering 
van deze overeenkon1st, aangedcud is 
door artikel 8 en mev'rouw Heyndrickx 
zich, volgens artikel 10, verbindt het 
materieel voor de drankgelegenheid te 
plaatsen en te onderhouden ; dat .aldus 
bedoelde alde een overeenkomst vast
stelt, die onmiddellijk, zonder haar be
staan van enige gebeurtenis te doen af
hangen, de verbintenis van de eisers in het 
leven roept om aan 1nevrouw Heyndrickx 
een andere inrichting te bezorgen gedu
rende negen jaar, en wedorkerig de ver
bintenis van bedoelde darne de hnur op 
te zeggen en in de nieuwe inrichting hot 
materieel voor de drankgelegenheid te 
plaatsen en te onderhouden (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); 2° de bewijs
kracht van het exploot van rechtsingang 
van verweerster van 2 november 1956 
en van de gerechtelijke bekentenis daarin 
vervat, waarin zij verklaardo dat volgens 
de overeenkomst van 31 oktober 1950, 
mevrouw Heyndrickx aanvaardde de 
huur te verbreken ten voordele van de 
eisers, met de verpliohting voor deze 
laatsten als tegenprestatie haar een an
dere inrichting voor drankgelegenheid te 
bezorgen gedm'ende negen jaar te rekenen 
van 31 oktober 1950, die andere inrich
ting in uitvoering van deze verbintenis 
aangewezen zijnde in het contract (scherr
ding van dezelfde artikelen en van arti
kel 1356 van het Burgerlijk Wetboek); 
de eisers enerzijds, door de aldus bij aide 
van 31 oktober 1950 vastgestelde en bij 
exploot van 2 november 1956 erkende 
overeenkomst en mevrouw Heyndrickx 
anderzijds, zich wederzijds verpliohtten, 
de en en tegenover de anderen zonder 
dat het bestaan van eisers verbintenissen 
afhing van een toekomstige en onzekere 
gebeurtenis ; bijgevolg deze overeen
komst wederkerig was en niet eenzijdig 
(schencling van de artikelen ll01 tot ll03, 
1134, 1168 en 1181 van het Burgerlijk 
Wetboek); 3° de bewijskracht van arti
kel 10 van de akte van 31 oktober 1950, 
krachtens hetwelk de eisers bedongen 

hebben dat mevTouw Heyndrickx zich 
verplichtte het 1naterieel voor de drank
gelegenheid in de geleverde inrichting 
te plaatsen en te onderhouden (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); deze door haar 
aangegane verbintenis jegens hen, die 
zich wederkerig verplichtten haar deze 
inrichting te bezorgen, voldoende was 
om aan het contract het karakter van 
wederkerigheid te geven, zelfs in geval 
deze wederkerig verbintenissen voor
waardelijk zouden zijn, niettegenstaande 
het feit dat de prestatie waartoe bedoelde 
dame zich jegens de eisers verplichtte 
door hen zou bedongen geweest zijn ten 
voordele van een derde (schending van de 
artikelen 1101 tot 1103 en 1121 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat, zo de artikelen 2, 3, 
7, 8 en 10 van de door de eisers en de 
rechtsvoorgang er van verweerster op 31 ok
tober 1950 aangegane overeenkomst ver
rnelden dat de eisers, die hun bier onmid
dellijk wensen te leveren in de drank
gelegenheid waarvan de " Brasserie royale 
de Laeken "• rechtsvoorganger van ver
weerster, huurster is, zich verplichten 
haar een andere inrichting te bezorgen 
waar zij nochtans het rnaterieel voor 
de drankgelegenheid zal moeten plaatsen 
en onderhouden, artikel 3 de verbintenis 
van de eisers uitdrukkelijk afhankelijk 
1naakt van " de voorwaarde » dat ver
weerster de huur, waarvan zij houdster 
is, verbreekt ; 

Dat aldus, door vast te stellen dat de 
door de eisers aangegane verbintenis af
hing van een voorwaarde en door bijge
volg te beslissen dat bedoelde overeen
kornst geen wederkerig contract was, het 
arrest van de overeenkmnst geen inter
pretatie heeft gegeven, die met de be
woordingen ervan onverenigbaar is ; 

Dat in zijn eorste en derde onderdeel 
het middel niet kan aangenomen worden; 

\Vat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu voor de feiten
rechter niet betoogd werd dat het ex
ploot van rechtsingang een gerechtelijke 
bekentenis inhield, het middel nieuw is 
en derha.Ive niet ontvankelijk ; 

Over het tweede midde.I, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doo1'dat het bestreden arrest de eisers 
hoofdelijk ertoe veroordeelt aan verweer-
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ster te betalen de som van 130.000 frank 
samen met de gerechtelijke interesten en 
de kosten ten titel van schadevergoeding 
voor winstderving berekend op basis van 
200 frank per niet geleverde hectoliter 
bier, 

te1·w#l het de verwerping van de regel
matig in hun conclusie voor bet Hof van 
beroep opgeworpen 1niddelen niet met 
redenen omkleedt, conclusie waarbij de 
eisers betoogden : 1° " dat de vennoot
schap, eiseres in hager beroep, geen bier 
meer brouwt en daar zij onder controle 
gesteld is van de groep Caulier, haar acti
viteit nog slechts bestaat in het leveren 
van de biersoorten van deze groep bij 
haar clienteel; dat hieruit dus volfj,t dat 
de 1nedecontracterende van de verweer
ders in hager beroep (thans eisers)- me
vrouw Heyndrickx - door haar schuld 
niet aileen ten onrechte het litigieuze con
tract aan de vennootschap, eiseres in ha
ger beroep, heeft overgedragen, m.aar er
ger nog deze zelfde vennootschap sinds 
j g,ren niet meer in staat is in het bedoelde 
cafe het bier, gemerkt "Brasserie royale 
>> de Laeken "' waarvan de fabricage is 
stopgezet, te leveren ; dat derhalve de 
verweerders in boger beroep gerechtigd 
waren zich te beroepen op de exceptio van 
niet-uitvoering en bet voordeel van leve
ring van haar bier in bet aangeduide cafe 
in te trekken vermits bet de biersoorten 
Caulier betreft en niet het bier van de 
vennootschap, eiseres in hoger beroep " ; 
2° " dat onderlijnd client te worden dat 
niettegenstaande de wil van de verweer
ders in hoger beroep een einde te stellen 
aan elke levering van de biersoorten Cau
lier in bet bedoelde cafe, de cafehouder 
voortgaat met zich regelmatig van dit 
bier te voorzien door tussenkomst vsn de 
vennootschap, eiseres in hoger beroep ; 
dat bet ten andere werkelijk zo gesteld 
is vermits op 22 mei 1957 deurwaarder 
De Meerleer een proces-verbaal van be
vinding van de verkoop van de biersoor
ten Caulier beeft opgemaakt ; dat eiseres 
in hoger beroep dus verkeerdelijk schade
loosstelling vorde1;t voor een nadeel dat 
wellicht onbestaande is, en clat, in de 
veronderstelling dat bet bestaat, in elk 
geval onbepaald blijft wat zijn omvang 
betreft "' en aldus het arrest niet n'let 
redenen is 01nkleed : 

Overwegende dat het arrest, bij het 
onderzoek van de bepalingen van de 
overeenkomst van 31 oktober 1950 en 
van haar begeleidende brief, vaststelt dat 
niets toelaat te verklaren dat bedoelde 
overeenkomst gesloten is geworden 
intuit·n peraonae en dat de eisers de bedoe-

ling hebben gehad aan de rechtsvoorgan
ger van verweerster te verbieden zijn 
handelsfonds aan een derde over te dra
gon ; dat partijen een wijziging in de 
rechtspersoonlijkheid in hoofde van de 
ene of de andere haddon kuJlnen en moe
ten voorzien ; dat vermoedelijk de eisers 
er niet tegen gekant waren dat zo iets 
geschiedde Iangs de kant van hun mede
contractant en indien zij besloten haddon 
hem verbod op te leggen zijn rechten aan 
een concurrerende ondernenling over te 
dragon, zij het in het contract moesten 
vennelden ; 

Overwegende dat doze beschouwingen, 
die inl<ouden dat verweerster het recht 
had bier naar keuze te leveren in de haar 
door de eisers bezorgde drankgelegen
heid, op passende wijze de conclusie van 
deze laatsten beantwoorden, waarbij be
toogd werd dat verweerster, die geen bier 
meer brouwde maar zich beperkte tot 
het leveren van bierso01ten van de « gToep 
Caulier " aan wier controle zij onderwor
pen was, geen reden had 01n zich te be
klagen over het feit dat zij haar het voor
deel van levering van "haar bier" in 
het bij het contract aangewezen cafe 
haddon ontnomen noch om uit. dien 
hoofde schadevergoeding te vorderen; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen ll01, ll34, 
ll65, 1239, 1315, 1690 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest, na iri 
herinnering te hebben gebracht dat arti
kel1690 van het Bm·gerlijk Wetboek eist, 
opdat de overne1ner van een schuldvor
dering het bezit verkrijge ten opzichte 
van derden, dat de ovordracht van de 
schuldvordering betokend zij aan de 
schuldenaar, beslist, zonder vast te 
stollen dat de eisers de overdra.cht aan
genomen hebben, dat verweerster zich 
mag beroepen ten opzichte van de eisers 
op de. schuldvordering, die mevrouw 
Heyndrickx haar zonder hun toestem
ming heeft overgedragen en zonder dat 
htm enige betekoning of kennisgeving 
van doze overdracht is gedaan geworden, 
om reden dat volgens de rechtsleer en 
do rechtspraak de schuldenaar die kennis 
heeft gehad van de aide van overdracht 
door een bekendmaking die buiten de 
wettelijke vormen is geschied, niet ont
vankelijk is in zijn beroep op een gebrek 
aan publiciteit en omdat de publicat.ie 
van de statuten van de vennootschap 
in het Staatsblad van 3 augustus 1953 
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ten opzichte van de schuldenaars een 
mededeling uitmaakt, waarvan zij niet 
onwetend zijn gebleven, zoals blijkt uit 
de brief van 20 augustus 1954, 

te1'wijl de enkele omstandigheden dat de 
eisers de oprichting van de vennootschap 
zouden gekend hebben, wat zij ten andere 
in hun conclusie in hager beroep bebwist
ten, niet tot gevolg kan hebben dat de 
overdracht van schuldvordering door 
mevrouw Heyndrickx aan verweerster 
tegen hen kan ingeroepen worden, want 
uit deze eenvoudige kennisneming volgt 
niet dat de eisers bedoelde overdracht 
zouden erkend of aanvaard hebben, en 
dat, zonder een dergelijke erkenning of 
aanvaarding vast te st.ellen, het arrest de 
regels heeft miskend die betrekking heb
ben op fle publiciteit van de overdrachten 
van schuldvorderingen, zonder ten andere 
te antwoorden op de conclusie waarin 
de eisers betoogden dat de gestelde voor
waarden van artikel 1690 van het Bur
gerlijk Wetboek niet geeerbiedigd Waren 
geworden en dat de aanvaarding door 
verweerster van de in haar voordeel ge
dane overdracht, niet kon gelijkstaan 
met de aanvaarding door henzelve ge
daan: 

Overwegende dat de niet-vervulling 
van de door artikel 1690 van het Burger
lijk W etboek gestelde formaliteiten niet 
door de overgedragen schuldenaar die, 
zelfs op impliciete maar zekere wijze, 
het bestaan van de overdracht van de 
schuldvordering erkend heeft, ingeroepen 
kan worden; 

Overwegende dat nit het arrest blijkt 
dat de eisers door lnm brief van 20 augus
tus 1954 het bestaan van de betwiste 
overdracht hebben erkend; 

Dat het arrest niet bovendien moest 
vaststellen dat zij de overdracht hadden 
aanvaard; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
wo'rden · 

Om a'ie redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eisers in de kosten. 

18 januari 1968.- 18 kamer.- Voo1'
zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Busin. - Gel~ikluidende 
conclusie, H. Charles, advocaat-generaal. 
- Pleiters, HH. Dassesse en Ansiaux. 

(1) Over het punt dat een op tegenstrijdige 
redenen gegronde beslissing niet regelmatig 
met redenen is omkleed (in burgerlijke zaken), 
raadpl. cass., 5 januari 1968, sttpm, blz. 610. 

1e KAMER. - 19 januari 1968. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - VoNNIS GEGROND OP VEE
WARDE VASTSTELLINGEN. - NIET RE
GELMATIG 1l1ET REDENEN OMKI,EED 
VONNIS. 

JiVannee1• de Techte1' cle gedingvoe1·ende paT
tijen veTwa1·t met peTsonen clie buiten het 
gecling staan clan is cle op de ve1'Wa1·cle 
vaststellingen geg1•oncle beslissing niet 
1·egelmatig met reclenen omkleecl (1). 
(Grondwet, art. 97.) 

(DUYCK, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«UNION ET PHENIX ESPAGNOL ll.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 september 1966 in laatste 
aanleg gewezen door de Rechtbank van 
koophandel te Gent; 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 1134, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doonlat het bestreden vonnis de vor
dering van eiseres ongegrond verklaart en 
haar in de kosten veroordeelt, op grond 
hiervan « dat de geleider Christiaens, die 
links inhaalde, had moeten zien dat eise
res van rechts naar de linkerkant van de 
baan uitweek, wat zijn aandacht had 
moeten trekken op het voornemen van 
verweerster De Rudder om naar links af 
te draaien; dat het hem in die omstandig
heden verboden was links in te halen; 
dat niets hem belette rechts zijn weg 
voort te zetten ; dat dienvolgens Mevrouw 
Duyck onvoorzichtig heeft gereden en 
dat zij de gevolgen moet dragen van deze 
onvoorzichtigheid ,, 

teTwijl zowel uit het inleidend exploot 
als nit de conclusies van de partijen blijkt 
dat de enige bestuurders, die bij het 
ongeval waren betrokken, de aangestelde 
Christiaens en Mevrouw De Rudder wa
ren, zodat het vonnis, door meer in het 
bijzonder aan te nemen « dat eiseres va.n 
rechts naar de li:nkerkant van de baan 
uitweek "en dat « Mevrouw Duyck (thans 

Over het punt dat een op dubbelzinnige 
redenen gegronde beslissing niet regelmatig 
met redenen is omkleed (in burgerlijke zaken), 
raadpl. cass., 5 maart 1964 (Bttll, en PAsrc., 
1964, I, 729); 18 februari 1966 (ibid., 1966, 
I, 800). 
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eiseres) onvoorzichtig heeft gereden ,, 
gemotiveerd is door tegenstrijdige, min
stens dubbelzinnige beweegredenen die 
het niet mogelijk maken te onderscheiden 
om welke reden de vordering van eiseres 
ongegrond werd verklaard en die het Hof 
dus niet in staat stellen zijn wettelijk 
toezicht uit te oefenen (schending inzon
derheid van artikel 97 van de Grond
wet) : 

Overwegende dat het vonnis vaststelt, 
enerzijds, « dat de geleider Christiaens 
(welke geen partij in de zaak is), die links 
inhaalde, had moeten zien dat eiseres (Me
vrouw Duyck) van rechts naar de linker
kant van de baan uitweek, wat zijn aan- , 
dacht had moeten trekken op het voor
nernen van verweerster De Rudder (welke 
evenrnin partij in de zaak is) orr1 naar 
links af te clraaien ; clat het hern in die 
omstandigheden verboclen was links in te 
halen ; dat niets hmn. belette rechts zijn 
weg voort te zetten ,, ancleeoijds, « dat 
dienvolgens Mevrouw Duyck (oorspron
kelijke eiseres) onvoorzichtig heeft gore
den en dat zij de gevelgen moot dragen 
van deze onvoorzichtigheid " ; 

Overwegende dat deze verwarde vast
stellingen het Hof de Inogelijkheid niet 
bieden zijn controle over de wettelijkheid 
van de beslissing uit te oefenen ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van koophandel 
te Aalst. 

I9 januari I968.- Ie lmmer.- Voor
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Delahaye. 
- Gelijkluiclencle wnclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, eerste advocaat-gene
raal. - Pleiter, H. VanRyn. 

I e KAMER. - 19 j anuari 1968. 

I° CASSATIEl\HDDELEN.- BURC+ER
LIJKE ZAKEN. - BEWIJS DOOR C+E
SCHRIFT. - MIDDEL C+ECROND OP DE 
l\HSKENNINC+ VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN EEN AKTE. - MIDDEL WAARUIT 
BLIJKT DAT, ZELFS AL HAD DE RECHTER 
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE MIS
REND, DEZE l\1ISKENNINC TOCH VAN 

BELANC ZOU ONTBLOOT ZIJN. - NIET 
ONTV ANKEI.IJK MID DEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - BuRe+ER
TJIJKE ZAKEN. - BEWIJS DOOR cm
SCHRIFT.- MIDDEL DAT KRITIEK UIT
BRENGT TEC+EN EEN TEN OVERVLOEDE 
GEGEVEN REDEN.- NrET ONTVANKE
LIJK l\IIDDEL. 

I 0 TY annee1· het miclclel geg1·oncl 1:8 op cle 
mi8lcenning van de bewij8lcnwht vcm 
een akte en uit cle vergelijking van de 
beclingen van cleze alcte met clie van een 
andere, eveneen8 voor cle rechte-r betwi8te 
ctkte, bli}lct clat, al hacl de 1·echter cle 
bewij8k·ra.cht vctn cle ee?'8te akte m·iskencl, 
cleze mi81cenning tach van belang zmt 
ontbloot zijn, is het miclclel niet ontvan
lcelijlc (I). 

2° I 8 zonde1· belang en clm·halve niet ont
vanlcelijlc het middel clat kl"itielc ~titb·rengt 
tegen ecn ten overvloecle qegeven t·eclen 
van cle be8t?·eclen be8li88i,ng. 

(VAN COPPENOLLE, T. VAN KEIRSBILCK 
EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 oktober I966 in hoger be
roep gewezen door de Reehtbank van 
eerste aanleg te Brugge ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen I319, I320 en I322 
van het Burgerlijk Wetboek, 

cloonlat het bestreden vonnis beslist 
dat de verweerders een recht van over
gang hebben over het erf van eiser, zulks 
op grond van de bedingen van de alde 
van toewijzing bij openbare verkoop, 
op 8 jtmi 1925 verleden voor notaris Tmn
melein te Kortemark, en het middel ver
werpt door eiser afgeleid uit het feit dat, 
in de voormelde akte, het recht van over
gang van de verweerders slechts bedongen 
werd voor het geval waarin deze zich 
geen uitweg konden verschaffen, en uit 
het feit dat, ingevolge een vermis ge
veld in een andere zaak, rle verweerders 
over een uitweg besebikten, zulks om de 
reden dat de voormelde akte van 8 jtmi 
I925 vooreerst letterlijk een heeling had 
overgenemen voorkomende in de akte 
van toewijzing bij openbaJ'e verkoop, op 

(1) Verg. cass., 21 maart 1966 (Bttll. en 
PASIC,, 1966, I, 927). 
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13 januari 1913 verleden voor notaris 
Mas·meel te Koekelare, boding dat luidt 
« Het te verkopen goed geniet vrijen en 
onvergelden uitweg ... langs de Molenweg 
van Zarren naar Staden en door het goed 
van de weduwe en de ki,1deren Stever
lynck, om to geraken op de Rousselaere
straat ,,, en, na het overnmnen van deze 
vermelding, de akte van 8 juni 1925 ver
volgt met hot boding : « In geval van 
afzonderlijke toewijzing en indien de 
kopers h1.m eigen niet kunnen uitwegen, 
zullen zij gelijken uitweg genieten, voor 
koop een door koop twee, en beide door 
koop vijf, om te geraken aan de Rousse
laerestraat )), dat dit laatste boding ver
band houdt 1not de uitweg, zoals beschre
ven in de akte van 13 januari 1913, en 
client om de uitoefening van dit recht 
van uitweg te regelen voor het geval, bij 
de toewijzing van 8 juni 1925, de kopen 
een, twee en vijf in verschillende handen 
zouden vallen, dat dienvolgens door 
« kunnen uitwegen '' client to worden ver
staan « uitweg kunnen nem.en langs de 
gevestigde uitweg naar de Roeselare
straat )), en dat deze zienswijze gestaafd 
wordt door de omstandigheid dat, ten 
tijde van de toewijzing van 1925, lcoop 
twee reeds een uitweg genoot, zodat het 
boding geen zin zou hebben, ·wat koop 
twee betreft, indien n1et « lnmnen uit
wegen '' on1. het even welke uitweg werd 
bedoeld, 

terwijl niet alloen de vermelding van 
het bostaan van een uitweg naar de 
Roeselarestraat, maar ook het voorwaar
delijk boding betreffonde de uitwegen 
van kopen een on twee over lcoop vijf 
reeds in de akto van 13 januari 1913 voor
kwamen en in die van 8 j1.mi 1925 letter
lijk worden overgenomen, en dienvolgens 
de interpretatie, welke door hot vonnis 
aan gezegd voorwaardelijk heeling wordt 
gegeven, en de beschouwingen waarop 
hot vonnis deze interpretatie stmmt, als 
vertrekp1.mt hebben een miskenning van 
de bewijskracht, welke door de hoger 
ingeroepen artikelen van hot Bm·gerlijk 
Wetboek wordt gehocht aan de alden 
van toewijzing bij openbare verkoop van 
notaris Masureel van 13 januari 1913 en 
:van notaris Tommelein van 8 juni 1925 : 

Overwegende dat. het voorwaardelijk 
boding, luidende «In geval van afzonder
lijke toewijzing en indien de kopers hun 
eigen niet kunnen uitwegen, zullen zij 
gelijken uitweg genieten, voor koop een 
door koop twee, en beide door lcoop vijf, 
om te geraken aan de Rousselaerestraat ))' 
weliswaar reeds voorkwam in do akte 
van toewijzing van 13 januari 1913; 

Overwegende echter dat het vonnis 
zijn interpreta.tie van voormeld boding 
grondt op de dubbele beschouwing ·: 
1° dat dit boding verband houdt met de 
gevestigde uitweg zoals omschreven in 
de akte van 13 januari 1913, dit is de 
uitweg van het verkochte goed naar de 
Roeselarestraat, on alleen client om de 
uitoefening van dit recht van uitweg te 
regelen voor het geval de kopen een, twee 
en vijf in verschillende handen zouden 
vallen; 2° dat de voorwaarde « indien de 
kopers h1.m eigen niet km1.nen uitwegen '' 
deel uitmaakt van bet boding dat de 
uitoefening van het recht op de geves
tigde uitweg naar de Roeselarestraat wil 
regelen « tussen de kopers ))' zodat door 
« kunnen uitwegen '' 1noot worden ver
staan « uitweg lnmnen nomen laugs de 
gevestigde uitweg naar de li,oeselare
straat ''; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat niet slechts do vestiging zelf van de 
uitweg naar de Roesolarestraat n1.aar 
ook het voorwaardelijk boding reeds 
voorkwam in de akte van 13 januari 
1913, verre van de eerste boschouwing 
te ontzenuwen, deze slechts kracht kan 
bijzetten; 

Dat imn1.ers het verband tussen het 
boding en de vestiging van de uitweg 
hierdoor nog enger wordt, vermits, ook 
in de a.kte van 13 januari 1913, het be
ding diende om de uitoefening van hot 
recht van uitweg to regelen voor het 
geval de kopen een, twee en zes, doze 
laatste zich in de alde van 1913 iden
tificerend met koop vijf in de akte van 
1925, in verschillende handen zouden 
vallen; 

Overwogende dat diezolfde omstandig
heid ook de tweede beschouwing niet 
ontzenuwt; 

Dat immers, ook in de akte van 1925, 
de voorwaarde « indien de lwpers hun 
eigen niet kunnen uitwegen '' deel uit
maakte van hetzelfde voorwaardelijk be
ding dat, ook in do akte van 1913, de 
uitoefening van het recht op de geves
tigde uitweg naar de Roeselarestraat 
wilde regelen « tussen de kopers ))' zodat, 
onverschillig of het boding reeds in de 
akte van 1913 voorkwam en in die van 
1925 letterlijk werd overgenomen, zoals 
het in werkelijkheid het geval was, of 
integendeel pas in die laatste akte werd 
ingelast, zoals de rechter in hoger beroep 
meende, de interpretatie ervan dezelfde 
blijft, en de woorden « kunnen uitwegen '' 
in beide gevallen betekenen « uitweg 
kunnen nemen langs de gevestigde uitweg 
naar de Roeselarestraat '' ; 
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Overwegende dat uit het bovenstaande 
blijkt dat, in zoverre het vonnis de bewijs
kracht van de akten van 1913 en 1925 
zou hebben miskend, deze miskemling en 
ten aanzien van de interpretatie van het 
vermeld voorwaardelijk beding en ten 
aanzien van de redengeving van die 
interpretatie zonder belang is ; 

Overwegende dat, in zoverre bet mid
del de beschouwing kritiseert waarbij het 
vonnis aanhaalt dat, ten tijde van de 
toewijzing van 1925, minstens koop twee 
reeds een uitweg genoot, zodat, minstens 
wat die koop betreft, het beding geen 
zin zou hebben indien met "krulnen uit
wegen , gelijk welke uitweg werd be
doeld, het opkomt tegen een overtollige 
reden van het vonnis ; 

Dat het middel bij gemis aan belang 
niet ontvankelijk is ; 

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

19 januari 1968.- 18 kamer.- Vom·
Z1~tte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. de Vreese. 
- Gel#kluidende conclttsie, H. Ganshof 
van der Meersch, eerste advocaat-gene
raal. - Pleite1·s, HH. Bayart en Van 
Leynseele. 

1e KA,MER.- 19 januari 1968. 

1° SCHENKINGEN EN TEST AMEN
TEN. - VERBINTENIS ZONDER OOR
ZAAK OF UIT EEN ONGEOORI,OOFDE 
OORZAAK. - GIFT TUSSEN EEN MAN 
EN EEN VROUVir, BElDEN O!fGERUWD, 
DIE GESLAOHTSBETREKKINGEN ONDER
ROUDEN.- GEEN NIETIGREID ENKEL 

(1) en (2) Krachteus de artikelen 1131 en 
1133 van het Burgerlijk Wetboek kan de 
verbintenis, waarvan de oorzaak strijdig is 
met de goede zeden, geen gevolg hebben. 

Welke draagwijdte heeft deze regel van 
openbare orde, ten aanzien van de giften 
tussen :minnaars ? 

De rechtspraak weigert de giften aan een 
bijzit systematisch nietig te verklaren. In 
tegenstelling met het oude recht, vermeldt 
de wet geen onbekwaamheid om te bcschikken 
en te verkrijgen onder minnaars (PLANIOL, 
RIPERT en BouLANGER, T1·aite, d. III, nr 3525). 

Het Hof heeft daarom bovenaan het onder-

EN ALLEEN UIT HOOFDE VAN DEZE 
BETREKKINGEN. 

2° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - VERBINTENIS ZONDER OOR
ZAAK OF UIT EEN ONGEOORLOOFDE 
OORZAAK. - GIFT TUSSEN EEN MAN 
EN EEN VROUW, BElDEN ONGERUWD, 
DIE GESLAOHTSBETREKKINGEN ONDER
HOUDEN. - VoORWAARDEN WAARIN 
DEZE GIFT NIETIG IS. 

3° SCHENKINGEN EN TESTAMEN
TEN. - VERBINTENIS ZONDER OOR
ZAAK OF UIT EEN ONGEOORLOOFDE 
OORZAAK. - GIFT TUSSEN EEN MAN 
EN EEN VROUW, BElDEN ONGERUWD, 
DIE c+ESLAOHTSBETREKKINGEN ONDER
HOUDEN. - ZooN VAN DE SCHENKER 
DIE ZIOE ERTOE VERBONDEN HEEFT 
BEPAALDE BEDRAGEN TE BETALEN AAN 
DE MINNARES VAN ZIJN VADER l\IIET HET 
OOGl\IIERK DEZE BETREKKINGEN TE VER
GOEDEN. - VERBINTENIS UIT EEN 
ONGEOORLOOFDE OORZAAK. 

1° De giftPn tussen een man en een v1·ouw, 
die geen van beiden door lnttvelijlcsban
den zijn verbonden en die geslachtsbe
t1·ekkingen onderhouden of ondeThouden 
hebben, zijn niet nietig enlcel en alleen 
1tit hoofde van dergelijlce bet1·ekkin
gen (1). (Bmg. Wetb., art. 6, 1131 en 
ll33.) 

2° Opdat giften tt(,8Sen een man en een 
vrouw, die geen van beiden doo1· lmwe
Njlcsbanden veTbonden zijn en die ge
slachtsbetTekkingen oncle1•hottclen, nietig 
zottcten zi.in is het nodig, doch volstaat 
het, dat een van cle clom·slaggevencle be
weeg1·eclenen vcm de giften is geweest het 
tot stand bTengen, het in stand hmtclen 
of het veTgoeden van deze bett·ekkin
gen (2). (Burg. Wetb., art. 6, 1131 en 
ll33.) 

havig arrest eraan herinnerd dat elke gift 
tussen een man en een vrouw die niet gehuwd 
zijn, en die geslachtsbetrekkingen onderhou
den of onderhouden hebben, niet nietig is 
wegens dergelijke betrekkingen ( cass. fr., 
civ., 16 oktober 1956, Btdl. A1'1'. cass. fran9., 
Sect. civ., 1956, biz. 283, nr 353). Het Hof 
heeft echter deze regel beperkt tot de betrek
kingen onderhouden door een man en een 
vrouw die « geen van beiden door het huwe
lijk verbonden zijn "· Het Hof heeft aldus 
een voorbehoud gemaakt voor cle giften tussen 
een gehuwd man en de echtgenote van een 
andere man, die zijn rnillllares is geworden, 
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3° H' annee1· ee1~ pe1·soon zich bij ove?·een
komst e1·toe ve1·bonde1~ heejt na het ove?·
lijden van zijn vader op 1·egelmatige 
tijclstippen een bepaald beclmg te betalen 
aan een vrou.w, cUe met cleze laatste 
geslachtsbet1·ekkingtm oncledwu.den had, 
hoewel geen van beiclen door hu.welijlcs
banden verbonden was, is de ve1·bintenis 
nietig, claar de oorzaalc e1·van on[{eoo1'
loo fcl is, zo bewezen wordt clat het de 
bedoeling van die persoon zelf was de 
bijzit van zijn vader te ve1·goeclen voor 
de betrelclcingen die zij met hem oncle1'
ho~tclen hacl. (Burg. Wetb., art. 6, 1131 
en 1133.) 

of tussen een man en een vrouw als slechts 
een van heiden door het huwelijk verbonden 
is (cfr. H. en J. 1\<IAZEAUD, Legons, d. IV, 
nrs 1394 en volg.). 

V olgens het arrest dat overigens met de 
rechtspraak van het Hof ovm·eenstemt (cass., 
13 november 1953, Bttll, en PAsiC., 1954, 
I, 190 en de noot; Rev. crit. jur. belge, 1954, 
blz. 5 en noot J. DABIN) dienen de psycholo
gische redenen van de gift te worden onder
zocht. De gift heeft een ongeoorloofde reden en 
zal dus nietig zijn, zo zij « gedaan is om onge
oorloofde of onzedelijke betrekkingen te doen 
ontstaan, in stand te houden of te vergoeden " 
( cass., 13 november 1953, pas geciteerd ; cass. 
fr., civ., 14 oktober 1940, Gaz. dtt Palais, 1940, 
165 ; Paris, 14 juni 1955 en noot, Jtw. Cl., 
1956, II, 9303; DE PAGE, d. VIII, nr 356); 
hetzelfde geldt « zelfs zo de schenkingen of 
legaten ook wegens een andere beweegreden 
zijn gedaan, telkens als een cler doorslagge
vende beweegredenen is geweest het ontstaan, 
het in stand houden of het vergoeden van 
dergelijke onzedelijke betrekldngen " ( eod. 
loco). 

W anneer een doorslaggevende red en van de 
daad ongeoorloofd of onzedelijk is, moet de 
akte worden nietig verklaard ; de omstanclig
heid clat de wil tevens bei:nvloed is door een 
andere, geoorloofde beweegreclen, zou het ge
brek van de akte niet wegnemen (raadpl. noot 
get. R. H. onder cass., 13 november 1953, 
hierboven aangehaald). 

De rechtspraak va.n het Hof van cassatie 
van Frankrijk aanvaardt cle geldigheid van 
giften tussen minnaars, gedaan met het opzet 
een aan de vrouw berokkend nadeel te her
stellen (cass. fr., civ., 11 maart 1918, D., 1918, 
I, 100). Hetzelfde Hof aanvaardt ze ook, zelfs 
als het om overspelige betrekkingen gaat, 
« wanneer de beschikker uit belangloze gene
genheid de toekomst heeft willen verzekeren 
van diegene die zich aan hem had toegewijd 
en hem gedurende jaren geholpen en verzorgd 
had ( ... ), en hij enkel volbracht wat hij als 
een' gewetensplicht beschouwde " ( cass. fr., 

(ELSEN, T. DE SWERT.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1131, 
1133, 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

cloorclat, na vastgesteld te hebben dat, 
bij overeenkomst van 8 noven:.tber 1963, 
verweerder zich ertoe verbonden had 
wekelijks de som van 1.000 frank te beta
len aan eiseres na het overlijden van zijn 
vader, en dat hij vanaf 2 december 1963, 

civ., 16 oktober 1956, hierboven aangehaald). 
In een recent arrest beschrijft het Hof van 

cassatie van Frankrijk, aan de hand van de 
vaststellingen van de feitenrechter die vol
gens het Hof met die waarheid stroken, als 
volgt een toestand waarvan de geoorloofdheid 
wordt erkend " : « ... de impulsieve en be
slissende oorzaak van het litigieuze legaat 
( ... ) is te vinden in het vervullen van een ge
wetensplicht ten behoeve van een vrouw die 
voor hem (de legaatmaker) haar jeugd had 
opgeoffercl, wier bestaansmiddelen hij wou 
verzekeren voor haar oude clag, en ook in een 
bewijs van zijn erkentenis jegens ( ... )de vrouw 
die hem, alleen, toen hij oud en zwaar ziek 
was, verzorgd heeft "· 

De commentator van het arrest voegt aan 
de beschouV'ingen van het Hof toe : « Als 
geoorloofde reden geldt ook de wil van de 
beschikker om blijk te geven van zijn erken
tenis jegens een persoon wiens toewijding en 
trouw bleven bestaan spijts ziekte en hoge 
ouderdom, wanneer de liefderoes voorbij is >> 

(cass. fr., civ., 16 oktober 1967, Ju1·. Cl. ph., 
29 november 1967, nr 15287). 

In deze rechtsp.t·aak wordt er duidelijk een 
onderscheid gemaakt en dit wordt steeds 
scherper. De evolutie wordt zeker bepaald 
door de stelling van de wetgever, onder meer 
inzake sociale zekerheid, aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst en zelfs inzake militaire 
pensiocnen (Franse wet van 12 november 
1955) ; doch er kan niet genoeg aandacht 
worden gevestigd, in deze bemoeiingen van de 
rechter, op het recht van de familie, de grand
slag zelf van de organisatie onzer maatschap
pij, en op de voortzetting ervan in het erfenis
recht. In dit opzicht stelt men met verwon
dering vast dat een bevoegde commentator 
deze betrekkingen « als een juridisch onvol
maakte echt " kwalificeert (noot onder cass. 
fr., civ., 16 oktober 1967, hierboven aange
haald). 
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datum van dit overlijden, tot op 1 april 
1964 wekelijks rlit bedrag betaald had, 
het bestreden arrest beslist dat de verbin
tenis van 8 november 1963 een ongeoor
loofcle oorzaak had, eiseres afwijst van 
haar vordering tot betaling van dit weke
lijks beclrag vanaf l april 1964, en deze 
beslissingen grondt op de overweging clat 
de vader van verweerder, "die niet 
vreemcl was aan het opstellen van het ge
schrift van 8 november 1963 ,, gehandelcl 
had met het opzet een levensonclorhoud 
aan eiseres te doen verstrekken, clat het 
clan ook vaststaat dat het in stand houden 
van de onzoclelijke betrekkingen tussen 
de vader van vorweerder en eiseres of 
hot vergoeden daarvan een van de door
slaggevencle beweeggronden van de ver
bintenis was, en het volstaat, om de 
verbintenis nietig te verklaren, dat de 
oorzaak van doze verbintenis tc) vindon 
is in het opzet van de vader van ver
weerder om aan eiseres een levensonder
houd to doen verstreldm~"l, 

tenvijl hot feit zich to verbinden tot 
betaling, aan iemand, van eon wekelijks 
bedrag op zichzelf niet onzedelijk of onge
oorloofd is; de door verweerder aange
gano verbintenis slechts als nietig wegens 
onzedelijke oorzaak zou kunnon be
schouwd worden inclien het bowezen was 
clat verweerder zelf het opzet had om de 
onzedelijke betrekkingen tussen eiseres 
en zijn vader in stand to houden of eiseres 
daarvoor te vergoeden ; hot arrest dit 
opzet enkel en aileen in hoofde van de 
vader van verweerder. doci1 geenszins 
in hoofde van verweerder, vaststelt en 
hot bijgovolg de verbintenis van ver
weerder niet kon nietig verklaren zonder 
de artilmlen 6, 1131 en 1133 van het 
Burgerlijk Wetboek te schenden; het 
arrest ook artikel ll34 van hetzelfde 
wetboek schendt door te weigeren een 
overeenkomst, die geen ongeoorloofde 
oorzaak heeft, als wet te laten gelden : 

Overwegende dat vrijgevigheden tus
sen een 1nan en een vrouw, waarvan noch 
de ene noch de andere gehuwd is, die 
geslachtsgemeenschap onderhouden of 
onderhouden hebben, niet nietig zijn 
door het enkel feit van dergelijke gemeen
schap; 

Dat tot zulke nietigheid vereist is maar 
volgtaa·b dat een van de beslissende be
weeggronden van de vrijgevigheden is 
geweest zulke gemeenschap tot stand 
te brengen of in stand to houden ; 

Overwegende dat het arrest nit een 
reeks feitelijke elementen, die het op
somt, soeverein afteiclt dat het vaststaat 
dat het in stand houden van de betrek-

kingen tussen eiseres en Alfons De Swert, 
vader van verweerder, (< of het vergoeden 
daarvan" eon van de doorslaggevende 
beweegredenen was c van de verbinte
nis )) ; 

Dat het arrest met die "verbintenis " 
aileen kan bedoelen de verbintenis van 
verweerder ; 

Dat bet im1ners in dezelfde passus 
gewaagt van " het verstrokken van le
vensonderhoud na bet overlijden van 
vader De Swert ,, en onmiddellijk claarna 
van de "uitvoering van de verbintenis ,, 
door verweerder, tot l april 1964; 

Overwegende dat hot hof van beroep 
bijgevolg, in strijcl rnet wat het middel 
staande houdt, hot opzot om eiReres voor 
de betrelddngen tussen haar en vader 
De Swert te vergoeden, vaststelt in 
hoof de van verweorder zelf; 

Overwegende clat het arrest wdiswaar, 
in een andere passus, in antwoord op 
de opwerping van eiseres luidens welke 
verweerder de verbintenis niet onder 
dwang hoeft ondertekend, overweegt dat 
het volstaat dat de oorzaak van de ver
bintenis te vinden is in het opzet van 
de vader van verweerder on:llevensonder
houd te " doen " verstrekken aan eiseres ; 

Dat zulks echter niet belet dat, naar 
het oordeel van het hof van beroep, het 
vergoeden van de ongeoorloofde betrek
kingen ook de oorzaak was van de ver
bintonis van verwee·rder zelf; dat het 
hof van beroep inuners oordeelt dat ver
weerder aan het opzet van zijn vader 
deelachtig is gowoest ; 

Overwogende dat hot middel, dat uit
gaat v'an een verkeerde interpretatie van 
hot arrest, feitelijke grondslag mist ; 

Over bet tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest beslist dat 
de verbintenis waarbij verweerder zich 
ertoe verbond een wekelijks bedrag van 
l. 000 frank aan eiseres te beta.len " een 
voorwaarde was van de overdrachtsover
eenkmnst " waarbij de vader van ver
weerder verklaarde aan doze zijn handels
zaak over te dragon tegen de som van 
200.000 frank, 

tenvijl bet tegonstrijdig is enerzijds 
vast te stellon dat de ovet·drachtsover
eenlwmst op 23 oktober 1963 gesloten 
word en de prijs op dezelfde datum werd 
« voldaan >> en dat de verbintenis tot 
beta.ling van eon wekelijks bedrag van 
1.000 frank op 8 november 1963 aange
gaan word, en anderzijds te beslissen dat 
doze tweede overeenkomst een voor
waarde was van een vroeger aangegane 
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en uitgevoerde overeenkomst ; deze te
genstrijdigheid met het gebrek aan de 
door artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering gelijkstaat : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat er tussen de overdracht van de han
delszaak door vader De Swert aan zijn 
zoon, verweerder, op 23 oktober 1963, en 
de door deze laatste op 8 november 1963 
aangegane verbintenis tot betaling van 
eon onderhoudsgeld aan eiseres, een nauw 
verband best.aat, er aan toevocgende 
« daa.r deze laatste verbintenis niet an
ders kan uitgelegd worden dan als een 
voorwaarde van de overdrachtsovereen
komst "; 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is te oordolen dat een verbintenis die 
veertien dagen later zou worden aan
gegaan, of waarvan althans de alde, die 
ze vaststelt, van. veertien dagen later is 
gedateerd, in de bedoeling van partijen 
een voorwaarde was van een veertien 
dagen voordien tussen dezelfde partijen 
aangegane· overeenkomst; 

Overwegende dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de oon
clusie van eiseres niet beantwoordt in 
zoverre zij staande hield dat het niet 
bewezen was dat verweerder de kwes
tieuze verbintenis op zich nam mn eiEeres 
aan te sporen onzedelijke betreklringen 
met zijn vader te onderhouden of voort 
te zetten of om haar voor dergolijke be
trekkingen te vergoeden : 

Overwegende clat uit het antwoord op 
het eerste middel blijkt dat het arrest 
beslist dat bet vergoeden van de betrek
kingen tussen eiseres en de vader van 
verweerder een van de doorslaggevende 
redenen was van. de verbintenis van ver
weerder orrt aan eiseres een onderhouds
geld te betalen ; 

Overwegencle clat het arrest zocloende 
de in het micldel aangehaalde conclusie 
passend beantvvoordt ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
rnist · 
0~ die redenen, verwerpt de voorzie

ning; veroorcleelt eiseres in de kosten. 

19 januari 1968.- 1e kamer.- Voor
zitter, H. Belpaire, raadsbeer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. de Vreese. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof 
van der Meersch, eerste advocaat-gene-

raal. - Pleiters, HH. Struye en Van 
Leynseele. 

1 e KAMER. -- 19 januari 1968, 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERVOLGINGEN. - VERJARING. 

AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. 
- UITGANGSPUNT VAN DE VERJARING 

TEN OPZIOHTE VAN DE EOHTGENOTE 
VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERVOLGINGEN. - VERJARING. 
AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. 

- STUITENDE DAAD VAN DE VERJARING 
TEN OPZIOHTE VAN DE MAN ALLEEN. 

- DAAD DIE DE VERJARING TEN OP
ZIOHTE VAN DE VROUW NIET STUIT. 

1° De ve1'jaringste1·m#n voo1· de invonlm·ing 
van cle aanvullencle 7Je1·sonele belasting 
loopt, zowel ten aanzien van de V1'01HV 
van de belastingplichtige als ten aanzien 
van cle belastingplichtige zelf, te Telcenen 
van de dag van de ontvcmgst van het 
kohie1· doo1• de met cle invo1·dering belaste 
ontvange1·. (Kon. besl. van 22 septem
ber 1937, art. 78.) 

2° Zo a1·tikel 4.3, § i, lid 3, van de gecoordi
neercle wetten betrefjende cle inkomsten
belastingen van 15 jamtm·i 194·8 bepa.alt 
dat de invonle1·ing van de aanvullende 
pe1·sonele belasting kan worden veTvolgcl 
op alle inlcomsten en goecleren van de 
personen wie1· inlcomsten samengevoegcl 
zijn, st~tit een st~titende daad van cle 
ve1·:ja1·ing, gedaan, voor de invorde1'ing, 
ten opzichte van de man ctlleen cle ve?·
jm·ing van de ve1·volging ten opzichte 
van cle m·mnv evenwel n1:et (1). (Gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, van 15 januari 1948, 
art. 43, § 1, lid 3 ; kon. besl. van 22 sep
tember 1937, art. 78.) 

(ONTVANGER DER DIREOTE BELASTINGEN 
TE QUAREGNON EN BELCHSOHE STAAT, 

:MINISTER VAN FINANOIEN, T. LEKEUX.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1966 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Raadpl. cass., 3 april 1964 (Bt;ll. en 
PASIC., 1964, I, 825); 19 januari 1967 (ibid., 
1967, I, 603). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320 van het Burger
lijk Wetboek, 

doonlat het bestreden arrest de corwlu
sie van de eisers niet beantwoordt waar
b~j wer_d aangevoerd dat zolang d~ admi
mstratie haar vervolgingsrecht niet heeft 
uitgeoefend tegen de echtgenote van de 
op het kohier ve~n1.elde belastingplichtige, 
deze, ten aanz1en van de fiscus geen 
enkele verplichting op zich neemt ~egens 
d_e op naa~ van haar echtgenoot geves
tigde belastmgen en dat de administratie 
dit VP-rvolgingsrecht mag uitoefenen op 
hetzij welk ogenblik, op voorwaarde dat 
haar vorderingsrecht tegen de echtgenoot
belastingplichtige niet door verjaring is 
vervallen : 

Overw.~gende ?-at het arrest op pas
sende WlJZe de m het middel bedoelde 
conclusie beantwoordt door te releveren 
dat artikel 43 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen de familieled.en, van wie de inkom
sten samengevoegd worden, tot persoon
lijke schuldenaars aanstelt van de op 
naam van het gezinshoofd gevestigde 
aanslagen, en dat het vorderingsrecht 
dat aldus ten laste van deze personen 
bestaat, o~derv:rorpen is aan de verjaring 
bepaald. biJ artikel 78 van het koninklijk 
besluit van 22 september 1937 zoals 
gewijzigd bij artikel 6 van het 'besluit 
van de Regent van 31 oktober 1947; 
~at het middel feitelijke grondslag 

mist; 
Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 43, § 1, 
en, voor zover als nodig, 35, § 2, van het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948_ tot coordinatie van de wetten op 
de mkomstenbelastingen, 78 van het 
kon~~lijk besluit v:an 22 september 1937, 
geWIJZigd door art1kel 6 van het besluit 
van de Regent van 31 oktober 1947, 
2219 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest de verde
ring van verweerster inwilligt en do daden 
yan vervolging, die tegen haar werden 
mgesteld tussen 8 mei 1957 en het bevel 
tot beslag op onroerend good van l 7 mei 
1957, nietig en zonder gevolg verklaart 
omdat haar geen enkele andere akte van 
vervolging werd betekend binnen de 
termijn van vijf jaar te rekenen van 
de dag van ontvangst van · het kohier 
door de ontvanger belast met de invor
dering en omdat de verjaring niet werd 
gestuit door daden van vervolging die 
aan de echtgenoot, op wiens naam ver-

schillende aanslagen in de aanvullende 
personele belasting ten kohiere waren 
gebracht, ten gepasten tijde betekend 
worden, 

te1·wijl de invordering van de belasting 
ten laste van verweerster mogelijk bleef 
zolang zij het was ten opziohte van de 
echtgenoot tegen wie daden van vervol
ging - zoals' het beroepen vonnis het 
vaststelt en het arrest het impliciet aan
vaardt- tot op 2 maar~ 1957 ingesteld 
waren ge:weest; en de mvordering van 
de belastmg op de eohtgenote mogelijk 
blijft zolang de verjaring niet door het 
gezinshoofd verkregen is, daar de da
den van vervolging, wat hem betreft 
een verlenging 1net zich brengen van d~ 
termijn van invordering niet alleen te 
zijnen opzichte maar ook ten opzichte 
van verweerster, niet weliswaar omdat 
er hoofdelijkheid is tussen hen, maar 
omdat de verjaring niet het recht van 
vervolging, maar de schuldvordering 
treft : 

Overwegende, eensdeels, dat de eerste 
paragraaf van artikel 43 van de in het 
middel vermelde gecoordineerde wetten 
toepasselijk inzake aanvullende perso: 
nele belasting, na de regel van de samen
voeging van de inkomsten van de echt
genoten en h1.m kinderen in de gestelde 
voorwaarden te hebben vern1.eld, bepaalt 
dat de aanslagen worden vastgesteld ten 
name van het gezinshoofd en dat de in
vordering ervan kan worden vervolgd op 
al de inkomsten en goederen, roerende 
en onroerende, van de personen van wie 
de inkomsten zijn samengevoegd ; 

Overwegende, anderdeels, dat arti
kel 78 van het koninklijk besluit van 
22 sept.~mbe~· 1937, zoals het gewijzigd 
werd biJ artikel 6 van het besluit van 
de Regent van 31 oktober 1947, bepaalt 
onder meer dat er verjaring is voor de 
invordering van de directe belastingen na 
vijf jaar te rekenen van de dag van de 
ontvangst van het kohier door de met de 
invordering belaste ontvanger ; 
' Overwegende dat de algemeenheid van 
die termon niet toelaat, wat het aan
vangsp1.mt van de verjaring voor de in
vordering betreft, een ondorscheid te 
maken naargelang die invordering uitge
oefend wordt ten laste van het gezins
hoofd of van de personen van wie de 
inkomsten werden samengevoegd ; 

Overwegende, weliswaar, dat voormeld 
artikel 78 insgelijks bepaalt dat deze ver
jaringstermijn kan worden gestuit op de 
bij de artikelen 2244 en volgende van het 
Burgerlijk W etboek bepaalde wijze ; 
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Doch overwegende dat, wanneer de 
hierboven aangednide verjaring ten voor
dele van verschillende personen loopt, de 
ten opzichte van een dezer personen ge
schiede stuiting principieel geen gevolg 
heeft ten opzichte van de anderen ; dat 
geen van de in het middel vermelde wets
bepalingen van die regel afwijkt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

19 jannari 1968.- 1e kamer.- Voo1'
zitte1', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Vm·slaggeve1', 
Baron Richard. - Gelijkluirlenrle con
clusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. 
---:- Pleite1's, HH. Van Leynseele en An
Slaux. 

2e KA;MER, -22 januari 1968. 

1° WEGVERKEER.- VooRRANG. 
WEGVERKEERSREGLEMENT, GEWIJZIGD 
OP 30 APRIL 1963, ARTIKEL 16-1. -
VooRRANG VAN REOHTs.- VooRRANG 
ONAFHANKELIJK VAN DE MANIER WAAR
OP DE BESTUURDER STUURT EN DIE 
ZIOH UITSTREKT TOT GANS DE BREEDTE 
VAN DE WEG WAAROP HIJ RIJDT. 

2° GERECHTELIJKE INTERESTEN. 
- BEGRIP.- lNTERESTEN DIE OFVI'EL 
VERGOEDENDE INTERESTEN OFWEL 
VERZUIMSINTERESTEN KUNNEN ZIJN. 

3° VERZUIMSINTERESTEN.- WAN
BEDRIJF OF ONEIGENLIJK 1\HSDRIJF.
SOHADE"VERGOEDING TOEGEKEND DOOR 
DE REOHTER.- VERZUIMSINTERESTEN 
DIE NIET KUNNEN LOPEN VOOR DE 
BESLISSING WAARBIJ DE SOHADEVER
GOEDING WORDT TOEGEKEND. 

1° De V001'1'ang do01· a1·tikel 16-1 van het 
wegve1'lcem·s1'eglement, gewijzigd bij het 
koninklijk besl~tit van 3(1 ap?"il 1963, 
Mkend aan rle van 1'echts komencle be
stwnnle?' is onafhankelijlc van de wijze 
waaTop deze sttttwt op rle weg waa1·op 
h~i 1·ijdt en st1'elct zich ttit tot gans de 
b?·eedte van deze weg (1). 

2° De inte1·esten « ge1·echtelijlce inte1'esten " 
genoerncl lcttnnen ofwel ve1·goedende inte-
1'esten ofwel ve1'Z~timsinte1·esten zijn (2). 

(1) Cass., 17 januari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 627). 

3° In zalcen van aansp1·alcelijlcheid buiten 
ove1·eenlcomst rnag de 1·echtm· de ve1·zuirns
inte1·esten op het bed1'ag van een sclmld
vo1'rle?'ing van schadeve1'goeding niet 
doen lopen v661· de beslissing wam·bij 
deze toegelcenrl wo1·dt (3). 

(VAN OPSTAL EN NAAMLOZE VENNOOT
SOHAP «DE DUINEN ll, T. VANDER STEEN 
EN NATIONALE 1\~AATSOHAPPIJ VAN 
BUURTSPOORWEGEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 april 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht.bank 
te Tm·nhout ; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing over de door het 
open baar ministerie ingestelde verde
ring 

a) tegen eiser : 

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

b) tegen eiseres : 

Overwegende dat eiseres geen middel 
inroept; 

c) tegen de verweerders : 

Overwegende dat de eisers slecbts be
voegd zijn om zich tegen die boslissing 
te voorzien voor zover zij veroordeeld 
werden in de kosten van die vordering, 
maar niet voor zover verweerder werd 
vrijgesproken en verweerster buiten zaak 
gest0ld; 

Dat zij, binnen die per ken, geen middel 
inroepen; 

ll. In zover de voorzieningen gericht 
ziin tegen de beslissing gewezen over de 
d~or en tegen de eisers ingestelde burger
lijke vorderingen : 

Over het eerste micldel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 12, inzon
derheid 12-1, van bet koninldijk besluit 
van 8 april 1954 houdende algemeen 
reglement op de politic van het wegver
ke8r, gewijzigd door het koninklijk be-

(2) en (3) Cass., 24 augustus 1967 (A?'?', 
cass., 1967, blz. 1334), en 14 oktober 1967, 
supm, blz. 229. 
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sluit van 30 april 1963, 1382 en 1383 van 
het Bnrgerlijk \Vetboek en 97 van de 
Grondwet, 

dom·dctt het bestreden vonnis, hoewel 
vaststellerde dat hot voorste van de door 
Van der Steen bestuurde autobus zieh 
bevond op 3,10 Ineter van do rechterrand 
van de baan die ter plaatse 8,40 rneter 
breed is, eraan toevoegt dctt hieromtront 
geen inbrouk op artikol 12 van de Weg
code in aanrn.orking client te worden ge
nmnen, daar do voorrang van Van der 
Steen zich over do ganse breeclte van de 
baan nitstrekte, en dienvolgens beslist 
dat eiser de gehele aansprakelijkheid 
voor de schaclelijke gevolgen van het 
ongeval client te dragon en clat de rocht
bank onbevoegd is om. kennis to nernen 
van de eis, van eiseres tegen Van cler 
Steen en de N ationale JI/Iaatschappij van 
Buurtspoorwegen, 

te?'1m:jl artikel 12 van het algomeen 
reglement op de politie van het wegver
lmer als overtrading aanmerkt het feit, 
voor eon. bAstu1u·der, niet zo clicht Inoge
lijk hij de rechterrancl van do rijbaan te 
blijven, behalve wat botreft de orkencle 
openbare pleinen on de rijbanon wa.arop, 
wanneer hot clrukke verkePr zulks recht
vaardigt, dit verkoer n:tag geschieden in 
evenwijdige flies, bijgevolg de enkele 
omstandigheicl dat Vander Steen op oen 
prioritaire wog reed hem. er niet van ont
sloeg zo dicht mogelijk bij de rechterrand 
van de rijbaan te blijven en hem goon 
mogelijkheid gaf op 3,10 meter van die 
rand te gaan rijden, zoals hij deed volgens 
de vaststellingen zelve van het bestreden 
vonnis, en dm·halvc de correctionole 
rechtbank, met schending van de hier
boven aangehaalde wetsbepalingen, de 
gehele verantwoordelijkheid voor het 
ongeval ten laste van eiser heoft gelegd 
en zich on bevoegcl heeft. verklaarcl mn 
uitspraak te cloen over de burgerlijke 
vordering welke eiseres tegen Van cler 
Steen en verweerster ha.d ingesteld : 

Overwegende dat het Inicldel bet von
nis verwijt, ongeacht de vaststelling clat 
het voorste van de door verweerder 
bestuurcle autobus "zich bevond op 
3,10 meter van de rechterrand van de 
baan die ter plaatse 8,40 meter breed 
is », niettcmin to beslissen dat deze be
stuurder artikel 12 van de \Vegcode niet 
overtreclen heeft ; 

Dat dit verwijt, zelfs indien het zou 
gegrond zijn, niet uitsluit clat de rechter, 
die de aldus bepaalde feitelijke toestand 
in aarnn.erking neen1t, de beslissing recht
vaarcligt, volgens welke de foutievo han-

doling van eiser in het besturen van zijn 
nwtorvoertuig de enige oorzaak van het 
ongeval is, door el'op te wijzen dat de 
voorrang welke eiser aan verweerder 
gehouden was te verlenen zich uitstrekt 
over de gause breedte van de baan ; 

Dat het Tnidclel niet lean aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid 1.ut 
de schending van de artikelen ll46, 1147, 
ll53, 1382 en 1383 van het Bmgerlijk 
\Vetboek en 97 van de Grondwet, 

cloonlat het bestreclen vonnis de eisers 
veroordeelt tot betaling, op do aan ver
weerster als schaclevergoeding toegekoncle 
soinn1en, van de vergoedende interesten 
vanaf 22 februari 1966 en de gerechtelijke 
interesten vanaf 22 november 1966, 

te1'wzjl, zo de gorechtelijke interesten 
vergoeclencle of moratoiro interesten kun
nen zijn, het feit aan de bm·gerlijke 
partij vergoodende interesten toe to ken
nen vanaf 22 fobruari 1966 en gerechte
lijke interesten vanaf 22 november 1966 
aantoont dat do toegekende gerechto
lijke interesten 1noratoire interesten zijn, 
op het, stuk van aquiliaanse aansprake
lijkheid, de rechter moratoire interesten 
op bet bedrag van een schuldvorclering 
van schadevergoeding niet kan doen 
ingaan v66r de beslissing welke deze 
schadevergoeding toekent, en, in ieder 
geval, het bestreden vonnis in het onze
kere laat of de toegekende gerechtelijke 
interesten vergoeclend of rnoratoir zijn 
en het voor bet Hof zodoende onmogelijk 
maakt de wettelijkheid van de aange
vallen beslissing na te gaan, in zoverre 
deze aan verweerster gerechtelijke into
reston toekent, n1ct ingang van 22 no
vember 1966, op de sonnnen welke aan 
deze verweerster als schadevergoecling 
waren toegekend : 

Overwogencle clat de burgerlijke partij 
heeft gevorderd de eisers Van Opstal, 
beklaagcle, en de naamloze vennootschap 
" De Duinen », die bm·gerrechtelijk aan
sprakelijk is voor de voornoemde, te 
veroordelen om lmar verscheiclene schade
vergoedingen te betalen n1et de vergoe
dende interest, de gerechtelijke interest 
en de kosten ; 

Overwegende dat het vonnis de ge
noemde eisers ertoe veroordeelt solidair 
verscheidene beclragen als schadevergoe
cling te betalen, alsmede << tot de vergoe
dende interesten op die bedragcn vanaf 
22 februari 1966, dag van net ongeval, 
en tot, de gerechtelijke interest te rekenen 
vanaf 22 november 1966, dag van de 
stelling van burgerlijke partij " ; 
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Overwegende dat onder '' gerechtelijke 
interest " 1i1oet worden verstaan zowel 
de vergoedende interest als de moratoire 
interest, maar dat op a<1niliaans gebied 
de moratoire interest op het bedrag van 
een schuldvordering van schadevergoe
ding niet kan lopen voordat tot toeken: 
ning van die schadevergoeding is beslist; 

Overwegencle dat het vonnis in het 
onzekere laat of het de toegekencl.e ge
rechtelijke interest als een vergoedings
interest dan wei als een moratoire inte
rest beschouwt; 

Dat het Hof aldus in de onmogelijkheid 
verkeert 01n toezicht te oefenen op de 
wettelijkheid van de beslissing, daar deze 
niet aangeeft of de interest die het ge
rechtelijke interest noemt, niet de mora
toire interest mnvat voor een periode 
van v66r de beslissing; 

Dat het middel derhalve gogTond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch slechts in zover het 
uitspraak doet over de gerechtelijke 
interest en de kosten betmffende de bur
gerlijke rechtsvordering van verweerster ; 
verwerpt de voorzieningen voor het ove
rige ; beveelt dat van het thans gewezen 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt, verweerster in een 
tiende van de kosten, terwijl de andere 
negen tiende ten laste van de eisers blij
ven; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Ant
werpen, rechtdoende in hoger beroep. 

22 jannari 1968.- 28 kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggever, H. Gerniers. - Gelijlcluiclencle 
conclttsie, H. Krings, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 22 januari 1968. 

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - PROOESHANDELINGEN 
IN EERSTE INSTANTIE ONREGELJ\iATIG 
VERRIOHT. - REOHTER IN HOGER BE
ROEP DIE UITDRUKKELIJK VERKLAART 

(1) Raaclpl. cass., 21 augustus 1958 (A1'1', 
cass., 1958, blz. 894) ; R. HAYOIT DE TERli:II
COURT, " Un aspect clu clroit cle cletense », 

recle uitgesproken tijclens cle openingszitting 
van 15 september 1956, B1til., 1956, I, biz. 22 
en 23 en cle in noot 3, blz. 22, vermelcle arres
ten. 

DAT HET BEROEPEN VONNIS DOOR NIE
TIGHEID IS AANGETAST. - REOHTER 
DIE ALDUS IMPLIOIET DE STUKKEN BE
TREFFENDE DEZE HANDELINGEN VER
WERPT. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN.- NIETIGHEID VAN HET 
BEROEPEN VONNIS.- EESLISSING VAN 
DE REOHTER IN HOGER BEROEP DIE 
UITSPRAAK DOET BIJ WIJZE VAN 
NIEUWE BESOHIKKING. - NIETIGHEID 
VAN RET BEROEPEN VONNIS ZONDER 
INVLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN 
DE BESLISSING IN HOGER BEROEP. 

1° De 1·echter die ttitclntlclcel!:iJc verlclacwt 
clat het beroepen vonnis cloor nie.tiqhwicl 
is aangetast en 1W'nwkew·irt de 1·ecZenen 
te kennen geeft waarop z~in besl1:ssing 
ste~tnt, ve1·wm·pt impliciet doch zelcer ni·t 
het classier de stttlcken die betTelclcing 
hebben op cle hctnclelingen voo1· de ee1·ste 
1'echte1· waa1·vctn hij vaststelt clat het niet 
blijkt clat z1:j 1'egelmatig wenlen VB1'-
1'icht (1). 

2° Is zonder invloecl op cle wettel(jlcheicl 
van cle beslissin g van cle 1'echte1' in hoge1' 
beroep cle nietigheicl van het beroepen 
vonnis, wa;nn6e1' de Techter in hoge1· 
be1·oe1J, zoncler verwijzing nctw' de recle
nen van clit. VOJH1·is, ~titspraalc cloet bij 
wijze van niettwe beschilclcing (2). 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BEL
GISOHE SPOORWEGEN, T. VERBEEOK EN 
NAAi\1:LOZE VENNOOTSCHAP « OIJ\'IENTS 
D'OBOURG ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 j"Lmi 1967 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Denderrnonde ; 

I. In zover de voorziening goricht is 
tegen de bcslissing over de strafvorde
ring : 

Overwegende dat eiseres, burgerlijke 
partij die niet in de kosten van de straf
vordering veroordeeld werd, niet bevoegd 
is om zich tegen de daarop gewezen be
slissing te voorzien ; dat haar voorziening 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

(2) Cass., 23 januari 1957 (Bull. en PASIC., 
1957, I, 60); raaclpl. cass., 4 apri11966 (ibid., 
1966, I, 1017). 
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II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 153 en 190 van 
het Wetboek van strafvordering en 97 
van de Grondwet, 

doo1•dat, bij bet bestreden vonnis, de 
correctionele rechtbank, na verweerder 
van de tegen hem ingebrachte telast
legging te hebben vrijgesproken, zich 
onbevoegd verklaart om uitspraak te 
doen over de burgerlijke vordering welke 
eiseres tegen de verweerders had inge
steld, zonder uit de debatten het proces
verbaal van de plaatsopneming, door 
de eerste rechter op 16 Inaart 1967 ge
daan, te verwerpen, 

te1·wijl nochtans, gelijk het bestreden 
vonnis zecr terecht vaststelt, het proces
verbaal van deze plaatsopneming niet 
constateert dat daarbij de regels betref
fende de openbaarheid van de terecht
zittingen in acht genomen werden en 
dat zodanige constatering evenmin blijkt 
uit het op 23 maart 1967 gewezen vonnis, 
en het bestreden vonnis, door zich naar 
het dossier te gedragen, zonder dit door 
volstrekte nietigheid aangetaste proces
verbaal ter zijde te stollen, de nietig
heid van de in dat proces-vcrbaal vast
gestelde plaatsopneming overgenomen 
heeft : 

Overwegende dat. het. bestreden vonnis 
vaststelt dat het beroepen vonnis nietig 
is omdat noch uit het proces-verbaal van 
het plaatselijk onderzoek, noch uit het 
beroepen vonnis blijkt dat de regels be
treffende de openbaarheid van de terecht
zittingen in acht genomen werden bij 
bcdoeld onderzoek, en dat derhalve de 
rechter in hoger beroep, ingevolge arti
kel 215 van het Wetboek van strafvorde
ring, mede over de zaak zelve dient te 
beslissen; 

Overwegende, enerzijds, dat de rechter 
die uitdr"Llkkelijk verklaart dat het be
roepen vonnis door nietigheid aangetast 
is en de redenen nauwkem·ig to kennen 
geeft waarop zijn beslissing steunt, im
pliciet maar zeker uit het dossier de 
stukken verwerpt die betrekk:ing hebben 
op de handelingen voor de eerste rechter 
waarvan hij vaststelt dat het niet blijkt 
dat zij regelmatig werden verricht ; 

Overwegende, anderzijds, dat het be
streden vonnis niet verwijst naar de rede
nen van het beroepen vonnis ; dat het de 
beldaagde vrijspreekt en de rechtbank 
onbevoegd verklaart om van de eis van 

de burgerlijke partij kennis te nemen om 
eigen redenen welke het opgeeft, en waar
van het niet beweerd wordt dat zij steun 
vinden in het proces-verbaal van plaat
selijk onderzoek ; 

Dat het midclel feitelijke grondslag 
mist; 

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

22 januari 1968.- 2e ll::amer.- VooT
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeve1', H. Naulaerts.- Gelijkluidende 
concl~tsie, H. Krings, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Dassesse. 

2e KAMER. - 22 januari 1968. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- TOEKOMSTIGE 
SCHADE. - VEROORDELING VAN DE 
DADER VAN DE SCHADE TOT DE ONMID
DELLIJKE BETALING VAN EEN KAPI
TAAL.- .AJJ'TREK VAN DE INTERESTEN. 

De 1'echte1· die, tot vm·goeding van een toe
komstige schacle, de dacleT van cleze schade 
ve1'0oTdeelt tot de onmiddellij ke betaling 
van een kapitaal, moet van het bed1·ag 
waa1·op hij de schade 1·aamt de waa1'de 
ajt1·ekken van de inte1·esten, be1·ekend 
op de dag van het 1Jonnis, en die ove1·een
stemmen met de tijdsT~limte welke zal ve1'
lopen zijn tussen de datum waa1'0p het 
kapitaal geacht woTdt te zijn toegekend 
en de datum waa1·op de schacle zal ont
staan (1). (Burg. vVetb., art. 1382 en 
1383.) 

(JEANMART EN « LEIPZIGER FEUER VER
SIOHERUNGS ANSTALT AKTIENGESELL
SCHAFT ll, T. TOMBEUR.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 van 

(1) Oass., 10 april 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
biz. 965). 
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het Bmgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doonlat, vastgesteld hebbende dat ver
weerster op 25 mei 1963, in de leeftijd 
van 19 jaar, getroffen werd door een 
verkeersongeval, waarvoor de verant
woordelijkheid op eiser rust, het bestre
den arrest de eisers veroordeelt tot beta
ling aan verweerster van een scbade
vergoeding die, onder meer, omvat de 
som van 50.000 fmnk, op de gTonden, 
« dat bet slachtoffer na haar 60 jaar een 
pensioen zal genieten ... ; dat niet bewezen 
is dat zij alsdan andere voordelen zou 
genoten hebben dan de opbrengst van 
de winstgevende activiteit die zij normaal 
na haar 60 jaar zou uitgeoefend ·hebben 
en die op 50.000 frank mag worden ge
raamd ll, 

te1·w~il de rechter die, zoals in casu, 
om een nadeel dat in de toekomst zal 
ontstaan te vergoeden, de veroorzaker 
van dat nadeel tot onmiddellijke betaling 
van een kapitaal veroordeelt, va,n het 
bedrag waarop hij dat nadeel schat, de 
actuele waarde moet aftrekken van de 
interest die overeenstemt met de tijds
ruimte welke zal verlopen tussen de da
tum waarop het kapitaal geacht wordt 
toegekend te zijn en de datum waarop 
het nadeel zal ontstaan : 

Overwegende dat, om het bedrag te 
bepalen waarop verweerster aanspraak 
heeft wegens materiele schade van 25 mei 
1965 aftot haar zestigste jaar, het bestre
den arrest de regel toepast volgens welke, 
voor het berekenen van een schadeloos
stelling die van nu af bet nadeel moet 
vergoederi dat uit de toekomstige gevol
gen van de schadelijke daad voortvloeit, 
er rekening client gehouden te worden 
met de interesten welke de toegekende 
smn normaal vermeerderen vanaf het 
ogenblik waarop die som geacht wordt 
verleend te zijn tot het ogenblik waarop, 
bij gebrPk ervan, de te herstellen schade 
zich zal verwezenlijken ; 

Overwegende dat het arrest evenwel 
van die regel afwijkt bij bet bepalen van 
de vergoeding welke aan verweerster toe
komt wegens het derven van de opbrengst 
van de winstgevende activiteit welke zij 
normaal na haar zestigste jaar zou uit
geoefend hebben, en die opbrengst op 
50.000 frank raamt zonder inachtneming 
van een rentevoet; dat het aldus aan 
verweerster een voordeel toekent dat 

(1) Raadpl. cass., 10 juni 1909 (Bull. en 
P.ABIC., 1909, I, 306) en de conclusie van 
procureur-generaal Terlinden; 6 juni 1961 

gelijk is aan de waarde van de interesten 
welke bedoelde som zullen vermeerderen 
vanaf haar toekenning tot het ogenblik 
waarop verwcerster haar zestigste j aar 
zal hebben bereikt, niettegenstaande geen 
te herstellen schade, volgens het arrest, 
het toekennen van zodanig voordeel 
rechtvaardigt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het aan verweerster 
een vergoeding van 50.000 frank toekent 
voor het derven van de opbrengst van 
de winstgevende activiteit welke zij nor
maal na haar zestigste jaar zou uitge
oefend hebben ; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest n1elding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Gent. 

22 januari 1968.- 28 kamer.- T1oo1·· 
zitte1·, H. van Bei:t·s, voorzitter. - Ver
slaggevm·, H. Naulaerts.- Gelijkluidende 
conclttsie, H. Krings, advocaat-generaal. 
----' Pleite1', H. Fally. 

2e KAMER. - 23 · januari 1968. 

BELASTINGEN. - BEDROG. - BELAS· 
TINGPI,ICHTIGE DIE VALSE BESCHEIDEN 
AANVOERT OM EEN VRIJSTELLING VAN 
BELASTING TE GENIETEN. - ARREST 
DAT BESLIST DAT DE BELASTINGPLICH· 
TIGE ZICH OP DEZE BESCHEIDEN NIET 
KAN BEROEPEN.- WETTELIJKHEID. 

Is wettelijk ge1'echtvaa1·digcl het a1·1·est 
dat beslist dat een belastingplichtige zich 
niet kan be1'oepen op cloo1' een V1'eemde 
bankinstelling opgemaakte getttigscJu·if · 
ten om het voonleel te geniaen van wets
bepalingen die de doo1' hem betaalde 
inte1·esten van de aanmlllendc peTsonele 
belasting V1't)'stellen, wannee1· hij weet 
dat deze getuigsch1~iften vcds zijn, zelfs 
zo h~i lcmchtens cleze bepalingen niet 
ve~·p licht is cle j-uistheicl e1·van te oncle1·· 
zoeken (1). 

(ibid., 1961, I, 1082) en noot 5; 19 maart 
1965 (ibid., 1965, I, 761); cass. fr., 6 februari 
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(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « RENTEX ))' 
T. BELGISOHE STAAT, l\'IINISTER VAN 
FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 april 1967 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste 1niddel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 2, § 2, 6o, 
en 9 van het konin.klijk bcsluit van 14 juli 
1961 betreffende de inning van de aan
vullende personele belasting door inhou
ding aan de bron op sommige roerende 
inkomsten, 

doonlat, hoewel het vaststaat dat de 
middelen tot invordering van de betwiste 
inkomsten die opgestmHd worden naar 
bet buitenland, vergezeld waren van de 
bi.i artikel 9 van voornoemd koninklijk 
besluit bedoelde getnigschriften, het be
streden arrest niettemin beslist dat eise
res gehouclen was de voorheffing op de 
aanvullencle personele belasting op de 
door haar betaalde interesten in te bon
den en aan de Schatkist te storten en dat 
bijgevolg de betwiste aanslagen wettig 
waren, doze beRlissing rechtvaa.rdigend 
door de motieven dat : « het ter kennis 
van de beheerders van requirante was 
dat geen buitenlanders de loning onder
schreven haddon ; clat het vanzelfspre
kend op htm uitclruh:kelijk verzoek en 
in volledige verstandhouding nl8t hen 
was clat de bank in de getuigsC'hriften 
n" 804, in st.rijd met de werkelijkheid, 
bevestigde dat de genieters van de inkom
sten in Belgie noch hm1 woonplaats noch 
hun verblijfplaats haddon; dat de getuig
schriften n" 804 die aldus om wettelijk 
verschuldigde belastingen te ontduiken 
afgeloverd vvorden, geen bewijskracht 
hebben; dat requirante allerminst inge
volge de aangehaalde bepalingen van het 
koninklijk besluit van 14 juli 1961 door 
een getuigschrift gebonden kon zijn dat 

1878 (Dall., 1878, I, 275/5) en het verslag 
van de heer Cuniac ; DE PAGE, d. I, nr 55 ; 
JosJh VrnAr~, Essai cl'une tlu!01·ie genentle cle 
la fnt'tcle en cl1·oit j1·anrais (Dalloz, 1957), 
biz. 390 en de rede vooraf van deken Gabriel 
Marty. 

Het arrest belicht de toepassing van de 
rechtsregel, die luidt als volgt : Fnttts omnia 
cO?'?'umpit en krachtens welke de bedl'ieglijke 
handeling nooit tegenstelbaar is noch aan 
derclen noch aan de partij en. Ten deze be
weerde de vennootschap schuldenares van de 
ten name van de genieters van de in de aan-

zij zich had laten bezorgen om aan de 
regelmatige toepassing van het konink
lijk besluit te ontkomen )), 

tenvijl artikel 2, § 2, 6°, van voornoemd 
koninldijk besluit bepaalt dat de aan
vullende personele belasting niet door 
inhouding geheven wordt " op de inkom
sten andere clan die hecloeld onder I o 
en 2° hierboven, die in het buitenla.nd 
zijn gei'ncasseerd of verkregen, op voor
waarde clat de middelen tot invordering 
waarop deze inkomsten betrekking hob
ben worden opgestum'd aan een Belgiscbe 
bank of aan de Belgische publiek- of 
privaatrechtelijke rechtspersoon die de 
effecten heeft uitgegeven waarvan die 
middelen tot invordering afgelmipt zijn, 
vergezeld van de bij artikel 9 voorziene 
getuigschriften )), en de wet van gezegd 
getuigschrift geen bewijsstuk maakt 
waarvan de schuldenaar van de inkmn
sten de bewijskracht zou clienen te appre
cieren, waa.ruit volgt dat, in tegenstelling 
met de beslissing van hot arrest, de 
voorheffing niet versclmldigd is wan
neer een bank voormeld getuigschrift 
heeft afgeleverd en het bestuur, overeen
komstig artikel 9, laatste alinea, van 
voormeld koninklijk besluit, het aanvaar
den van de getuigschriften door de be
trokken bank afgeleverd niet a.fhankelijk 
heeft gesteld van de voorafgaande erken
ning door de Minister van financien, 
zonder dat de schuldenaar van de inkom
sten een onderscheid client te maken tus
sen een oprecht of vals getuigschrift, 
en het een toevoeging aan voornoemd 
koninklijk beshut zou zijn aan te nemen 
dat de schuldenaar van de inkomsten 
verplicht is de belasting in te houden 
voor zover hij i1it eigen kennis weet dat 
het getuigschrift nr 804 niet met de wer
kelijkheid overeenstemt : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
steunende op een reeks feitelijke om
standigheden die het opsmn.t, vaststelt, 
enerzijds, dat de buitenlandse bank in 

vullende personele beiasting belastbare in
komsten, tegen de administratie der belas
tingen getuigschriften te mogen aanvoeren 
uitgaancle van een vreemde bank die be
vestigden dat de genieters van deze inkom
sten in het buitenlancl gevestigcl waren, al
hoewel zij wei wist dat deze getuigschriften 
vals waren en dat de genieters rijksinwoners 
waren. Zelfs zo cle wet haar niet verplichtte 
de juistheid van de getuigschriften na te gaan 
mocht zij, beslist het arrest, er geen gebruik 
van maken als zij wist clat zij met de waa1·heid 
niet strookten. 
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de door artikel 9 van het koninklijk be
sluit van 14 juli 1961 bedoelde getuig
schriften « in strijd met de werkelijkheid 
bevestigde dat de genieters van de in
komsten in Belgie noch hem wo,onplaats 
noch hun verblijfplaats hadden ,, en, 
anderzijds, dat de afievering van die 
getuigschriften door die bank « in vol
ledige verstandhouding " met de beheer
ders van eiseres geschiedde ; 

Overwegende dat het arrest, op grond 
van deze vaststellingen, wettelijk kon 
beslissen, enerzijds, dat dergelijke getuig
schriften « die aldns om wettelijk ver
schuldigde belastingen te ontdniken afge
leverd werden ,, geen bewijskracht heb
ben, vermits be-wezen is dat zij onjuiste 
1neldingen bevatten, en, anderzijds, dat 
eisercs " allen:ninst ingevolge de aange
haalde bepalingen van bet koninklijk 
beslnit van 14 jnli 1961 door een getnig
schrift gebonden kon zijn dat zij zich 
had laten bezorgen or:n aan de regelma
tige toepassing van dit koninklijk besluit 
te ontkom.en " ; 

Dat aldus nit de vaststellingen van 
het arrest blijkt dat eiseres, door haar 
organon, deelgenon>en heeft aan een be
drag en derhalve niet gerechtigd is het 
bestaan van getuigschriften in te roepen 
waarvan ze wist dat ze niet oprecht wa
ren ; dat het arrest, verre van een toe
voeging aan de wet te doen, op een alge
meen rechtsprincipe stetmt dat haar toe
passing beheerst ; 

Dat derhalve het arrest, in strijd met 
de aanvoering van het middel, geenszins 
beslist dat eiseres verplicht was te onder
zoeken of de getnigschriften al dan niet 
oprecht waren, vermits het vaststelt dat 
het ter kennis lag van de beheerders van 
eiseres dat ze niet oprecht waren ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 2, § 2, 6°, en 9 van het 
koninklijk besluit van 14 jnli 1961 be
treffende de inning van de aanvullende 
personele belasting door inhouding aan 
de bron op somn1ige roerende inkomsten, 

doonlat, hoewel de middelen tot invor
dering van de betwiste interesten uit het 
buitenland aan eiseres opgestum·d wor
den, vergezeld van het getuigschrift 
ur 804 bepaald bij artikel 9 van voor
noemd koninklijk beslnit, het arrest 
beslist dat eiseres gehonden was aan 
de bron in te honden en aan de Schat
kist te storten het bedrag van de voor
heffing op de aanvullende personele be
lasting op de door haar uitbetaalde inte-

resten en dat bijgevolg de betwiste aan
slagen wettig waren, en deze beslissing 
rechtvaardigt door de reden dat « het 
ter kennis van de beheerders van requi
rante was dat geen buitenlanders de 
lening onderschreven hadden ,, 

tenvijl, ee1·ste onde1·deel, deze enkele 
omstandigheid de beslissing van het 
arrest niet kan rechtvaardigen, bij ge
breke aan vaststelling dat eiseres wist 
dat op het ogenblik van de uitbetaling 
van de betwiste interesten de obligaties 
de eigendom gebleven waren van belas
tingsplichtigen gehouden tot de aanvul
lende personele belasting, omstandigheid 
die nit geen enkele vaststelling van het 
arrest blijkt (schending van al de bepa
lingen in het micldel bedoeld), 

tweede ondenleel, op clit punt het arrest 
geen doeltreffend antwoord geeft op de 
door eiseres regehnatig genon-:ten con
clnsie, die prccies had doen gelden dat zij 
de zekerheid niet had dat de obligaties 
in het bezit waren van rijksinwoners bij 
elke toekenning der interestcn op de obli
gaties (schending van artikel 97 van de 
Grondwe~) : 

Overwegende dat het arrest, buiten 
de in het middel aangehaalde reden, 
er op wijst dat het in volledige ver
standhouding 11113t de beheerders van 
ciseres was « dat de bank in de getuig
schriften nr 804, in strijd met de werke
lijkheid, bevestigde dat de genieters van 
de inkomsten in Belgie noch hun woon
plaats noch hun verblijfplaats haddon"; 
dat het aldus ook vaststelt dat, op het 
ogenblik van de uitbetaling van de be
twiste interesten, het rijksinwoners waren 
.die eigenaars of vruchtgebrnikers van de 
obligaties waren; 

Dat hiernit volgt dat het arrest zijn 
beslissing wettelijk rechtvaardigt en de 
in het Iniddel ingeroepen conclusie van 
eiseres beantwoordt ; 

Dat, het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

23 januari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Rntsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggeve7', 
H. Wauters. - Gel~ilcl~tidencle concl~tsie, 
H. Krings, advocimt-generaal. - Plei
te1's, HR. Van Fraeyenhoven (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Van Le:ynseele. 
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2" :KAMER. - 23 januari 1968. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE.- RECLAMATIE GERICHT 
TEGEN EEN BELASTING DIE VAN Al\'IBTS
WEGE GELDT VOOR DE ANDERE OP 
DEZELFDE BESTANDDELEN GEVESTIGDE 
BELASTINGEN. - ARTIXEL 61, § 3, 
LAATSTE LID, VAN DE GECOORDINEERDE 
WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTEN
BELASTINGEN. - MATE WAARIN DE 
DIRECTEUR DER BELASTINGEN KENNIS 
XAN NEMEN VAN DE ANDERE BELAS
TINGEN. - BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE.- RECLAMATIE DIE OOK 
GELDT VOOR DE ANDERE OP DEZELFDE 

(1) Raadpl. cass., 5 november 1957 (Bnll. 
en PAsrc., 1958, I, 230); 23 december 1958 
(ibid., 1959, I, 425); 8 december 1960 (A1'1', 
Vet•b1·., 1961, blz. 330); 23 februari 1965 (Bull. 
enPAsrc., 1965, I, 648); 17meil966 (ibid., 1966, 
I, 1178); 12 september 1967, supm, blz. 60. 

Ret openbaar ministerie had tot vernieti
ging geconcludeerd. 

De zaak vertoonde ongetwijfeld met de 
vroegere door het Rof beslechte zaken een 
essentieel verschil : in deze vroegere gevallen 
werd de bevoegdheid van de directeur tot 
andere belastingen uitgebreid, dit in het be
lang van de belastingplichtige. In het onder
havige geval geschiedt deze uitbreiding in het 
belang van de Schatkist. 

Zowel de voorbereiding van de wet van 
27 juli 1953 tot wijziging van artikel 61, 
§ 3, als de tekst zelve van de wet bewijzen 
dat enkel het eerste geval door de wetgever 
in beschouwing genomen werd. 

Tijdens de parlementaire voorbereidingen 
werd onder andere gewezen hierop : het 2° van 
artikel 2 van de wet van 27 juli 1953 is een 
gunstige maatregel voor de belastingplichti
gen die, een reclamatie ingediend hebbende 
tegen een aanslag, meenden dat deze recla
matie kon gelden voor de later gevorderde 
aanvullende belastingen (Pari. St. Kamer, 
zittijd 1952-1953, nr 363). 

De wettekst drukt deze gedachte uit als 
volgt : « de reclamatie geldt van ambtswege 
voor de andere belastingen gevestigd op de
zelfde bestanddelen of als supplement voor 
de beslissing van de directeur der belastingen, 
zelfs dan wanneer de wettelijke termijnen 
tot reclamatie tegen deze andere belastingen 
zouden verstreken zijn ». 

Krachtens deze tekst moet er een recla
matie bestaan waarvan de gevolgen tot andere 
belastingen uitgebreid worden, zelfs wam1eer 
de termijnen tot reclamatie tegen deze andere 
belastingen verstreken zijn, 

BESTANDDELEN GEVESTIGDE BELASTIN
GEN. - BEGRIP. 

I 0 De Teclamatie ge1'icht tegen de bedTij fs
belasting gevestigd op dezelfde mate1'iiile 
bestandclelen als de aanvullende peTso
nele belasting gelclt van ambtswege vom· 
cleze laatste belasting, zelfs wannee1· de 
wettelijlce tm·mijnen van ?'eclamatie tegen 
cleze belasting vm•st1·elcen zijn en de be
lastba1'e g1'0nclslag waa1·op zij is geves
tigd cloo1• de belastingplichtige niet be
twist wo1·dt ( l). 

2° Onde1· dezeljde bestanddelen ve1·staat 
artilcel 61, § 3, van de gecoordinem·de 
wetten bet1•efjende de inlcomstenbelas
tingen de mate1•iiile bestandclelen die 

Bij de uitlegging van bedoelde tekst heeft 
het Rof nader verklaard dat enkel de in deze 
reclamaties regelmatig aangevoerde grieven, 
die toepasselijk kunnen zijn op deze andere 
belastingen, door de directeur in zijn beslissing 
moeten beantwoord worden ( cfr. cass., 5 no
vember 1957, Bull. en PAsrc., 1958, I, 230; 
cass., 8 december 1960, Ar1·. Verb1·., 1961, 
blz. 330; 12 september 1967, supm, biz. 60). 
De reclamatie onderstelt immers het bestaan 
van grieven en het is enkel binnen de perken 
van deze grieven dat de bevoegdheid van de 
directeur van ambtswege uitgebreid wordt 
tot de andere belastingen welke niet uitdruk
kelijk in de reclamatie werden vermeld. 

Anderzijds wijst de tekst erop dat het gaat 
om belastingen gevestigd op dezelfde betwiste 
bestanddelen, dit wil zeggen om belastingen 
die reeds regelmatig gevestigd zijn op be
standdelen die tot grondslag dienen voor de 
belasting waartegen de reclamatie gericht is. 

Ten deze was er noch een reclamatie van
wege de belastingplichtige tegen de aan
vullende personele belasting, noch aanvullende 
personele belasting gevestigd op betwiste be
standdelen, die tot grondslag van de bedrijfs
belasting zouden gediend hebben. 

Ret schijnt dus dat er geen sprake van 
kon zijn de reclamatie uit te breiden tot een 
andere belasting, aangezien deze belasting 
noch v66r de reclamatie noch v66r de beslis
sing van de directeur ten kohiere werd ge
bracht, zoals door de wet vereist wordt. 

In werkelijkheid werd de aanvullende per
sonele belasting na de beslissing van de direc
teur ten kohiere gebracht op dezelfde mate
riiile bestanddelen als !lie welke tot grondslag 
gediend hadden voor de bedrijfsbelasting. 

Doch het betrof hier een geval verschillend 
van hetgeen geregeld werd door artikel 61, 
§ 3, van de gecoordineerde wetten, en waarop 
de bovenvermelde arresten betrekking hadden. 

E. K. 
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bijdmgen tot de V01'1ning van de belast
bare grands lag ( 1). 

(BODDEZ, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEJN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 14 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 61, § 3, in het bijzonder de laatste 
alinea, zoals gewijzigd door artikel 2, 2°, 
van de wet van 27 juli 1953, 65 en 74 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, 

doordat het bestreden arrest, na vast
gesteld te hebb~n dat eise_r: voor ~1et 
dienstjaar 1958 m de bedn]fsbelastmg 
113.912 fr. - 66.070 fr. = 47.842 fr. 
en in de aanvullende personele belasting 
47.842 frank aangaf, dit is het verschil 
tussen bovengenoemde cijfers, maar in 
de bedrijfsbelasting op 113.912 frank be
last werd, terwijl hij in de aanvullende 
personele belasting op zijn aangifte, dit 
is 47.842 frank, werd belast, en na vast
gesteld te hebben oat een bezwaar we_rd 
ingediend, dat ertoe strekte het verhes 
te "laten aftrekken en zodoende de be
drijfsinkomsten van 113.912 frank te 
orengen op 47.842 frank, door aftrek 
van het verlies ten belope van 66.070 fr., 
beslist dat het bezwaarschrift gericht 
teo:en de bedrijfsinkomsten ambtshalve 
geldt tegen de aanslag in de aanvnllende 
personele belasting. ingevolge artikel 61, 
§ 3, laatste alinea, van de gecoi:ird:inem~de 
wetten betreffende de inkomstenbelastm
gen, en de directenr aldus ingevolge arti
kel 65 van deze wetten z:ijn verbeterings
recht kon uitoefenen in zake de aanslag 
in de aanvullende personele belaRting, 
omdat het bezwaarschrift een betwist-ing 
impliceert van een bestanddeel van de 
behtstbare grondslag in de bedrijfsbelas
t:ino· en het bedrijfsinkomen een recht
str~~kse invloed heeft op de vaststelling 
van de :inkomsten die belastbaa.r zijn in 
de aanvullende personele belast:ing, 

te1·wijl, zoals e:iser reeds had beklem
toond in zijn conclusies en :i11 zijn memo
ric na het advies van het openbaar minis-

(1) Cass., 23 februari 1965 (Bt!ll. en PAsrc., 
1965, I, 648). 

terie, het in casu niet gaat over de alge
mene vraag of de aanvullende personele 
belast:ing al dan niet de benrijfsinkomsten 
a.ls belastbare materie omvat, maar wel 
om de grenzen van de bevoegdheid v:an 

. de d:irecteur in geval van bezwaarschnft, 
en vooral om de concrete en prakt:ische 
vraag of de betwiste bestanddelen, waar
tegeri. bezwaar, voorkomen in andere 
belastingen, waartegen geen bezwaar, met 
andere woorden en in conc1·eto, of het 
verlies waarvan de aftrek werd gevraagd 
in de bedrijfsbelasting nog diende afge
trokken inzake aanvullende personele 
belast:ing, op welke vraag negatief diende 
te worden geantwoord : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
vaststelt dat eiser voor het dienstjaar 
1958 een winst van 113.912 frank aange
geven had, als koopman en vleesgrossi~r, 
en een verlies van 66.070 frank, als mt
bater van een slachthuis ; dat h:ij in de 
bedrijfsbelasting aan~eslagen werd op 
een inkomen van 113.912 frank zonder 
dat daarbij rekening gehouden werd met 
het aangegeven verlles, terwijl hij in 
de aanvullende personele belasting slechts 
aangeslagen werd op een inkon;en van 
47.842 frank, dit is op het versch1l tussen 
113.912 frank en het aangegeven verlies 
van 66.070 frank; 

Overwegende dat het middel staande 
houdt dat, nu e:iser zijn bezw:aarschrift 
enkel gericht heeft tegen het met aftrek
ken van het aangegeven verlies voor het 
bepalen van de belastbare grondslag in 
de bedrijfsbelasting, de dire~teur wehs
waar de aanslag in de bedrlJfsbelas~mg 
mocht herzien en eventueel het vest1gen 
van een aanvullende aanslag daarin 
m.ocht bevelen, doch niet vermocht de 
aanslag in de aanvullende personele he
lasting te herzien, vermits eiser daartegen 
geen bezwaar ingediend had en het ver
l:ies waarvan e:iser de aftrek vroeg wat 
betreft de bedrijfsbelasting n:iet meer 
diende afgetrokken te worden wat de 
aanvullende personele belasting betreft, 
zodat die belasting niet kon beschouwd 
worden als gevestigd op dezelfde be
standdelen als fle bedrijfsbelasting, in de 
zin van art:ikel 61, § 3, lafl,tste lid, van 
de gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
inkomsteubelastingen ; 

Overwegende dat, naar lui~ van . die 
wetshepaling, het bezwaarschr1ft gen_cht 
tegen een helasting gevestigd op betwJSte 
bestanddelen, van ambtswege geldt voor 
de andere belastingen gevestigd op de
zelfde bestanddelen of als supplement 
v66r de beslissing van de directeur ,<;J.er 
helast:ingen, zelfs wanneer de wettehJke 
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termijnen tot reclamatie tegen deze an
dere belastingen zouden verstreken zijn ; 

Overwegende dat de termen '' dezelfde 
bestanddelen " de materiiile bestanddelen 
betekenen welke tot het vaststellen van 
de belastbare grondslag dienen; 

Overwegende dat eiser, door in zijn 
bezwaarschrift aan te voeren dat zijn 
bedrijfsinkomsten niet 113.912 frank 
maar slechts 47.842 frank bedroegen, de 
materiiile bestanddelen waarop de be
drijfsbelasting gevestigcl was betwistte ; 
clat de directeur clerhalv8 niet aileen tot 
plicht had de gegronclheicl van de door 
eiser in zijn bezwaarschrift geopperde 
grief te onderzoeken, maar tevens ambts
halve de aanslag in al zijn elmnenten 
diende te herzien zowel in het voorcleel 
als in het nadeel van de belastingplichtige 
en alzo ertoe gerechtigd was het vestigen 
van een aanvullende aanslag in de be
clrijfsbelasting te bevelen; 

Overwegende dat, nu het bedrijfsinko
men een integrerencl deel uitmaakt van 
de inkomsten welke in de aanvullende 
personele belasting belastbaar zijn, en 
clio belasting alzo gedeeltelijk op dezelfde 
mateTiiile bestandclelen gevestigd is als 
de bedTijfsbelasting, het bezwaaTSchrift 
gericht tegen deze laatste belasting van 
ambtswege geldt voor de aanvullende 
personele belasting, zelfs wanneer de 
wettelijke termijnen tot reclamatie tegen 
deze belasting zouclen verstreken zijn en 
de belastbare grondslag ervan door de 
belastingplichtige niet bestreclen wordt; 

Overwogende derhalve dat de clirec
teur, na de in de bedrijfsbelasting aan
gegeven winsten ontoereikend te hebben 
bevonden en het vestigen van een aan
vullende aanslag claarin te hebben bevo
len, ertoe gerechtigd was, op grond van 
de artikelen 61, § 3, laatste lid, en 65 
van de gecoordineercle wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, de aanslag in 
de aanvullende personele belasting te 
herzien en daarin eveneens het vestigen 
van een aanvullende aanslag te bevelen ; 

Overwegencle dat het mid del naar recht 
faalt; 

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

23 januari 1968.-28 kamor.- Voor
zittm·, H. Rutsaert, raacl.sheer waar
nClnencl. voorzitt,er. Vet·slaggever, 

(1) Omtrent de regel dat door de rechter 
niet mag worden opgeworpen een betwisting, 
waarvan het bestaan uitgesloten wordt door 
een '!Jiet met de open bare orde strijdig akkoord 

H. Naulaerts.- Gelijklttidende conclusie, 
H. Krings, advooaat-generaal. - Plei
te?·s, HH. Delafontaine (van de balie te 
Kortrijk) en Van Ley:nseele. 

18 KAMER.- 25 januari 1968. 

RECHTBANKEN.- BURGERLIJKE ZA
KEN.- BETWISTING WAARVAN HET BE
STAAN UITGESLOTEN WORDT DOOR HET 
AKKOORD VAN DE PARTIJEN. - RECH
TER DIE DERGELIJKE BETWISTING 
OPWERPT. - BEGRIP. 

Geen betwisting, waaTvan het bestaan wonlt 
uitgesloten dom· het alckoord van de 
paTtijen (1), wonlt opgeworpen door de 
?'echter die, zonde1· de ooTzaalc of het 
vom·werp van de eis te wijzigen, en sten
nende op ?'egelmatig aan zijn beoo?'deling 
overgelegde feiten, ambtshalve de midde
len van de pm·tijen aanmtlt (2). 

(VAN ROSSUJYI, T. MATHIEU 
EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HO:B' ; - Gelet op hot bestreden 
arrest, op 12 januari 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit 
de sohending van de artikelen 1134, 1317, 
1319, 1320, 1322 van b.et Burgerlijk Wet
hoek, 61, 77, 78, 81bis, 141, 143, 470 
van het W etboek van hmgorlijke rechts
vordering en 97 van de Grondwet, 

dom·dat het bestreclen arrest het mid del 
heeft verworpen dat verweerster in boger 
beroep (thans eiseres) af!eiclde uit de 
duidelijke vermeldi:ngen van het attest, 
dat op 12 december 1960 ondertekend 
werd door de overledene, van wie ver
weersters de rechthebbenden zijn, en dat 
luidde " Ik, ondergetekende, Rosier Ray
monel, wonende 19 Zuiclstraat te Brussel, 

van de partijen, raadpl. cass., 19 december 
1963 (Bttll. en PAsrc., 1964, I, 416) en noot 3, 

(2) Cass., 27 september 1963 (Bttll. en PA
src., 1964, I, 93); raadpl. cass., 24 september 
1964 (ibi<l., 1965, I, 77) en noot 3; 15 juni 
1967 (A1'1'. cass., 1967, blz. 1264). 
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identiteitskaart VB 083234, verklaar 
hierbij dat aile papieren, waarden, gel
den, aandelen, ontvangstbewijzen en 
andere bewijsstukken die zich in de safe 
nr 1109 van de Bank Lambert, geheim
slot Anna, bevinden aan mevrouw Van 
Rossurn Anne, verblijvende 305 F. Gay
straat te Sint-Pieters-Woluwe, toebeho
ren " omdat " door aileen en in 't geheim 
de safe nr 1109 te hebben geopend en 
geledigd, verweerster in hoger beroep, 
door baar sclmld, zich in de onmogelijk
heid heeft gesteld op tegensr raak te be
wijzen dat de bij haar gevonden effecten 
uit de safe kwamen », met andere woor
den omdat eiseres het bewijs niet leverde 
dat de litigieuze effecten van de door 
de overledene gehuurde safe nr 1109 van 
de Bank Lambert afkomstig waren, 

te?·w~il zowel het exploot van rechts
ingang als de conclusies in hager beroep 
van de verweersters en van eiseres eens
gezind vaststelden dat al de opgevorderde 
effecten uit de door de overledene ge
huurde safe kwamen, vermits de eiseres
sen in hoger beroep (thans verweersters) 
in hlm exploot van rechtsingang onder 
meer haddon vermeld << dat alzo alle aan
d<;~len waarvoor M. Raymond Rosier had 
ingeschreven, teruggevonden werden het
zij bij hem thuis, hetzij in de door hem 
gehumde en door gedaagde geledigde 
safe met uitzondering van vijf aandelen 
"Patrimonial>> A 15043 tot 15047 die 
naar alle waa.rschijnlijkheid nog door 
gedaagde verborgen worden >> en insge
lijks in hun conclusie in hoger beroep 
verklaard haddon dat " indien de opge
vm;derde en op de correctionele griffie 
thans neergelegde aandelen gevonden 
worden bij verweerster in hoger beroep 
die ze in haar bezit had, dit feit het ge
volg was van door verweerster in hoger 
beroep erkende feitelijkheden, waarbij 
zij na de dood van de rechtsvoorganger 
van de eiseressen in hoger beroep, mis
bruik maakte van haar hoedanigheid van 
lasthebber en in overtreding, met arti
kel 101 van het Wetboek op de successie
rechten in 't geheim in haar voordeel de 
safe van de overledene ledigde >> en eiseres 
in haar conclusie had verklaard dat " n'let 
het doel zonder mogelijke tegenspraak 
het eigendomsrecht van verweerster in 
hoger beroep (thans eiseres) op de effecten 
en waarden van de safe te bevestigen, 1\II. 
Rosier, op 12 december 1960, dag waarop 
de nieuwe safe werd gehuurd, aan con
cluante een gedagtekende en eigenhan
dig ondertekende verklaring overhan
digde, waarbij hij erkende dat zij eige
nares was van aile papieren, waarden, 

golden, aandelen, ontvangstbewijzen en 
andere bewijsstukken dit~ zich in de safe 
nr 1109 van het agentschap Brnssel
Cinquantenaire bevinden ; dat in die 
omstandigheden concluante te goeder 
trouw de inhoud van de safe n' 1109 
heeft weggenomen vennits deze, verkre
gen voor haar rekening en met haar eigen 
penningen, haar eigendon'l was en waar
van de bewaarnemer zelf, M. Rosier, 
de eigendom had erkend », zodat het 
exploot van rechtsingang en de conclusies 
van part.ijen hun akkoord vaststelden 
over het feit dat de door eiseres gevonden 
effecten van de safe, die voor haar toe
gankelijk was, kwamen en vermits dit 
akkoord, da.t niet strijdig is met een 
wetsbepaling van openbare orde, het 
bestaan van elk geschil tussen partijen 
dienaangaande uitsloot, het hof van be
roep niet ambtshalve, zonder overigens 
zijn beslissing hieromtrent met redenen 
te omkleden, e<;~n geschil mocht opwer
pen; dat, door te beslissen dat eiseres 
door haar schuld zich in de onmogelijk
heid heeft gesteld op tegenspraak te be
wijzen dat de bij haar gevonden effecten 
voortkwamen van de safe, het bestreden 
arrest enerzijds de bewijskracht van het 
exploot van rechtsingang, van de con
clusies van beide partijen en ook de 
bij het middel bedoelde wetsbepalingen 
heeft geschonden, en anderzijds zijn be
slissing niet wettelijk met redenen heeft 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat uit het beRtreden 
arrest volgt dat de rechtsvordering hoofd
zakelijk tot teruggave strekte van de 
effecten die door wijlen Raymond Rosier, 
rechtsvoorganger van de verweersters, 
aangekocht waren en die na zijn over
Iijden, ten huize van eiseres, werden 
teruggevonden ; 

Overwegende dat, volgens het exploot 
van rechtsingang en de door partijen 
voor het hof van beroep genmnen con
clusies, de door Rosier gekochte effecten 
neergelegd zouden geweest zijn in een 
door hem bij de Bank Lambert gehumde 
safe en eiseres, die de sleutel van de safe 
bezat, deze effecten kart na het overlijden 
van Rosier zou weggenomen hebben; 

Overwegende dat, om te bewijzen dat 
de opgevorderde effecten haar eigendom 
Waren, eiseres zich beriep op een geschrift, 
gedagtekend van 12 december 1960 en 
ondertekend door Rosier, waarbij beves
tigd werd dat " aile papieren, waarden, 
golden, aandelen en andere bewijsstukken 
die zich in de safe nr 1109 van de Bank 
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Lambert. geheimslot Anna, bevinden, 
aan Mevrouw Van Rossum toebehoren '' ; 

Overwegende dat de verweersters van 
h1.m kant de bewijskracht van deze ver
klaring betwist.ten ; 

Overwegende dat het arrest vermeldt 
dat « uit de volledige opgave van de door 
Raymond Rosier tussen 5 februari 1957 
en 8 april 1961 uitgevoerde verrichtingen 
bij de Bank Lambert volgt. dat Rosier 
op de litigieuze effecten heeft ingetekend 
en ze in ontvangst heeft genomen '' en 
« dat vervveerster in hager beroep (th.ans 
eiseres) niet bewijst dat de desbetreffende 
verrichti:ngen door Raymond Rosier voor 
h.aar rekening zouden uitgevoerd geweest 
zijn ''; 

Overwegende dat,, door vervolgens uit
spraak te doen over de betwisting in 
verband met het attest van 12 december 
1960, het arrest beslist dat « verweerster 
in hager beroep tevergeefs deze verkla
ring inroept '' ; 

Dat, om deze beslissing te gronden, 
het arrest releveert « dat door alleen en 
in 't geheim de safe II 09 te openen en 
van zijn inhoud te ledigen, verweerster 
in hager beroep zich, door haar schuld, 
de mogelijkheid heeft ontnomen op te
genspraak te bewijzen dat de bij haar 
gevonden effecten van de ·safe voort
kwmnen ''; 

Overwegende dat het arrest niet be
slist dat eiseres het bewijs niet !evert dat 
de bij haar gevonden effecten van de 
safe voortkwamen, maar vaststelt dat 
door te handelen zoals zij het gedaan 
heeft, eiseres zich in de onmogelijkheid 
heeft gesteld dit bewijs op tegenspraak 
te leveren; 

Overwegende dat door die reden op 
te geven de rechter geen betwisting opge
worpen heeft waarvan het akkoord van 
de partijen het bestaan uitsloot; dat hij 
zich ertoe l1esft beperkt, steunende op 
de aan zijn beoordeling regelmatig onder
worpen feiten, ambtshalve de door die 
partijen voorgelegde middelen aan te 
vullen; 

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

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

cloonlat het arrest beslist dat de opge
vorderde effecten aan de verweersters 
n1.oeten teruggegeven worden vennits, 
ingevolge h1.m hoedanigheid van erfgena
Inen van Rayn1.ond Rosier, deze effecten 
hun eigendom zijn, 

teTwijl, in haar conclusie in hager be-

roep, eiseres onderstreepte dat « het feite
lijk bewezen is dat M. Rosier dergelijke 
aankopen van effecten niet zou hebben 
k1.mnen doen », en zij bovendien in haar 
conclusie de verschillende inkomsten
bronnen van. wijlen Rosier opsomde om 
deze feitelijke onmogelijkheid te bewij
zen en het arrest dienaangaande geen 
passend antwoord geeft op bedoelde con
clusie en derhalve niet regelmatig met 
redenen is omkleed (sch.ending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiseres, in de in het 
rniddel bedoelde conclusie, na beweerd 
te hebben, zonder overigens heb bewijs 
hiervan aan te bieden, dat van 1956 tot 
1960 Rosier slechts gemiddeld per jaar 
126.793 frank had verdiend, in 1952 een 
onroerend goed en in 1960 165 effecten 
had aangekocht voor een bedrag van 
165.000 frank, het besluit eruit trok dat 
hij niet over voldoende middelen noch 
spaargelden beschikte om de opgevor
derde effecten te kopen en dat verweer
sters « zich ervan moeten bewust zijn 
dat de effecten die in de safe nr II09 Wa
ren h1.m eigendom niet zijn >> ; 

Overwegende dat op deze beweringen 
het arrest een passend antwoord geeft 
door vast te stellen dat eiseres het bewijs 
niet !evert dat de effecten voor haar reke
ning aangekocht werden ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

25 januari 1968.- 1e kamer.- Voo1'· 
zitte1', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. V 61'slctggeve1', 
H. Polet. - Gelijkluiclencle conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicom·t, procurem'
generaal. - Pleite1's, HH. Simont en 
:J:;hilips. 

l e KAll'IER. - 25 januari 1968. 

1o VERJARING. - BuRc+ERLIJKE ZA· 
KEN. LANDVERZEKERINGEN. 
DRIEJARIGE \'ERJARING BEPAALD BIJ 
ARTIKEL 32 VAN DE WET VAN II JUNI 
1874. - TERMIJN DIE KAN WORDEN 
INGEKORT DOOR EEN BEDING VAN DE 
VERZEKERINGSPOLIS. 

20 VERZEKERING.- LA_c'fDVERZEKE
RINGEN. - DRIEJARIC+E \'ERJARINC+ 
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BEPAALD BIJ ARTIKEL 32 VAN DE WET 
VAN ll JUNI 1874. - TERMIJN DIE 
KAN WORDEN INGEKORT DOOR EEN 
BEDING VAN DE VERZEKERINGSPOLIS. 

3D VERZEKERINGEN. - LANDVER
ZEKI~RINGEN. - DRIEJARIGE VERJA
RING BEPAALD BIJ ARTIKEL 32 VAN 
DE WET VAN ll JUJU 1874. - TER
MIJN INGEKORT DOOR EEN BEDING 
VAN DE VERZEKERINGSPOLIS. - BE
DING WAARIN NIET WORDT VERMELD 
DAT DE INGEKORTE TERJ\'IIJN OOK TOE
PASSELIJK IS OP DE VERJARING DIE 
BEGINT TE LOPEN TEN GEVOLGE VAN 
EEN STUITENDE DAAD VAN DE OOR
SPRONKELIJKE VERJARING.- GESCHIL 
Ol'IITRENT DE DRAAGWIJDTE VAN HET 
BEDING. - GESCHIL DAT MOET BE
SLECHT WORDEN DOOR DE RECHTER 
OVEREENKOMSTIG DE WETSBEP ALINGEN 
BETREFFENDE DE UITLEGGING VAN DE 
OVEREENKOMSTEN. 

(1) Geldig is echter niet het beding van 
een verzekeringscontract waarbij een termijn 
van meer dan drie jaar voor de verjaring 
wordt vastgesteld (FREDERICQ, Tmite de d1·oit 
commm·cial belge, d. III, nr 286 en de in de 
noot 4 aangehaalde refertes, blz. 100). 

Zoals door een arrest van het Hof van 
19 juni 1890 (Bull. en PASIC., 1890, I, 231) 
gesteld wordt, heeft artikel 2220 van het Bur
gerlijk Wetboek, naar luid waarvan men 
vooraf geen afstand kan doen van de verja
ring, betrekking op " de bedingen die zouden 
strekken tot de verlenging van de wettelijke 
termijnen en niet die waarbij deze termijnen 
worden ingekort "· Raadpl. ook, in verband 
hiermee, cass., 5 juni 1941, antwoord op het 
tweede middel (Bttll. en PASIC., 1941, I, 212). 

In Frankrijk kan, sinds de wet van 13 juli 
1930 op de verzekeringsovereenkomsten, "de 
duur van de verjaring niet worden ingekort 
door een beding van de polis " (art. 26 van 
bedoelde wet). 

(2) volgens tal van auteurs, treedt de ver
jaring, die begint te lopen ten gevolge van een 
stuitende daad van de door een beding van 
het verzekeringscontract ingekorte verjaring, 
in binnen dezelfcle termijn, tenzij uit de ter· 
men van het contract of uit het door de par
tijen nagestreefde doel blijkt dat de partijen 
het tegendeel hebben gewild (FREDERICQ, 
d. III, nr 286; LALoux, Tmite des assu1·ances 
en d1•oit belge, nr 237-3; VAN EEOKHOUT, Le 
d1·oit des asstwances ter1·estres, nr 249; ANDRE 
en HosTE, Les asMwances de il1·oit cmmnun, 
1964, nr 83tm·; MONETTE, DE VILLE en ANDRE, 
Traite des asstwances ie1'1'est1·es, d. II, nr 492; 
DEMOULIN, Etude stt1' la p1·esm·iption en ma-

1 D en 2o A1·tikel 32 van de wet van 11 jm~i 
1874 op de vm·zeke1·ingen, dat een termijn 
van cl?·ie jam· stelt voor de verjaring van 
de Techtsvordm·ingen die ontstaan uit 
een ve1·zekm·ingspolis, ve?'bieclt de pa?'
tijen niet in cle polis een ko1·te1'e te1-rnijn 
te bepalen ( 1). 

3D H' annee?' de partijen bij een ve?·zeke
?'ingsovereenkomst, behem·st doo1• de wet 
van 11 j~mi 1874, doo?' een beding van 
het contmct de ve1jaringstem~ijn van d?'ie 
jaa1·, gesteld b~j artikel 32 van bedoelde 
wet, ingeko1·t hebben zonde1· te p1·ecise1'en 
dat deze ingeko1·te termijn oak toepasse
lijk zal zijn op de ve1'ja1·ing die begint te 
lopen ten gevolge van een st~<itende daad 
van de bedongen ve?'ja1•ing, beslist de 
?'echter in geval van geschil dienaan
gaande doo1·, ove1·eenkomstig de wetsbe
palingen bet?·effende de uitlegging van 
de overeenkomsten, de gemeenschappe
lijke bedoeling van de partijen na te 
gaan (2). 

tim·e d' assurances tmTestns, blz. 122 tot 124 ; 
Repm·toi1·e pratique dtt d1·oit belge, v 0 Asstt
?'ances tm·1·estns, nr 233; Novelles, Droit com
mercial, d. V, v o Les assu1·ances ten·est?·es, 
nr 632). 

Enkele auteurs daarentegen oordelen dat, 
wanneer niet uitdrukkelijk het tegendeel be
dongen werd, de bij overeenkomst ingekorte 
verjaring enkel die kan zijn die liep op het 
ogenblik van de stuitende daad (DoNCKIER DE 
DoNCEEL, «De !'interruption de la prescription 
conventionnelle en matiere d'assurance contre 
l'incendie "• Revtw gene1·ale des asstt?'ances et des 
?'esponsabilites, 1931, nr 779 ; TISSIER, noot 
onder cass. fr., 14 november 1899, Sirey, 1901, 
I, 289). 

In het onderhavige arrest deelt het Hof 
noch de ene noch de andere rechtsleer, dit 
wil zeggen dat het Hof oordeelt dat er geen 
grond is om te vermoeden hetzij - met de 
eerste aangehaalde auteurs - dat de partijen 
bij het contract het beding van een ingekorte 
termijn hebben willen uitbreiden tot de ver
jaringstermijn die loopt na de stuitende daad, 
hetzij - met de andere auteurs - dat zij 
deze ingekorte termijn enkel bepaald hebben 
voor de oorspronkelijke verjaring. 

Volgens het onderhavige arrest, dient de 
rechter, als de wil van de partijen niet uit
drukkelijk uitgedrukt is, in geval van betwis
ting omtrent de draagwijdte van het beding, 
in elk geval overeenkomstig de wetsbepalingen 
betreffende de uitlegging van de overeenkom
sten, de gemeenschappelijke wil van de con
tracterende partijen nagaan. 

R. H. 
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(NAAMLOZE VENNOO'.rSCHAP 
«DE VREDE ,, T. CORDIER.) 

ARREST. 

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

Over het n1.iddel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen HOI, ll08, ll26, 
1134, 1234, 1315, 1319, 1320, 1322, 1341, 
2~19, 2220, 2224, 2261 van het Burger
hJk VVetboek, 32 van de wet van 11 juni 
1874 op de verzekeringen en 97 van de 
Grondwet, 

doonlat, na te hebben vastgesteld dat 
het tussen partijen bestaancle verzeke
ringscontract bepaalt dat « alle rechts
of andere vorcleringen tot betaling van 
een vergooding verjaren door verloop 
van een jaar te rekenen van de dag van 
het ongevaJ "• clat het minnelijk verzoek 
door verweerder ingediend ingevolge het 
ongeval, dat zich op 12 januari 1961 heeft 
voorgedaan, de verjaring heeft gestuit, 
althans tot op do dag waarop de weigering 
van eiseres vaststoncl, dit is, volgens het 
arrest, op 19 aprill961, en clat verweerder 
eiseres pas op 12 februari 1963 tot beta
ling van de vorgoeclingen heeft geclag
vaarcl, het hestreclen arrest niotterni:n 
weigert de rochtsvordering als verjaard 
te boschouwen, zoals eiseres het verz'ocht., 
op grond dat. de korte verjari:ng, wegens 
haar uitzonderlijk en de rocht.en van de 
verzekerde beperkend karakter, 1noet 
worden besohouwd als zijnde uitsluitend 
ingesteld voor de periode die komt na 
het ongeval, en niet ·voor die welke op 
d~ stuiten?:e daad volgt, tenzij partijen 
mtdru.kkehJk het t.egenovergestelde hob
ben bedongen, en da.t de rechtsvordering 
van verweerder, na het verrichten van 
stuitende daden, binnen de termijn van 
artikel 32 van de wet van ll juni 1874 
op de verzekeringen is ingesteld, 

tm·w~il, buiten het geval van arti
kel 227 4 van het Burgerlijk 'Vetboek, dat 
vreemd is aan het onderhavige geval, 
de stuiting van een korte wettelijke of 
contractuele verjaring, welke niets veran
dert aan het recht. dat er bet voorwerp 
van is, een verjaring doet lopen van 
clezelfde dunr als die welke is gestuit, 
zoclat het recht teniet gaat bij het ver
strijken van die nieuwe termijn, en zulks 
il~zm:derheid gelclt voor de verjaring 
d1e 1nzake verzekeringen contractueel 
verkort is (schending van de artike
len 1234, 2219, 2220, 2224, 2261 van het 
Burgerlijk VVethoek en 32 van de wet 

van lJ juni 1874): het bestreden arrest 
door aan de overeenkomst van part.ijen 
een andere draagwijdte toe te kcnnen, 
de verbindende kracht van hot contract 
tussen pa.rtijen heeft miskend (schending 
van artikel ll34 van het Bm'gerlijk Wet
hoek), het voorwerp ervan heeft beperkt 
(schencling van de artikelen ll01, 1108 
en ll26 van het Bmgerlijk ''Vetboek), 
de bewijskracht ervan heeft miskend 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van heb Burgerlijk VVetboek), 
en de bewijslast heeft on1.gekeerd, door 
een feit (de wil van de parbijen de gevol
gen van hun contract te beperken tot de 
verjaring die loopt v66r elke stuitende 
daad) als bewezen te aanvaarden dat 
strijdig was Tnet de tekst van hot becling 
waarbij een verjaring van een jlwr is 
gesteld, en waarvan het bewijs on ver
weerder rustte (schending van do arti
kelen 1315, 1341 van het Burgerlijk Wet
bock en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, aangezien partijen 
het recht hebben de bij artikel 32 van 
de >vet van ll juni 1874 gestelcle ver.ia
ringstermijn te verkorten, hm1. hetzelfde 
recht moet worden erkencl met betrek
king tot de govolgen die zij aan de stui
ting van do verjaring willen toekennen; 

Dat, bij gebrek aan een in uitdrukke
lijke bewoordingen uitgedrukte wil dien
aangaande, de rechter deze client na te 
gaan door de overeenkomst uit te leg
gen; 

Overwegende dat. het bestreden arrest, 
in dit verband, er op wijst dat de olausule 
van het contract, waerbij de bij artikel 32 
van de wet van ll j1.mi 1874 ingestelde 
verjaring door verloop van drie jaren 
wordt vervangen door de verjaring door 
verloop van een jaar, afwijkt van het 
gerneen recht, dat die clausule, derhalve, 
beperkend moet worden uitgelegd, dat ze 
de rechtsvorderingen en de minnelijke 
vorderingen op gelijke voet stelt, en dat 
ze, in geval van twijfel, 1noet worden uit
gelegd tegen de eisende vennootschap die 
ze heeft, beclongen ; 

Overwegende ds,t doze redenen, welke 
het middel niet kritiseert, overeenkomen 
met de wett.elijke bepalingen inzake de 
uitlegging van de overeenkomsten; dat 
de toepassing welke de rechter ervan heeft 
gemaakt verenigbaar is n1.et de bewoor
dingen van het. contract en dat, bijgevolg, 
het bestreden beschikkende gedeelte wet
telijk is verantwoord; 

Dat het middel, hetwell~ slechts een 
overbodige reden van het arrest kriti
seert, niet ontvankelijk is; 
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Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiseres in de kosten. 

25 januari 1968.- 1e kamer.- Voo1'
zitte1', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slaggeve~·, 
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. Pleiters, HR. Dassesse en 
Philips. 

1 e KAMER. - 25 januari 1968, 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR WERKLIEDEN. - RECRTER DIE 
DE WERKGEVER VEROORDEELT TOT 
BETALING VAN EEN VERGOEDING AAN 
ZIJN WERKMAN WEGENS VERBREKING, 
ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGE
VING, VAN D:El OVEREENKOMST.- CoN
CLUSIE VAN DE WERKGEVER DIE BE
TOOGT DAT DE VERBREKING VAN DE 
OVEREENKOMST NIET AAN REM DOOR 
AAN DE WERKMAN TE WIJTEN WAS.-
0NBEANTWOORDE OONCLUSIE.- NIET 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

Niet regelmatig met 1·edenen, omkleed is 
de beslissing, wam·bij de werkgeve1' ve1'
oordeeld wordt tot betalin,g van een ve1·
goeding wegens verb1·eking, zonde1· voo?'
afgaande kennisgeving, van df a1·beids
ove1·eenlcomst tussen de part~fen, en die 
geen antwoo1·d ve~·st1·ekt op de conclusie 
u·aarbij de we1·kgeve1· betoogde, steunende 
op een beding van het we1·kplaats1·egle
ment (1), dat de verb1'eking van cle ove~·
eenkomst niet aan hem doch aan de we1·k
man te wijten was. (Grondwet, art. 97; 
wet van 15 juni 1896, art. 10; wet 
van 10 maart 1900, art. 20 tot 22.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSCRAE' « CHARBON
NAGES DE MONGEAU-FONTAINE», T. MAl

MENTE.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 9 juli 1966 gewezen door 

(1) De wet van 15 juni 1896 op de werk
plaatsreglementen is thans opgeheven (art. 32 
van de wet van 8 april 1965 tot instelling 
van de arbeidsreglementen). 

0ASSA'l'IE, 1968. - 23 

de Werkrechtersraad van beroep te Ber
gen, kamer voor werklieden ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 3 van de wet van 10 maart 1900 
op de arbeidsovereenkomst, gewijzigd bij 
artikel 1 van de wet van 4 maart 1954, 
4 en 33 van de wet van 8 april 1965 tot 
instelling van de arbeidsreglementen, 10 
van de wet van 15 juni 1896 nopens de 
werkplaatsreglementen, gewijzigd bij ar
tikel 29 van de wet van 14 jtmi 1921, 

doordat de bestreden beslissing, na te 
hebben vastgesteld dat verweerder een 
langdurige afwezigheid niet had gerecht
vaardigd, niettemin eiseres, onder beves
tiging van de beroepen sententie, veroor
deelt om aan verweerder wegens ver
breking van de arbeidsovereenkomst 
3.461 frank te betalen, 

zonder te antwoo1·den op het midclel, bij 
de regelmatig door eiseres genomen con
clusie aangevoerd en volgens hetwelk 
« het niet-rechtvaardigen van de afwe
zigheid sinds 29 juli 1962 op zichzelf 
aileen het bewijs levert van het voorne
men van gedaagde in hoger beroep (thans 
verweerder) om zijn contract te verbre
ken; dat immers, naar luid van artikel 18, 
lid 3, van het werkplaatsreglement, het
welk partijen tot wet strekt, wordt be
schouwd zijn arbeidsovereenkomst te 
hebben verbroken, elke werkman die 
gedurende drie achtereenvolgende dagen 
afwezig is, zonder hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk, binnen dit tijdsverloop, zijn 
afwezigheid bij de daartoe aangestelde 
personeelsleden te rechtvaardigen », zo
dat verweerder « ingevolge de niet-recht
vaardiging van zijn afwezigheid zijn con
tract zonder opzegging had verbroken » : 

Overwegende dat tegen de vordering 
tot betaling van een vergoeding wegens 
een door eiseres gegeven opzegging zonder 
voorafgaande kennisgeving, deze laatste 
bij conclusie had opgeworpen dat ver
weerder zelf zijn voornemen had te ken
nen gegeven de arbeidsovereenkomst te 
verbreken, dat hij immers in gebreke 
was gebleven een langdtuige afwezigheid 
te rechtvaardigen, en dat, naar luid van 
het werkplaatsreglement, hetwelk par
tijen tot wet strekt, elke werkman die 
gedurende drie achtereenvolgende dagen 
afwezig is zonder hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk, binnen deze termijn, zijn 
afwezigheid te rechtvaardigen, wordt 
beschouwd zijn arbeidsovereenkomst te 
hebben verbroken; 

Overwegende dat de sententie eiseres 
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veroordeelt tot betaling vail de gevor
derde vergoeding zonder te antwoorden 
op dit welbepaalde verweer, hetwelk er
toe strekte aan te tonen dat de verbreking 
van het contract niet aan eiseres, maar 
aan verweerder te wijten was, wiens 
rechtsvordering, bijgevolg, niet gegrond 
was; 

Overwegende dat de beslissii}g aldus 
artikel 97 van de Grondwet schendt; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder in de kosten ; verwijst de zaak 
naar de vVerkrechtersraad van beroep 
te Brussel, kamer voor werklieden. 

25 januari 1968.- 1e kamer.- Voor
zitte?', H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleiter, H. Ansiaux. 

1e KAMER.- 26 januari 1968. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
VERVOLGINGEN. - LAATSTE WAAR· 
SORUWING EN DWANGAANMANING. -
BEWIJS VAN HET OPMAKEN EN AFLE · 
VEREN VAN DEZE AKTEN. 

Het bewijs van het opmaken en afleve?·en 
van de laatste wam·schuwing en de 
dwangaanmaning waa1·van de a?·tike
len 54, en 57 van het koninklijk besluit 
van 22 septembe?' 1937 het verzenden 
voor de Techte?·lijke ve1·volgingen voor
sch?'even, leon doo?' alle ?'echtsmiddelen 
geleve?'d worden en onder mem· doo?' ve?'· 
moedens die aan het oo?'cleel van de 
rechte?' ove~·gelaten wonlen. Het kon onde?' 
mee?' blijken uit dom· de ontvange?' de?' 
belastingen eensluidend ve1·lclaanle af
sclwiften van deze alcten en ttit het attest, 
doo?' deze ambtenaa?', van hum toezending 

(1) Raadpl. cass., 3 september 1965 (Bull. 
en PASIC., 1966, I, 11) en de noot, biz. 12. 

(2) De artikelen 54 en 57 van het koninklijk 
besluit van 22 september 1937, ten deze van 

of hun afgifte aan de belastingplich · 
tige (I) (2). 

(VANDENDRIESSOHE EN E. EN L. BAEKE· 
LANDT, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 juni 1964 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

Over beide middelen samen, het ee1·ste 
afgeleid uit de schending van de artike
Ien 1317, 1319, 1320, 1349, 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, 60, meer bepaald l 0 , 

van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoordineerd bij besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, 53, 54, 
55 en 56 van het koninklijk besluit van 
22 september 1937 tot uitvoering van de 
voormelde gecoordineerde wetten, dit 
koninldijk besluit beschouwd zowel v66r 
als na de wijziging aangebracht bij ko
ninklijk besluit van 17 juli 1952, doch 
v66r de wijziging bij koninklijk besluit 
van 4 november 1957, 

doonlat het bestreden arrest beslist 
dat de dwangbevelen van 16 juli 1952, 
15 november 1952, 12 augustus 1954 en 
10 juni 1955, het aangevochten execu· 
toriaal beslag van II mei 1956 en de 
verdere uitvoeringsdaden regelmatig zijn 
en de vordering tot schadevergoeding 
van de rechtsvoorganger van de eisers 
afwijst, om de reden dat het voorafgaand 
verzenden van laatste waarschuwingen, 
zoals vereist bij het voormeld artikel 60 
van de voormelde gecoordineerde wetten 
en bij de artikelen 53, 54, 55, 56 van 
voormeld koninklijk besluit van 22 sep
tember 1937, door aile bewijsrniddelen, 
vermoedens inbegrepen, kon bewezen 
worden, dat verweerder afschriften voor
bracht, door de ontvanger voor echt ver
klaard, van de verschillende laatste 
waarschuwingen betreffende aile aansla
gen waarvan de invordering vervolgd 
werd, dat verder deze afschriften,. die 
appellant, rechtsvoorganger van de ei
sers, niet van valsheid betichtte en die 
door een openbaar ambtenaar voor echt 
verklaard zijn, volledige bewijskracht 
bezaten, dat de laatste waarschuwingen 
niet aangetekend maar eenvoudig per 

toepassing, zijn opgeheven door de artikelen 1 
en 3 van het koninklijk besluit van 4 novem· 
ber 1957. 
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post mochten opgestuurd worden, dat 
in die omstandigheden de voorlegging 
van de eensluidende afschriften, dragende 
de datun< waarop die waarschuwingen 
opgestuurd werden, bevestigd door de 
vermelding voorkomende op de dwang
a~nmaningen waarbij de ontvanger ver
klaart zich verzekerd te hebben dat er 
niet werd voldaan aan de vroeger verzon
den laatste waarschuwing, het bewijs 
uitmaakt van de werkelijke verzending 
van de stukken, 

terwijl, eerste onderaeel, de afschriften 
van de laatste waarschuwingen en van 
de dwangaanmaningen, echt verklaard 
door de bevoegde ontvanger, evengoed 
als de daarop aangebrachte vermeldingen 
betreffende het opsturen van de laatste 
waarschuwingen, slechts vermoedens uit
maken in de zin van de artikelen 1349 
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
waarvan de waarde overgelaten is aan 
het oordeel en aan het beleid van de 
rechter; 

tweede onderdeel, gezegde afscbriften 
geenszins de waarde hebben van autben
tieke alden in de zin van de artike
len 1317,1319 en 1320 van het Burgerlijk 
Wetboek, welke volledige bewijskracht 
zouden bezitten gezien de afwezigheid 
van betichting van valsbeid ; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1317, 1319, 1320, 1349, 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 60, 
meer bepaald 1°, van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoordi
neerd bij besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 53, 55, 57 en 59 van het 
koninklijk besluit van 22 september 1937, 
tot uitvoering van de voormelde geco
ordineerde wetten, gezegd koninldijk 
besluit beschouwd v66r de wijziging bij 
koninklijk besluit van 4 november 1957, 

doO?·dat het bestreden arrest beslist dat 
de dwangbevelen van 16 juli 1952, 15 no
vember 1952, 12 augustus 1954 en 10 juni 
1955, het aangevocbten executoriaal be
slag van l.l mei 1956 en de verdere uit
voeringsdaden regelmatig zijn en de 
vordering tot scbadevergoeding van de 
rechtsvoorganger van de eisers afwijst, 
om de reden dat bet voorafgaand ver
zenden van dwangaanmaningen, dat, ten
zij in geval van hoogdringendheid, vereist 
wordt bij het voormt)ld artikel 60 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen en bij de voormelde 
artikelen 53, 55, 56, 57 en 59 van bet 
koninklijk besluit van 22 september 1937, 
door alle bewijsmiddelen, verinoedens 
inbegrepen, kon bewezen worden, dat 

verweerder afschriften voorbracht, door 
de ontvanger voor echt verklaard, van 
de dwangaanmaningen betreffende alle 
aanslagen waarvan de invordering ver
volgd werd, dat deze afscbriften, die 
appellant, rechtsvoorganger van de ei
sers, niet van valsheid betichtte en die 
door een openbaar ambtenaar voor echt 
verklaard zijn, volledige bewijskracht 
bezaten, dat de postontvanger bevestigde 
dat de dwangaanmaning van 12 mei 1955 
aan appellant ter hand werd gesteld, dat, 
daar de arcbieven van de post na drie jaar 
vernietigd worden, deze ambtenaar dit 
ter hand stellen niet kon bevestigen, dat 
ecbter verweerder het register van de 
verzendingen voorbracht waarin de an
dere dwangaanmaningen ingeschreven 
stonden als zijnde verzonden op de datum 
overeenstemmend met de datum voor
komende op bet afschrift en dat het ge
beel van deze gegevens, daarin begrepen 
de afwezigbeid van betichting van vals
heid, gewicbtige, bepaalde en overeen
stemmende vermoedens uitmaakte waar
uit bleek dat de kwestieuze aanmaningen 
aangetekend verzonden werden, 

terwijl, eerste onde1·deel, de afschriften 
van de dwangaanmaningen, echt ver
klaard door de bevoegde ontvanger, 
slechts vermoedens uitmaken in de zin 
van de artikelen 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk W etboek, waarvan de waarde 
overgelaten is aan het oordeel en aan 
bet beleid van de rechter ; 

tweede onde1·deel, gezegde afschriften 
geenszins de waarde hebben van authen
tieke akten in de zin van de artike
len 1317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk 
W etboek, welke volledige bewijskracht 
zouden bezitten gezien de afwezigheid 
van betichting van valsheid : 

Overwegende dat de originelen van de 
laatste waarschuwing v66r de vervolging 
en van de dwangaanmaning, bedoeld 
respectievelijk bij de artikelen 54 en 57 
van het koninklijk besluit van 22 septem
ber 1937 tot uitvoering van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, v66r de intrekking van die 
artikelen bij koninklijk besluit van 4 no
vember 1957, noodzakelijk en uiteraard 
aan de belastingplichtige moesten afge
leverd worden en dus niet konden be
waard en overgelegd worden door de 
ontvanger die ze ondertekend had ; 

Overwegende dat het bewijs van het 
bestaan en van de afgifte van die akten 
door alle bewijsmiddelen, inzonderheid 
door vermoedens, kon geleverd worden ; 
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Overwegende dat de afschriften van 
de laatste waarschuwing en van de 
dwangaanmaning, voor gelijkluidend ver
ldaard door de bevoegde ontvanger, en 
het door die ambtenaar afgeleverd attest 
van hun toezending of afgifte vermoedens 
uitmaken welke, luidens artikel 1353 van 
het Burgerlijk W etboek, overgelaten 
worden aan bet oordeel en aan het beleid 
van de rechter ; 

Overwegende dienvolgens dat het ar
rest niet wettelijk kon beslissen dat de 
door de ontvanger, openbaar ambtenaar, 
gelijkluidend verldaarde afschriften van 
de laatste waarschuwingen en van de 
dwangaamnaningen volledig bewijs lever
den tot betichting van valsheid ; 

Overwegende; weliswaar, dat het arrest 
ook beslist dat, behalve wat betreft de 
dwangaanmaning met betrekking tot de 
aanslag over het dienstjaar 1948, navor
dering over 1946, artike11336, verweerder 
het opgelegd bewijs door vermoedens had 
geleverd, doch dat het, wat de dwa~g
aamnaningen en de laatste waarschuwmg 
betreft, uitdrukkelijk stennt op de. afwe
zigheid van betichting van valshe1d en, 
wat de laatste waarschuwingen betreft, 
op de vermeldingen voork?mende op de 
navolgende dwangaanmanmgen, _vermel
dingen betreffende de verzendmg van 
deze eerste stukken die '' het bewijs uit
maken van de werkelijke verzending >>, 
zodat de beslissing van de rechter,_ wat 
beide soorten documenten betreft, mge
geven werd door zijn verkeerde beoorde
ling van de bewijswaarde der hierboven 
bedoelde stukken ; 

Dat de mid.delen gegrond zijn ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover het de rechts
pleging tot invordering van de aans~ag 
over het dienstjaar 1948, navordermg 
over 1946, artikel 1336, ongeldig ver
klaart en verweerder in een vijfde van de 
kosten veroordeelt; beveelt dat van dit 
arrest melding zal gemaakt worden op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde be
slissing ; ver~ordeelt verweerder in de kos
ten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Brussel. 

26 januari 1968.- 1e kamer .. - Voor
zitter H. Bayot, eerste voorz1tter. -
Ve1·sZaggevc1·, H. Neven.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Bayart. 

1 e KAMER. - 26 januari 1968. 

10 PENSIOENEN.- VERGOEDINGS- EN 
MILITAIRE PENSIOENEN.- NATIONALE 
KAS VOOR OORLOGSPENSIOENEN. -
WET VAN 23 .JANUARI 1925, ARTI
KEL 12. - VERPLICHTING VOOR DE 
GEMEENTEN AAN DEZE KAs BERIOHT 
TE GEVEN VAN ELK FElT DAT VAN AARD 
IS DE REOHTEN OP PENSIOENEN, REN
TEN OF TOELAGEN TENIET TE DOEN, 
TE VERMINDEREN OF TE VERHOGEN. 

20 PENSIOENEN. - VERGOEDINGS- EN 
MILITAIRE PENSIOENEN.- NATIONALE 
KAS VOOR OORLOGSPENSIOENEN. -
WET VAN 23 .JANUARI 1925, ARTI
KEL 12. - AANSPRAKELI.JKHEID VAN 
DE GEMEENTEN WEGENS DE DOOR DEZE 
KAS ONVERSOHULDIGD GEDANE BETA
LINGEN. 

so BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
VERGOEDINGS- EN l\ULITAIRE PEN
SIOENEN. - NATIONALE KAS VOOR 
·ooRLOGSPENSIOENEN. WET VAN 
23 .JANUARI 1925, ARTIKEL 12.- NIET 
VERSOHULDIGDE BETALING VAN EEN 
PENSIOEN DOOR DEZE KAS.- REOHTS· 
VORDERING TOT SOHADEVERGOEDING 
TEGEN EEN GEMEENTEBESTUUR. 
BEWI.JSLASI'. 

40 PENSIOENEN. - VERGOEDINGS- EN 
MILITAIRE PENSIOENEN.- NATIONALE 
KAS VOOR OORLOGSPENSIOENEN. -
WET VAN 23 .JANUARI 1925, ARTI
KEL 12. - 0NVERSOHULDIGDE BETA· 
LING VAN EEN PENSIOEN DOOR DEZE 
KAS.- REOHTSVORDERING TOT SORA· 
DEVERGOEDING TEGEN EEN GEMEENTE· 
BESTUUR. - BEWI.JSJ,AST. 

1 o De gemeentebest~wen z(jn veTplicht a_an 
de Nationale Kas voo1· oo1'logspenswe
nen, opgericht bij de wet van 23 jan.71:a1·i 
1925, bericht te geven van het ove1·lvdcn 
van iedere 1•echthebbende op penswen, 
1·ente of toelage, alsmede van elke ve1·an
de1·ing van de toestand of van het ad?•es 
en van elke wijziging in de samenstelhng 
van het gezin de1· belanghebbenden, welke 
van aanl zijn de1•zelver nchten en de 
daarmede ve1·bandhoudende verplichtin
gen van de Staat te niet te doen, te Ve1'
minderen of te ve1·hoge1~. (Wet van 
23 januari ·1925, art. 12.) 

2o De gemeentebestu1·en die, nam· l1fid vm~ 
artikel 12 van de wet van 23 Januar~ 
1925 tot opTichting van de Nationale 
K.as voo1· oorlogspensioenen, verplicht 
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zijn ,aan deze Kas be1'icht te geven van 
feiten en omstandigheden bedoelcl bij 
deze wetsbepaling bet1·efjende de 1'echt
hebbenden op pensioenen, 1·enten en 
toelagen, zijn aanspralcelijlc voo1· de on
verschtoldigde betalingen die deN ationale 
Kas door hm~ schuld doet, onvermindenl 
lnm ve1·haal op de pe1·sonen die ze aan
vaard hebben. 

3° en 4° l'V annee1' de N ationale Kas voo1· 
oo1·logspensioenen, opgericht bij de wet 
van 23 jantoari 1925, die een onverschul
digcl oorlogspensioen heejt betaald om
wille van een vemndering in de toestancl 
van de belanghebbende, uit dien hoojde 
een 1'echtsvo1·de1'ing tot schadevergoeding 
instelt ten laste van een gemeentebestuu1· 
op g1'0nd van artilcel 12, licl 2 en 4, van 
deze wet, behoo1't het aan dit bestuu1· te 
bew~jzen dat het zijn vm·plichting, be
doeld bij dit lid 2, nagelcomen is doo1· 
aan deze Kas b1-richt te geven van de 
vemnde1'ing in de toestand van de 1'echt
hebbende en moet deze Kas het negatiej 
feit niet bewijzen dat het gemeentebestuur 
dit be1·icht niet heejt gegeven. 

(NATIONALE KAS VOOR OORLOGSPEN
SIOENEN, ~~. GEMEENTE HOEILAART.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
.ding van de artikelen 1147, 1302, 1315, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
12 van de wet van 23 januari 1925 tot 
oprichting van een N ationale Kas voor 
.. oorlogspensioenen, 12 en 13 van het ko
ninklijk besluit van 8 februari 1925 tot 
uitvoering van gezegde wet, 

do01·dat, nu eiseres verweerster gedaagd 
had tot terugbetaling van zekere aan
vullingen en vermeerderingen van een 
pensioen van oorlogsweduwe en van een 
rente voor frontstrepen, die onverschul
digd waren betaald aan Stephanie Van
hellemont, en haar vordering gesteund 
had hierop, dat verweerster nagelaten 
had haar onmiddellijk te verwittigen van 
het hertrouwen van de belanghebbende, 
zoals zij daartoe verplicht was krachtens 
de artikelen 12 van de wet van 23 januari 
1925 en 12 van het koninklijk besluit 
van 8 februari 1925, het bestreden arrest 
eiseres haar vordering ontzegt op de 
gronden « dat de N ationale Kas tot plicht 

heeft, overeenkomstig het in artikel 1315 
van het Burgerlijk Wetboek vervat alge
lneen principe, het bewijs te leveren van 
de toestand waarop zij zich beroept en 
derhalve van het door haar tegen de ge
meente Hoeilaart ingebrachte verzuim ; 
... dat de Nationale Kas zich ertoe niet 
kan beperken aan te tonen dat er op de 
gemeente een verplichting rustte ; dat zij 
bovendien tot plicht heeft de niet-uit
voering ervan te bewijzen; dat indien, 
zoals door de Nationale Kas wordt 
staande gehouden, de verplichting van 
de gen<eentebesturen in casu een resul
taatsverbintenis uitmaakt, er desniette
min voor de schuldeiseres van een ver
goeding een gehoudenheid bestaat de niet
verwezenlijking van bedoeld resultaat te 
bewijzen, namelijk, in de huidige zaak, 
dat aan de Nationale Kas het bericht 
van het hertrouwen niet is toegekomen ; 
dat daarna, en gesteld dat de niet-uit
voering komt vast te staan, alsdan 
de schuldenares de plicht en het recht 
zal hebben te bewijzen dat het ont
breken van berichtgeving niet aan haar 
maar aan een vreemde oorzaak is te wij
ten, zoals, onder meer, het feit van de 
schuldeiseres zelf; ... dat de Nationale 
Kas het bewijs niet levert dat het bericht 
van het hertrouwen van Vanhellemont 
haar niet is verzonden en toegekomen )), 

tm·wijl, em·ste onde1'deel, de artikelen 12 
van de wet van 23 januari 1925 en 12 
van het koninklijk beslnit van 8 februari 
1925, luidens welke lwt. gemeentebestuur 
aan de Netionale Kas onmiddellijk be
richt geeft van elke verandering van de 
toestand van de belanghebbenden, aan 
de gemeente een bepaalde verplichting 
of verplichting tot resultaat opleggen, · 
waarvan de niet-nakoming leidt tot be
taling van schadevergoeding, bij toepas
sing van evengenoemde bepalingen van 
artikel 13 van gemeld koninklijk besluit · 
en van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Bnrgerlijk W etboek; 

tweede onde1·deel, de gemeente, om van 
haar aansprakelijkheid ten deze ontslagen 
te zijn, diende, in conformiteit, zoniet 
met de artikelen 1147 en 1302, dan toch 
in elk geval met artikel 1315, lid 2, van 
het Burgerlijk Wetboek, het bewijs te 
leveren dat zij aan de Nationale Kas 
het voorgeschreven bericht had gegeven, 
en dat deze Kas harerzijds het negatieve 
feit van de niet-nakoming van de ver
plichting waarvan sprake niet behoeft 
te bewijzen : 

Overwegende dat de wet van 23 januari 
1925 tot oprichting van een Nationale 
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Kas voor oorlogspensioenen de gemeente
besturen oplegt van de naamlijsten van 
de rechthebbenden op pensioenen, renten 
en toelagen notate houden in het bevol
kingsregister en op de index waarvan 
het honden door vroegere bepalingen 
geregeld is; dat lnidens artikel 12, lid 2, 
van evengenoem.de wet, « De gemeente
besturen aan die instelling onmiddellijk 
bericht geven van het overlijden van een 
rechthebbende op pensioen, rente of 
toelage, alsmede van elke verandering 
van de toestand of van het adres en van 
elke wijziging in de samenstelling van het 
gezin der belanghebbenden, welke van 
aard zijn derzelver rechten en de daar
mede verbandhondende verplichtingen 
van de Staat teniet te doen, te verminde
ren of te verhogen (hnwelijk, echtschei
ding, scheiding van tafel en bed, verval
lenverklaring van de vaderlijke macht, 
overlijden, en geboorte van kinderen, 
enz.) "; 

Overwegende dat artikel 12, lid 4, 
de gemeenten aansprakelijk stelt voor de 
betalingen die de Nationale Kas, door 
hun schnld, ten onrechte doet ; 

Overwegende dat nit de regelen van 
de bewijslast, zoals die nit artikel 1315 
van het Bnrgerlijk W etboek voortvloeien, 
volgt dat het de gemeente behoort te 
bewijzen dat zij haar verplichting nage
komen is door aan de N ationale Kas be
richt te geven en dat die Kas niet ertoe 
gehonden is het negatief feit te bewijzen 
dat het gemeentebestnnr dat bericht 
niet gegeven heeft ; 

Overwegende dat het arrest, door er 
anders over te beslissen, de voormelde 
wetsbepaling geschonden heeft; 

Dat het middel gegrond is ; 

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

26 jannari 1968.- 18 kamer.- Voo1'· 
zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Neven.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Dumon, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Fally en VanRyn. 

(1) Raadpl. J. DABIN en A. LAGASSE, 
Examen de jurisprudence (1955-1959) : «La 
responsabilite delictuelle et quasi delictuelle ,, 
ur 75, Revue c1·itiq1te de f•wisp?·udence belge, 

1 e KA,MER. - 26 januari 1968. 

AANSPRAKELI.JKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- ARTIKEL 1385 
EN 1382 VAN HET BURGERLIJK WET
BOER. - ScHADE VEROORZAAKT DOOR 
EEN DIER. - AANsPRAKELIJKHEID 
VAN DE PERSOON ONDER WIENS BE
WARING HET DIER STAAT.- VREEMDE 
OORZAAK; DAAD VL"< EEN DERDE. -
AANSPRAKELIJKHEID VAN DEZE DERDE. 

A1·tikel 1385 van het Burgerlijk vVetboek 
wonlt niet geschonden door het a1'1'est 
ilat, na te hebben vastgesteld clat een dier 
zijn eigenam· gekwetst heejt toen het 
oncle1• diens bewa1·ing stand, niettemin 
beslist clat een dercle, bij toepassing van 
m·tikel 1382 van d# wetboek, uitsluitend 
aansprakelijk is voor deze schade om cle 
1·eclen dat hij een fout begaan heeft die 
de enige oo1·zaak is van de daacl van 
het die~· die tot de schacle aanleiding 
heejt gegeven (1). 

(MARTENS, T. DE ROOVER.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 mei 1967 door het Hof va.n 
beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 1385 van het Burgerlijk Wetboek, 

doorclat het bestreden arrest, na te 
hebben toegegeven dat, zoals eiser in 
zijn conclnsie voor het hof van· beroep 
had gesteld, verweerder gedurende de 
chirurgicale ingreep de bewaring over de 
door eiser behandelde vaars behield, 
niettemin beslist dat eiser aansprakelijk 
is voor de schade welke door de vaars 
aan verweerder werd toegebracht, zulks 
om de red en dat de door verweerder opge
lopen letsels het gevolg waren van de 
persoonlijke font van eiser daar deze 
verznimde, na zijn assistent weggestnurd 
te hebben en hoewel hij het dier verder 
behandelde, enigerlei maatregel te treffen 
om de onbeweeglijkheid van de vaars 
naar best vermogen te verzekeren, hoe-

1959, blz. 220; cass. fr., 2 maart 1962 (J1tris 
Classeu1· phiodique, 16 mei 1962, nr 12668 
en noot EsMEIN) en 9 mei 1963 (Si1·ey, 1963, 
313 en noot). 
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wel hij toch moest beseffen dat dergelijke 
1naatregel vereist was, en om de reden 
dat de daad van het dier slechts een uiter
lijk materieel gegeven was, dat zelf zijn 
oorzaak vond in het hierboven beschre
ven verzuim van eiser, 

te1'wijl het tegenstrijdig'is te beslissen, 
enerzijds, dat verweerder de in arti
kel 1385 van het Burgerlijk vVetboek 
bedoelde bewaring van het dier had be
honden en, anderzijds, dat de oorzaak 
van het ongeval alleen te · vinden was in 
de font van eiser en dat die font er in 
bestond nagelaten te hebben de onbe
weeglijkheid van het dier voldoende te 
verzekeren, hetgeen erop neerkomt een 
onvoldoende bewaking over het dier te 
hebben nitgeoefend, en deze tegenstrijdig
heid in de motivering gelijkstaat met een 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat het arrest niet door 
tegenstrijdigheid is aangetast en arti
kel1385 van het Burgerlijk Wetboek niet 
schendt door te beslissen, eensdeels, dat 
verweerder, eigenaar van het dier, de 
bewaring ervan gedurende de heelkun
dige ingreep behonden heeft en, ander
deels, dat het verweerder overkomen 
ongeval enkel aan een aan de bewaring 
vreemde oorzaak te wijten is, namelijk 
aan de persoonlijke font van eiser, die 
verzuimd heeft, als veearst, de nodige 
voorzorgsmaatregelen te treffen om de 
onbeweeglijkheid van het dier te verze
keren; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

26 jannari 1968.- 1e kamer.- Vo01'· 
zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1'slaggeve1·, H. Neveu.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Dnmon, advocaat-generaal. 
- Pleite1·s, HH. Bayart en Van Leyn
seele. 

2e KAMER. - 29 januari 1968. 

DIENSTPLICHT. - WIJZIGING VAN 

(1) Ret is ook nodig dat de militierechts
colleges bevoegd zijn om van de nieuwe aan· 
VI•aag kennis te nemen ( cass., 2 april 1962, 
Bttll. en PASIC., 1962, I, 847) en dat de ver-

HET VOORWERP OF VAN DE OORZAAK 
VAN EEN AANVRAAG.- VOORWAARDE : 
ONTV ANKELIJKHEID VAN DE OORSPRON · 
KELIJKE AANVRAAG. 

De mogelijkheid voo1· de dienstplichtige om 
voo1• de militie1·echtscoUeges in elke stand 
va;n, de zaak het V001'We1'p van zijn aan
V1'aag te wijzigen en een 1'eden doo1' een 
ande1·e te vervangen bestaat slechts in
dien de 001'Sp1'onkelijke aanvmag ont
vankelijk is (1). (Geco6rdineerde dienst
plichtwetten van 30 april 1962, art. 20, 
§ 4.) 

(GRIASNOFF.) 

ARREST. 

. HET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 29 september 1967 gewezen 
door de Hoge Militieraad ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 10, § 1, · 7°, van de op 
30 april 1962 gecoordineerde dienstplicht
wetten, 

doo1'dat de bestreden beslissing beslist 
dat de op artikel10, § 1, 1°, van de voor
melde gecoordineerde wetten gegronde 
aanvraag om uitstel te laat is ingediend 
en bijgevolg niet ontvankelijk is, 

te1'wijl eiser in april en andermaal in 
mei 1967 het voorwerp en de oorzaak 
van zijn aanvraag gewijzigd heeft zodat 
de voor de hoge militieraad gebrachte 
aanvraag ontvankelijk was, daar het op 
18 mei 1967 ingestelde hoger beroep bin
nen de wettelijke termijn is ingezonden; 

en te1·wijl de voormelde hoge militie
raad geen onderzoek heeft gewij d aan 
de nieuwe aanvraag om uitstel die ge

-grond is op de wetsbepaling waarvan de 
schending aangevoerd is : 

Overwegende dat de mogelijkheid voor 
de dienstplichtige om, op grond van ar
tikel 20, § 4, van de in het middel ver
melde gecoordineerde wetten, in elke 
stand van de zaak het voorwerp van zijn 
aanvraag te wijzigen en een reden door 
een andere te vervangen, noodzakelijk 

eiste voorwaarden reeds vervuld zijn op het 
ogenblik van de oorspronkelijke aanvraag 
(cass., 13 maart 1967, Arr. cass., 1967, 
blz. 869), 



- 712 

onderstelt dat de o0rspronkelijke aldus 
voor wijziging vatbare aanvraag ont
vankelijk is ; 

Overwegende dat de hoge militieraad 
vaststelt dat de oorspronkelijke aanvraag 
ingesteld is buiten de termijn bepaald 
bij artikel 14 van het koninklijk besluit 
van 30 april 1962 tot toepassing van de 
dienstplichtwetten en dater geen buiten
gewone gronden zijn om eiser van het 
verval te ontheffen; 

Overwegende dat het feit dat de hoge 
militieraad ten overvloede de aanvraag 
niet gegrond verklaart krachtens arti
kel 10, § 1, 1°, in plaats van de nieuwe 
grondslag ervan te onderzoeken op basis 
van artikel 10, § 1, 7o, derhalve geen in
vloed heeft op de wettelijkheid van het 
bestreden beschikkende gedeelte; 

Dat hieruit volgt dat geen enkel onder
dee! van het middel kan worden aange
nomen; 

Om die redenen, verwerpt de voor:de-
ning. · 

29 januari 1968. - 28 kamer.- Voo1'
zitte1', H. Louveau:x, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
Baron Richard. - Gelijlcluidende con
clttsie, H. Delange, advocaat-generaal. 

28 KA.MER. - 29 januari 1968. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BuRGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - SCHADE 
DIE ONDERSCHEIDEN BESTANDDELEN 
OMVAT. - ARREST DAT UITSPRAAK 
DOET OVER EEN J3ESTANDDEEL VAN 
DE SCHADE, EEN VOORLOPIGE VER· 
GOEDING TOEKENT VOOR EEN ANDER 
BESTANDDEEL, DE OVERLEGGING VAN 
BESCHEIDEN BEVEELT EN DE ZAAK 
IN VOORTZETTING NAAR DE CORREC· 
TIONELE RECHTBANK VERWIJST. 
GEEN BEVOEGDHEIDSGESOHIL. 
VOORZIENING VOOR DE EINDBESLIS
SING. - VoORZIENING NIET ONTVAN
KELIJK. 

Niet ontvankelijk is in strajzalcen de v66r 
de eindbeslissing ingestelde voorziening 

tegen een arrest dat, zonder over een 
bevoegdheidsgeschil uitspmalc te doen, 
uitsp1·aak doet ove1· een bestanddeel van 
de schade, een vooTlop·ige veTgoeding toe
kent voor een ancle1· bestandcleel, de ovm·
legging van bescheiden beveelt en de zaak 
in vooTtzetting naaT de co1'1'ectionele 
1'echtbanlc ve1·wijst (1). (Wetb. van 
strafv., art. 416.) 

(BAVAY EN BROZE, T. DELHAYE, VER
HEYEN EN P A.TROONKA.S VOOR HA.NDEL 
EN NIJVERREID.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 april 1967 door hetHof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. Op de voorziening van Bavay, be
klaagde : 

In zover deze voorziening gericht is 
tegen de beslissing op : 

a) de strafvordering die tegen eiser is 
ingesteld : 

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

b) de burgerlijke rechtsvordering van 
Huguette Verheyen en de Patroonkas : 

Overwegende dat eiser geen middel 
voordraagt; 

c) de burgerlijke rechtsvordering van 
Delhaye : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
rechtdoende op de burgerlijke rechts
vordering van de verweerster Delhaye 
en zonder over een bevoegdheidsgeschil te 
beslissen, eiser veroordeelt om bepaalde 
bedragen definitief te betalen voor som
mige bestanddelen van de schade en een 
bepaald bedrag bij voorraad te betalen 
voor een ander bestanddeel, verweerster 
beveelt alle stukken voor te leggen en 
ter voortzetting van de zaak de partijen 
naar de correctionele rechtbank verwijst ; 

Overwegende dat de voorziening v66r 

(1) Raadpl. cass., 4 juni 1962 (Bull. en 
PAsrc., 1962, I, 1129); 10 april 1967 (A1'1'. 
cass., 1967, biz. 959); 18 september 1967, 
sttpm, biz. 87. 
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de eindbeslissing is ingesteld en dus niet 
ontvankelijk is ; 

II. Op de voorziening van Broze, bur
gerlijk aansprakelijke partij : 

Overwegende dat uit geen enkel stuk 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de eiseres, burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij, haar voorziening 
betekend heeft aan de partijen tegen wie 
ze gericht is ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

29 januari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitte?" en Venlaggeve?", H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkl~tidende conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 29 januari 1968. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN VOOR
ZIENING KAN WORDEN INGESTELD. -
STRAFZAKEN.- « POURVOI SUR POUR· 
VOl NE VAUT "·- UITZONDERING. 

Behoudens het geval van a?"tikel 40, ali
nea 4., van cle wet van 15 juni 1935, van 
?"egelmatige afstand of van een voo?·· 
ziening tegen een a1·rest van venvijzing 
naar het hof van assisen, kan een pal"tij 
zich geen tweede maal in cassatie voo?"
zien tegen eenzelfde in st?"afzaken ge
wezen beslissing (1). (Wetb. van strafv., 
art. 438.) 

(HAINAUT.) 

ARREST. 

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

Over de ontvankelijkheid van de voor
ziening : 

Overwegende dat eiser reeds op 1 ok
tober 1965 tegen dat arrest een voorzie
ning heeft ingesteld, die bij een arrest 

van bet Hof van 9 mei 1966 is verwor. 
pen; 

Overwegende dat in strafzaken, buiten 
het geval bepaald in artikel 40 ·van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik van 
de talen in rechtszaken of buiten het 
geval van regelmatige afst.and en behalve 
wanneer een voorziening tegen een arrest 
van verwijzing naar het hof van assisen 
nog na het veroordelend arrest kan wor
den ingesteld, welke omstandigheden 
zich hier niet voordoen, een tweede voor
ziening tegen dezelfde beslissing naar luid 
van artikel 438 van het Wetboek van 
strafvordering niet ontvankelijk is ; 

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

29 januari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitte?" en Ve?"slaggevel", H. Louveaux, 
raadsheer waarne1nend voorzitter. -
Gelijkluidende conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 29 januari 1968. 

WEGVERKEER. - WEGVERKEERSRE· 
GLEMENT, GEWIJZIGD BIJ KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 30 APRIL 1963. - OVER· 
TREDINGEN VAN ARTIKEL 27-1 EN 3. 
- PLOTSELING REMMEN. - AL DAN 
NIET BESTAAN VAN VEILIGHEIDSREDE· 
NEN.- HINDERNIS DIE ALDAN NIET 
KON WORDEN VOORZIEN. - BEOORDE· 
LING DOOR DE FEITENREOHTElt. 

De fP,iten?"ec.hte?" beoordeelt soeve?"ein volgens 
de omstandigheden van de zaak of het 
plotseling ?'emmen van een voertuig al 
dan niet doo1• veiligheids?"edenen ve?"eist 
was en of het een hindet·nis heeft uitge
maakt die al dan niet dom· de achte?'· 
ligge1· kon wo1·den voorzien (2). (Weg
verkeersreglement,gewijzigd op 30april 
1963, art. 27-1 en 3.) 

(DRUEZ EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« ENTREPRISES DEBILDE "• T. SMA· 
NIOTTO EN OONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(2) Raadpi. cass., 19 december 1966 (Arr. 
cass., 1967, biz. 499); verg. cass., 9 januari 

(l) Cass., 16 oktober 1967, sttp1•a, biz. 245. , 1967 (ibid., 1967, blz. 549). 
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vonnis, op 28 april 1967 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recbtbank 
van Nijvel; 

I. Op de voorziening van Druez, be
ldaagde : 

a) In zover .de voorzieniug gericht is 
tegen de beslissingen gewezen op de straf
vordering en op de rechtsvorderingen 
ingesteld door de burgerlijke partijen, 
met uitzondering van Chabeau : 

Over bet middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 27-1, 27-3 van het 
koninldijk besluit van 8 april 1954 op 
de politie van het wegverkeer, zoals het 
is gewijzigd bij artikell4 van het konink
lijk besluit van 30 april 1963, en 97 van 
de Grondwet, 

doo1·dat bet vonnis, om eiser schuldig 
te verldaren aan overtreding van de arti
kelen 418 en 420 van bet Strafwetboek 
en 27-3 van het wegverkeersbesluit en 
hem aileen aansprakelijk te stellen voor 
de gevolgen van het ongeval, beslist dat 
het remmen van zijn voertuig, dat geens
zins door veiligbeidsredcnen vcreist was, 
plotseling werd uitgevoerd en voor de 
andere weggebruikers onvoorzienbaar is 
geweest, 

terwijl : l 0 de feiten en verklaringen 
waarop de rechter zijn beslissing grondt, 
niet t0elaten te beslnitcn dat bet door 
eiser zelfs plotseling uitgevoerd remmen 
een voor de andere weggebruikers on
voorzienbare hindernis is geweest en de 
verweerder Smaniotto geen enkele font 
heeft begaan; de overweging dat laatst
genoemde de hindernis later heeft opge
merkt dan Meerstx en minder in staat 
is geweest om ze te vermijden, namelijk 
niet bewijst dat hij zich bevonden heeft 
voor een onvoorzienbare hindernis welke 
overmacbt uitmaakt, daar het feit dat 
de hindernis later is opgemerkt, de mo
gelijkheid niet uitsluit dat ze vermeden 
wordt; 

2° het tegenstrijdig is vast te stellen 
enerzijds dat bet remmen onvoorzienbaar 
was en anderzijds dat het ontwijkings
maneuver van de verweerder Meerstx 
volkomen geslaagrl was : 

Overwegende dat het vonnis, op grond 
van verscheidene verklaringen - die het 
aanhaalt - van de getuigen van het 
ongeval, erop wijst dat eiser bij het zien 
van arbeiders die hem tekens gaven plots 
geremd en gestopt heeft ; 

Overwegende dat de rechtbank nit 
deze verldaringen, door een feitelijke 
beoordeling, wettelijk heeft ktmnen aflei
den dat eisers plotseling renunen door 

de andere weggebruikers niet kon worden 
voorzien, en dat, nu dit remmen door de 
hem gegeven tekens niet gerechtvaardigd 
was, het niet door veiligheidsredenen 
vereist was ; 

Overwegende dat het vormis erop wijst 
dat de verweerder Smaniotto het voer
tuig dat voor hem reed, op een afstand 
volgde welke in de gegeven omstandig
heden voldoende wag Em tegen een niet 
overdreven snelbeid, gelet op de voor
scbriften van artikel 27-1 van het ver
keersbesluit ; 

Dat het er wettelijk heeft kunnen uit 
afleiden dat Smaniotto de enige fout die 
hem ten laste werd gelegd, niet had be
gaan; 

Overwegende dat het niet tegenstrijdig 
is vast te stellen enerzijds dat de ver
weerder Meerstx een paging tot ontwij
king heeft gedaan en daarin geslaa.gd is 
en anderzijds dat bet plotseling stoppen 
van eisers wagen een onvoorzienbare 
bindernis beeft gevormd zowel voor 
Meerstx als voor Smaniotto, die hem 
volgde en de bindernis dus niet onmid
dellijk heeft kmmen ben.wrken noch een 
paging tot ontwijking heeft kunnen doen, 
wat insluit dat deze laatste zicb in een 
geval van overmacbt heeft bevonden; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende, met betrekking tot 
de beslissing op de strafvordering, dat 
de snbstantiele of op straffe van nietig
beid voorgescbreven recbtsvormen wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is ; 

b) In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing gewezen op de recbts
vordering van de burgerlijke partij Cha
beau tegen eiser : 

Overwegende dat bet vonnis, dat niet 
over een bevoegdbeidsgeschil uitspraak 
doet, zich ertoe beperkt aan verweerder 
een provisionele vergoeding toe te kenuen 
en de zaak tot voortzetting naar de eerste 
recbter te verwijzen, wiens beslissing, 
waarbij een onderzoeksmaatregel wordt 
bevolen, bet bevestigt ; 

Overwegende dat deze voorziening, 
welke v66r de eindbeslissing is ingesteld, 
voorbarig en derbalve niet ontvankelijk 
is; 

II. Op de voorziening van de vennoot
scbap " Entreprises Debilde », burger
recbtelijk aansprakelijke en burgerlijke 
partij : 

Overwegende dat, uit de stukken waar-



- 715 

op het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening betekend is aan 
de partijen tegen wie ze gericht is ; 

Dat ze derhalve niet ontvankelijk is ; 
Om die redenen, verwerpt de voorzie

ningen; veroordeelt de eisers in de kos
ten. 

29 januari 1968.- 2e kamer.- Voo1'
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slaggevm·, 
H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei
te1'S, HH. Preiser (van de balie bij het 
Hof van beroep te Brussel) en Leclerque 
(van de balie te Nijvel). 

2e KA.MER. - 29 januari 1968. 

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REG:LEMENT GEWIJZIGD BIJ KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 30 APRIL 1963. - BE
STUURDER DIE LINKS WIL AFSLAAN OM 
DE RIJBAAN TE VERLATEN. - VER
PLICHTING ZICH VOORAF ERVAN TE VER
GEWISSEN DAT IUJ ZIJN MANEUVER 
KAN AANVANGEN ZONDER GEVA.A.R VOOR 
DE ACHTERLIGGERS. - VERBOD HEM 
LINKS IN TE HALEN NADAT HIJ ZIJN 
VOORNEMEN KENBAAR HEEFT GEMAAKT 
EN ZICH NAAR LINKS HEEFT BEGEVEN. 

2o VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING VAN DE BURGERLIJKE PA.RTIJ. -
MEMORIE NEERGELEGD TER GRIFFIE 
VAN HET HOF VAN CASSATIE.- NaOD
ZAKELIJKE TUSSENKOMST VAN EEN 
ADVOCAAT BIJ HET HoF VAN CA.SSATIE. 

l 0 De bestuunler die links wil afslaan om 
de rijbaan te ve1·laten, moet zich voo1·aj 
ervan vergewissen dat hij z~jn maneuve1• 
kan aanvangen zonde1' gevaa1• voor de 
achtediggers en cledtalve zich mulm· meer 
m·van ve1•gewissen dat e1· geen achte1'
ligger een inhaalmaneuve1· heeft aan
gevangen (1); wannee1' hij daarna zijn 
voornemen cltticlelijk en tijdig genoeg 
kenbaa1· heeft gemaakt en zich naaT links 
begeven heejt, mag hij niet meer links 

(1) Oass., 4 februari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 716). 

(2) Oass., 21 februari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1956, I, 801); 18 december 1967, supm, 
blz. 568. 

(3) Oass., 17 april 1967 (A1·r. cass., 1967, 
blz. 992). 

ingehaalcl woTden en is hij cleThalve niet 
mem· e1·toe gehouden, bij het ttitvoeTen 
van zijn manetwer met mat-ige snelheicl, 
zich e1·van te vergewissen clat een be
sttturcle?' hem niet tmcht in te halen (2). 
(Wegverkeersreglement, gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 30 april 1963, 
art. 25-2 en 21-1, lid 2.) 

2° Is niet ontvankelijk de memo1·ie van 
de bu1·ged~j ke partij, eiseres in cassatie, 
1tee1·gelegcl ter griffie van het Hof van 
cassatie zonde1· cle tussenkomst van een 
advocaat bij clit Hof (3). (Wetb. van 
strafv., art. 425; wet van 20 juni 1953, 
art. 6, § 2.) 

(GOUSSET, T. BECKER 
EN NAAMLOZE VENNOOTSI!HAP <<LEVER >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 april 1967 in hager beroep 
door de Correctionele Recht bank te Nij
vel gewezen ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de strafvorde
ring en de burgerlijke rechtsvordering 
die tegen eiser zijn ingesteld : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 17 en 25 van het wegver
keersbesluit, 

doorclat het bestreden vonnis eiser ver
wijt vanaf de rechterkant van de rijbaan 
naar links te zijn afgeslagen, het aldus 
het begrip naar links afslaan in twee 
onderscheiden begrippen splitst, ten 
eerste het zich naar links begeven en 
daarna het eigenlijke naar links afslaan, 

terwijl, ee1·ste onclenleel, het naar links 
afslaan volgens de voorschriften van 
artikel 25 van het reglement een enkel 
begrip is; 

tweecle onde1·cleel, de feitenrechter, die 
dit enkel begrip aldus splitst, geen ant
woord geeft op de conclusie waarbij eiser 
betoogde dat -het naar links afslaan geen 
maneuver is in de zin van artikel 1 7 van 
het reglement en dat de naar links af
slaande weggebruiker niet moet nagaan 
of een achterligger al dan niet een inhaal
maneuver is begonnen : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser veroordeeld is 
om, 1° naar links afslaande, verzuimd 
te hebben zich vooraf te vergewissen dat 
hij zijn maneuver kon aanvangen zonder 
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gevaar voor de andere weggebruikers 
(telastlegging A); 2° verzuimd te hebben 
zich naar links te begeven (telastleg
ging R); 

Overwegende dat artikel 25 van het 
verkeersbesluit bepaalt dat de bestuurder 
die naar links wil afslaan : I 0 zich voorpf 
moet vergewisseu dat hij zijn maneuver 
kan aanvangen zonder gevaar voor de 
andere weggebruikers en rekening hou
dend met de vertragingsmogelijkheden 
van degenen die hem volgen, 2° zijn voor
nemen duidelijk en tijdig genoeg moet 
kenbaar maken, 3° zich naar links moet 
begeven en vervolgens het maneuver met 
matige snelheid uitvoeren; dat dit artikel 
aan die bestuurder opeenvolgende ver
plichtingen oplegt, waarvan de eerste 
insluit dat het maneuver slechts mag 
begonnen worden wanneer het het ver
keer van de andere weggebruikers en 
inzonderheid van de achtel'liggers niet 
kan hinderen ; 

Dat het eerste onderdeel van het Inid
del naar recht faalt ; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de feitenrechter pas
sm'ld antwoordt op eisers conclusie door 
erop te wijzen : I 0 dat een bestuurder 
die zich reeds naar links heeft begeven 
weliswaar niet verplicht is alvorens af 
te slaan er zich van te vergevvissen dat 
geen achterligger een inhaalmaneuver 
heeft aangevangen, maar dat bet anders 
is wanneer, zoals hier, die bestuurder 
naar links afslaat ·zonder zich eerst naar 
links te hebben begeven, 2° dat eiser, 
die veronachtzaamd had zich naar arti
kel 25 van bet verkeersbesluit te gedra
gen, verplicht was, overeenkomstig ar
tikel 17, verweerder te Iaten voorgaan ; 

Dat het tweede ondm'deel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over bet tweede middel, af,;,;eleid uit 
de schending van artikel 9f van de 
Grondwet, 

cloo1·dat het bestreden vonnis niet pas
send antwoordt op eisers conclusie waarin 
werd betoogd dat, volgens de verklaring 
van de getuige Bosschaert, eiser en ver
weerder « gelijktiJdig >> naar links zijn 
uitgeweken; dat door erop te wij?:en dat 
eiser naar links is afgeslagen « op het 
ogenblik >> dat verweerder zijn inhartl
maneuver aanving de recbter in het 
onzekere laat of de voormelde maneuvers 
naar zijn mening al dan niet gelijktijdig 
zijn gebeurd : 

Overwegende dat, om de tclastleg-

gingA, met name zich niet vooraf te heb
ben vergewist dat hij zijn maneuver kon 
aanvangen zonder gevaar voor de andere 
weggebruikers, tegen eiser bewezen te 
verklaren, de rechter erop wijst dat, val
gens de voornoemde getnige, eiser naar 
links is afgeslagen op het ogenblik dat 
verweerder zijn inhaalmaneuver aanving ; 

Dat de rechter aldus ondubbelzinnig 
vaststelt ds.t eiser naar links is afgeslagen 
op bet ogenblik dat verweerder zijn in
haalmaneuver had begonnen ; 

Waaruit volgt dat het middel dat nit
gasot van een onjuiste uitlegging van het 
vonnis, feitelijke grondslag mist ; 

En overwegende, met betrekking tot 
de heslissing op de strafvordering, dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven recht.svorrn.en wer
den nageleefd en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is : 

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

Overwegende dat de memorie die in 
naam van eiser als burgerlijke partij ter 
gTiffie van het Hof is neergelegd zonder 
tussenkmnst van een advocaat bij het 
Hof van cassatie, niet ontvankelijk is; 

Dat eiser derhalve geen middel doet 
gelden waarop het Hof vermag acht te 
slaan; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
i1.ing: veroordeelt eiser in de kosten. 

29 januari 1968.- 2e kamer.- T1o01·
zitte1• en T1 erslaggeve1·, H. Louveaux, 
raadsheer waarne1nend voorzitter. 
Gelijkluidencle conclttsie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Bersoux 
(van de balie te Nijvel). 

2e KAMER. - 29 januari 1968. 

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ONOP
ZETTELIJK DODEN.- 0NOPZETTE
LIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDIN
GEN.- VASTSTELLING VAN EEN FOUT 
DIE BIJ DE BEKLAAGDE EEN GEBREK 
AAN VOORUITZICHT OF VOORZORG UIT
MAAKT EN V ASTSTELLING TEVENS VAN 
EEN OORZA.KELIJK VERBAND TUSSEN 
DEZE FOUT EN DE VERWONDINGEN.
VEROORDELING WETTELIJK GERECHT
VAARDIGD. 
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W ettelijk ge1·echtvaardigd is de beslissing 
van VM'001'deling wegens het onopzettelijk 
toebrengen van verwondingen die het 
bestaan vaststelt van een fout van de be
klaagde welke een geb1·ek van voorzich
tigheid of voorzo1·g uitmaalct en tevens 
van een. 001'Zalcelijlc ve1·bancl tussen deze 
jout en de verwondingen (1). (Straf
wetb., art. 418 en 420.) 

(PAQUET, T. TABo'URET, GUILLEMET EN 
«CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SO· 
CIALE DE LA GIRONDE >>.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 jtmi 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

I. In zover de vooi'ziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek en 97 van de Grand
wet, 

cloo1·dat het bestreden arrest, dat de 
veroordeling van eiser tot 100 frank 
geldboete wegens slagen of verwondingen 
door onvoorzichtigheid bevestigt, of
schoon het aanneemt dat op de plaats 
van het ongeval het zicht 125 meter ver 
reikte in de richting Charleroi, de uit 
die richting komende wagen van ver
weerder tegen 80 kilometer per nur reed, 
gebrnik maakte van kruisingslichten die 
slechts 15 meter ver reikten en deze ver
weerder aldns een font begaan heeft door 
zijn snelheid niet aan te passen aan het 
gezichtsveld waarover hij beschikte bij 
het gebruiken van zijn kruisingslichten, 
waarvan de reikwijdte bovendien kleiner 
was dan de voorgeschreven reikwijdte, 
niettemin beslist dat, ware de vracht
wagen gesignaleerd geworden, Gnillemet 
hem zou hebben kunnen zien en op t,ijd 
stoppen ondanks de reikwijdte van zijn 
lichten en zijn snelheid, en dat bijgevolg 
aileen de fouten van eiser het ongeval 
hebben veroorzaakt, 

terwijl deze gronden geen passend ant
woord zijn op de conclnsie waarbij eiser 
het bestaan betwistte van een oorzakelijk 
verband tussen de hem verweten font en 
het ongeval en deze betwisting hierop 
grondde dat, ondanks die font, het on-

(1) Cass., 22 mei 1967 (A1'1', cass., 1967, 
biz. 1146) en 23 oktober 1967, sup1'a, blz. 269. 

geval niet zon gebeurd zijn indien Gnille
met regelmatige lichten had gevoerd en 
zijn snelheid aan zijn gezichtsveld had 
aangepast, en geen enkele grond van 
het arrest het verwerpen van dit verweer 
rechtvaardigt, zodat de beslissing niet 
regelmatig met redenen omkleed is : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
dat, ware de door eiser bestnurde vracht
wagen gesignaleerd geworden, de ver
weerder Guillemet hem zon hebben knn-. 
nen zien en op tijd stoppen, ondanks de 
onvoldoende reikwijdte van zijn krui
singslichten en ondanks zijn snelheid die 
niet aan zijn gezichtsveld aangepast was, 
en beslist dat het ongeval veroorzaakt 
werd door de fouten van eiser die bij ge
brek aan voorzorg of voorzichtigheid een 
in het onderhavig geval volkomen on
voorzienbare hindernis op de rijbaan heeft 
geplaatst en behouden ; 

Overwegende dat het arrest aldus vast
stelt dat, zonder de door eiser begane 
fonten, het ongeval, zoals het zich in 
concreto heeft voorgedaan, niet zon ge
beurd zijn; 

Overwegende dat het derhalve passend 
antwoordt op de conclusie waarbij eiser 
het bestaan betwistte van een oorzake
lijk verband tussen de tegen hem bewezen 
geachte fonten en de verwondingen van 
de verweerders Tabouret en Guillemet ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

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

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
afstand te doen van zijn voorziening ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zover deze gericht 
is tegen de beslissing op de bnrgerlijke 
rechtsvorderingen ; verwerpt de voorzie
ning voor het overige ; veroordeelt eiser 
in de kosten. 

29 jannari 1968.- 2e kamer.- Voo1'· 
zitte1', H. Lonveaux, raadsheer waar
nemend voorzitte:r. Ve1•slaggever, 
H. Tronsse. - Gelijlcluidende concl1tsie, 
H. Delange, advocaat-generaal. - Plei
te1'S, HH. DeBruyn en Delacroix (laatst
gemelde van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel). 
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2e KAMER - 29 januari 1968. 

WEGVERKEER.- \VEGVERKEERSRE
GLEl\'IENT GEWIJZIGD BIJ KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 30 APRIL 1963. - BE
STUURDER DIE EEN MANEUVER WIL 
UITVOEREN.- VERPLIOHTING DE AN
DERE BESTUURDERS TE LATEN VOOR
GAAN. - ALGEMENE AARD. - UIT· 
ZONDERING IN GEVAL VAN OVERMAOHT. 

De ve1·plichting vooT de bestuupder, die een 
maneuVM' wil uitvoe1·en, de· ande1·e be
stuurdeTs te laten voorgaan is van alge
mene am·d, doch de overmacht kan de 
niet-uitvom·ing e1·van wettigen (l). (Weg
verkeersreglement gewijzigd hij ko
ninklijk besluit van 30 april 1963, 
art. 17.) 

(MONSIEUR, T. LANDSBOND DER KRIS
TELIJKE MUTU ALITEITEN EN LOPRESTI.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 juni 1967 in hager beroep 
door de Correctionele Rechtbank te Char
leroi gewezen ; 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van artikel 17 van het wegverkeers
besluit, 

dom·dat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt om een maneuver te hebben uit
gevoerd zonder hulp van een derde, wat 
volgens de feitenrechter noodzakelijk was 
wegens de gesteldheid van de plaats van 
het ongeval, 

terwijl de voormelde reglementsbepa
ling niet vereist dat de bestuurder die 
bij het uitrijde'l uit een aan de openbare 
weg gelegen eigendom een maneuver uit
voert, zich door een derde aanwijzingen 
laat geven, maar het voldoende is dat 
hij de openbare weg slechts zover als 
strikt nodig en met de grootste voor
zicht,igheid oprijdt, aan welke voorwaar
den eiser, volgens de vaststelling van de 
foitenrechter, voldaan heeft : 

Overwegende dat de feitenreohter vast
stelt dat eiser bij het uitrijden uit een 
pand een maneuver uitvoerde om op de 

(1) Raadpl. cass., 18 september 1959 (Bull. 
en PAsiC., 1960, I, 75) en 20 december 1965 
(ibid., 1966, I, 541). 

openbare weg te komen en derhalve de 
voorrang moest geven aan verweerder 
Loprest.i die op het bij deze weg beho
rende fietspad reed; dat hij wegeus de 
plaatsgesteldheid « als hij aileen wa.s, 
de burgerlijke partij onmogelijk op tijd 
kon zien alvorens het voorste gedeelte 
van zijn voertuig een ruim deel van het 
fietspad had ingenomen " ; dat eiser 
weliswaar dit pad traag is opgereden 
« slechts zover als strikt nodig en met 
de grootste voorzichtigheid die hij aan 
de dag kon leggen bij het besturen van 
zijn voertuig "• maar dat zulks niet
temin onvoldoende was om elke kans 
op ongeval te vermijden en dat eiser 
« niet zonder verdere voorzichtigheids
maatregelen mocht vooruitrijden zoals 
hij dat gedaan heeft " ; « in dit geval 
moest hij zich laton aanwijzingen geven 
door een derde op wiens gedienstigheid 
hij een beroep kon doen " ; 

Overwegende dat de rechter aldus 
vaststelt dat eiser weliswaar geen font 
begaan heeft bij het eigenlijke uitvoeren 
van zijn maneuver, maar toch niet vol
daan heeft aan de verplichting verweer
der Lopresti, wiens opdagen hij moest 
voorzien, te laten voorgaan en dat hij 
daartoe niet door overmacht werd ge
noodzaakt ; dat de rechter derhalve zijn 
beslissing dat eiser artikel 17 van het 
wegverkeersbesluit heeft overtreden, wet
telijk heeft gerechtvaardigd ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

II. In zover de voorzieuing gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de verweerders : 

Overwegende dat het bestreden von
nis, door zijn bevestiging van de beslis
sing van de eerste rechter welke aan de 
verweerders een vergoeding bij voorraad 
toekent, de uitspraak betreffende het 
overige van de btiTgerlijke rechtsvorde
ringen uitstelt en de kosten aanhoudt, 
de rechtsmacht van de feitenrechter niet 
uitput en niet over een bevoegdheids
geschil rechtdoet ; dat de voorziening 
v66r de eihdbeslissing is ingesteld en der
halve niet ontvankelijk is ; 

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

29 januari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitter en VeTslaggeve1·, H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
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Gelijkluidende conclusie, H. Delange, 
advocaat-generaa.l. - Pleite1·, H. Frere 
(van de balie te Charleroi). 

2e KAMER. - 29 januari 1968. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. - BESORIKKING VAN DE 
RAADKAMER DIE EEN WANBEDRIJF OON
TRAVENTIONALISEERT. - VaNNIS VAN 
ONBEVOEGDREID GEGROND OP RET 
BESTAAN VAN EEN NA DE BESORIKKING 
VAN VERWIJZING INGETREDEN OMSTAN· 
DIGHEID, WEGENS WELKE RET FElT 
lVIET EEN ZWAARDERE OORREOTIONELE 
STRAF GESTRAFT WORDT.- REGELING 
VAN REOHTSGEBIED. - VERNIETIGINC+ 
VAN DE BESOHIKKING. - VERWIJZING 
VAN DE ZAAK NAAR DEZELFDE RAAD· 
KAMER, ANDERS SAMENGESTELD, 

TY ann.em· de madkame1·, bij aanneming 
van verzachtende omstandigheden, de 
venlachte wegens een wanbed1·~if naa1' 
de politie1·echthank heeft ve1·wezen en 
deze 1'echtbank een vonnis van onbevoegcl
heid heeft gewezen op grond dat, na de 
beschikking van de 1·aadkamer, een om
standigheicl aan de dag is gekomen, welke 
tot gevolg heeft dat het feit met een zwam·
de?·e stmf wonlt gestrajt, onderzoekt het 
Hof, bij hetwelk een ve1·zoek tot 1·egeling 
van rechtsgehied aanhangig is, of de 
twee beslissingen in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en of de vaststelling van 
de jeitem·echter juist schijnt; zo ja, V€1'

nietigt het de beschikking en ve1·wijst 
de zaalc nam· dezelfde madlcame?', anders 
samengesteld (1). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
IN ZAKE MIEVIS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, op 
23 oktober 1967 ingediend door de pro
cureur des Konings bij de Rechtbank 
van eerste aanleg te Luik ; 

Overwegende dat bij beschikking van 
5 mei 1967 de raadkamer van de recht
bank van eerste aanleg te Luik, met aan-

{1) Cass., 5 december 1966 (A1-r. cass., 
1967, blz. 446). 

neming van verzachtende omstandighe
den, Daniel Jean-Pierre Lucien Mievis, 
op 3 januari 1945 te Ans geboren, auto
busbestuurder-ontvanger, wonende te 
Ans, rue du Ruisseau, 8, naar de bevoegde 
politierechtbank heeft verwezen, om op 
28 maart. 1967 te Luik, door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder 
het oogmerk om de persoon van een ander 
aan te randen, aan Jeanne Evrard onop
zettelijk slagen of verwondingen te heb
ben toegebracht door een verkeersongeval 
dat aan zijn persoonlijk toedoen te wijten 
is; 

Overwegende dat de ambtenaar van 
het openbaar ministerie bij de politie
rechtbank te Luik Daniel Jean-Pierre 
Lucien Mievis voor deze rechtbank heeft 
doen dagvaarden om er zich zowel over 
het in de bedoelde beschikking omschre
ven feit als over een overtreding van het 
besluit van de Regent van 31 maart 1947 
te verantwoorden ; dat hij bovendien 
de « Societe des transports intercommu
naux de la region liegeoise ,, waarvan de 
maatschappelijke zetel te Luik, rue F. 
Nyst, gevestigd is, heeft doen dagvaarden 
als burgerrechtelijk aansprakelijk voor 
eerstgenoemde, haar bediende ; 

Overwegende dat uit een uittreksel van 
de registers van de akten van overlijden 
van de stad Luik blijkt dat Jeanne 
Evrard op 12 mei 1967 in die stad is over
leden; 

Overwegende dat de politierechtbank 
zich bij vonnis van 5 oktober 1967 onbe
voegd heeft verklaard om van de bij haar 
aanhangig gemaakte feiten kennis te 
nemen bp grond « dat het slachtoffer 
Jeanne Evrard, blijkens de gegevens van 
de zartk, aan de gevolgen van het be
twiste ongeval is overleden " ; 

Overwegende dat voormelde beschik
king van de raadkamer en voormeld 
vonnis in kracht van gewijsde zijn ge
gaan; dat nit de tegenstrijdigheid van 
die beslissingen een geschil van rechts
gebied is ontstaan, hetwelk de gang van 
het gerecht belemmert ; dat er derhalve 
grond is tot regeling van rechtsgebied ; 

Overwegende dat uit de processtukken 
schijnt voort te vloeien, enerzijds dat het 
overlijden van Jeanne Evrard, dat na 
de beschikking van de raadkamer heeft 
plaatsgehad, een gevolg is van het ver
keersongeval van 28 maart 1967 en dat 
bet onopzettelijk kan veroorzaakt zijn 
door Daniel Jean-Pierre Lucien Mievis, 
en anderzijds dat de verschillende telast
leggingen waarover laatstgenoemde zich 
moet verantwoorden, samenhangend 
zijn; 
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Overwegende dat bet misdrijf van on
opzettelijk doden met zwaardere straff.en 
gestraft wordt dan het misdrijf van onop
zettelijk toebrengen van slagen of ver
wondingen; 

Om die redenen, het rechtsgebied rege
lend, vernietigt de beschikking van de 
raadkamer van de Recbtbank van eerste 
aanleg te Luik vau 5 mei 1967; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak naar dezelfde 
raadkarner nit andere leden samenge
steld. 

29 januari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitte1', H. Louveaux, raadsbeer waar
nemend voorzitter. VeTslaggever, 
H. Trousse. - Gelijkluidende conalusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER, - 29 januari 1968. 

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. - 0NTSTENTENIS VAN 
EEN UITGIFTE VAN EEN VONNIS DAT 
EEN DESKUNDIGENONDERZOEK BE
VEELT EN VAN HET PROCES-VERBAAL 
VAN DE TERECHTZITTING WAAROP DIT 
VONNIS UITGESPROKEN WERD. - LA
TER VONNIS DAT STEUNT OP HET VER
SLAG VAN DE AANGESTELDE DESKUN
DIGE. - 0NTSTENTENIS VAN DE VAST
STELLINGEN VEREIST OM DE WETTE
LIJKHEID VAN DE RECHTSPLEGING VOOR 
DE FEITENRECHTER TE BEWIJZEN, 
NIETIGHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - VoNNIS WAARTEGEN 
BEROEP NIETIG. - BESLISSING VAN 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP DIE 
DEZE NIETIGHEID OVERNEEMT. - NIE
TIGHEID VAN DE BESLISSING IN HOGER 
BEROEP. 

30 CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BE-
KLAAGDE. VEROORDEELDE. 
AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDEL 
DAT DE VERNIETIGING MET VERWIJZING 
MEEBRENGT. - MIDDELEN VOORGE-

(1) Raadpl. cass., 20 juli 1956 (Bull. en 
PASIC., 1956, I, 1289) en 22 juli 1960 (ibid., 
1960, I, 1250). 

DRAGEN TOT STAVING VAN DE VOOR
ZIENING DtE GEEN VERNIETIGING ZON
DER VERWIJZING KUNNEN MEEBREN
GEN. - MIDDELEN DIE DOOR RET 
HoF NIET BEHOEVEN TE WORDEN 
ONDERZOGHT. 

1 o De ontstentenis, in het dossim·· van de 
1·echtspleging, vcm ecn uitgijte van een 
vonnis dctt een deskundigenonde1·zoelc 
beveelt en gewezen is door de politie-
1'echtbank alsmede van het proces-ve1·baal 
van de te1·echtzitting wam·op dit vonnis 
uitrtesp1•oken we1·d, bTengt de nietigheid 
me~ van het late1· vonnis dat gegmnd is 
op het Ve1'1;lag van de aangestelde dcs
kundige, zoncle1' melding te maken van 
de vaststellingen ve1•eist om de wettelijk
lwid van de rechtspleging te bewijzen (1). 

2o Nietig is de beslissing van de Techter 
in hoge1· beroep die de nietigheid over
neemt waarmee het beroepcn vonnis is 
aangetast (2). 

3o T¥ annee1· op de vooTziening van de 
beklaagde-verooTdeelde een middel dat 
cle vemietiging met verw~jzing mee?!'engt 
ambtshalve wonlt opgeworpen, ~s het 
Hof niet ve1·plicht vooraf de middelen 
te onderzoeken die ei.~er voorgedragen 
heeft tot staving van zijn voo1·zienin{f, 
en die geen ve1·nietiging zonder ve1'WiJ
zing kunnen meeb1·engen (3). 

(MARTIN, T. BOUCHER, 
MESSE EN SPANHOVEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis,. op 4 november 1967 in hager 
beroep door de Correctionele Rechtbank 
te Luik gewezen; 

I. In zover de voorziening gericbt is 
t,egen de beslissing op de strafvordering 
die tegen eiser is ingesteld : 

Over bet middel ambtsbalve afgeleid 
uit de scbending van de artikelen 10 van 
de wet van 1 mei 1849 op de recbtbanken 
van enkele en van correctionele politie, 
96 en 97 van de Grondwet, 7 van de wet 
van 20 april 1810 op de organisatie van 
de rechterlijke orde en de rechtsbedeling, 
163 en 170 van de wet van 18 juni 1869 

(2) Cass., 10 april 1967 (.Ar1·. cass., 1967, 
blz. 968). 

(3) Cass., 7 maart 1966 (Bull. en PASIO., 
1966, I, 875). 
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op de rechterlijke organisatie zoals ge
wijzigd bij artikel 8 van de wet van 20 de' 
cember 1957 : 

Overwegende dat uit het beroepen 
vonnis blijkt dat de politierechtbank op 
de terechtzit.ting van 1 decmnber 1966 
in die zaak een vonnis gewezen heeft 
waarbij een deslnmdigenonderzoek werd 
bevolen om uit te maken of eiser lichame
lijk geschikt is om een motorvoertuig te 
besturen; 

Overwegende dat de processtukken 
evenwel geen uitgifte van dat vonnis en 
geen proces-verbaal van die terechtzit
ting bevatten, welk proces-verbaal krach
tens de artikelen 10 van de wet van 1 mei 
1849, 163 en 170 van de wet van 18 juni 
1869, zoals gewijzigd bij artikel 8 van 
de wet van 20 december 1957, moet 
worden opgemaakt, om vast te stellen 
dat de bij de wet voorgeschreven vormen 
in acht zijn genomen ; 

Overwegende dat in het onderhavige 
geval niets erop wijst dat de politierecht
bank regelmatig samengesteld was op die 
terechtzitting van 1 december 1966 noch 
dat op die terechtzitting de substantiele 
vormen, met name de bij artikel 97 van 
de Grondwet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven openbaarheid, in acht 
genomen werden ; 

Overwegende dat de politierechtbank 
op andere terechtzittingen de zaak onder
zocht heeft, zonder dat een proces-ver
baal van die zittingen werd opgesteld 
of bij het dossier gevoegd ; 

Overwegende dat het ontbreken van 
de voor de wettelijkheid van de rechts
pleging vereiste vaststellingen de nietig
heid meebrengt van het beroepen vonnis 
dat gegrond is op het · verslag van de 
deskundige die bij het vonnis van 1 de
cember 1966 aangesteld is; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
hetwelk naar de gronden van de eerste 
rechter verwijst, de nietigheid waardoor 
het beroepen vonnis is aangetast, heeft 
overgenomen en de in het middel ver
melde wetsbepalingen heeft geschonden ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen die door verweerders 
tegen eiser zijn ingesteld : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de beslissin
gen op deze burgerlijke rechtsvorderin
gen, welke beslissingen het gevolg zijn 
van de eerste beslissing ; 

Om die redenen, en zonder dater grand 

is om het middel te onderzoeken dat in 
de memorie voorgedragen is tot staving 
van de voorziening en geen cassat,ie zon
der verwijzing zou · kunnen meebrengen, 
vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing ; veroordeelt elke verweerder 
in een zesde van de kosten ; laat de ove
rige kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Hoei, rechtdoende in hager 
beroep. 

29 januari 1968.- 2e kamer.- Voo1·· 
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slaggever, 
Baron Richard. - Gelijklttidende con
cl1tsie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- PleiteTs, HR. Guillaume (van de balie 
bij het Hof van beroep te Luik) en Si
mont. 

2e KAMER. - 29 januari 1968. 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BESLISSING VAN VEROORDELING DIE 
RET MISDRIJF OMSCHRIJFT IN DE BE· 
WOORDINGEN VAN DE WET. - GEEN 
CONCLUSIE. - REGELMATIG MET RE· 
DENEN OMKLEDE BESLISSING, 

2° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT AAN· 
VOERT DAT DE RECHTER DE GEGEVENS 
VAN DE ZAAK OF VAN RET DOSSIER 
VERKEERD HEEFT BEOORDEELD. -
HoF ZONDER BEVOEGDHEID OM KENNIS 
ERVAN TE NEME"''. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF· 
ZAKEN.- EEN ENKELE STRAF UITGE· 
SPROKEN WEGENS VERSCREIDENE MIS· 
DRIJVEN.- 1\iiDDEL DAT SLECRTS BE· 
TREKKING REEFT OP EEN ENKEL l'>HS· 
DRIJF. - NIET ONTVANKELIJK MID· 
DEL. 

1° Bij geb1·ek aan een conclusie motiveert 
de 1'echte~· 1·egelmatig de schuldigvedcla-
1'ing van de beklaagde door, in de be· 
woordingen van de wet, het b~>staan van 
de bestanddelen van het misdrij f vast 
te stellen; hij is niet ertoe gGhouden de 
gegevens van de zaak waa1·nit hij de 
schuld van de belclaagde afleidt nader 
te bepalen (1). (Grondwet, art. 97.) 

(1) Cass., 27 november 1967, sup1•a, biz. 440. 
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2° Het Hof van cassaf'ie is niet bevoegd 
om na te gactn of de rechte1• de gegevens 
van de zaak of van het dossie1· goed of 
ve1·keenl, in feite, heeft beoordeeld (1). 
(Grondwet, art. 95.) 

3° fVannee1· een enkele st1·af is 1titgespmken 
W6gens ve1·scheiclene misclri}ven, 1:s niet 
ontvanlcelijk, bij gebr·ek aan belang, cle 
eis tot cassatie van de beslissing op cle 
strafvo?·cler·ing, die gegroncl 1:s op een 
micltlel clat slechts bet1·ekking !weft op 
een enkel misd1·ijj, wannem· cle st1·aj 
wettelijk gerechtvaanligcl blijjt clam· cle 
andere misdTijven (2). (Wetb. van 
strafv., art. 411 en 414.) 

(RAY:EE.) 

ARREST. 

HET HOF; -· Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 november 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 379, lid 1, 
380, lid l, eil 382 van het Strafwetboek, 
van de bewijskracht van de tijdens het 
onderzoek afgenmnen verklaringen en uit 
de onregelmatige motivering van de be
streden beslissing, 

cloonlat het arrest eiser veroordeelt om 
een aanslag tegen de zeden te hehben ge
pleegd, door, ten einde eens anders drif
ten te voldoen, de ontucht, het bederf 
of de prostitutie van de minderjarige 
L. B ... opgewekt of vergemakkelijkt te 
hebben en gepoogd te hebben, ten einde 
eens anders driften te voldoen, M. B ... 
aan te werven of n"lede te nemen met 
het oog op het plegen van ontucht of 
prostitutie, 

teTw~jl uit de verklaringen van de eiser, 
van L. B ... , van de baziil van de bodega 
waar deze zich heeft aangemeld en van 
M. B ... niet blijkt dat eiser met het oog op 
de ontucht, het bederf of de prostitutie 
gehandeld heeft, ten einde eens anders 
driften te voldoen, bestaansvoorwaarden 
van de hem ten laste gelegde misdrijven ; 
het arrest, door de telastleggingen bewe
zen te verklaren, de bewijsluacht van die 
verklaringen geschonden heeft en zijn 
beslissing onregelmatig gemotiveerd 
heeft : 

Overwegende dat nit de stukken waar-

(1) Cass., 15 januari 1968, supra, biz. 667. 
(2) Cass., 2 oktober 1967, sttpra, biz. 151. 

op het Hof vermag acht, te slaan, niet 
blijkt dat eiser voor het hof van beroep 
een schriftelijke of mondelinge conclusie 
heeft genomen ; 

Overwegende dat voormeld hof, hij 
ontst.entenis van conclusie, de schuldig
verklaring van eiser regelrnatig gernoti
veerd heeft door vaBt te stellen dat de 
feiten die door de eerste rechter bewezen 
werden verklaard en in de bewoordingen 
zelfvan de wet zijn omschreven, bewezen 
zijn gebleven ten gevolge van het onder
zoek dat voor het hof werd gedaa.n ; 

Dat het niet gehouden was de gegevens 
nader te bepalen waaruit het afgeleid 
heeft dat eiser had gehandeld ten einde 
eens anders driften te voldoen en met 
het oog op het plegen van ontucht of 
prostitutie ; 

Ovenvegende dat het arrest niet zin
speelt op de in het middel betloelde ver
klaringen en dus aan eiser noch aan de 
erin aangeduide getuigen een verldaring 
toeschrijft die ze niet zouden hebben 
afgelegd; 

Dat het rniddel erop neerkomt te be
weren dat de feitenrechter de gegevens 
van het hem overgelegde dossier in feite 
verkeerd heeft beoordeeld; dat in dit 
opzicht het Hof onbevoegd is om daarvan 
kennis te nflinen : 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 207 van het 
Strafwetboek, 

cloonlat het arrest eiser vei·oordeeld 
heeft om, met bet oogmerk de minder
jarigheid van L. B ... te verhelen en haar 
aanwerving als " entraineuse » in een bar 
te vergemakkelijken, de aanduiding van 
haar geboortedatum op haar identiteits
kaart vervalst te hebben, welk misdrijf 
vermeld is in de derde betichting welke 
ten laste van eiser wordt gelegd, 

ter·wijl dit identiteitsstuk, dat bij het 
dossier van de overtuigingsstukken is 
gevoegd, de juiste geboortedatum van 
L. B ... vermeldt; dat, derhalve, die iden
titeitskaart niet is vervalst ofwel de ge
tuige L. B ... een onjuiste verklaring heeft 
afgelegd en haar getuigenis moest worden 
geweerd : 

Overwegende dat eiser tot een enkele 
straf is veroordeeld wegens overtreding 
van de artikelen 379, 380bis, l 0 , lid 2, 
en 207 van het Strafwetboek, die res-
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pectievelijk het voorwerp van de telast
leggingen A, B en 0 uitmaken ; 

Overwegende dat, afgezien van het 
in de telastlegging 0 vermelde feit, de 
uitgesproken straf wettelijk gerechtvaar
digd is, zodat het middel, dat slechts dit 
laatste feit betreft, van belang ontbloot 
en derhalve niet ontvankelijk is ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgescln·e
ven rechtsvonrten werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is; 

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

29 januari 1968.- 2e kamer.- Voo1'
zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. de Waersegger. - Gelijlclniclende 
conclnsie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Masquelin (van de balie 
bij het Hof van beroep te Brussel). 

2e KAMER.- 30 januari 1968. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
AANSLAG EN INKOHIERING.- NIEUWE 
AANSLAG. - ARTIKEL 74bis VAN DE 
GECOORDINEERDE WETTEN BETREF
FENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN.
ToEPAssrNc+svooRw AARDEN. 

Zo de administmtie, kmchtens a1'tikel 7 4·bis 
van de gecoo1'dinem·de wetten bet1'e ffencle 
de inkomstenbelastingen, het 1·echt heeft 
een nietig ve1'klaa1·de aanslag te vM·van
gen doo1· een nieuwe aanslag ten laste 
van dezelfde belastingplichtige, op V001'
waanle dat deze nieuwe aanslag op g1'ond 
van dezelfde belastingelementen of op 
een gecleelte m·van w01·dt gevestigd, kan 
zij, bij ontstentenis van belastingele
menten op 't ogenblik clat de 001'8p1'on
lcelijlce aanslag gevestigd wordt, de p?·o
cedu?'e bepaalcl bij evenbedoeld a?'ti
kel 7 4bis niet toepassen ( 1). 

(1) Raadpl. cass., 28 november 1961 (Bull, 
en PASIC., 1962, I, 404); 22 januari 1963 
(ibid., 1963, I, 587); 22 november 1966 (A1~·. 
cass., 1967, biz. 394) en 17 januari 1967 (ibid., 
1967, biz. 604). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« PLOUVIER lliARITilYIE ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 j"Lmi 1964 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97, 112 van de 
Grondwet en 74bis van de wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, gecoordi
neerd bij het besluit van de Regent van 
15 januari 1948, 

do01·dat het bestreden arrest beslist dat 
de aanslagen in de inkomstenbelastingen, 
ten laste van verweerster over het dienst
jaar 1959, navordering van de dienst
jaren 1950, 1952 en 1956, gevestigd bij 
toepassing van artikel 7 4bis van voor
noemde gecoordineerde wetten, nietig 
zijn wegens verval, aangezien die aan
slagen niet gevestigd zijn op grond van 
dezelfde belastingelementen als de aan
slagen in de inkomstenbelastingen, ge
vestigd ten laste van de vennootschap 
over het dienstjaar 1944, navordering 
van 1942, het dienstjaar 1945, navorde
ring van 1943, en het dienstjaar 1946, 
navordering 1944, en gedeeltelijk nietig 
verklaard bij het arrest van het Hof van 
beroep te Luik van 17 decerp.ber 1958, 

te1'wijl dit laatste arrest de aanslagen 
in de inkomstenbelastingen, gevestigd 
ten laste van verweerster over de dienst
jaren 1944, navordering van 1942, 1945, 
navordering van 1943, en 1946, navorde
ring van 1944, gedeeltelijk nietig heeft 
verklaard op grond van de bedragen van 
8.201.309,32 frank en 1.700.000 frank die 
de bezettende overheid in de loop van 
de jaren 1941 tot 1943 aan verweerster 
heeft gestort, ingevolge de opeising in 
eigendom van een schip in aanbouw, en 
die in aanmerking zijn genomen voor de 
berekening van de belastbare grondslag 
van die aanslagen, door verweerster ter 
bede waren gehouden en pas vanaf het 
jaar 1949 als haar eigendom konden wor
den beschouwd ; dezelfde bedragen van 
8.201.309,32 frank en 1.700.000 frank als 
belastingelementen voor de berekening 
van de belastbare grondslag van de aan
slagen over het dienstjaar 1959, navorde
ring van de dienstjaren 1950, 1952 en 
1956, in aanmerking werden genomen ; 
artikel 7 4bis van de gecoordineerde wet
ten onder « belastingelementen » verstaat 
alle materiele elementen die bijdragen tot 
de vorming van de belastbare grondslag 
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en tot doel heeft de administratie, bij nie
tigverklaring van een aanslag, in staat te 
stellen de belastingplichtige geldig aan 
te slaan naar rata van het bedrag van 
de rechtmatig door hem verschuldigde 
belastingen, en zulks, ongeacht de om
standigheden, behoudens verval, zodat 
de kwalificatie clie aan de bedragen van 
8.201.309,32 frank en 1.700.000 frank in 
1942 en in 1949 diende te worden gegeven 
zonder belang is voor de toepassing van 
die wetsbepaling : 

Overwegende dat zo de administratie, 
krachtens artikel 74bis van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, bet recht heeft een nietig
verklaarde aanslag te vervangen door 
een nieuwe aanslag ten laste van de
zelfde belastingplichtige, als voorwaarde 
daartoe geldt dat deze nieuwe aanslag op 
grand van dezelfde belastingelementen of 
op een gedeelte ervan wordt gevestigd; 

Dat de administratie dus de procedure 
ingesteld bij artikel 7 4bis niet kan toe
passen bij ontstentenis van belasting
elementen ten tijde dat de oorspronke
lijke aanslag gevestigd werd ; 

Overwegende, ten deze, dat het arrest 
vaststelt, zonder deswege te worden be
kritiseerd, eensdeels, dat de bedragen in 
aanmerking genomen voor de vestiging 
van de oorspronkelijke aanslagen door de 
bezettende overheid aan verweerster Wa
ren gestort ingevolge een daad van bezits
ontzetting welke krachtens de besluitwet 
van 10 januari 1941 door een volkomen 
en de openbare orde betreffende nietig
heid was getroffen, en, anderdeels, dat, 
zoals het arrest van 17 december 1958 
van het Hof van beroep te Luik erop 
wijst hetwelk, om die reden, de genoemde 
aanslagen gedeeltelijk nietig verldaart, 
die bedragen, door verweerster ter bede 
gehouden, niet tot de vorming van de 
belastbare grondslag hebben lmnnen bij
dragen; 

Dat, derhalve, de nieuwe aanslagen, 
hoewel zij geldsommen van eenzelfde 
bedrag treffen, niet op « dezelfde elemen
ten " rusten ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

30 januari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Legros. - Gelijkluiclende conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei-

ters, HH. Van Leynseele en Baltus 
(laatstgenoemde van de balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

2e KAMER. - 30 januari 1968. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAJ\UNG VAN DE BELASTBARE GROND· 
SI,AG BI.J VERGELI.JKING J\iET DE NOR
lVIALE INKOMSTEN VAN SOORTGELI.JKE 
BELASTINGSCHUI,DIGEN. - DOOR DE 
BELASTINGSCHULDIGE OVERGELEGDE 
BOEKHOUDING. BEWI.JSKRACHTIG 
GEGEVEN. - SOEVEREINE BEOORDE
LING DOOR DE FEITENRECHTER. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- DrRECTE BELAS· 
TINGEN.- VERPLICHTING MET REDE· 
NEN TE Ol\fKLEDEN. - VORMVOOR· 

SCHRIFT. 

1° Het lwf van bm·oep dat client te beslissen 
ove1· de wettelijkheid van een aanslag, 
die gevestigd is bij ve1·gelijking met cle 
1w1·male winsten van een soortgelij ke 
belctstingsch~tldige, beoonleelt soevm·ein, · 
in feite, of cle door de belastingschulclige 
ove1·gelegde boekhoucling voldoende waar
b01•gen van jttistheicl bieclt en bewijs
krachtig moet wonlen geacht (1). (Geco
ordineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen, art. 28.) 

2° De verplichting cle vonnissen en arresten 
met 1·edenen te omkleclen is een vorm
voo1·sch1·ijt; het feit dat een 1·eclen onjuist 
is maakt geen schencling uit van arti
kel 97 van cle G1·ondwet (2). 

(NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP VOOR VERZE· 
KERINGEN OP RET LEVEN EN TEGEN 
ONGEVALLEN «LA SUISSE "• VENNOOT· 
SCRAP NAAR ZWITSERS RECHT, T. DE 
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FI· 

NANCIEN.) 
ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 6 april 1964 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

(1) Oass., 14 maart 1967 (A1·r. cass., 1967, 
biz. 874); 10 januari 1968, sup1·a, biz. 641; 
raadpl. cass., 11 oktober 1937 (Bull. en PA· 

_SIC., 1937, I, 272). 
(2) Oass., 1 juni 1965 (Bttll. en PAsrc., 1965, 

I, 1065); 13 juni 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
biz. 1256) ; verg. cass., 30 september 1965 
(Bttll. en PAsrc., 1966, I, 142). 
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Gelet op het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en, voor zoveel als nodig, 
25, § 1, 1o en 3°, 27, § 4, tweede lid en 
laatste lid, 28, eerste en tweede lid, en 55, 
§ 1, laatste lid, van de op 15 januari 1948 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, alsmede van arti
kel 13 van het koninklijk uitvoerings
besluit van 22 september 1937, zoals dit 
artikel gewijzigd is bij de besluiten van 
de Regent van 19 februari 1948 en 
12 maart 1949 (artikel 1) en bij de lm
ninklijke besluiten van ll maart 1953 
en 4 augustus 1956 (artikel 1), 

doo1·dat, in zover, ter verantwoording 
van de onderhavige toepass:i:ng van arti
kel 28 van de voormelde gecoordineerde 
wetten en van de aanslag van eiseres op 
grand van het forfaitair minimum dat ter 
uitvoering van lid 2 van vermeld arti
kel is vastgesteld bij artikel 13, § 1, 7°, 
van het koninklijk besluit van 13 sep
tember 1937, en na vaststelling dat de 
eiseres, die een vremnde verzekerings
maatschappij is, in Belgie vier agent
schappen bezit, waarvan een werkzamn 
te Brussel en drie andere te Antwerpen, 
plus een zetel te Brussel waar zij de afde
ling « brand '' exploiteert, en dat zij, 
overeenkomstig het voorschrift van arti
kel 27, § 4, laatste lid, van de gecoordi
neerde wetten, als haar voor geheel 
Belg1e verantwoordelijke vertegenwoor
diger heeft doen erkennen de heer Jean 
Verheyen, die overigens persoonlijk haar 
agentschap te Brusselleidt, het bestreden 
arrest hierop steunt dat de genoemde 
verantwoordelijke vertegenwoordiger niet 
als zodanig een « bijzondere boekhou
d:i:ng '' in de zin van artikel 27, § 4, lid 5, 
in de zetel van zijn vertegenwoordiging 
voert, en zulks op grand, enerzijds, dat 
de genoemde heer Verheyen andere ver
zekeringsmaatschappijen vertegenwoor
digt, zodat zijn boekhouding « aile door 
hem behandelde zaken omvat '' en de 
door zijn eigen agentschap gedane ver
richtingen in de genoemde boekhouding 
vermengd zijn met die van de drie andere 
agentschappen van eiseres, en anderzijds, 
dat, '' gesteld zelfs, wat niet bewezen is, 
dat ten zetel aileen voor de afdeling 
« brand " een eigen boekhouding wordt 
gevoerd, die boekhouding toch niet zou 
beantwoorden aan het criterium ... val
gens hetwelk de verantwoordelijke alge
mene vertegenwoordiger een bijzondere 
boekhouding moet voeren niet aileen 
voor een van de door hem uitgeoefende 
bedrijvighei.d, maar voor aile verrichtin
gen die in Belgie door verzoekster (thans 

eiseres) worden gedaan voor de afdeling 
brand als voor de afdeling vervoer "• 

te1'wijl eiseres bij een voor het hof van 
beroep regelmatig genomen conclusie 
stelde en zo nodig door middel van een 
accountant'londerzoek aanbood te bewij
zen dat, ofschoon haar algemene verte
genwoordiger voor Belgie oak agent is 
van andere maatschappijen, hij een af
zonderlijke en eigen boekhouding voert 
voor « La Suisse " waarin de gegevens van 
haar verschillende agentschappen in Bel
gie worden samengebracht - wat val
gens eiseres wel een « bijzonCiere boek
houding van deze maatschappij overeen
komstig het voorschrift van artikel 27, 
§ 4 "• uitmaakte - en de genoemde 
heer Verheyen, , die verantwoordelijk 
vertegenwoordiger is, terzelfdertijd aan 
het hoofd staat van een der agentschap
pen van « La Suisse "• tweeerlei boek
houd:i:ng voert, een voor het agentschap, 
en een die de bijzondere boekhouding 
van « La Suisse " is en waarin de ge
gevens van de boekhouding zowel van 
zijn agentschap als van de andere agent
schappen worden samengebracht, en 
het arrest, dat er zich toe beperkt de 
stelling van eiseres te verwerpen op de 
hierboven aangegeven gronden, in het 
onzekere laat of de rechters in feit;elijke 
aanleg de stellingen van eiseres, die noch
tans gestaafd zijn door haar verzoek om 
een deskundig onderzoek, als in feite 
onjuist beschouwt dan wel, gesteld dat 
zij juist zijn, als in rechte niet terzake 
dienend ten opzichte van het bestaan, 
in het onderhavige geval, van een « hij
zondere boekhouding " in de zin van 
voornoemd artikel 27, § 4, zodat. het voor 
het Hof onmogelijk is op de wett.elijkheid 
van de bestreden beslissing toezicht te 
oefenen : 

Gelet op het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 25, § 1, 
1o en 3o, 27, § 4, tweede lid en laatste lid, 
28, eerste en tweede lid, en 55, § 1, laatste 
lid, van de op 15 januari 1948 gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, 13 van het koninklijk uit
voeringsbesluit van 22 september 1937, 
zoals dit artikel gewijzigd is bij de be
sluiten van de Regent van 19 februari 
1948 en 12 maart 1949 (artikel 1) en bij 
cle koninklijke besluiten van 11 maart 
1953 en 4 augustus 1956 (artikel 1), 

doo1'dat, ter rechtvaardiging van de 
toepassing van artikel 28 van de voor
noemde gecoordineerde wetten en van 
de aanslag . van eiseres op grand van 
het forfaitaire minimum dat ter uit-
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voering van het twoede lid van voor
noemd artikel is bepaald bij artikel I3, 
§ I, 7°, van het koninklijk besluit van 
22 september I937, het bestreden arrest 
namelijk ste1.mt op de omstandigheid dat 
" zelfs indien de agentschappen en de 
zetel "brand " (van eiseres) afzonderlijk 
a1s Belgische inrichtingen van verzoekster 
konden worden beschouwd, overeenkOin
stig het voorschrift van artikel 27, § 4, 
lid I, 2 en 5 "• het tach vaststaat dat 
eiseres, die verplioht is in de zetel van 
haar verantwoordelijke vertegenwoordi
ger een bijzondere boekhouding te voeren 
voor aile door haar in Belgie gedane ver
richtingen, aldaar "kan worden aange
slagen ten zetel van de genoemde ver
tegenwoordiger )), met het gevolg dat op 
doze plaats moeten aanwezig zijn aile 
bewijskrachtige gegevens opgeleverd door 
de bijzondere boekhouding bedoeld in 
artikel 27, § 4, lid 5, en zulks op grond 
dat de genoemde algemene vertegen
woordiger zelf een << inrichting " in de zin 
van lid I van die zelfde bepaling zou 
zijn, 

tenoijl buitenlandse verzekeraars die 
er een beroep van maken contracten in 
Belgie te verkrijgen, weliswaar krachtens 
artikel 27, § 4, laatste lid, gehouden zijn 
een in het land gevestigde verantwoorde
lijke vertegenwoordiger te doen aanne
men, maar zulks enkel en aileen om die 
verzekeraars in Belgie te kunnen aanslaan 
naar rato van de eventuele winston uit de 
ge:>:amenlijke voor hun rekening in Belgie 
behandelde verrichtingen, maar zonder 
dat daaruit voortvloeit dat die verzeke
raars " ten zetel )) van de genoen1de alge
mene vertegenwoordiger kmmen worden 
aangeslagen, met het gevolg dat de be
streden beslissing daaruit trekt met be
trekking tot de verplichting die op deze 
laatste zou ruston om aile « bewijskrach
tige gegevens " van de " bijzondere book
handing" bedoeld in artikel 27, § 4, op 
doze plaats samen te brengen, en zonder 
dat daaruit voortvloeit dat de genoemde 
algemene vertegenwoordiger als zodanig 
een Belgische " inrichting )) van de 
vreemde verzekeringsmaatschappij zou 
zijn, welke benaming op grand van arti
kel27, § 4, lid 2, uitsluitend voorhehouden 
is aan de inrichtingen of bedrijven die 
winst kunnen opbrengen of eventueel 
verlies kunnen meebrengen, te weten 
<< de zetels van werkelijk bestuur, bijhui
zei1, fabrieken, werkhuizen, werkplaatsen, 
agenturen, magazijnen, burelen, labo
ratoria, aan- of verkoopkantoren, depots, 
zomede aile vaste inrichtingen van pro-
duktieve aard )) ; · 

Gelet op het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 25. § I, I 0 en 3°, 27, § 4, 
tweede lid en laatste lid, 28, eerste en 
tweede lid, 55, § I, lsatste lid, van de 
op I5 januari I948 gecoi:irdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
I3 van het koninklijk uitvoeringsbesluit 
van 22 september I937, zoals dit artikel 
gewijzigd is bij de besluiten van de Re
gent van I9 februari I948 en I2 maart 
I949 (artikel 1) en bij de koninklijke 
besluiten van 11 maart 1953 en 4 augus
tus 1956 (artikeli), en 97 van de Grand
wet, 

doonlat, om aan de boekhouding van 
verantwoordelijke vertegenwoordiger van 
eiseres in Bolgie het karakter te ontzeggen 
van oen " bijzondere hoekhouding )) in 
de zin van artikel 27, § 4, lid 5, van de 
voornoemde gecoordineerde wetten, dat 
als zodanig afbreuk kan doen aan de 
toepassing van artikel 28 van diezelfde 
wetten en aan de forfaitaire aanslag be
doeld bij artikel I3, § I, 7°, van het lm
ninklijk besluit van 22 september I937, 
het bestreden arrest namelijk steunt op 
de omstandigheid dat de heer Verheyen, 
verantwoordelijk vertegenwoordiger van 
eiseres voor Belgie, niet in rechtstreekse 
betrekking is met de drie agentschappen 
van eiseres te Antwerpen, die de reke
ningen betreffende de door hen gedane 
verrichtingen rechtstreeks aan de 
vreemde zetel van eiseres doen toekomen, 
en die dus niet worden " geacteerd " in 
de boekhouding van de verantwoorde
lijke vertegenwoordiger, waarin eenvou
dig elke trimester de door de zetel te 
Zurich verstrekte gegevens worden op
genomen ; het dus aan de hand van de 
boekingen van de verantwoordelijke ver
tegenwoordiger niet mogelijk is de om
vang van de reserves, de herverzekerin
gen, de lopende risico's, de schadegevallen 
na te gaan of dag aan dag de door eiseres 
in Belgie gedane verrichtingen te volgen, 
en de algemene vertegenwoordiger op 
het einde van het jaar van eiseres de 
stand van de reserves en de inlichtingen 
van de Antwerpse agentschappen toe
gezonden krijgt om de aangifte voor de 
inkomstenbelastingen te kunnen oprna
ken. in plaats dat de vertegenwoordiger 
"zelf aile nodige gegevens samenbrengt ))' 

te1·wijl, in de regeling bepaald bij arti
kel 27, § 4, laatste lid, de taak van de 
verantwoordelijke vertegenwoordiger er 
hoofdzakelijk in bestaat de boekingen 
van de verschillende inrichtingen die de 
vreemde verzekeraar in Belgie exploi
teert te verzamelen en te coordineren 
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ten einde een globaal resultaat te ver
krijgen aan de hand waarvan bet bestuur 
de gezamenlijke uitkomsten van de 
vreeinde activiteit in het land kan belas
ten en dus een « resultaat " -boekhouding 
op te maken en bet derhalve onverschil
lig is of deze boekingen hem rechtstreeks 
door elk van de in Belgie werkende in
richtingen worden bezorgd dan wel hem 
op gezette tijden worden meegedeeld 
door tussenkomst van de maatschappe
lijke zetel van de in den vreemde geves
tigde onderneming, en trouwens, met 
betrekking tot de boekingen bestemd om 
dag aan dag de verschillende venichtin
gen te volgen die in Belgie voor rekening 
van de vreemde maatschappij gedaan 
zijn en waaruit kan worden opgemaakt 
de omvang van de reserves, de herverze
keringen, de lopende risico 's en de schade
gevallen, deze boeken slechts kunnen 
worden gehouden, evenals de desbetref
fende bewijsstukken, ten zetel van de 
inrichting die de genoemde verrichtingen 
doet en die in haar betrekkingen met de 
verzekerden over de bedoelde stukken 
vrij moet lnmnen beschikken (schending 
van alle in het middel vermelde teksten, 
met uitsluiting van artikel 97 van de 
G:rondwet); 

en te1·wijl, althans, in zover bet arrest 
op de hierboven overgenomen gronden te
gen de verantwoordelijke vertegenwoor
diger van eiseres in Belgie als grief aan
voert, niet zelf de boeken te houden be
treffende alle verrichtingen zonder onder
scheid, gedaan door de verschillende over 
het land verspreide agentschappen van 
eiseres, het niet passend antwoordt op de 
stelling van eiseres die met name uiteen
gezet is in haar aanvullende cor.clusie 
voor bet hof van beroep en hieruit is afge
leid dat, wanneer, zoals in het onderha
vige geval, de vreemde verzekeraar in 
Belgie verschillende inrichtingen heeft, 
« de boekhoudi:ng door die inrichtingen 
moet worden gevoerd, zodat de vertegen
woordiger geen andere taak heeft dan alle 
in Belgie gedane verrichtingen samen te 
brengen, zonder dat de eindbepaling van 
art.ikel 27 hem oplegt een uitvoerige boek
houding te .voeren en alle bewijsstukken 
onder zich te houden, welke stukken 
noodzakelijk in het be7it moeten blijven 
van de agentschappen die, alleen, in con
tact zijn met de verzekerden '' (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Over het eerste mid del, over bet tweede 
middel, en over het eerste onderdeel van 
het derde middel, samen : 

Overwegende dat, krachtens bet in de 
middelen vermelde artikel 13, § 1, van 

het koninklijk besluit van 22 september 
1937, de buitenlandse firma's die in 
Belgie werkzaam zijn en die tot staving 
van hun aangifte geen uittreksels over
leggen uit een boekhouding gevoerd over
eenkomstig de voorschriften van bet 
Wetboek van koophandel, aangeslagen 
worden volgens de vergelijkingsmethode 
bepaald in artikel 28, eerste lid, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, zonder dat de 
a.ldus belastbare inkmn.sten minder moe 
gen hedragen dan de vastgestelde mi
nima; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
uitspraak doende over de wettigheid van 
een op grond van artikel 28 voornoemd 
gevestigde aanslag, in feite en dus op 
soevereine wijze beoordeelt of de door 
de belastingschuldige overgelegde hoek
handing voldoende waarborg voor de 
juistheid biedt en bewijskrachtig moet 
worden geacht ; 

Overwegende dat, na er te hehhen op 
gewezen, zonder deswege te worden he
streden, dat het enkele ontbreken van 
hewijskrachtige gegevens voldoende is 
om de toepassing van de voornoemde 
artikelen 28 en 13 te verantwoorden en 
dat de in Belgie gevestigde verantwoor
delijke vertegenwoordiger van eiseres nog 
andere verzekeringsmaatschappijen ver
tegenwoordigt, het arrest vaststelt dat 
het aan de hand van de door deze ver
tegenwoordiger gehouden geschriften niet 
mogclijk is dag aan dag de verrichtingen 
te volgen die eiseres in Belgie doet ; dat 
de kosten voor elk van de door hmn ver
tegenwoordigde maatschappijen « for
faitair omgeslagen worden in evenredig
heid van de omzet " en « dat geen enkel 
stuk de ten laste van de Belgische inrich
ting geboekte uitgaven van de zetel te 
Zurich verantwoordt " ; 

Overwegende dat uit die feitelijke 
vaststelli:ngen volgt dat nit de boekingen 
van de voornoemde verantwoordelijke 
vertegenwoordiger niet blijkt en zulks 
op een wijze die het toezicht daarop 
mogelijk maakt, welke winst of verlies 
de gezamenlijke door eiseres in het land 
gedane verrichtingen hebben opgeleverd; 

Overwegende dat deze beschouwing 
een voldoende wettelijke rechtvaardiging 
is voor de beslissing dat de boekhouding 
van eiseres niet bewijskrachtig is in de 
zin van de artikelen 28 en 13 voornoemd, 
en dienvolgens voor de vestiging van de 
aanslag door middel van de vergelijkings
procedure; 

Dat dientengevolge het eerste en het 
tweede middel en bet eerste onderdeel van 
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het derde middel niet ontvankelijk zijn 
wegens het ontbreken van belang ; 

Over het tweede onderdeel van het 
derde middel : 

Overwegende dat het hof van beroep 
vaststelt dat eiseres in het land, ben evens 
het door haar verantwoordelijke verte
genwoorcliger geexploiteerd agentschap, 
drie andere agentschappen te Antwerpen 
bezit en een zetel waar cle afdeling brand 
is gevestigd ; dat het beslist, op grond 
van de feitelijke elementen die het pre
ciseert, dat eiseres niet de bij artikel 27, 
§ 4, lid 5, van de gecoordineerde wetten 
vereiste bijzondere boekhouding voert, 
omdat het aan cle hand van de boekingen 
van haar verantwoordelijke vertegen
woordiger niet mogelijk is dag aan dag 
de verrichtingon te volgen die eiseres in 
Belgie doet; 

Overwegende dat het arrest er ook 
op wijst dat uit het laatste lid van arti
kel 27, § 4, van de gecoordineerde wetten 
volgt dat de bijzondere boekhouding, 
bedoeld in lid 5 van zelfde paragraaf, 
zich ten zetel van de verantwoordelijke 
vertegenwoordiger moet bevinden, aan
gezien de genoemde vertegenwoordiger 
kennelijk " een Belgische inrichting » van 
de eiseres in de zin van lid 2 van dezelfde 
bepaling is ; 

Overwegende dat deze redenen, ook 
al waren zij verkeerd, voldoen aan het 
vormvereiste van artikel 97 van de 
Grondwet en derhalve passend antwoor
den op het verweer in dit onderdeel ver
meld; 

Dat het tweede onderdeel van het 
derde middel feitelijke grondslag mist ; 

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

30 januari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
Baron Richard. - Gelijkluidencle concltt
sie, H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiters, HH. Faures en Fally. 

2e KAMER. - 30 januari 1968. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 

(1) Cass., 29 maart 1960 (Bull. en PAsrc., 
1960, I, 888); 18 oktober 1960 (ibid., 1961, 
I, 183). 

.Artikel 52, § 2, van de gecoiirdineerde wet
ten van 15 januari 1948 is gewijzigd bij de 

AFTREK VAN DE REEDS BELASTE BE
STANDDELEN. - INKOMSTEN VAN DE 
IN ARTIKEL 52, § 2, b, VAN DE GECO
ORDINEERDE WETTEN - BETREFFENDE 
DE INKOMSTENBELASTINGEN BEDOELDE 
ACTIVABESTANDDELEN.- AFTREK VAN 
DEZE INKOMSTEN AFRANKELIJK VAN 
RUN VOORAFGAANDE BELASTING OF 
VAN RUN WETTELIJKE VRIJSTELLING 
VAN CEDULAIRE BELASTING. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
Nl:OBILIENBELASTING. - INTERESTEN 
VAN SCRULDVORDERINGEN EN GELD
DEPOSITO'S TEN LASTE VAN BURGER
LIJKE OF RANDELSVENNOOTSCHAPPEN 
OP AANDELEN, DIE IN BELGIE RUN 
MAATSCRAPPELIJKE ZETEL OF RUN 
ROOFDINRICRTING REBBEN. -· INTE
RESTEN ONDERWORPEN AAN DE MO
BILIENBELASTING, ZELFS ZO ZIJ VOOR 
DE SCRULDEISER EEN BEDRIJFSKARAK· 
TER REBBEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MOBILIENBELASTING. - BIJ ARTI
KEL 18 VAN DE GECOORDINEERDE WET· 
TEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBE
LASTINGEN BEPAALDE VRIJSTELLING.
TOEPASSINGSSFEER. 

1° De inkomsten van ande1·e activabestand
clelen dan de inte1·esten van schuldvor
deringen en deposito's die een bedrijfs
ka1·alcter hebben, bedoeld in artilcel 18 
van de gecoih·clineerde wetten betrefjende 
de inlcomstenbelastingen, kunnen slechts 
van het bedrag der belastbare inlcomsten 
worden afgetrolclcen wanneer z~j vooraf 
aangeslagen of wettelijlc van alle cedu
laire belasting vrijgesteld zijn (1). (Ge
coordineerde wetten· betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 52, § 2, b.) 

2o De inte1•esten van schulclv01·deringen en 
gelclleningen ten laste van de burgerlijke 
of handelsvennootschappen op aandelen, 
waa1·van de maatschappelijlce zetel of 
de voornaamste bestnursinrichting in 
Belgie gevestigd is, zijn lcrachtens a,.ti
kel 14, § 1, to, van de gecoordinee1·cle 
wetten betrefjende de inlcomstenbelastin
gen onder·worpen aan de mobilienbelas
ting, zelfs zo zij voor de schuldeiser een 
bedrijfslcarakter hebben (2). 

3° Door· te ve1·wijzen naar· ar·tilcel 14, § 1, 
3o, van de gecoordineerde wetten betref-

wet van 28 februari 1962, artikel 6, 1°; deze 
wijziging is echter in het onderhavig geval 
niet van toepassing, aangezien de aanslagen 
in 1960 en 1961 ten kohiere gebracht werden . 

(2) Raadpl. cass., 17 oktober 1950 (Bt.Zl. 
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fende de inkomstenbelastingen, stelt aTti
kel 18 van evenbedoelde wetten de inkom
sten welke het bedoelt van de mobilien
belasting slechts V1'ij, wannee1• zij voo1't
komen van schulclvo1'de1·ingen of geld
leningen ten laste ·van natuuTlijke pe1'
sonen of van vennootschappen ande1·e 
dan op aandelen, die in Belgiii hun ve1'
blijf of httn woonplaats hebben, alsook 
van geldsommen becloeld in m·tikel 11., 
§ 1, 3°, c (1). 

(NAA:MLOZE VENNOOTSCHAP « HYPOTHEEK
EN SPAAR:MAATSCHAPPIJ VAN ANTWER
PEN" T. BELGISCHE STAAT, MINISTER 

VAN FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 mei 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, § 1, 1° en 3°, 18, 34, 
§ 2, lid 3 en 4, 52, §§ 1 tot 6, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 

dooTdat het bestreden arrest weigert 
als inkomsten te beschouwen die krach
tens artikel 52 van voormelde gecoordi
neerde wetten van de belastbare winst 
van eiseres kunnen worden afgetroldmn, 
de interest, welke volgens eiseres wette
lijk van de mobilienbelasting is vrijge
steld bij toepassing van artikel 34, § 2, 
lid 3 en lid 4, van dezelfde wetten, op 
haar schuldvorderingen wegens geldle
ningen tegen twee naamloze vennoot
schappen, , waarvan zij verklaart het 
filiaal te zijn, dat het arrest hierop steunt, 
enerzijds, dat genoemde interest, die 
bijdraagt tot het vormen van de winst 
van eiseres, te haren laste belastbaar zou 
zijn in de bedTijfsbelasting en « dus niet 
van elke cedulaire belasting zou vrijge
steld zijn, zoals artikel 52, §§ 1, 2 en 4, 
het nochtans vereist voor de inkomsten 
die niet werkelijk zijn · aangeslagen n, en, 
anderzijds, dat, aangezien de bedoelde 
geldleningen voor eiseres een bedrijfs-

en PABIC., 1951, I, 78) en noot, .inzonderheid 
blz. 80 ; zie tevens SoHREUDER, Les impilts 
su1· les Tevenus, nr 90, c. 

(1) SoHREUDER, Les impilts su1• les 1·evenus, 
Complement, nr 118; BouRs, La notion de 
1'evenu taxable, nr 141. 

karakter hebben, dergelijke inkomsten 
niet in de mobilienbelasting belastbaar 
zouden zijn en er geen VTijstelling zou 
kunnen zijn van een beiasting die niet 
van toepassing is, 

tenvijl : a) de betwiste interesten, ont
vangen ten laste van vennootschappen 
op aandelen, roerende inkomsten vor1nen 
die op grand van artikel 14, § 1, 1°, van 
voormelde belastingwetten aan de mo
bilienbelasting zijn onderworpen, hetgeen 
het arrest trouwens zelf erkent, door 
« lid 1 >> van artikel 14, § 1, op te geven 
(schending van die bepaling); 

b) die inkomsten, welke in beginsel 
in de mobilienbelasting belastbaar zijn, 
er wettelijk van vrijgesteld zijn bij toe
passing van artikel 34, § 2, lid 3 en lid 4, 
van genoemde belastingwetten indien de 
bij die bepaling gestelde · voorwaarden 
vervuld zijn, zoals eiseres het betoogde 
(schending van genoemd artikel 34, § 2); 

c) die inkomsten, aangezien zij krach
tens genoemd artikel 34, § 2, lid 3 en 
lid 4, wettelijk van de mobilienbelasting 
zijn VTijgesteld, en zij, als dusdanig, aan 
geen andere cedulaire belasting zijn on
derworpen, van de winsten van eiseres 
knnnen worden afgetrokken bij toepas
sing van artikel 52, §§ 1 tot 6, van de
zelfde wetten, zonder dat de omstandig
heid dat zij op het einde van het dienst
jaar kunnen bijdragen tot de vorming 
van winsten belastbaar in de bedrijfs
belasting (in de onderstelling dat zij op 
de reserve worden geplaatst) of in de 
mobilienbelasting op dividend (in geval 
van uitkering) insluit dat zij knnnen 
worden beschouwd alsof ze « op het ogen
blik van de ontvangst ervan >> niet van 
aile cedulaire belastingen zijn vrijgesteld 
in de zin van genoemd artikel 52, § 2 
(schending van artikel 52, §§ 1 tot 6) ; 

d) de betwiste interesten, aangezien 
zij geen inkomsten zijn bekomen ten laste 
van natuurlijke personen of van vennoot
schappen andere dan op aandelen, zoals 
bepaald bij artikel 14, § 1, 3°, van de 
belastingwetten, niet kunnen worden be
schouwd alsof zij uit de roerende inkom
sten zijn uitgesloten en uitsluitend een 
bedrijfskarakter hebben bij toepassing 
van artikel 18 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen (schending van deze laatste bepa
ling, en subsidiair van het 3° van voor
noemd artikel14, § 1, en van het 1° van 
deze bepaling); 

e) in de onderstelling, quod non, dat 
de opstellers van het arrest hebben 
gemeend te knnnen aannemen dat de 
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betwiste interesten zijn ontvangen ten 
laste van vennootschappen andere dan op 
aandelen en aldus onder toepassing van 
voornoemd artikel I4, § I, 3°, en van 
artikel I8 vallen, zulks in strijd zou zijn 
met de bewoordingen van de conclusie 
van eiseres, van de conclusie van de 
Belgische Staat, en van de beslissingen 
van de directeur, die duidelijk en her
haaldelijk de vennootschappen welke ge
noemde inkomstenschuldig zijn als naam
loze vennootschappen vermelden (schen
ding van de artikelen I3I9 tot 1322 van 
het Bmgerlijk Wetboek); 

f) het arrest niet antwoordt op de 
argmnentatie vervat in de conclusie 
van eiseres met betrekkiug tot de ge
vorderde toepassiug van de artikelen 34, 
§ 2, lid 3 en lid 4, en 52, §§ 1 tot 6, van 
de belastiugwetten of daarop antwoordt 
met de overweging, die met een ont
breken van antwoord gelijkstaat, dat de 
« discussie » welke deze conclusie weer
geeft, niet ter zake dienend blijkt (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit de vaststelliugen 
van het arrest volgt dat de beroepen van 
eiseres betrekking hebben op aanslagen 
die in 1960 en 1961 te haren laste inzake 
beclrijfsbelasting ten kohiere zijn ge
bracht ; dat, enerzijds, eiseres beweert 
dat de interesten van haar dadelijk op
vraagbare deposito's of haar deposito's 
op korte termijn bij de vennootschappen 
« Almany » en « Bufa », krachtens lid 3 
en lid 4 van § 2 van artikel 34 V[l;n de 
gecoordineerde wetten, wettelijk van de 
mobilienbelasting zijn vrijgesteld; daar 
het geldleningen betreft die bij lid 4 gelijk 
worden gesteld met deposito's toegestaan 
aan ondernemingen bedoeld in het 2° 
van lid 2 van artikel 1 van het koninklijk 
besluit nr I85 van 9 juli 1935, dit wil 
zeggen ondernemingen die er zich toe 
beperken de kasmiddelen van hem filialen 
iu ontvangst te nemen om de belegging 
ervan te centraliseren; dat, anderzijds, 
verweerder betwist dat eiseres een filiaal 
van voornoemde vennootschappen zou 
zijn; 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
deze discussie niet ter zake dienend blijkt, 
op grand van de dubbele overweging, 
vooreerst, dat in de onderstelliug dat die 
interest voor eiseres inkomsten van aan
gewende kapitalen iu de zin van arti
kel 14, § 1, lid I, van de gecoordineerde 
wetten uitmaakt, die interest, welke, 
zoals al wat een handelsvennootschap 
verwerft, bijdraagt tot de vorming van 
de inkomsten van deze laatste, niettemin 

te haren laste in de bedrijfsbelasting be
lastbaar blijft en dus niet vrijgesteld is 
van alle cedulaire belastingen zoals arti
kel 52, §§ 1, 2 en 4, het vereist voor de 
inkomsten die niet werkelijk zijn aan
geslagen ; vervolgens, dat, aangezien die 
inkomsten geen opbrengsten van aan
gewende kapitalen, maar van een arbeid 
van eiseres zijn om die kapitalen winst 
te doen opleveren, zij, wegens het be
drijfskarakter ervan, aan de bedrijfs
belastiug en niet aan de mobilienbelasting 
onderworpen zijn ; dat er aldus geen vrij
stelling kan zijn van een bebstiug · die 
niet . van toepassing is ; 

Maar overwegende, enerzijds, dat de 
activabestanddelen bedoeld in § 2, lit
tera b, van artikel 52 van de gecoordi
neerde wetten, die op de in 1960 en I961 
ten kohiere gebrachte aanslagen van 
toepassing zijn, voor de aftrekking in § 1 
van dit artikel bepaald om dubbele aan
slag in de cedulaire belastingen te ver
mijden, als reeds aangesla.gen inkomsten 
worden aangezien, al waren ze naar een 
verlaagd percentage aangeslagen of wet
telijk van .alle cedulaire belasting vrijge
steld, met uitzondering van de interesten 
van schuldvorderingen en deposito's 
welke een bedrijfskarakter hebben en 
waarvan sprake in artikel 18; 

Dat aldus, in de bij die wetsbepalingen 
bedoelcle mate, van de. helastbare inkom
sten kurinen worden afgetrokken, de 
bestanddelen die, voorkomende in ge
noemde helastbare iukomsten, reeds in 
de loop van hetzelfde boek- of rekeniug
jaar werden aangeslagen, al was het naar 
een verlaagd percentage, of die, voor 
deze aanslag, wettelijk van alle cedulaire 
belastingen zijn vrijgesteld; 

Overwegende, anderzijds, dat de iu
komsten van schuldvorderingen wegens 
geldleningen ten laste van de bmgerlijke 
of handelsvennootschappen op aandelen, 
waarvan de maatschappelijke zetel of de 
voornaamste bestuursinrichting in Belgie 
is gevestigd, krachtens artikel 14, § 1, 
1°, van de gecoordineerde wetten a.an 
de mobilienbelasting zijn onderworpen, 
zelfs wanneer zij voor de schuldeiser een 
hedrijfskarakter hebben; dat immers 
artikeli8 van deze wetten die inkomsten 
slechts vrijstelt van de mobilienbelastiug 
met verwijzing naar artikel 14, § 1, 3°, 
van voornoem.de wetten, zo zij voort
komen van de schuldvorderingen en le
ningen ten laste van natumlijke personen 
of van vennootschappen andere dan op 
aandelen, die hun verblijf of hun woon
plaats in Belgie hebben, alsook van geld
sommen iu Belgie in bewariug gegeven, 
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hetzij in bank-, wissel-, krediet-, con
signat.ie- of spaarinstellingen, het.zij bij 
bankiers, notarissen, zaakwaarnemers of 
andere bewaarnemers; 

Dat bet hof van beroep niet vaststelt 
dat de vennootschappen « Almany >> en 
« Bufa ))' van wie eiseres de betwiste in
terest heeft ontvangen, andere vennoot
schappen zijn dan op aandelen en het 
dispositief van het bestreden arrest der
halve niet wettelijk is gerechtvaardigd ; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, vernietigt het bestre

den a.rrest ; 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. 

30 januari 1968.- 2e kamer.- Vom·
zitte?', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. VeTslaggevm·, 
Baron Richard. - Gelijkluidende con
cltt.sie, H. Charles, advocaat-generaal. -
PleiteTs, HH. de Longueville (van de 
balie bij het Hof van beroep te Brussel) 
en Van Leynseele. 

1 e KAli'[ER, - 1 februari 1968. 

1o HUUR VAN WERK.- Hmm VAN 
DIENSTEN. - BEDING VAN DE ROO;£' 
WAARBIJ WORDT BEPAALD DAT « NA 
RET VERSTRIJKEN VAN BEPAALDE TER
li'[IJNEN DE LEVERINGEN EN INSTAL· 
LATIES GEAOHT WORDEN DEFINITIEF TE 
ZIJN AANVAARD, WAT ELKE li'[OGELIJK
HEID TOT LATERE REOLAli'[ATIE UIT

SLUIT >>. - BESLISSING DIE STELT DAT 
DE PARTIJEN ALDUS HEBBEN WILLEN 
AFWIJKEN VAN DE GEWONE REGELS BE
TREFFENDE DE AANVAARDING EN DE 
VRIJWARING VAN DE VERBORGEN GE
BREKEN. - UITLEGGING DIE VERENIG
BAAR IS li'[ET DE BEWOORDINGEN VAN 
RET BEDING EN, DERHALVE, SOEVEREIN 

IS. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- BuRGERIMKE zA
KEN. - UITLEGGING. - REDENEN 
DIE DE ENE DOOR DE ANDERE li'[OETEN 

WORDEN UITGELEGD. 

(1) Omtrent het punt dat de regels betref
fende de aanvaarding en de vrijwaring voor 
de gebreken van toepassing zijn op het aan
nemingscontract, raadpl. cass., 18 mei 1961 
(Bull. en PAsiO,, 1967, I, '1006); M, GEVERS 

1° SoeveTein is de beslissing van de feiten
?'echteT dat het beding van een koop dat 
« na het veTst?·ijken van bepaalcle teT
rnijnen, cle leveTingen en installaties 
wm·den geacht clefinitief te zijn aan
vaanl, hetgeen elke rnogelijkheicl tot 
late?'e ?'eclarnatie uitsluit )), ten cleze rnoet 
wm·clen ttitgelegd in die zin clat de pm·
tijen hebben willen afwijken van de 
gewone ?'egels bet1·e ffencle de aanvaaTding 
en cle vTijwaTing van veTbo?·gen geb1·eken 
en elke ?'eclarnatie hebben willen uitslui
ten, zeljs voo?· veTboTgen gebTeken, claar 
deze uitlegging met de tm·rnen van be
dodd becling niet onveTenigbaa1' is (1). 
(Burg. Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.) 

2° De ?'edenen van een beslissing moeten 
de ene door de andeTe woTclen 1~itgelegd; 
eT bestaat geen tegenst?·ijcligheid wan
neer zij, oncle1·ling ve?·geleken, elkaar 
aanvullen (2). (Grondwet, art. 97.) 
(Impliciete oplossing.) 

(NAAli'[LOZE VENNOOTSOHAP << FIABEL ))' 
T. OOOPERATIEVE VENNOOTSORAP IN 
VEREFFENING « OOTISli'[ER)) EN NAAli'[
LOZE VENNOOTSORAP « ETABLISSEli'[EN
TEN LOUIS DE POORTERE l>.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 mei 1966 door. het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322 
van het Bm·gerlijk W etboek, 97 van de 
Grondwet en, voor zoveel als nodig, 1603, 
1610, 1625 en 1641 tot 1646 van het Bur
gerlijk vVetboek, 

doonla.t, na te hebben vastgesteld dat 
de rechtsvordering van eiseres gegrond 
was op de verborgen gebreken van de 
koopwaar door de eerste verweerster 
geleverd en geplaatst in uitvoering van 
een tussen partijen gesloten aannemings
contract voor de inrichting van een 
schouwburgzaak, en na te hebben be~list 
dat er diende nagegaan te worden of 
eiseres, op het ogenblik dat zij haar 
rechtsvordering heeft ingesteld, nog ont
vankelijk was om zich te beroepen op 

en J. DE GAVRE, "Examen de jurispru
dence "• Rev. m·it. ftw·. belge, 1965, blz. 209, 
nr 92. 

(2) Cass., 28 juni 1966 (Bull. en PAsro., 
1966, I, 1393), 
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de gebreken van die leveringen, wanneer 
een bepaling van de overeenkomst onder 
de rubriek " Reclamaties " van de alge
lnene voorwaarden van de eerste ver
weerster bedong : "Elke reclamatie met 
betrekking tot onze leveringen is slechts 
ontvankelijk indien ze ons schriftelijk ter 
kennis wordt gebracht binnen vijf dagen 
te rekenen van de afievering van de koop
waar ( ... ). Elke reclamatie betreffende 
de uitvoering van onze instailaties moet 
schriftelijk worden ingediend binnen tien 
dagen na het beeindigen ervan. Na het 
verstrijken van deze termijnen worden 
onze leveringen en instailaties geacht 
definitief aanvaard te zijn het.geen elke 
mogelijkheid tot latere reclamatie nit
sluit ,, de feitenrechter aanneemt dat 
dit beding (( slechts als een beding dat 
de beginselen van gemeen recht inzake 
vrijwttring en aanvaarding beperkt kan 
worden uitgelegd, wanneer het gaat om 
verborgen gebreken van de uitvoering 
van de aanneming " en beslist, na erop 
gewezen te hebben dat eiseres haar rechts
vordering pas "zeer lange tijd na het 
verstrijken van de gestelde termijnen " 
had ingediend en dat in de zaak geen 
enkel element bestond hetwelk de goede 
trouw van de eerste verweerster in twijfel 
kon trekken, dat de door eiseres inge
stelde rechtsvordering bij toepassing van 
deze contractuele bepaling niet-ontvan
kelijk was, 

te1'w·ijl, aangezien de aanvaarding van 
de koopwaar in beginsel aileen tot gevolg 
heeft elke latere reclamatie wegens een 
gebrek aan conformiteit of wegens een 
zichtbaar gebrek van de geleverde koop
waar te beletten, maar daarentegen het 
verhaal gegrond op de vrijwaring van de 
verborgen gebreken openlaat, het arrest 
de gevolgen van het litigieuze beding 
niet tot de vrijwaring voor de verborgen 
gebreken kon uitbreiden, zonder van de 
hierboven overgenomen contractuele be
paling een uitlegging te geven die onvere
nigbaar is met de gewone en normale be
tekenis van de door partijen gebruikte 
bewoordingen en zonder vast te steilen 
dat er ten deze grond bestond om van de 
gewone betekenis van de door hen aan
gewende bewoordingen af te wijken 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 
het arrest althi:ms met onduidelijke en 
dubbelzinnige redenen is omkleed in 
zover de overweging van het arrest, die 
voortspruit uit een verwarring tussen de 
vrijwaringsverplichting welke in elk geval 
betrekking heeft op de verborgen gebre
ken die de geleverde zaak kunnen aan-

tasten, en de aanvaarding welke vreemd 
is aan de verborgen gebreken en aileen 
slaat op de conformiteit of de niet-con
formiteit van de geleverde zaak met de 
bedongen voorwaarden en de zichtbare 
gebreken waardoor die zaak kon aange
tast zijn, volgens welke overweging het 
betwiste beding « slechts als een heeling 
dat de beginselen van gemeen recht be
perkt inzake vrijwaring en aanvaarding 
kan worden uitgelegd, wanneer het gaat 
om verborgen gebreken van de uitvoering 
van de aanneming ,, een tegenstrijdigheid 
in de bewoordingen bevat die het niet 
n1.ogelijk rnaakt de juiste zienswijze van 
de feitenrechter na te gaan, noch, bij
gevolg, de uitlegging te controleren welke 
hij van genoemd beding heeft gegeven 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), waaruit volgt dat het arrest, door 
op grond van de tussen partijen bindende 
overeenkomst de rechtsvordering van 
oiseres te laat ingestold en, bijgevolg, 
niet-ontvankelijk te verklaren, de bewijs
kracht van deze overoenkomst heeft mis
kend en evenmin met redenen is ornkleed 
naar het vereiste van artikel 97 van de 
Grondwet (schending van aile in het 
middel aangeduide wetsbepalingen) 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest beslist dat 
eiseres vervailon is van hot recht een 
roclamatie in te dienen wegens verborgen 
gebreken, op gTond dat het in het middel 
vermeld beding bepaalt dat, na het ver
strijkon van sommige termijnen wolke 
ten deze zijn verlopen, « de leveringen 
en instailaties worden geacht definitief 
aanvaard te zijn, hetgeen elke mogelijk
heid tot latere reclamatie uitsluit " ; 

Dat het aldus aanneemt dat partijen, 
door die bewoordingen, bij overeenkomst 
de door de wet aan de aanvaarding toe
gekende gevolgen hebben gewijzigd en 
de draagwijdte van doze wijziging hebben 
uitgebreid tot de rechten welke wettelijk 
uit de vrijwaring voor verborgen gebre
ken voortvloeien ; 

Dat gelet op het algemeen karakter 
van de uitdrukking " elke mogelijkheid 
tot latere reclamatie >> en het absoluut 
karakter van het woord '' definitief "• 
een dergelijke uitlegging niet onverenig
baar is met de bewoordingen van het 
heeling en dat, bijgevolg, de beslissing 
van de feitenrechter, wat dit betreft, 
soeverein is ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest erop wijst 
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dat het in het middel overgenomen beding 
van de algemene voorwaarden " slechts 
als een beding dat de beginselen van 
gemeen recht inzake vrijwaring en aan
vaarding beperkt kan worden uitgelegd, 
wanneer het gaat om verborgen gebreken 
van de uitvoering van de aanneming » ; 

Dat deze reden geen tegenstrijdigheid 
bevat welke het niet mogelijk maakt 
de juiste zienswijze van de reenter na 
te gaan; 

Dat zowel uit de tekst als uit de con
text van de bekritiseerde reden volgt dat 
het hof van beroep heeft willen zeggen 
dat voornoemd beding, uit oorzaak van 
de bij overeenkomst aan de gevolgen van 
de aanvaarding aangebrachte wijziging, 
de rechten van de opdrachtgever van het 
werk had beperkt die, volgens het gemeen 
recht, voortvloeien, enerzijds, uit de 
aanvaarding, vermits deze anders het 
verhaal wegens verborgen gebreken zou 
1noeten laten voortbestaan, anderzijds, 
uit de vrijwaring voor verborgen gebre
ken, vermits deze, derhalve, was vernie
tigd; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

1 februari 1968.- 1e kamer.- Vo01'
zitte~·, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve~·, H. Valentin. - Gelijklui
clende conclusie, H. R. Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. VanRyn en Bayart. 

1 e KAMER. - 1 februari 1968. 

1° ARBEIDSONGEVAL. - ONGEVAL 
OP DE WEG NAAR OF VAN RET WERK. -
VERZEKERAAR TEGEN ARBEIDSONGE
VALLEN DIE STELT DAT EEN LANG 
TIJDSVERLOOP VERSTREKEN IS TUSSEN 
RET EINDE VAN RET vVERK EN RET 

(1) Omtrent het feit dat, wanneer een ab
normaal tijdsverloop verstreken is tussen het 
ogenblik waarop de arbeid geeindigd is en 
het ogenblik waarop het ongeval op de weg 
naar en van het werk plaatshad, het slacht
offer of zijn rechthebbende client te bewijzen 
dat het ongewoon voorval aan een wettige , 
oorzaak of aan overmacht te wijten is, raadpl. 
cass., 12 februari 1965 (Bttll. en PASIC., 1965, 

OGENBLIK VAN RET ONGEVAL, ZONDER 
DAT RET SLAOHTOFFER EEN BEWIJS 
GEEFT VAN OVERMAOHT OF VAN EEN 
WETTIGE OORZAAK. - BESLISSING DIE 
GEEN PASSEND ANTWOORD OP DIT VER· 
WEER VERSTREKT. - NIET REGELMA
TIG MET REDENEN Ol\'[KLEDE BESLIS
SING. 

2° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - CASSATIEGEDING. - 0NT
VANKELIJKE EIS TOT BINDENDVERKLA
RING VAN RET ARREST V ANWEGE DE 
ElSER IN OASSATIE. - !NWILLIGING 
VAN DE VOORZIENING. - EIS DIE GE
GROND WORDT VERKLAARD, 

1o Niet 1·egebmatig met 1·edenen omkleed 
is de beslissing, die geen passend ant
woord ve1·sttekt op het ve1·weer van de 
verzelce1·aat tegen w·beidsongevallen, die 
stelt dat een lang tijdsve~·loop vetstrelcen 
is tttssen het eincle van het we?·lc en het 
ogenblilc waarop het ongeval plaats heeft 
gehad op de weg naar en van het we?·lc, 
zonde1' dat het slachtofjm• een bewijs bij
b?·engt van overmacht of van een wettige 
oo1·zaalc (1). (Grondwet, art. 97; besluit
wet van 13 december 1945, art. 1.) 

2° l'Vannee1' het H of de voo1·ziening in
willigt, ve~·klaatt het gegtond de ont
vankelijlce eis tot bindendvm·klw·ing van 
het a1•rest, die doo1• de eise1· in cassatie 
ingesteld tvetd (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP «ZURICH», 
T. MUNIZ-RODRIGUEZ, IN TEGENWOOR
DIGHEID VAN DE NAAMLOZE VENNOOT· 
SCRAP <<UNION ET PREVOYANOE ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 28 jtmi 1966 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerst,e 
aanleg te Brussel ; 

Gelet op het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 en 2 van de 
besluitwet van 13 december 1945 betref
fende de vergoeding der schade voort
spruitende uit ongevallen die zich op de 
weg naar of van het werk voordoen, ver-

r, 591) en de in de noot aangehaalde arresten, 
blz. 592; zie ook cass., 8 december 1967, 
supm, blz. 507. 

(2) Cass., 9 december 1965, redenen en 
beschikkend gedeelte (Bull. 1 en PAsrc., 1966, 
I, 492); raadpl. cass., 3 september 1964 (ibid., 
1965, I, 1); 21 december 1967, sttpm, blz. 596 .• 
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lengd bij artikel12 van de wet van 10 j uli 
1951, houdende wijziging van de wet 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit de arbeidsongevallen, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, door het 
bevestigen van het beroepen vonnis, 
beslist dat het ongeval, waardoor ver
weerder getroffen werd op 30 novem
ber 1963 omtrent halfeen, op het kruis
punt van de Bergense steenweg en de 
Ropsy-Chaudronstraat te Brussel, een 
ongeval is op de weg naar of van het 
werk, omdat verweerder, op 29 november 
1963, het Sint-Eligiusfeest had gevierd 
in aanwezigheid van zijn werkgevers en 
met zijn werkmakkers tot laat in de 
avond, in een van zijn werkplaats tame
lijk ver afgelegen inrichting en naar 
huis was teruggekeerd te Sint-Gillis-bij
Brussel in een bestelauto van zijn werk
gever, welke, met het stilzwijgend ak
koord van deze laatste, door een werk
makker werd bestuurd ; dat deze bestel
auto van de fabriek kwam en.in de rich
ting reed van het Zuidstation; dat de 
feiten 1 tot 4, door eiseres subsidiair als 
bewijs aangeboden, niet dienend zijn 
vermits verweerder het Sint-Eligiusfeest 
in aanwezigheid en nadien met het ak
koord van zijn werkgevers gevierd heeft 
op een plaats en tot een lUU' waarop hij 
niet meer met normale middelen naar 
huis kon terugkeren, terwijl feit 5 impli
ciet wordt bestreden door nlmer 4 van 
het schrijven van Cerac van 18 mei 1966 
waarbij erkend wordt dat " de bestelauto 
niet reeel ter beschikking van de werk
nemers was gesteld, maar dat de auto
bestuurders de toelating hadden gekregen 
de personeelsleden die op hlm weg woon
den, voor hun deur af te zetten », 

tenuijl : 1 ° door aldus te beslissen, het 
vonnis niet passend heeft geantwoord op 
de conclusie in hager beroep van eiseres 
in zover onder meer betoogd werd dat, 
indien op 29 november 1963 het werk 
een einde nam omstreeks 15 uur, indien 
de werknemers betaald werden tot 
17 u. 15 en inclien ze samengebleven zijn 
tot 21 uur om het Sint-Eligiusfeest te 
vieren, van dat ogenblik af elke morele 
verplichting dit feest voort te zetten 
ophield en dat, indien ze zulks deden, 
hetzij afzonderlijk, hetzij in kleine groe
pen, zij dit vrijelijk deden; dat, bij na
zicht van de tachymeter van de veronge
lukte wagen, blijkt dat deze gereden 
heeft kart na 23 uur en gedurende meer 
dan een kwartier v66r 24 uur, vervolgens 
omstreeks halfeen, uur van het ongeval, 

dat hiermede bevestigd wordt dat Michel 
(bestuurder van de bestelauto) en de 
twee werknemers die hem ve:rgezelden, 
zich nog verplaatst hebben tussen het 
ogenblik waarop zij de inrichting, waar 
het Sint-Eligiusfeest werd gevierd, ver
lieten en dat waarop zij door het ongeval 
werden getroffen; dat zij, gedurende 
die tijd, totaal vrijelijk, andere inrich
tingen bezocht hebben; dat verweerder 
moet bewijzen dat 'de vertraging op
gelopen tussen 21 uur en halfeen, uur 
van het ongeval, te wijten is aan een 
wettige oorzaak; dat eiseres, subsidiair, 
het bewijs van deze aangevoerde feiten 
aanbood en dat het vonnis, door uit
spraak te doen zoals het gedaan heeft, 
op deze conclusie geen: passend antwoord 
heeft gegeven (schending van al de in 
het middel bedoelde wetsbepalingen); 
2° dat het tegenstrijdig is te beweren, 
enerzijds, dat verweerder het Sint-Eli
giusfeest op 29 november 1963 gevierd 
heeft met zijn werkmakkers in een van 
zijn vaste werkplaats tamelijk ver afge
legen inrichting en naar huis is terug
gekeerd in een bestelauto van zijn werk
gever en, anderzijds, dat deze bestel
auto van de fabriek kwam en in de rich
ting van het Zuidstation reed (schending 
in het bijzonder van artikel 97 van de 
Grondwet); 

Wat de grand van niet-ontvankelijk
heid betreft tegen het eerste onderdeel 
van het middel opgeworpen door de in 
tussenkomst en in bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen vem1.ootschap en 
afgeleid nit de niet-naleving van de 
voorschriften van artikel 9 van de wet 
van 25 februari 1925 : 

Overwegende dat de in genoemd onder
dee! uiteengezette grieven met voldoende 
nauwkeurigheid zijn vermeld, wat de tot 
bindendverklaring van het arrest opge
roepen vennootschap zelf bewijst door 
op passende wijze bedoelde grieven te 
beantwoorden; 

Over het eerste onderdeel van het 
middel : 

Overwegende dat het in conclusie aan
gevoerde verweer van eiseres bestond in 
de bewering dat het litigieuze ongeval 
niet kon beschouwd worden als zijnde 
gebeurd op de weg naar of van het werk, 
omdat het ongeval plaats heeft gehad op 
30 november 1963 om halfeen, terwijl 
het Sint-Eligiusfeest dat door de werk
gever was ingericht in de avond van 
29 november geeindigd was om 21 um· 
of ten laatste om halfelf en dat het lange 
tijdsverloop verstreken tussen het einde 
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van heL feest, wat met het einde van het 
werk gelijkgesteld is, en het gebeuren 
van het ongeval, het bewijs levercle dat 
verweerder, in volle vrijheid, zijn terug
keer had onderbroken zonder een geval 
van overmacht of een wettige oorzaak 
te verantwoorden, die alleen in dergelijke 
omstandigheden aan de weg naar of van 
het werk zijn karakter van normale weg 
kminen behouden ; 

Overwegende dat in dit verband het 
vonnis er zich toe beperkt te vermelden 
enerzijds « dat gedaagcle in hoger beroep 
(thans verweerder) het Sint-Eligiusfeest 
heeft gevierd in aanwezigheid en nadien 
met het akkoord van zijn werkgevers op 
een plaats en tot een uur waarop het 
hem niet meer mogelijk was met nonnale 
1nidclelen naar huis terug te keren "• en 
becloelcl uur hierbij zonder meer genoemcl 
wordt « vergevorderd uur van de avond "• 
anderzijds dat hij aldus naar hnis. is 
teruggekeerd in een bestelauto van zijn 
werkgever, welke met het stilzwijgend 
akkoord van deze laatste bestuurcl werd 
door een werlrmakker ; 

Dat clergelijke motivering ongetwijfeld 
de toevlucht tot het gebrnik van de 
bestelauto van de werkgever als vervoer
midclel rechtvaardigt, maar geen passend 
antwoord geeft op het verweer dat door 
eiseres was afgeleid uit, het groot tijds
verloop dat verstreken was, zonder recht
vaardiging van een wettige reden van 
een onderbreking, tussen het einde van 
het feest en het ogenblik waarop het 
ongeval zich heeft voorgedaan ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del gegrond is ; 

En overwegende, wat betreft de eis tot 
tussenkomst en tot binclendverklaring 
van het arrest door eiseres tegen de 
naamloze vennootschap " Union et Pre
voyance" gericht, dat die eis gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; verklaart dit arrest bindend 
voor de naanlioze vennootschap cc Union 
eb Prevoyance " ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
veroordeelt, op grand van het enig artikel 
van de wet van 20 maart 1948, eiseres 
in de kosten met uitzondering van deze 
betreffende de oproeping in tussenkomst 
en tot bindendverklaring van het arrest, 
welke ten laste zijn van de naamloze 
vennootschap cc Union et Prevoyance " ; 
verwijst de zaak naar de rechtbank van 
eerste aanleg te Nijvel, rechtdoende in 
hoger beroep. 

I februari 1968.- 1e kamer.- T'aor
zitter. H. Bayot, eerste voorzitter. -
T' erslaggec·e1·, H. Valentin. - Gel1:j'klui
dende conc.lusie, H. R. Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleite1•s, 
HH. VanRyn en DeBruyn.· 

1 e KAMER. - 1 februari 1968. 

1° VERZEKERINGEN.- VERPLICRTE 
VERZEKERING VAN DE BURGERREORTE
LIJKE AANSPRAKEJ~IJKREID INZAKE ~IO
TORRIJTUIGEN. - EIGEN REORT VAN 
DE BENADEELDE PERSOON TEGEN DE 
VERZEKERAAR. - VooRWAARDE. 

2° VERZEKERINGEN. - VERZEKE
RING VAN DE BURGERREORTELIJKE 
AANSPRAKELIJKEEID INZAKE ~IOTOR-, 

RIJTUIGEN. - MoTORRIJTUIG DAT .GE
wooNLIJK IN RET BUITENLAND IS GE· 
STALD. - INTERNATIONAAL BEWIJS 
VAN VERZEKERING, AFGEGEVEN DOOR 
RET BELGISOR BUREAU VAN DE AUTO
VERZEKERAARS.- BEWIJSKRAORT. 
BENADEELDE PERSOON. 

3° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE 
ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. - Qp. 
lWEPING TOT TUSSENKOJVIST V~ EEN 
PARTIJ DIE NIET ~IEER IN DE ZAAK 
BETROKKEN WAS VOOR' DE FEITEN
REOHTER. - 0NONTVANKELIJKHEJD. 

1 o H et eigen 1·echt, ingevoerd doo1· Mtikel 6 
van de wet van 1. juli 1956 tegcn de ve1'· 
zelceraar ten behoeve van de benadeelde, 
is afhankelijk van het bestaan van een 
verzelee1·ingscont1'act dat de bu1'(!e1'1'echte
lijlee aanspmlcelijkheid delct van de eige
naar, houde1• of bestuu1·de1· van het motm·-
1'ijtuig, op het ogenblile van het onge
val (I). 

2° Al lean het inteTnationaal bewijs van 
ve1·zelcering, ajgeleve1·d dam· het Belgisch 
Btweau van de autove1·zeke1'aars tot dele
king van een motor1·ijtuig, dat gewoonlijk 
in het buitenland is gestald, ten aanzien 
van de benadeelde volstaan am het be
staan te bewijzen van een ve1·zeke1·ing 
tussen de houdeT van het bewijs en de 
verzelceram· die e1'in ve1·meld woTdt, is 

(1) Cass., 18 januari 1962 (Bull. en PAsrc., 
1962, I, 578); 22 mei 1967 (A1·r. cass., 1967, 
biz. 1139) en de in noot 2 aangehaalde ar
resten. 
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zulks niet noodzakelijlc het geval wannee1· 
de ajgijte van dit bescheid aan de houder 
een misbruik uitmaakt ten nadele van 
de ve1·zekemar (I). (Wet van I juli I956, 
art. 2, § 2, en kon. besl. van I6 januari 
1957, art. I4.) (Tmpliciete oplossing.) 

3° Niet ontvanlcelijk, wegens gemis aan 
belang, is de oproeping tot tussenkomst 
voo1' het H of van cassatie van een partij 
die niet meer in de zaalc betrokken was 
voor de jeitem·echter (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP NAAR FRANS 
RECHT« LA METROPOLE "• T. DEBLAUWE, 
IN AANWEZIGHEID VAN LAPORTE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 26 oktober I966 in laatste 
aanleg gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Bergen ; 

I. Op de voorziening ingesteld tegen 
Deblauwe : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6 van de vv et van 
I juli I956 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motor
rijtuigen en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden vom,is het vonnis 
waartegen verzet bevestigt, waarbij eise
res veroordeeld wordt aan verweerster 
de som van I3.I79 frank te betalen we
gens ten gevolge van een verkeersongeval 
geleden schade, omdat de verzekering 
aan de benadeelde een eigen recht tegen 
de verzekeraar geeft; en dat de dader 
van het ongeval in het bezit was van een 
internationaal bewijs van verzekering, 

terwijl, opdat verweerster tegen eiseres 
aanspraak had kunnen maken op een 
eigen recht, het Iitigieuze bewijs door 
eiseres moest afgegeven zijn, wat door 
eiseres in haar conclusie for1neel wordt 
betwist en door het bestreden vonnis 
niet is vastgesteld ; derhalve, door het 
vonnis bij verstek te bevestigen waar
bij eiseres veroordeeld wordt, zonder 
vast te stellen dat zij het was die het 
bewijs, dat de dader van het ongeval in 
zijn bezit had, heeft afgegeven, het von
nis artikel 6 van de wet van I juli I956 

(1) Raadpl. cass., 26 juni 1964 (Bttll. en 
PAsro., 1964, I, 1152). Omtrent de voorwaar
den waarin de internationaie bewijzen van 
verzekering afgegeven worden, raadpi. WAU· 

TERS, L'assu1·ance mdomobile obligatoi1·e, biz. 65. 

heeft geschonden of ten minste zijn be
slissing niet regelmatig met redenen om
kleed en aldus artikel 97 van de Grand
wet geschonden heeft : 

Overwegende dat het eigen recht van 
de benadeelde verzekerde tegen de ver
zekeraar, in het leven geroepe.a door ar
tikel 6 van de wet van I juli I956, afhan
kelijk is van het bestaan van een verze
kering op het ogenblik van het ongeval ; 

Dat door er op te wijzen, om eiseres 
te veroordelen tot dekking van de aan
sprakelijkheid van de hier in tussenkomst 
geroepen partij, dat deze laatste, op het 
ogenblik van het ongeval, in het bezit 
was van een internationaal bewijs van 
verzekering, afgegeven door een « soort 
onderagent " van eiseres en door het 
misbruik dat de afgifte van bedoeld be
wijs zou kunnen uitmaken als noodzake
lijk onverschillig te beschouwen, het von
nis zijn beslissing, dat dit als bewijs van 
verzekering ingeroepen document eiseres 
verbond, niet wettelijk rechtvaardigt; 

Dat, in die mate, het middel gegrond 
is; 

II. Op de oproeping in tussenkomst 
door eiseres tegen Laporte gedaan : 

Overwegende dat deze verweerder niet 
in de zaak betrokken was voor de recht
bank die op verzet het bestreden vonnis 
heeft gewezen ; 

Dat de oproeping in tussenkomst der
halve niet ontvankelijk is wegens het 
ontbreken van belang ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; verwerpt de oproeping tcit 
tussenkomst ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerster in de kosten van de tegen 
haar gerichte voorziening en eiseres in 
de kosten van de oproeping tot tussen
komst ; verwijst de zaak naar de Recht
bank van eerste aanleg te Charleroi. 

I februari I968.- Ie kamer.- Voo1·
zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggevm·, H. Legros. - Gelijlclttidende 
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleiter, H. Van 
Ryn. 

tot 67; 0ASSART, BoDSON en PARDON, L'asBU· 
ranee automobile obligatoi1·e, biz. 111 en 112). 

(2) Verg. cass., 11 oktober 1966 en 17 fe· 
bruari 1967 (An·. cass., 1967, biz. 190 en 751); 
raadpi. oak cass., 10 maart 1967 (ibid., 1967, 
biz. 866), 
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1 e KAMER. - 2 februari 1968. 

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 
- BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS
KRAOHT VAN DE AKTEN. - BEDING 
VAN EEN VERZEKERINGSOONTRAOT. -
UITLEGGING DOOR DE FEITENREOHTER. 
- UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE 
TERMEN VAN RET BED IN G. - GEEN 
J\HSKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN DE AKTEN. 

Geeft van het beding van een ve1'Zeke1·ings
cont1·act geen met de te1·men e1·van on
ve1'enigba1'e ~~itlegging en miskent de 
bewijslc1·acht eTvan niet het m·1·est dat 
beslist clat clit becling, clcLt cle waa1·bo1·g 
van de ve1'zeke1'ingspolis gesloten t~;ssen 
de ve1·zelce1'aa1· en de di1·ecteu1· vctn · een 
patTOnaat ~Litbreidt tot de ongevallen 
ove1·komen aan cle kincle1·en wannee1· zij 
zich naa1· het lokaal van het pat1·onaat 
begeven of e1·van te1'~Lgkomen, een bed7:ng 
ten behoeve van cle1'clen insluit ten voo1'
dele van deze kincleTen en hun oude1·s 
en dit 1'i8ico clelct, zelfs inclien de actn
spmkelijlcheicl van de s~Lbse1·ipto1' niet 
in het ged1·ang komt. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP <C ZWITSERSE 
MAATSCHAPPIJ VOOR VERZEKERINGEN 
TEGEN ONGEVALLEN TE WINTERTHUR», 
T. VERROYE, QUINTYN EN VAN DE 
VELDE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 j1.mi 1966 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen ; 

I. Voor zover de voorziening tegen 
Adolf Van de Velde gericht is : 

Over de grand van niet-ontvankelijk
heid door het openbaar ministerie ambts
halve opgeworpen en overeenkomstig 
artikel 17te1' van de wet van 25 februari 
1925 betekend : 

Overwegende dat'. ,de eerste twee ver
weerders de volgende rechtsvordE;Jringen 
hebben ingcsteld : de ene tegen eiseres, 
op grand van een verzekeringsovcreen
komst door deze met de directenr van 
een vacantiepa.tronaat aangegaan en die, 
naar de bewering van die verweerders, 
onder meer tot voorwerp zou hebben de 
vergoeding van de schade ingevolge 
ongevallen overkomen aan de kinderen 

CASSA'l'IE, 1968. - 24 

wanneer deze zich naar het lokaal bege
ven of er van ter·ngkomen, de andere 
rechtsvorderingen ingesteld tegen ver
weerder Adolf Van de V elde, in eigen 
naam en als wettelijk beheerder van zijn 
minderjarige zoon Carlos, op grand van 
een aan deze laatste aangewreven font 
die het aan bet kind van de eerste twee 
verweerders overkomen ongeval zon heb
ben veroorzaakt · 

Overwegende dat het arrest, recht
doende op de. eerste van die rechtsvorde
ringen, eiseres veroordeelt op grand van 
de verzekeringsovereenkomst en, recht
doende op de andere rechtsvorderingen, 
beslist dat., bij gebrek aan bewijs van 
enige font ten laste van de zoon Van de 
Velde, die vorderingen ongegrond zijn; 

Overwegende dat, nn die laatste be
slisRing steunt op motieven die vreemd 
zijn aan de veroordeling van eiseres en 
nn geen van de n1.iddelen die beslissing 
bestrijdt, de voorziening, voor zover zij 
tegen de vader en de zoon Van de Velde 
gericht is, niet ontvankelijk is ; 

II. Voor zover de voorziening tegen 
de eerste twee verweerders gericht is : 

Over beide middelen samen : het ee1'ste, 
afgeleid nit de schending van de artike
len ll01, ll07, 1ll9, 1121, ll34, 1135, 
1165, 1372 en 1984 van het Bmgerlijk 
W etboek, 1 en 5 van. de wet van 11 juni 
1874 houdende de titels X en XI, boek I, 
van het W etboek van koophandel en 97 
van de Grondwet, 

dooTdat het bestreden arrest ontvanke
lijk verklaart de vordering door de eerste 
twee verweerders tegen eiseres ingesteld 
en strekkende tot het bekomen, op grond 
van een verzekeringspolis tot dekking 
van de bmgerlijke aansprakelijkheid 
tegenover derden, aangegaan door de 
vertegenwoordiger van het vakantiepa
tronaat te Olsene, van de vergoeding 
van het nadeel dat zij hebben ondergaan 
ingevolge het ongeval overkomen aan hun 
zoon, toen deze per :fiets terngkwam van 
het lokaal van dit patronaat, 

tenvijl het nochtans vaststaat dat die 
verweerders bij voormelde verzekerings
overeenkomst geen eontracterende par
tijen waren en er ontkend werd dat deze 
overeenkomst een beding te hm<nen be
hoeve inhield of dat h1.m een krachtens de 
wet of de verzekeringsovereenkomst ont
stane rechtstreekse vordering toebe
hoorde, en de verzekeringsovereenkmnst 
hun, onder deze omstandigheden, niet 
wettelijk tot voordeel kon streJr,lmn en 
zij aileen gevolg had jegens diegene die 
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voor zichzelf en in eigen namn gecon
tracteerd had (schending van aile hier
voren aangeduide wetsbepalingen) ; 

althans, het arrest de vordering van 
de eerste twee verweerders ten aanzien 
van eiseres ontvankelijk verklaart, zon
ile1' hoe ilan oolc te antwoo1'den op de 
conclusie waarbij de laatstgenoemde 
de niet-ontvankelijkheid van de tegen 
haar ingestelde vordering hieruit af
leidde dat die verweerders geen titel 
bezaten, daar ;zij geen partijen waren 
bij de tussen haar en de vertegenwoor
diger van het vakantiepatronaat gesloten 
verzekeringsovereenkon1st en daar deze 
overeenkomst geen heeling te hunnen 
behoeve inhield en hun geen recht op 
een vordering ten aanzien van eiseres 
opende, vermits de ondertekenaar van de 
verzekeringspolis in eigen naam en aileen 
voor zichzelf bedongen had, zodat de 
gegrondheid en, bijgevolg, de wettelijk
heid van de beslissing die de vordering 
ten aanzien van eiseres ontvankelijk ver
klaart niet kunnen nagegaan worden 
(schending van artilml 97 van de Grand
wet); 

het tweecle, afgeleid uit de schending 
van de artikelen llOl, 1107, 1ll9, 1121, 
1134, 1135, 1165, 1319, 1320, 1322 van 
het B-m·gerlijk Wetboek, 1, 5 van de 
wet van ll juni 1874 houdende de ti
tels X en XI, hoek l, van het vVetboek 
van koophandel en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreclen arrest, om de 
vordering van de eerste twee verweerders 
in te willigen, die gestelmd was op de 
kwestieuze verzekeringspolis, en om bo
venclien eiseres te veroordelen in de kos
ten van beide aanleggen, met inbegrip 
van deze van de tegen de clerde verweer
der gerichte vordering, beslist dat de 
bewering van eiseres, luidens welke de 
uitbreiding van het door haar gedekte 
risico tot de ongevailen overkomen aan 
de kinderen wanneer zij zich naar het 
lokaal van hot vakantiepatronaat bege
ven of ervan terugkomen, " aileen geldt 
in geval de bmgerlijke aansprakelijkheid 
van de subscriptor in het gedrang k01nt, 
ook geen steun vindt in de verzekerings
overeenkomst en op niets is gegrond ll, 

te1·wijl, naar de duidelijke en bepaalde 
tennen van de algmnene en bijzondere 
voorwaarden van de verzekeringspolis, 
deze in beginsel alleen dekt " de gelde
lijke gevolgen van de bm·gerlijke verant
woordelijkheid die de subscriptor ten 
laste kan gelegd worden krachtens de 

artikelen 1382 tot 1385 van het Burger
lijk Wetboek, hoofdens ongevallen ver
oorzaakt aan kinderen tijdens het vakan
tiepatronaat evenals de ongevailen aan 
derden veroorzaakt door deze kinderen ll, 

en deze waarborg aileen uitgestrekt ver
klaard wordt " tot de ongevailen over
komen aan de kinderen wanneer zij zich 
naar het lokaal begeven of ervan terug
kom.en ll, zodat, door te zeggen dat 
bovengemelde bewering geen stem1 vindt 
in de verzekeringsovereenkomst en op 
niets is gegrond, en door aan de eerste 
twee verweerders het voordeel van de 
verzekering te erkennen naar aanlei
ding van het ongeval dat hm1. kind 
heeft getroffen toen het van het lokaal 
van het patronaat terugkwam, ongeacht 
of de bmgerlijke aansprakelijkheid van 
de subscriptor van de verzekeringspolis 
daarbij in het gedrang mocht gekomen 
zijn, het arrest de nauwkeurige termen 
van die polis 1niskent en daaraan zoncler 
reden een betekenis en een draagwijdte 
toeschrijft die zij normaal niet hebben 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet) en de door de verze
ker:ingsovereenkomst gestipuleerde waar
borg willekem'ig buiten de contractuele 
voorzieningen uitbreidt (schending van 
de artikelen 1101, ll07, 1119, ll2l, ll34, 
1135 en ll65 van het Bmgerlijk Wetboek, 
l en 5 van voormelde wet van ll juni 
1874) : 

Overwegende dat het arrest constateert 
dat het verzekeringscontract, dat gesloten 
werd tussen eiseres en het vakantiepatro
naat, vertegenwoordigd door zijn direc
teliT, het verzekerd risico als volgt om
schrijft : " de bm·gerlijke verantwoorde
lijkheicl van de subscriptor hoofdens on
gevallen veroorzaakt aan k:incleren tijdens 
het vakantiepatronaat evenals de onge
vaUen aan derden veroorzaakt door deze 
kinderen ... Er wordt verstaan dat de 
waarborg van onderhavige polis zich 
insgelijks uitstrekt tot de ongevailen 
overkmnen aan de kinderen wanneer zij 
zich naar het lokaal begeven of er van 
terugko1nen )) ; 

Overwegende dat eiseres in haar con
clusie stelde dat de vordering vctn de 
eerste twee verweerders, voor zcver ze 
tegen haar was ingestelcl, niet ntvan
kelijk was omdat die verweerders geen 
partij waren bij het verzekeringscontra.ct 
dat voor hen een 1'es inter ctUos acta uit
maakte, omdat het contract geen heeling 
ten behoeve van derden inhield en omclat 
zij geen aanspraak konden 1naken op een 
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rechtstreekse vordering tegen de verze
keraar; 

Overwegende dat het arrest eiseres 
ertoe veroordeelt aan die verweerders 
een vergoeding te betalen op grond van 
het beding dat de waarborg van de polis 
uitstrekt tot de ongevallen overkomen 
aan de kinderen wanneer zij zich naar 
het lokaal begeven of ervan terugkomen ; 
dat het arrest dat beding interpreteert 
in deze zin dat het risico gedekt is zelfs 
ingeval de burgerlijke aansprakelijkheid 
van de subscriptor niet in het gedrang 
komt, zodat de bedoelde uitbreiding van 
de polis een beding ten behoeve van der· 
den impliceert ; dat het hof van beroep 
aldus van het gemeld beding een inter
pretatie geeft welke niet onverenigbaar 
is met de bewoordingen ervan ; 

Overwegende dat, nu de rechter door 
die soevereine interpretatie de ontvan
kelijkheid van de vorclering van de eerste 
twee verweerders heeft gerechtvaardigd 
als gegrond op een beding ten behoeve 
van derden, hij de in het eerste middel 
bedoelde conclusie niet meer moest be
a,ntwoorden ; 

Dat geen van de middelen kan aan
genmnen worden ; 

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

2 fehruari 1968.- 1e kan1.er.- Voo1·· 
zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Neven.
Ge~~iklttidende conclttsie. H. Krings, advo
caat-generaal.- Pleite1·s, HH. DeBruyn 
en Van Heeke. 

2e KAMER. - 5 februari 1968. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - DIENSTPLIOHT. -
AKTE VAN BEROEP. - PASSEND ANT· 
WOORD OP DEZE AKTE, ZOALS ZIJ DOOR 
DE BESTREDEN BESLISSING WERD UIT· 
GELEGD. REGELJiiATIG GEJIWTI· 
VEERDE BESLISSING. 

Is 1'!Jqelmatig gemotivee1·d en ·voldoet de1·· 
hal've aan het vo1·mvoo1·sch1'ift gestelcl biJ 
artii?el 97 van de G1·ondwet, de beslissing 
van de Hoge .Militiemad die een passe.nd 
antwoonl ve1'st1·ekt op een akte van be-
1'oep, zoals ziJ doo1· de beslissing we1·d 
uitgelegd, en aan welke niet ve1·weten 
w01·dt cle bewiJslcmcht van de alcte te 
hebben miskend. 

(VAN DE REYDT.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 3 oktober 1967 door de 
Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 30 en 37, § 4, van de dienstplicht
wetten gecoiirdineerd op 30 april 1962, 

cloonlat de bestreden beslissing de aan
vraag van eiser om uitstel verworpen 
heeft zonder de akte van beroep te beant
woorden in zover deze gegrond was op 
de toepassing van artikel 10, § 1, 1 o, van 
de gecoiirdineerde dienstplichtwetten : 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing, de akte van beroep uit.leggend, erop 
wijst dat eiser in deze akte zijn oorspron
kelijke aanvraag omzet in een aanvraag 
om uitstel gegrond op art.ikel 10, § 1, 7°, 
van de dienstplichtwetten ; 

Overwegende dat eiser de schending 
van de artikelen 1319 en 1322 van het 
Burgerlijk 'vVetboek niet aanvoert ; 

Dat de beslissing, ten aanzien van de 
uitlegging welke zij van de akte van be
roep geeft, de in het middel bedoelde 
conclusie passend beantwoordt ; 

Dat het m.iddel feitelijke grondslag 
n1ist; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

5 fehruari 1968.- 2e kamer.- Voo1·· 
zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Ridder 
de Schaetzen. - Gel~jlcluiclende conclusie, 
H. Duman, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 februari 1968. 

SCHIP-SCHEEPVAART. - BINNEN· 
VAART. - BESOHADIGING VAN RET 
BED VAN EEN WATERLOOP OF ZIJN 
AANHORIGHEDEN. - BURGERREOHTE· 
LIJKE EN STRAFREOHTELIJKE AANSPRA· 
KELIJKHEID VAN DE SCHIPPER. -
VooRWAARDEN. 

De beschacliging van het bed van een wate1'· 
loop of ziJ'n aanhorigheclen levert op 
zichzelf enlcel een fotlt op, tvam·voor de 
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clacler strajreohtelijk en btwge1·reohtelijk 
aansprakelijk is, als de claacl bewust 
gestelcl wordt (1). (Kon. besl. van 15 ok
tober 1935, art. 91, en kon. besl. van 
7 september 1950, art. 4.) 

(ROTTIERS, T. DIENST DER SOI;IEEPVAART 
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « LABO
REMUS » ; NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
<< LABOREMUS ll EN DIENST DER SOHEEP· 

VAART, T. ROTTIERS.) 

,ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 april 1967 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Turnhout ; 

Overwegende dat Mr De Bruyn, advo
caat bij bet Hof, verklaart, namens de 
Dienst der Scheepvaart, burgerlijke partij 
waarvan de vordering niet afgewezen 
werd, a£stand te doen van de door deze 
laatste ingestelde voondening ; 

I. Wat betreft de voorziening van Rot
tiers, beklaagde : 

1° In zover zij gericht is tegen de be
slissing over de strafvnrclering : 

Over het middel afgeleicl uit de schen
ding van de artikelen 91, in het bijzon
der 2°, en 100 van het koninklijk besluit 
van 15 oktober 1935, houdende het alge
lneen reglement van de hevaarbare wa,ter
lopen, 24 en 25 van het koninklijk besluit 
van 7 septmnber 1950 betreffende de 
kanalen Luik-Antwerpen en htnl vertak
kingen, 1382 tot 1384 van het Burgerlijk 
vVetboek en 97 van de Grondwet, 

dooJ'dat het bestreden vo1<nis eiser 
schuldig verklaart aan de hem ten laste 
gelegcle betichting op groncl van de over
wegingen " dat gans deze situatie op uit
gebreide wijze gesignaleerd is door ver
lichting, behalve aan de kwestieuze voor
uitstekende pijler, welke toch een deter
minerend element ervan uitmaakt, dat 
deze weliswaar moeilijke situatie noch
tans geen speciale problemen stelt voor 
een voorzichtig schipper, met bekwame 
vakmanschap, op voorwaarde dat hij tij
dig rekening houdt met de aanwezigheid 
van kwestieuze vooruitstekende pijler, 
dat beklaagde voorhoudt dat de pijler 
voor hem niet waar te n01nen was, het
geen tevens de 1nening is van de deskm<-

(1) Haaclpl. cass., 17 clecem,ber 1962 (Bttll. 
en PAsrc., 1963, I, 467). 

dige ; dat client aangenomen te worden 
enerzijds dat de schipper zelf in zijn 
stuurhut, komende voor deze geheel ver
lichte situatie, zich niet hoefde te ver
wachten aan deze ene niet gesignaleerde 
vooruitstekende pijler, dat het elementair 
is dat ook en vooral deze pijler in het 
geheel van de signalisatie betrokken zou 
zijn geworden, anderzijds dat de schip
per, tijdig van op grate afstand verwittigd 
door verkeersborden, zijn helper diende 
opdracht te geven om hem bij te staan 
op gepaste wijze, in voorkomend geval 
met een schijnwerper ,, 

teTw~jl, eerste onderdeel, het feit het 
bed of aanhorigheden van waterwegen 
op enige wijze te hebben beschadigd 
slechts op zichzelf genomen een fout uit
maakt wanneer het vrij en bewust werd 
gesteld, en de vaststelling, door het 
vonnis, dat eiser zich niet hoefde te 
verwachten aan de situatie op grand 
waarvan hij werd veroordeeld, deze be
wustheid en vrijheid uitsloot, zodat het 
vonnis, door eiser niettemin te veroor
delen, zoals in het 1niddel gezegd, de 
aangehaalcle wettelijke beschikkingen 
heeft geschonden (schending in het bij
zonder van de artikelen 91, 2°, van het 
koninklijk besluit van 15 oktober 1935 
en 1382 van het Bm·gerlijk Wetboek); 

tweede onclenleel, het in de omstandig
heden van de zaak tegenstrijtlig is, min
stens clubbelzinnig, te beslissen, enerzijds 
clat eiser zich niet hoefde to verw8,chten 
aan deze ene niet gesignaleerde vooruib
stekende pijler en anderzijds dat hij een 
fout heeft begaan door zijn helper geen 
opdracht te geven hem bij te staan, cles
noccls met een schijnwerper, wat impli
ceert dat in de opvatting van de feiten
rechter, eiser de hindernis moest kunnen 
voorzien, tegenstrijdigheid, minstens dub
belzinnigheicl die met het volleclig ont
breken van motieven gelijkstaat (schen
ding, in het bijzonder, van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegencle clat het vonnis niet !outer 
vaststelb dat eiser « zich niet hoefde te 
verwachten aan deze ene niP.t gesigna
leerde vooruitstekende pijler " en clat 
hij een fout begaan heeft « door zijn 
helper geen opdracht te geven hem bij 
te staan »; 

Dat het vonnis overweegt dat de schip
per, tijdig en van op grote afstand ver
wittigd van het gevaar door verkeers
borden, zijn helper diende « opdracht 
te geven hem bij te staan op gepaste 
wijze, in voorkomend geval met een 
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schijnwerper ))' « dat de schipper zelf 
- eiser - in zijn stuurhut ... zich niet 
hoefde te verwachten aan deze ene niet 
gesignaleerde vooruitstekende pijler )) 
maar dat voor zijn helper, op de voor
steven, de pijler wel tijdig zichtbaar 
moet. zijn geweest >> ; 

Overwegende dat deze vaststellingen 
geenszins tegenstrijdig of dubbelzinnig 
zijn; 

Dat de rechter vaststelt dat eiser welis
waar, in zijn stuurhut, niet tijdig de 
aanwezigheid van de pijler kon ont
waren, maar dat hij tijdig en vs.n op een 
grate afstand verwittigd werd van de 
moeilijkheden en gevaren van de vaart, 
dat hij derhalve aan zijn bemanning de 
nodige opdracht diende te geven om een 
ongeval te vermijden dat kon vermeden 
worden; 

Overwegende dat de rechter zodoende 
vastgesteld heeft dat de beschadigingen 
aan het bed of de aanhorigheden van 
bet kanaal door het schip van eiser ver
oorzaakt werden en dat bedoeld feit vrij 
en bewust door eiser gesteld werd; 

Dat hij zodoende wettelijk eiser ver
oordeeld heeft. nit hoofde van het misdrijf 
omschreven door de artikelen !ll-2° en 
100 van het koninklijk beslnit van 15 ok
tober 1935; 

Dat het n1iddel niet kan aangenomen 
worden; 

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

2° In zover zij gericht is tegen de be
slissingen over de bm'gerlijke vorderin
gen : 

Overwegende dat het vonnis de vor
deringen van de hmgerlijke partijen ont
vankelijk verklaart, eiser voor een derde 
verantwoordelijk stelt voor de schade 
ingevolge de aanvaring, en alvorens uit
spraak te doen ten grande, de heropening 
van de debatten beveelt ten einde de 
partijen toe te laten bescheiden voor te 
brengen en betreffende de verantwoor
delijkheid voor de signalisatie te con
cluderen; 

Overwegende clat die heslissing welke 
niet over een geschil betreffende de be
voegdheid is gewezen, niet definitief is 
in de zin van artikel416 van het Wethoek 
van strafvorclering ; clat de voorziening 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

Il. Wat betreft de voorziening van de 

naamloze vennoot~ 
burgerlijke partij : ~ "'~h 

. . ap << Laboremus ,, 
1o In zover~ ZlJ ' 

openbaar ministeri~~ericht 
~ is tegen het 

Overwegende da~~ 
partij, niet veroord~ -- e · 
jegens het openba~ ~:)drsereds,. burgerlijke 
voorziening derhah,_ -~, '."e.r lil de kosten 
is ; ~~ e, m~msterie ; dat de 

met ontvankelijk 
2o In zover zij 

weerd er Rot tiers : e -l.'icht . 
rs tegen ver-Overwegende dat 

het Hof vermag acl: ~'it . 
eiseres haar voorzi~ ~ -t; geen stuk waarop 
beteken~ he eft ; da_ -1:-~ ~i 

1
;e slaan blijkt dat 

halve met ontvank ·~• ~ g aan verweei'der 
~=-i.e ~oorziening der-

Om die reclenen, J k 1s ; 
van de door de e'G t 
Dienst der ScheepV>-, "'- :u:· re.tyt de afstand 
ziening, en veroord~ ~ .:a~1e~ IJ w partij de 
ervan; verwerpt de ~ ~ Jt h~lge.stelde voor
overige · veroordeel t:, '-_,_o .ar m de kosten 

' r-.~ orzlening h van hlm ondersch~ • '--'«e . . voor et 
~ <c_-:"' eJSers m de kosten 

•. .._e,l:le v . . 
. 5 februari 1968. ~ oorzrenmt!,·en. 

z~ttm·, H. Rutsae:t-1:::. 2 e I 
nemend voorzitte~. ,., r r~m:r.- Voor
H. Gerniers. - Gel.·· _ ~a 8/e.er waa.r
H. Duman, advocl't}·.; lclu ·z TdM slaggeve1·, 

"'tc.. %en e conclusie 
g-en eraai. ' 

2e KAJ\fER.- S, 

:t' <ehruari 1968. 
OPLICHTING. -

WERING. - Is l:..~TJG 
LISTIGE KUNSTG:Q G ::t> ENAORTIGE BE
ARTIKEL 496 VAl'{ lJ::Js:::p ZIOHZELF GEEN 

l:ct~T' IN DE ZIN VAN 

E6n le1tgenachtige 6 ~. STRAFWETBOEK. 

l . . ' e,<., geen ~st~ge JC1t.n"'t E!.J'in : . 
aTtilcel 496 van he[l1'eep 0. 18 0P zwhzelf 

t ~t 1n de zin van 
1'afwetboek (1). 

(AERTS, T. 
l::..:tuN 

4EnTs.) 
Al't:Q, 

""">::r. 
HET HOF ; - <?tel 

arrest, op 28 juni l9 ~ ""t o h 
Hof van beroep te ,.6 '7 g

8
P et bestreden 

·'-'Lli] Wezen door het 
Over het midde] v '; 

flt't a 
trlbtswe1m afge. 

(1) Cass., 4 decernbe:., 
en noot 1. l907 

'.supra, biz. 484, 
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lid uit de schending van artikel 496 
an het Strafwetboek : 

Overwegende dat het arrest eiser we
~ens oplichting veroordeelt op grand van 
le overwegingen dat de bedrieglijke han
lelingen erin bestonden te doen geloven 
iat hij het recht had de beboste grand 
\Tan 150 ha. te verkopen en hiervoor 
de prijs overeenstemmend met die waarde 
vroeg en deed betalen, dat de laakbare 
handelwijze van eiser en zijn bedrieglijk 
inzicht nog duidelijker worden wanneer 
men vaststelt dat, volgens de verbalise
rende rijkswacht, eiser liet ·uitschijnen dat 
hij steekpenningen aan bepaalde personen 
moest geven, hetgeen niet bewezen werd, 
om tot de verkoop van de kwestieuze 
bouwgronden te doen overgaan ; 

Overwegende dat leugenachtige ver
klaringen niet volstaan om het misdrijf 
van oplichting uit te maken, wanneer 
zij niet gepaard gaan met enig uitwendig 
feit of enige handeling, bestemd om er 
geloof aan te doen hechten ; dat, voor 
het overige, de houding van eiser tegen
over de verbaliserende rijkswacht niet 
in aanmerking kon genomen worden, 
daar het om een gegeven gaat dat zich 
voordeed tijdens het vooronderzoek, na
dat de aangeklaagde feiten voltrokken 
waren; 

Overwegende dat de verniebiging van 
de beslissing over de strafvorder:i:ng de 
vernietiging medebrengt van de beslis
sing over de bmgerlijke vordering die er 
het gevolg van is en waartegen een voor
ziening is ingesteld ; 

Om die redenen, vernietigt bet 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 Brus
sel. 

5 februari 1968.- 2e kamer.- Vo01"
zitter en Ve1"slaggeVM', H. Rutsaert, 
raadsheer waarnen1.end voorzitter. 
Gelijkluidende oonolusie, H. Duman, ad
vocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 februari 1968, 

1° WEGVERKEER.- WEGVERKEERS
REGLEJVIENT VAN 10 DECEMBER 1958.
GEBEURTENIS DIE AL DAN NIET KAN 
WORDEN VOORZIEN. - BEOORDELING 
DOOR DE FEITENREOHTER. - BEOOR-

DELING DIE ALLEEN SOEVEREIN IS 
WANNEER ZIJ IN FEITE GESOHIEDT. 

2o CASSATIE. 
STRAFZAKEN. 

BEVOEGDHEID. -
GEVOLGTREKKING 

DOOR DE REO!ITER AFGELEID UIT DE 
DOOR HEM VASTGESTELDE FElTEN. -
TOEZIOHT VAN RET HoF. 

1° De beoor~leling dao1· de feiten1"echter, 
of een doo?' een weggebruike1' uitgevoe1•d' 
mane.uve1· al dan niet kon wo?'den voor
zien is alleen soeve1·ein wanneM' z# van 
jeitel~jke am·d is (1). 

2° Zo het aan de feitemechter staat de feiten 
vast te stellen waa1·op hij z~jn beslissing 
g?'ondt, dient evenwel het Hoj van cas
satie na te gaan of deze jeiten de doo?' 
de ?'eohter in ?'echte m·uit ajgeleicle gevolg
t1'ekking wettigen (2). 

(RAES EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET 
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
«TRANSPORT DEROO>>, T. LAMBERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 12 september 1967 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent ; 

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

A. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de tegen hem 
ingestelde strafvordering : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 25-2 en 27-1 van 
het verkeersreglmnent, 

doo1·dat het bestreden vonnis aanneemt 
dat het feit dat de linker richtingsaan
wijzer van het voertuig van verweerder 
in werking was toen de aanrijding ge
schiedde, voldoende is om dit voertuig 
als een voorzienbare hindernis aan te 
zien, 

terwijl bovengemeld artikel 25-2-b 
voorsclu.'ijft dat vooraleer links af te slaan 
de weggebruiker, ten deze verweerder, 
duidelijk en tijdig genoeg zijn voornemen 
kenbaar moet nmken door middel van 

(1) Oass., 11 april 1960 (Bull. en PASIC., 

1960, I, 943). 
(2) Oass., 11 april 1960 (Btill. en PASIC,, 

1950, I, 943) en 6 december 1965 (ibid., 1966, 
I, 462). 
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de richtingslichten, en uit de elementen 
van de zaak en vo01'al uit de eigen ver
kla.ring van verweerder op 9 december 
1966 aan de politiecommissaris te Zwijn-. 
drecht blijkt dat hij de gebiedende voor
schriften van artikel 25-2 niet heeft ge
volgd, nu hij verklaarde : " . .. ik begaf 
mij naar het midden van de rijbaan, 
en stak onmiddellijk nadien Illcijn linker 
richtingsaanwijzeraa11 "• zodat verweerrler 
slechts een voorzienbare hindernis voor 
eiser ware geweest indien hij tijdig en 
dnidelijk zijn voorriemen om links af te 
slaan kenbaar had gemaakt vooraleer in 
het midden van de rijbaan te gaan rij-
den: · 

Overwegende dat het bestreden vorinis 
de vrijspraak van verweerder uit hoofde 

·van overtreding van artikel 25-2 van 
het wegverkeersregleme.at en cle veroor
deling van eiser uit hoofde van overtre
ding van artiltel 27-1 van hetzelfde regle
ment grondt op de redenen : " dat gelet 
eensdeels op de verklaring,en van de ge
tuigen De Vleeshau wer en Beeckman en 
anderdeels op de lokalisatie van de schade 
opgelopen door de voertuigen, in Cl.e ge
geven omstandigheden dient te worden 
aangenomen dat Lambert zich met zijn 
voertuig in het midden van de rijbaan 
bevond op het ogenblik van de aanrij
ding; dat nu zijn linker richtingslicht op 
het ogenblik van de feiten in werking was, 
zijn voertuig geensziqs een onvoorzien
bare hindernis kan uitgemaakt hebben 
voor Raes, en het bovendien niet bewezen 
voorkomt dat hij de inbreuk heeft ge
pleegd waarvoor hij terechtstaat ; dat 
de betichting ten laste van Raes bewezen 
is >l; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
aanneemt dat het voertuig van verweer
der geen onvoorzienbare hindernis voor 
eiser uitmaakte omdat het linker rich
tingslicht van dit voertuig in werking 
was op het ogenblik van de aanrijding 
in het midden van de rijbaan; dat inder
daad, zo het weliswaar verklaart dat het 
niet bewezen is dat verweerder zich aan 
overt.reding van artikel 25-2 van het 
wegverkeersreglem13nt schuldig heeft ge
maakt, het niet vaststelt dat het. bewezen 
is dat verweerder zich naar het voor
schrift. van dit artikel gedragen heeft 
krachtens hetwelk hij, vooraleer links 
af te slaan, duidelijk en tijdig genoeg zijn 
voornemen moest kenbaar maken door 
middel van zijn richtingslicht ; 

Dat uit de enkele omstandigheid d?.t 
het linkerrichtingslicht in werking was 
toen het voertuig zich reeds in het midden 

van de baan bevond het vonnis niet wet
telijk kon afleiden dat clit voertuig geen 
onvoorzienbare hindernis uitmaakte ; 

Dat het middel gegrond is ; 

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de tegen eiser 
door verweerder ingestelde bm:gerlijke 
vordering : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing over de strafvordering de 
vernietiging van de beslissing van veroor
deling over de tegen eiser ingestelde bur
gerlijke vordering tot gevolg heeft ; 

. Il. Ten · aanzien van de voorziening 
van de vennootschap cc Transport De
roo "• burgerlijk aansprakelijke partij : 

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

Doch overwegende dat de vernietiging 
hieronder uitgesproken op de voorziening 
van eiser, de beslissing welke eiseres 
burgerlijk aansprakelijk verklaart voor 
de veroordeling van eiser zonder bestaans
reden maakt ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van eiseres en veroordeelt hear in 
de kosten ervan; uitspraak doende over 
de voorziening van eiser, vernietigt het 
bestreden vonnis in zover het uitspr>tak 
doet over de tegen hem ingestelde straf
en burgerlijke vordering, de beslissing 
welke eiseres burgerlijk aansprakelijk 
:voor de veroordeling van eiser verklaart 
aldus zonder bestaansreden wordende ; 
beveelt dat melding van dit arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in de kosten van 
de voorziening van eiser; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correctionele 
Recht bank te Dendermonde, rechtdoende 
in hoger beroep. 

5 februari 1968.- 2" kamer.- Voor
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·sla.ggever, 
H. Wauters. - Gel~jkl1iidende conclu8ie, 
H. Duman, advocaat-generaal. 

2" KAMER. - 5 februari 1968. 

1oVELDWETBOEK. -ARTIKEL 88, 3o. 
- RET LATEN LOSLOPEN IN RET OPEN 
VELD OP ANDERlVIANS EIGENDOl\1 VAN 
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VEE OF PLUIMGEDIERTE. - MAXIIIffiJIII 
STRAF. 

20 ITELDWETBOEK.- ARTIKEL 87' 3°. 
- RET LATEN LOPEN VAN VEE, TREK-, 
LAST- OF RI.TDIEREN OVER \VEIDEN OF 
ANDERJ\'I:ANS GROND VOORDAT DE OOGST 
IS wEGGERAALD. - MAXrl\ruM STRAF. 

3° 0\TERTREDINGEN.- ARTIKEL 556, 
7, VAN RET STRAFWETBOEK. - RET 
DOEN OF LATEN LOPEN OP ANDERMANS 
GROND VAN VEE-, LAST- OF RIJDIEREN 
TEN TIJDE DAT DIE GROND MET VELD
YRUORTEN BEZET IS. - MAXIMUM 
STRAF. 

1° De geldboete opgelegd aan hem die vee 
of pluimgedierte, van welke soort ook, 
waw·van hij eigenaar of houder is, op 
ande1·mans eigendom in het open veld 
heeft laten loslopen mag niet meer be
clmgen dan 15 frank. (Veldwetboek, 
art. 88, 30.) 

2° De geldboete opgelegd aan hem die zijn 
vee of t1·elv-, last- of rijd~~eren heeft laten 
lopen ove1· andermano weiden in g1·oei 
of ove1· anderma1~s grand voordat de 
oogst is weggehaald, mag ni.et meer be
dmgen dan 1.0 frank. (Veldwetboek, 
art. 87, 30.) 

3° De geldboete opgelegd aan hem die vee, 
trek-, last- of rijdieren op andermans 
grand heeft doen of laten lopen ten tijde 
dat die grand met veldvruchten bezet was 
mag niet meer bed1·agen dan 15 frank. 
(Stra£wetb., art. 556, 7°.) · 

(DE ZAYER, T. DANNEELS.) 

ARREST. 

RET HOF ; ·- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 3 oktober 1967 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Veurne.; 

Over het van ambtswege opgeworpen 
middel hiernit afgeleid dat de uitgespro
ken straf het maximum van de bij de 
wet bepaalde geldboetest.raf te hoven 
gaat: 

Overwegende dat het bestrerlen vom1is, 
na vastgesteld te hebben dat de telast
leggingen A en B bewezen waren, eiser 
veroordeelt '' wegens de samengevoegde 
feiten s~tb littera A en B tot een geldboete 
van 20 frank " ; 

Overwegende dat. de telastlegging A, 
zijnde het misdrijf omschreven bij arti-

kel 88, 3D, van het Veldwetboek, be
teugeld wordt met een geldboete van 
5 tot 15 frank; 

Dat de telastlegging B, zijnde het lnis
drijf omschreven bij artikel 87, 3D, van 
het Veldwetboek en artikel 556, 7, van 
het Strafwetboek, beteugeld wordt met 
een geldboete van l tot 10 frank of van 
5 tot 15 frank ; 

Overwegende derhalve dat de door het 
vomus uitgesproken geldboete van 20 fr. 
onwettelijk is ; 

En overwegende dat de vernietiging 
van de over de strafvordering gewezen 
beslissing de vernietiging met zich brengt 
van de over de burgerlijke vol'dering 
gewezen beslissing die het gevolg van de 
eerste is; · 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de door eiser aangevoerde mid
delen die tot geen cassatie zonder ver
wijzing kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis ; beveelt dat van dit 
arrest melding z'al gemaakt worden op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de zaak naar de Correct.ionele 
Recht bank te Ieper, rechtdoende in hager 
beroep. 

5 februari 1968. ~ 2e kamer.- VooT
zitter, H. Rutsaert, raadsheer· waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Gerniers. - Gelijkluiclende conclttsie, 
H. Dmnon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 februari 1968. 

CASSATIE. - BEVOEGDHEID. - STRAF
ZAKEN.- VERZOEK WAARBI.T AAN RET. 
HOF GEYRAAGD WORDT EEN DESKUN
DIGE AAN TE STELLEN. - HoF ZONDER 
BEVOEGDHEID. 

H et H of van cassatie is zonder bevoegdheid 
om kennis te nemen van een ve1·zoek 
waarbij gevraagcl wm·dt een nie~twe des
kttnclige aan te stellen. 

(DE BOSSORER, T. DE MEULDER 
EN DE BELS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 novem.ber 1967 gewezen door 
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de kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hqf van beroep te Brussel ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing waarbij de internering 
van eiser bevolen wordt 

Over het derde middel, hie1'ttit afgeleid 
dat de aangestelde desktmdige eiser reeds 
tweemaal heeft onderzocht en steeds tot 
hetzelfde resultaat komt, zodat het wen
selijk voorkomt een andere dokter aan 
te stellen om eiser opnieuw te onder
zoeken : 

Overwegende dat eiser niet ontvanke
lijk is om voor het Hof de aanstelling 
van een nieuwe deskundige te vorderen ; 

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

II. In zover de voorziening gm;icht is 
tegen de beslissing over de burgerlijke 
vorderingen : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

5 februari 1968.- 28 kanier.- Voo1·
zitte1·, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1'slaggeve1·, 
H. N aulaerts. - Gelijkhticlenile conclusie, 
H. Durnon, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 5 februari 1968. 

VOORZIENING IN OASSATIE. 
STRAFZAKEN.- AAREST VAN VEROOR
DELING. - BEVEL TOT ONJ\HDDELLIJKE 
AANHOUDING. - VOORZIENING TEGEN 
RET BESOHIKKEND GEDEELTE VAN 
VEROORDELING VERWORPEN. - VooR
ZIENING TEGEN RET BEVEL TOT ON
lVIIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER BE
LANG. 

H'annee1' cle ve1'001'ileelcle een voo1'ziening 
heeft ingestelcl tegen een a1'1'est van vm·-
001'ileling waa1·bij zijn onmiclclellijke 
aanhattcling bevolen wo1·ilt en, ten ge
volge van cle ve1·we1·ping van ile voo1·-

ziening tegen het beschikkencl gecleelte 
van vm·oorcleling, clit beschikkencl ge
cleelte in kracht van gewijscle is gegaan, 
heeft cle voo1·ziening tegen het bevel van 
onmiclclellijke aanhoucling geen belang 
mee1· (1). 

(WOUTERS.) 

ARREST. 

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

Overwegende ten aanzien van de ver
oordelende beslissing, dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkomstig de wet 
is· 

'overwegende dat nu de voorziening 
tegen de beslissing van veroordeling ver
worpen is deze in kracht van gewijsde 
is gegaan; 

Dat derhalve de voorziening tegen het 
bevel van onmiddellijke aanhouding geen 
belang oplevert ; 

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

5 februari 1968.- 28 kamer.- Voor
zitte,r, H. Rutsaert, raadsheer waarne
mend voorzitter.- Vm·slaggevm·, Ridder 
de Schaetzen. - Geliilclttiilenile conclusie, 
H. Dmnon, advocaat-generaal. 

28 KAMER. - 5 februari 1968. 

1° OASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - VoORZIENING TEGEN DE 
BESLISSING VAN DE REOHTER IN HOGER 
BEROEP. - MID DEL GERIOHT TEGEN 
DE BESLISSING VAN DE EERSTE RECH
TER. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
MIDDELEN AANGEVOERD IN DE AKTE 
VAN VERZET TEGEN DE DOOR DE EERSTE 
RECHTER GEWEZEN VERSTEKBESLIS
SING. - NIET HERHAALD VOOR DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP.- RECH-

(1) Oass., 2 oktober 1967, sup1·a, blz. 164. 
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TER IN HOGER BEROEP NIET VERPLICHT 
EROP TE ANTWOORDEN. 

1° N iet ontvankelijk is het midclel dat enkel 
lct·itiek ~titbt·engt tegen cle door de eet·ste 
1·echter gewezen beslissing, wannee1' cle 
voot·ziening get·icht is tegen de beslissing 
van cle ?'echte?' in hager be1·oep (1). 

2° De 1·echte1' in hogM be1'oep client geen 
cmtwoonl te ve1'St1'ekken op de middelen 
welke aangevoenl wenlen in een akte 
van ve1'zet tegen cle do01' de ee1·ste 1'echte1' 
gewezen verstekbeslissing en die voo1' 
hem niet we1'clen he1·haald. 

(HAERENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 7 november 1967 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Recht bank te Gent; 

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

doonlat het bestreden vonnis zich ertoe 
beperkt de beroepen beslissing zonder 
nadere motivering te bevestigen, 

te1'wijl dit vonnis, evemnin als die 
beslissing, de rechtsmiddelen beant
woordt welke eiser in zijn verzetakte had 
aangevoerd, en het bestreden vonnis zich 
aldus de substantiele gebreken van de 
beroepen beslissing heeft eigen gemaakt : 

Overwegende dat iq zover het middel 
tegen het vonnis van de politierechtbank 
gericht is, het niet ontvankelijk is ; 

Overwegende dat het. bestreden vonnis 
niet gehouden was de middelen te beant
woorden die voor de eerste rechter in 
de verzetakte geformuleerd werden, en 
die niet voor de rechter in hoger beroep 
opnieuw ingeroepen werden ; 

Dat dientengevolge het bestreden von
nis zich geenszins de substantiele gebre
ken, waannede het beroepen vonnis 
behept zou geweest zijn, eigen gemaakt 
heeft; 

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

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

(1) Oass., 12 juni 1967 (A.rt·. cass., 1967, 
biz. 1249). 

5 februari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitte?', H. Rutsaert, raadsheer waar
nernend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclu8ie, 
H. Dmnon, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 februari 1968. 

DIENSTPLICHT. - UrTSTEL EN vRr.r
LATING VAN DIENST OP ll'[ORELE GROND. 
- KOSTWINNER VAN DE FA]l'[ILIE. -
CONCLUSIE WAARBI.T WORDT Afu__,GE· 
VOERD DAT HE'l' OPROEPEN ALS DIENST

PLICHTIGE DE BLOEDVERWANT IN DE 
OPGAANDE LI.TN VAN ELK INKOl\'i:EN 
ZOU BEROVEN.- GEEN PASSEND ANT
WOORD. - NrET GEli'I:OTIVEERDE BE· 
SLISSING. 

Is niet 1·egelmatig gemotiveenl de besUssing 
van de Hoge Militiemacl die weiget·t de 
v1·ijlating van clienst, bepaalcl bij arti
kel 12, § 1, 7°, van de gecoordinee1'de 
dienstplichtwetten, te ve1'lenen acm een 
clienstplichtige die kostwinne1' van zijn 
moede1' bewee1·t te zf:jn, om cle enkele 
1•eden clat het netto-inkomen van de moe
det· het wettelijk toegestane maxim~tm 
ove1·sch1'ijdt voot· het jaaT dat vooTajgaat 
aan het jaar· gecl1wencle hetwellc de aan
vTaag we1·cl gedaan, wannee1· de clienst
plichtige in zijn akte van beToep deed 
gelden dat, aangezien de landbouw
exploitatie waar·van zijn moedeT leejde 
~titsluitencl op hem ntstte, zijn op1·oeping 
als dienstplichtige haa1' van elk inkomen 
zou be?·oven (2). 

(BERNAERTS.) 

ARREST. 

H.ET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 19 september 1967 door 
de Hoge Militieraad gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 12, § 1, 7°, van de 
gecoordineerde dienstplichtwetten en 97 
van de Grondwet, 

doonlat de bestreden beslissing weigert 
eiser de vrijlating op morele grond, be
paald bij artikel 12, * 1, 7°, van de geco
ordineerde dienstplichtwetten, toe te 

(2) Raadpl. cass., 10 april 1967 (A.1'1', cass., 
1967, biz. 953). 
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kennen, om de redenen dat het netto
inkomen van de moeder het wettelijk 
toegestane maximum overschrijdt en de 
onontbeerlijkheid van eiser in het land
bouwbedrijf geen wettelijke grond tot 
vrijlating van dienst uitmaakt, 

te1·wijl de inkomsten uit het landbouw
bedrijf uitsluitend door eiser verwezen
lijkt worden, daar de moeder huishoud
ster is en eiser de plaats van zijn overle
den vader heeft moeten innemen om het 
landbouwbedrijf in stand te houden : 

Overwegende dat eiser voor de Hoge 
Militieraad staande hield dat, sedert het 
overlijden van zijn vader, de exploitatie 
van het landbouwbedrijf uitsluitend op 
hem rustte, dat het inkomen uit dit 
bedrijf uitsluitend door hem verwezen
lijkt werd en dat zonder hem dit bedrijf 
teniet zou gaan ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing zich ertoe beperkt vast te stellen 
dat eiser wegens zijn leeftijd geen recht 
meer heeft op uitstel wegens zijn onmis
baarheid voor het landbouwbedrijf en 
dat het netto-inkomen van de moeder 
voor het jaar 1965 het wettelijk maxi
mum overschrijdt; 

Maar overwegende dat zodoende de 
beslissing geen antwoord verstrekt op 
het middel door eiser afgeleid uit de 
omstandigheid dat de oproeping van eiser 
als dienstplichtige tot gevolg zou hebben 
de moeder van al haa.r inkomsten te be
raven; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissil<g ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; verwijst 
de zaak naar de Hoge Militieraad, anders 
samengesteld. 

5 februari 1968.- 2e kamer.- Voo1'
zitte1', H .. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggevm·, 
H. Naulaerts. - Gelijklt<iclencle conolusie, 
H. Dumon, aclvocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 februari 1968. 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAREN.
VEROORDELING WEGENS ONOPZETTE
LIJK DODEN. - VERJ\iELDING VAN AR
'l'IKEL 419 VAN HET STRAFWETBOEK, 
EN NIET TEVENS VAN ARTIKEL 418 VAN 

HETZELFDE WETBOEK. - VOLDOENDE 
VERMELDING, 

2° HUWELIJKSCONTRACT.- HuwE
LIJKSGEMEENSCHAP. - BEGRAFENIS
KOSTEN VAN EEN BLOEDVERWANT IN 
DE OPGAANDE LIJN VAN DE ECHTGE
NOTE. - ROERENDE NALATENSCHAP. 
- SCHULD TEN LASTE VAN DE GEMEEN
SCRAP. 

3° HUWELIJK. - RESPECTIEVE RECH
TEN EN PLICHTEN VAN DE ECHTGENO
~'EN. - BURGERLIJK WETBOEK, ARTI
KEL 214 (WET VAN 30 APRIL 1958). -
GEHUWDE vRouw. - HuwELIJKS
GEMEENSCHAP. - ECHTGENOTE DIE 
TEN LASTE VAN DE GEJ\'!EENSCHAP 
VALLENDE BEGRAFENISKOSTEN BE
TAALD HEEFT. - VORDERING TOT 
TERUGBETALING TEGEN DE DERDE
AANSPRAKELIJKE VOOR HET OVERLIJ
DEN. - TOESTEJ\'!1\'liNG VAN DE ECHT
GENOOT OF GERECHTELIJKE TOELATING 
VEREIST. 

1 o Het a1'1'est clat een ve1'0o1·cleling wegens 
onopzettelijk cloclen uitspreelct is 1'egel
matig in 1·echte gemotiveercl, inclien het 
m·tikel 419 van het Stmfwetboek ve1'
melclt; cle bijlcomencle aancluicling van 
m·tikel 418 van clitzelfcle wetboek is niet 
ve1·eist. 

2° De begmfenislcosten met bet1·elclcing tot 
het ove1·lijclen van een bloeclve1·want in 
cle opgaancle lijn van cle in gemeenschap 
van goecle1·en geht<wcle echtgenote, val
len ten laste van cle gemeenschap wan
nee1' zij cleel t<itmalcen van een 1'oe-
1'encle nalatenschap (1). (Burg. Wetb., 
art. 1411.) 

3° Zelfs wannee1· zij ten laste van cle huwe
lijlcsgemeenschap vallencle begmfenis
lcosten betaald heeft, is de echtgenote 
niet bevoegcl om zoncle1· de toestemming 
van cle echtgenoot of een eventtwle toe
lating van cle 1'echter cle ten<gbetaling 
van deze lcosten in 1•echte te vonlM·en 
van cle clm·de-aanspmklolijlce voo1• het 
ove1·lijden. (Burg. Wetb., art. 214.) 

(COCKX, T. JEUGli1ANS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. DE PAGE; T1·aite, X, d. I, 
nrs 419-420, en Rep. prat, d1·. belge, vo Contmt 
de mm·iage, nrs 350, 351 en 353. 
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arrest, op 13 juni 1967 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 195 en 
2ll van het Wetboek van strafvordering, 
dit artikel 195 aangevuld door de wet 
van 2 januari 1924, en 97 van de Grand
wet, 

doOTdat het bestreden arrest eiser uit 
hoofde van onopzettelijk doden heeft 
veroordeeld, zonder, onder de wetsbepa
lingen welke zijn toegepast, artikel 418 
van het Strafwetboek, dat de san:.l8nstel
lende elementen van dit misdrijf nader 
aanduidt, te vermelden : 

Overwegende dat het arrest, door ver
melding van artikel 419 van het Straf
wetboek, de wetsbepaling aanduidt die 
de bestanddelen van het misdrijf van 
« onopzettelijk do den " opgeeft; dat het 
hof van beroep er niet toe gehoudeu was, 
bovendien uitdrukkelijk melding te ma
ken van artikel418 dat het begrip "onop
zettelijk " ontleeclt; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 418 en 
419 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 
van het Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Gr.ondwet, 

cloonlat het bestreden arrest eiser we
gens onopzettelijk doden veroordeelt en 
geheel de verantwoordelijkheid voor het 
ongeval te zijnen laste legt, op de gran
den dat hij het slachtoffer niet heeft 
gezien, 1ninstens niet tijdig, en zulks te 
wijten is aan zijn foutieve wijze van 
sturm1 : onachtzaamheid, slechte ver
lichting, niet uiterst rechts rijden; dat 
deze foutieve geclraging te verklaren is 
door de staat van alcoholinto:xicatie 
waarin hij zich bevond en die deze ge
draging heeft bemvloed, 

zonde1• hoe clan oak te antwoonlen op 
de conclusie van eiser die, onder ontken
ning van het misdrijf, deed gelden, onder 
meer, dat het slachtoffer ongetwijfeld on
der invloed van de drank verkeerde, ver
mits het een bloedalcoholgehalte ver
toonde van 2, 75 gram per liter en dus in 
een zware staat van dronkenschap ver
keerde; dat deskundige Van Wegening 
van oordeel is dat het niet uit te maken is 
of het slachtoffer de baan van links naar 
rechts of van rechts naar links overstak ; 
dat de omstandigheid dat, volgens dokter 
Van de Voorde, het slachtoffer werd aan
gereden in de rechterflank niet nood
zakelijk insluit dat het slachtoffer de 

baan van links naar rechts overstak ; 
dat het inderdaad ging om een persoon 
die dronken was, die dus moeilijk stapte 
en zeer gemakkelijk al draaiend en zig
zaggend zijn rechterzijde kon hebben 
verlaten; dat aile overwegingen aan
gaande de weg die het slachtoffer normaal 
en redelijk moest volgen ondoeltreffend 
voorkomen, gelet op zijn toestand; dat 
vergeefs aan beklaagcle verweten wordt 
dat hij het slachtoffer tijdig heeft opge
merkt, namelijk op 50 of 60 meter, wan
neer zulks precies insluit dat hij aan- · 
dachtig reed maa.r da.t hij plots verrast 
werd door het eensklaps opdagen, op 
korte afstand voor hem, van het slacht
offer; dat het dan ook zeker is dat bij 
welke snelheid of verlichting ook, de 
aamij ding in dezelfde omstandigheden 
zou zijn gebem'cl en dat niet uit het oog 
mag worden verloren dat het slachtoffer 
aileszins inbreuk heeft gepleegd op arti
kel 48 van het verkeersreglement : 

Overwegende d~t het hof van beroep 
beslist dat het ongeval aan de persoon
lijke daad van eiser te wijten is, na op 
dezes foutieve wijze van sturml gewe
zen te hebben alsook op de omstandig
heid dat aile vaststeilingen aantonen dat 
het slachtoffer van links naar rechts 
ten opzichte van de door eiser gevolgde 
weg, de rijbaan aan het oversteken was, 
dat niets toelaat te denken dat het al 
waggelenc:le of met draaibewegingen de 
rijbaan opstapte, eiser zelfverklaard heb
bende dat hij aan zijn houding niet kon 
merken of het al dan niet dronken was ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
daardoor duidelijk te kennen heeft gege
ven dat de door eiser ingeroepen om
standigheden, onder 1neer van dronken
schap van het slachtoffer, ter zake niet 
dienende waren ; 

Dat het aldus tevens de conclusie van 
eiser beantwoord heeft, behalve in zo
ver laatstgenoemcle voorwendde dat het 
slachtoffer « alleszins een inbreuk ge
pleegd had op artikel 48 van het weg
verkeersreglement " ; 

Dat in dit Iaatste opzicht het middel 
gegrond is; 

Over het derde middel, afgeleid Liit 
de schending van de artikelen 1382, 1383, 
1400, 1409, 14ll, 1412. 1413, 1414, 1421 
en 1428 van het Burgerlijk Wetboek, 
3 en 4 van de wet van 17 april 1878, de 
voorafgaande titel inhoudende van het 
vVetboek van strafvordering, en 97 van 
de Grondwet, · 

clooTclat het bestreden arrest de eis 
van de bmgerlijke partij ontvankelijk 
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verklaart en eiser veroordeelt om haar 
een bedrag van 9.000 frank, als begra
feniskosten en doodschulden, te betalen, 
op de gi'Onden dat de uit dien hoofde 
gevorderde vergoedingen verband houden 
met persoonlijk door haar gel eden schade, 
ingevolge het overlijden van haar vader; 
dat zij gaan over schulden waarvan niet 
wordt betwist dat de burgerlijke partij 
ze betaalde en dat de gevorderde ver
goedingen aan de burgerlijke parti] eigen 
zijn, zodanig dat zij in rechte kan optre
den, in haar eigen naam, om betaling 
ervan te bekomen ; dat, ex mq~to et bono 
en rekening houdende met de vervroegde 
uitkeringen, een bedrag van 9.000 frank, 
uit. hoofde van begrafeniskosten en dood
schulden, billijk blijkt, 

te?'wijl de begrafeniskosten en dood
schulden, teweeggebracht door het over
lijden van wijlen Hubert Jeugrnans, 
schulden van diens nalatenschap zijn, 
en het bestreden arrest niet vaststelt 
dat ter zake verenigd zijn de wette
lijke voorwaarden vereist opdat die 
schuld een eigen schuld van de onder 
het stelsel van de wettelijke gemeen
schap gehuwde burgerlijke partij zou 
zijn, en derhalve niet wettelijk gerecht
vaardigd is de heslissing die ontvankelijk 
verklaart de vordering van de burgerlijke 
partij tot betaling van de begrafeniskos
ten en doodschulden : 

Overwegende dat het arrest de toe
kenl1ing aan verweerster van een bedrag 
van 9.000 frank wegens begrafeniskosten 
en doodschulden, met betrekking tot het 
overlijden van haar vader, op de reden 
steunt dat het om doodschulden gaat 
waarvan niet wordt betwist dat de bur
gerlijke partij ze betaalde, zodat de ge
vorderde vergoeding aan deze laatste 
eigen is; 

Overwegende dat begrafeniskosten en 
andere doodschulden schulden zijn die, 
in principe, ten laste vallen van de ge
meenschap indien zij deel uitmaken van 
een « roerende " nalatenschap ; dat der
halve het arrest de beslissing, waarbij 
de vordering van verweerster met be
trekking tot die schulden ontvankelijk 
wordt verklaard, niet wettelijk verant
woordt; 

Overwegende dat uit de enkele om
standigheid dat verweerster bedoelde 
kosten betaalde niet voortvloeit dat ze 
rechtsbekwaam. was om die van de derde 
aansprakelijke in rechte terug te vorde
ren zonder de toestemming van haar 
echtgenoot of eventuele machtiging door 
de rechter; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning in zover zij gericht is tegen de be
slissing over de strafvordering; vernie
tigt het bestreden arrest, in zover het, 
uitspraak doet over de burgerlijke vor
dering ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing ; veroordeelt eiser in de helft en ver
weerster in de andere helft van de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Gent. 

5 februari 1968.- 2e 1-mmer.- Tloor
zitte1' en Ve1'slaggevet•, H. Rutsaert, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcl~dclencle conclusie, H. Duman, ad
vocaat-generaal. 

28 KAMER, - 5 februari 1968. 

VERJARING. STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERIN'G. ~ VERSCREIDENE 
MISDRIJVEN DIE DE UITVOERING UIT
MAKEN VAN EEN ENKEL STRAFBAAR 
OPZET.- DAAD VAN VERVOLGING VER
RICRT BINNEN DE TERMIJN VAN DRIE 
JAAR TE REKENEN VAN DE DATUM 
VAN RET LAATSTE STRAFBAAR FElT.
VERJARING GESTUIT VOOR RET GEHEEL 
VAN DE MISDRIJVEN. 

Ttf annee1· ve1·scheiclene miscl1·ijven de uit
voering van eenzeljcle strajbawr opzet 
uitmaken en alcltts slechts een enkel mis
clrijj vo1·men, stuit de claacl van ve1·vol
ging ve1~·icht binnen cle termiJ'n van 
cl1'ie jaa1· te 1·ekenen van de clat~tm van 
het laatste stmjbaa1· feit de ve1ja1'ing 
van de st1·ajvonle1·ing ten aanzien van 
het geheel van cleze jeiten (1). 

(LUYCKX.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1967 door het Hof van 
beroep te L-uik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 21, 22, 23, 25 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 

(1) Cass., 20 januari 1958 (Bttll. en PAsw., 
1958, I, 523); verg. cass., 7 november 1966 
(A1·1·. cass., 1967, blz. 317). 
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voorafgaande titel van het W etboek van 
strafvordering, zoals gewijzigd door arti
kel I van de wet van 30 mei 1961, en 97 
van de Grondwet, 

doordat, om eiser wegens de feiten A, 
B en ate veroordelen en hem te ontzetten 
nit zekere rechten voorzien door artikel 31 
van het Strafwetboek gedurende een 
termijn van vijf jaar, het bestreden arrest 
beslist dat de verjaring van de strafvorde
ring niet bereikt is, 

terwijl de datum waarop het feit a 
- gebruik van een vals voorschrift o1n 
verdovingsmiddelen te verkrijgen of ge
tracht te hebben te verkrijgen - werd 
gepleegd noch uit het arrest noch uit 
een procedurestuk blijkt en de kwali
ficatie van de betichting als tijdperk 
gedurende hetwelk de feiten van de drie 
telastleggingen werden gepleegd slechts 
aanduidt « tussen I januari I96I en 
I januari I964 ,, zodat, - indien het 
feit a gepleegd werd v66r 29 Jcllli I96I
de verjaring bereikt was, vermits het 
arrest van 29 juni 1967 dagtekent; 

en doo1·dat, wat de drie feiten A, B 
en a betreft, het arrest inroept dat de 
verjaring van de strafvordering slechts 
begint te !open vanaf de laatste daad 
van dit gebruik, en eraan toevoegt dat, 
zelfs zonder nieuw feit van de dader 
en zonder hernieuwde tussenkomst van 
zijnentwege, dit gebruik voortgaat zolang 
het doel dat hij zich had gesteld niet 
geheel bereikt is, dit doel in casu be
staande in het verborgen houden der 
verduisteringen en verdovingsmiddelen ; 

en tenvijl bovenvermelde eerste over
weging de laatste daad van het gebruik 
sub Ben a niet vermeldt, wat het toezicht 
van het Hof onmogelijk maakt, en het 
niet opgaat, als doel van de betichte, in 
aanmerking te nen1en het verborgen hou
den van de verduistering van verdovings
middelen, vermits dergelijke verduiste
ring hC!n niet was verweten en er nit de 
betichting A blijkt dat eiser geen ver
dovingsmiddelen verduisterd had maar 
er persoonlijk gebruik had van gemaakt, 
zodat de motivering van het arrest hier 
nog tegenstrijdig is : 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat de feiten A, B en a voort
spruiten uit een enkel misdadig inzicht 
en voor deze drie feiten samen slechts 
een enkele straf client uitgesproken te 
worden, het bestreden arrest, on> te be
slissen dat de verjaring niet is ingetreden, 

niet aileen de in het middel overgenomen 
redenen aanhaalt, doch eraan toevoegt 
(( dat, anderzijds, wat de betichting a 
betreft, beklaagde zich op 13 maart 
I963 morfine aangeschaft heeft door 
middel van een getuigschrift opgesteld 
op naam van een zogenaamde dokter 
Van Hasselt; dat de verjaring nopens 
dit feit doelmatig gestuit werd door de 
dagvaarding aan beldaagde betekend op 
27 juli 1965 "; 

Overwegende dat het arrest aldus, door 
in een niet gekritiseerde reden vast te 
stellen dat de verjaring niet is ingetre
den wat betreft een van de feiten hetwelk 
samen met de twee andere nit een enkel 
misdadig inzicht voortspruit, zijn beslis
sing over het niet verjaren van de straf
vordering nopens deze drie feiten wet
telijk rechtvaardigt ; 

Dat het middel, dat gericht is tegen 
overtollige redenen van het arrest, bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

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

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

5 februari I968.- 2 8 kamer.- Voor
zitte1', H. Rutsaert, raaclsheer waar
nemencl voorzitter. Verslaggeve1·, 
H. Wauters. - Gelijkluiclencle conclusie, 
H. Charles, aclvocaat-generaal. 

2e KAli'IER. - 6 februari 1968. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - DIRECTE BELAS
TINGEN. - VERPLICHTING TE MOTI
VEREN. 

De ve1·plichting cle vonnissen en cwresten 
te motiveren beantwoonlt aan een vorm
voorschrift (1). (Gronclwet, art. 97.) 

(1) Cass., 30 januari 1968, snpnt, biz. 724. 
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(D'HUYVETTER, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIE:N.) 

ARREST, 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden 
a.rrest door het Hof va.n beroep te Gent 
op 10 a.pril 1962 gewezen; 

Over het middel a.fgeleid uit de schen
ding van de a.rtikelen 97 van de Grand
wet, 1317 tot 1324 va.n het Burgerlijk 
Wetboek, 74 van de wetten betreffende 
de inkomstenbela.stingen, gecoiirdi:neerd 
bij het besluit van de Regent va.n 15 ja.
nuari 1948, zoals dit a.rtikel 74 bestond 
v66r de wijziging bij de wet va.n 8 ma.a.rt 
1951, 2 va.n de wet va.n 15 mei 1846 ge
wijzigd door a.rtikel 5 va.n de wet va.n 
9 a.pril 1935, 1 en 2 van de wet va.n 
26 maa.rt 1948 houdende de rijksmidde
lenbegroting van het dienstja.ar 1948, 

doo1·dat het bestreden arrest het middel 
van eiser, volgens hetwelk een som van 
138.455 frank uit de belastbare basis van 
het dienstjaar 1947 diende verwijderd 
te worden daar de administratie in de 
a.angifte over dit dienstja.ar en in haar 
bijlagen voldoende inlichtingen vond om 
te beslissen dat gezegd bedrag bij het 
belastbaar inkomen diende gevoegd te 
worden, zodat deze rechtzetting binnen 
het dienstjaar had moeten gebeuren, 
verwerpt op grond a) dat het netto
inkomen door eiser aangegeven van 
179.658,55 frank tot 274.910 frank werd 
opgedreven en dat dit verschil gegrond 
is op de som va.n 138.455 frank, b) dat 
deze rectificaties aanleiding hebben ge
geven tot een onderzoek ten huize waar
bij de administratie gebruik heeft moeten 
maken van uitwendige elementen, en 
dat uit de aangifte over het dienstjaar 
1947 niet bleek dat de sam van 138.455 fr. 
wegens aankoop van materiaal tweemaal 
in rekening werd gebracht, eenmaal onder 
de rubriek « aankopen in 1946" (voor 
1.191.716,45 frank) en een tweede maal 
onder de rubriek « andere algemene be
drijfskosten " (voor 194.248,35 frank), 
c) dat het gebrek aan nauwkeurige gege
vens ook niet toeliet vast te stellen of 
het a.angekocht materiaal nieuw was of 
niet, ja dan neen een waardeverminde
ring had ondergaan en als bedrijfslast 
rnocht aangezien worden, dat geen a.f
schrijvingen op ma.teriaal (oud of nieuw) 
voorzien waren noch fictieve lonen voor 
medehulp van de kinderen en dat eiser 
trouwens op 22 april 1956, in zijn eigen 
berekening van de a.lgemene onkosten, 

deze post van 138.455 frank heeft la.ten 
va.llen, 

te1·wijl, ee1·ste ondm·deel, het feit dat 
andere elementen bij de belastbare basis 
moesten gevoegd worden binnen de uit
zonderlijke termijn door artikel 74 van 
de gecoiirdineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen voorzien, niet 
belet dat het ene element dat op zicht 
van de gegevens van de aangifte en haar 
bijlagen binnen het dienstjaar bij de 
belastbare basis kon gevoegd worden, 
binnen dit dienstjaar moest belast zijn 
en niet binnen de uitzonderlijke termijn 
voorzien bij gezegd artikel 74, en eiser, 
in zijn eerste en in zijn tweede conclusie, 
dit voldoende had uiteengezet, met recht
spraak als steun van zijn stelling (schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 2 van de wet van 15 mei 1846 ge
wijzigd door a.rtikel 2 van de wet va.n 
26 maart 1948); 

tweede onclenleel, eiser, in zijn conclusie, 
a.ls binnen het dienstjaar en niet in de 
uitzonderlijke termijn van artikel 7 4, 
hogervermeld, te belasten element om
schreven had de som van 138.455 frank 
die voorkwa.m onder de 194.248,35 frank 
op de aangifte en als onkosten werd a.f
getrokken van de bruto-winst, sam van 
194.248,35 frank waarvan detail werd 
gegeven in de bijlage van de aangifte, 
waaruit blijkt dat hierin begrepen wa.ren 
138.455 frank voor aankoop van rnate
rieel waarvan detail werd gegeven, som 
die verder in het bericht van wijziging 
werd opgenomen met de motivering 
« aankopen van bedrijfsmateriaal da.t 
hoegenaamd niet in rekening mag worden 
gebracht "• element dat bij de beslissing 
niet meer a.fgetrokken en belast bleef, 
wat het arrest niet betwist, terwijl noah
tans eiser uitdrukkelijk het onderscheid 
ha.d gemaakt met de eerste bijvoeging 
van die 138.455 frank die door de con
troleur een eerste keer werd bijgevoegd 
in zijn bericht ·van wijziging van 1 au
gustus 1950 omdat dezelfde onkosten 
tweemaal werden afgetrokken, zodat het 
arrest geen gepast antwoord verstrekt 
door uitsluitend uit te weiden over de 
eerste bijvoeging welke voortvloeit uit het 
feit dat dezelfde zogezegde onkosten ten 
belope van 138.455 frank tweemaal wer
den afgetrokken (schending van de artike
len 97 van de Grondwet, 74 van de geco
ordineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, 2 van de wet van 15 mei 
1846 gewijzigd door artikelen 5 van de 
wet van 9 april 1935 en 2 van de wet 
van 26 maart 1948); 
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de1·de ondenleel, het geen belang had 
of het aangekocht materiaal al dan niet 
nieuw was, daar een aankoop van mate
riaal als dusdanig geen bedrijfsuitgave is 
maar een investeringsuitgave uitmaakt en 
deze vraag trouwens geen belang heeft 
voor de afschrijvingen daar steeds op de 
aankoopprijs wordt afgescbreven en de 
vraag of er al dan niet waardeverminde
ring was eveneens naast de kwestie is daar 
eiser niet beweerde dater, in zijn aangifte, 
amortisaties waren afgetrokken die bin
nen bet dienstjaar badden moeten belast 
worden, en het arrest zelf toegeeft dat er 
geen afschrijvingen op materiaal (oud of 
nieuw) voorzien waren, wat laat blijken 
van tegenstrijdigbeid in de motieven, en 
gelijkstaat met afwezigheid ervan, zodat 
de artikelen 97 van de Grondwet, 2 van 
de wet van 15 mei 1846 gewijzigd bij de 
artikelen 5 van de wet van 9 april 1935 
en 2 van de wet van 26 maart 1948 ge
scbonden werden 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest niet be
slist dat een element van de aanslag, dit 
is de som van 138.455 frank, dat, volgens 
bet middel, op zicht van de gegevens van 
de aangifte en baar bijlagen, bij de be
lastbare basis kon gevoegd worden binnen 
de gewone aanslagtermijn, desniettegen
staande binnen de uitzonderlijke termijn 
mocht belast worden ; 

Dat bet, integendeel, en om de in het 
middel vermelde redenen, beslist dat de 
aangifte met de bijlagen, en namelijk 
wat betreft de som van 138.455 frank, 
onvoldoende inlichtingen verschafte om 
de ach-ninistratie toe te laten binnen de 
gewone aanslagtermijn de juiste aanslag
basis vast te stellen ; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel het 
arrest verwijt eisers conclusies niet be
antwoord te hebben waar deze deed gel
den dat artikel 74 van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen wei kon toegepast worden op de 
eerste bijvoeging van 138.455 frank, maar 
niet op de tweede ; 

Dat het arrest beslist dat, om de in 
het middel vermelde redenen, de aangifte 
met de bijlagen "in haar geheel onvol
ledig en onjuist was >> ; 

Dat aldus bet arrest aan het vorm
vereiste van artikel 97 van de Grondwet 
voldoet en dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat dit onderdeel, dat 
slecbts gericht is tegen overtollige rede
nen van het arrest, niet ontvankelijk is ; 

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

6 februari 1968. - 2e kamer. - Voor
zitteT, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1', H. Hallemans. - Gelijlclui
dende conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, eerste advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 6 februari 1968. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. WERKEND 
VENNOOT IN EEN PERSONENVENNOOT
SOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID. - BE GRIP. 

2° INKOM:STENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. WERKEND 
VENNOOT IN EEN PERSONENVENNOOT
SOHAP l\'i:ET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID.- vVERKELIJKE EN VASTE AOTI
VITEIT VAN DE VENNOOT. - SOEVE
REINE BEOORDELING. 

3o INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. WERKEND 
VENNOOT IN EEN PERSONENVENNOOT
SOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID. GEGEVENS WAARUIT DE 
REOHTER vVETTELIJK KAN AFLEIDEN 
DAT DE VENNOOT EEN WERKEND VEN

NOOT IS. 

1° Is een weTlcend vennoot in een personen
vennootschctp met bepe1·lcte aansp?·ake
lijkheicl en wonlt gelijlcgesteld met cle 
exploitant vooT de toepassing van cle 
bedTijfsbelctsting, hij clie fonclsen in een 
vennootschap belegt en e1· een weTlcelijlce 
en vctste ctctiviteit ~titoefent ten einde 
een · lcazJitaal clat gecleeltelijlc het zijne 
is m·uchtbam· te malcen, zoncle1' clat deze 
activiteit nooclzakelijlc cle aanl moet ver
tonen van een behee1· of van een best~tU1' 
in cle enge zin van cleze teTmen (1), (Ge
coiirdineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 14, § 1, 3°, 
en 35, § 4.) 

2o De vmctg of de werlcelijlce en vaste acti-

(1) Cass., 22 januari 1959 (B1<Zl. en PAsiC,, 
1959, I, 517) ; raadpl. cass., 10 december 1963, 
redenen (ibid., 1964, I, 396), 
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viteit van de vennoot in een personen
vennootschap met beperkte aanspJ·ake
lijkheicl e1·toe strekt het maatschappelijk 
kapitaal, dat ten dele zijn eigenclom is, 
winsten te cloen opleveren behoort tot 
de soevereine beoorcleling van cle J•ech
teJ• (1). (Gecoiirdineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen, art. I4, 
§ I, 3°, en 35, § 4.) 

S0 Uit het jeit dat een vennoot eigenaa1· 
is van een bepaalcl aantal aanclelen van 
een pe1·sonenvennootschap met beperkte 
aanspmkelijlcheicl, en clat hij clag en 
nacht ten clienste van clit beclriJf staat 
zoclat het kamlctm· van weJ·kelijlcheicl en 
bestencligheid van zijn activiteit niet te 
betwisten valt, clat hij als meclevennoot 
in clit jamiliaal becl1·ijj e1· alle belang bij 
heejt het lcapitaal winsten te doen opbren
gen, hetgeen hij cloet clo01' zijr• onver
pooscle p1·estaties, kan cle J'echter tvettelijk 
afleiden dat cleze vennoot een we1·kencl 
vennoot is en dat hij derhalve gelijlcge
stelcl is met een exploitant voo1' de toepas
sing van de bedriJfsbelasting. (Gecoiirdi
neerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, 11rt. I4, § I, S0 , en S5, 
§ 4.) 

(GELDHOF, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOI:ii:N.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te Gent 
op 5 maart I963 gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 14, S0 , littera a, van de wetten be
treffende de inkomstenbelastingen geco
ordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari I948, zijnde artikel IS, 
§ 1, van de wet van 13 juli I9SO, 25, § I, 
I 0 , van dezelfde gecoiirdineerde wetten, 
S5, § 4, van genoemde gecoiirdineerde 
wetten, zijnde artikel I2 van de wet van 
20 augustus I947, 

doo1·dat het bestreden arrest, dat ver
ldaart dat eiser terecht voorhoudt dat de 
arbeid van de deelgenoot van een per
sonenvennootschap met beperkte aan-

(1) Cass., 11 juni 1957 (Bttll. en PAsrc., 
1957, I, 1219); 22 januari 1959 (ibid., 1959, 
I, 517); 25 september 1962 (ibid., 1963, I, 
118); raadpl. cass., 10 december 1963 ver
meld in voorgaande noot, en 16 februari 1966 
(ibicl., 1966, I, 786). 

sprakelijkheid het karakter van werke
lijkheid en bestendigheid moet vertonen 
en gericht moet zijn op het doen opbren
gen van het maatschappelijk kapitaal, 
nochtans dam·uit verkeerdelijk afleidt dat 
die vorm van arbeid een leidinggevend 
karakter impliceert, en zodoende aan
neemt dat het volstaat om werkend ven
noot te zijn, dat men een aandeel bezit 
en effectief en bestendig werkt in de 
vennootschap, 

tenvijl de wet, in artikel 25, § I, Io, 
de exploitatiewinsten wil treffen en geen 
onderscheid maakt tussen de natuurlijke 
persoon die voor eigen rekening werkt 
en verschillende natuurlijke personen die 
onder vorm van een personenvennoot
schap werken, zodat waar het karakter 
van eenmanszaak wordt mnschreven als 
de zaak waar de exploitant kapitaal 
en arbeidsfactoren samenbrengt o1n on
der zijn leiding winsten te verwezenlij
ken, dit is waar de exploitimt het exploi
tatiekapitaal door arbeid onder zijn 
leiding doet opbrengen, dit zelfde leiding
gevend karakter moet teruggevonden 
worden bij de WE;Jrkende vennoot : 

Overwegende dat werkend vennoot 
in een personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid is en gelijk
gesteld wordt rnet een exploitant voor 
de toepassing van de bedrijfsbelasting, 
hij die fondsen in een vennootschap be
legt en er een effectieve en vaste activi
teit uitoefent ten einde een kapitaal dat 
gedeeltelijk het zijne is vruchtbaar te 
maken ; dat die activiteit niet noodza
kelijk de aard m.oet vertonen van een 
beheer of van een bestuur in de enge zin 
van die term.en ; 

Overwegende dat de vraag of de wer
kelijke en vaste activiteit van de vem1.oot 
ertoe strekt het maatschappelijk kapi
taal, dat ten dele zijn eigendom is, win
sten te doen opleveren tot de soevereine 
beoordeling van de rechter behoort ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat eiser 40 aandelen van de vennoot
schap op 900 bezit, dat hij dag en nacht 
ten dienste van dit bedrijf staat zodat 
het karakter van werkelijkheid en be
stencligheid van zijn activiteit niet te 
betwisten valt, en dat hij, als medeven
noot in dit familiaal bedrijf, er alle belang 
bij heeft het kapitaal winsten te doen 
opbrengen, hetgeen, in acht genomen zijn 
onverpoosde prestatie, hij ook doet ; 

Overwegende dat het arrest daaruit 
wettig heeft kunnen afleiden dat eiser 
gelijkgesteld is met een exploitant voor 
de toepassing van de bedrijfsbelasting; 
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dat het aldus een juiste toepassing maakt 
van de hiervoorvermelde bepaling ; 

Overwegende dat eiser zich onthoudt 
te preciseren waarin het arrest artikel 97 
van de Grondwet zou geschonden heb
ben; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending van die bepaling inroept, dus 
niet ontvankelijk is ; 

Dat het voor het overige niet kan aan
genon'len worden ; 

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

6 februari 1968.- 2e kamer.- Voot·
zitte?·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggevet·, H. Ha.llemans. - Gelijkltti
clende conchtsie, H. Ganshof van der 
Meersch, eerste advocaat-generaal. 

2e KAl\'LER. - 6 februari 1968. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORJVI. - POLDERBELASTINGEN. 
BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPU
TATIE DIE REORTDOET OP EEN REOLA
l\'i:ATIE.- VOORZIENING lVIOET WORDEN 
INGESTELD OVEREENKOMSTIG DE BE
PALINGEN VAN ARTIKEL 4 VAN DE WET 
VAN 22 JANUARI 1849. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoR:tvr. - PoLDERBELASTINGEN. 
BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPU
TATIE. - VoORZIENING NIET BETE
KEND.- NIET-ONTVANKELIJKREID. 

1 o De voot•ziening in cassatie tegen de 
beslissingen gewezen door de bestendige 
deptttatie van een p1·ovincien£acl ave?' 
reclamctties inzake polclet·belastingen 
moet wonlen ingesteld overeenkomstig de 
bepalingen van at·tikel 4 vat~ cle wet 
van 22 .Januari 1849 (1). (Wet van 
3 juni 1957, art. 68, laatste lid.) 

2° De voot·ziening in cassatie tegen de be
slissingen gewezen clam· de bestenclige 
deputatie van een pt·ovindet·aacl ovet· 
t•eclamaties inzalce polclet·belastingen 
moet, op stratfe van nietigheicl, betelcencl 
wot·clen aan cle pa1·tij tegen wie zij is 
gericht (2). (Wet van 22 januari 1849, 
art. 4.) 

(1) en (2) Cass., 5 januari 1965 (Bttll. en 
PASIC., 1965, I, 435); 4 januari 1966 (ibid., 
1966, I, 884); 17 janua.ri 1967 (.111'1'. cass., 
1967, blz. 610); raaclpl. cass., 20 september 
1966 (ibid., 1967, blz. 81). 

(LAURENS, T. POLDER ETTENROVEN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 14 maart 1967 gewezen 
door de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad te Antwerpen, inzake pol
derbelastingen ; 

W at de ontvankelijkheid van de voor
ziening betreft : 

Overwegende dat luidens artikel 68, 
laatste lid, van de wet van 3 juni 1957 
betreffende de polders, het cassatieberoep 
tegen de beslissi:ngen door de bestendige 
deputatie getroffen over de bezwaren 
inzake polderbelastingen, uitgeoefend 
wordt overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 4 van de wet van 22 januari 1849; 

Dat, volgens dit artikel, de voorziening 
op straffe van verval, aan de partij waar
tegen zij gericht wordt moet betekend 
worden; dat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat 
deze betekening aan de verwerende par
tij, zijnde de Polder Ettenhoven, gedaan 
werd; dat de voorziening dienvolgens 
niet ontvankelijk is; 

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

6 februari 1968.- 2e kamer.- Voor
zittet· en Vet·slaggever, H. Rutsaert, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
ltticlencle conclusie, H. Ganshof van der 
Meersch, eerste advocaat-generaal. 

1 c KAMER. - 8 februari 1968. 

10 MANDELlGHEID. - ARTIKEL 663 
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK. -
STEDEN EN VOORSTEDEN. - EIGENAAR 
DIE DE NABURIGE EIGENAAR ERTOE 
KAN VERPLIORTEN BIJ TE DRAGEN TOT 
RET BOUWEN VAN EEN lVIUUR DIE TOT 
SOREIDING DIENT TUSSEN HUN HUIZEN, 
BINNENPLAATSEN OF TUINEN. - AARD 
VAN DE VERPLIORTING VAN DE NA
BURIGE EIGENAAR. 

20 MANDELIGHEID. - ARTIKEL 663 
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK. -
STEDEN EN VOORSTEDEN.- EIGENAAR 
DIE DE NABURIGE EIGENAAR ERTOE 
WIL VERPLIORTEN BIJ TE DRAGEN TOT 
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HET BOUWEN VAN EEN MUUR DIE TOT 

SCHEIDING DIENT TUSSEN HUN HUIZEN, 
BINNENPLAATSEN OF TUINEN. - VooR
WAARDEN VEREIST OPDAT DE NABURIGE 
EIGENAAR ZICH ERVAN ZOU KUNNEN 
BEVRIJDEN TOT DIT BOUWEN BIJ TE 
DRAG EN. 

1° Doo1· te bepalen dat ellce eigenaa1· in 
de steclen en voorsteclen zijn nabu~w lean 
ve1·plichten bij te clmgen tot het bouwen 
van een m~tu1·, clie tot scheicling client 
tussen hun huizen, · binnenplaatsen of 
t~tinen, vestigt artilcel 663 van het Bm·
ge?·lijlc vVetboelc ten laste van cle nab~wige 
eigenaa1• een nabuurschapsverplichting, 
gegroncl op een ve1·moeclen van gemeen 
nut van de te bouwen muu1·; dit vermoe
den is echte1• geen vennoeden juris et 
de jure (1). 

2° HT anneer in de steden en voorsteden 
een eigenaa1·, steunende op artilcd 663 
van het Bu1·ge1·lijlc l'Vetboelc, de nabm·ige 
eigenaa?' wil vm·plichten bij te dmgen 
tot het bouwen van een muu1·, die tot 
scheicling client tussen hun huizen, bin
nenplaatsen of t~tinen, lean deze nabU?·ige 
eigenaa1·, voor wie het bouwen van een 
scheidingsmuur niet dienstig is, zich 
e1·van bevrijden bij te dmgen tot het 
bottwen van deze muu1• doo1· een stroolc 
g1'0ncl af te staan wam·van de b1•eeclte 
overeenlcomt met de helft van die van de 
g1·ond wellce voo1· het bouwen van een 
scheidingsmu~w noclig is (2). 

(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
<< EVECHJD DE LIEGE))' T. NOLEVAUX 
EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 september 1966 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 656 en 663 van 
het Burgerlijk W etboek, 

doo1·clat het bestreden vonnis, na te 
hebben vastgesteld dat eiseres terecht 
vorderde dat de verweerders een tot af
sluiting dienende muur, welke hlm op 
het grondgebied van de s.tad Luik gelegen 

(1) en (2) Raadpl. de in de conclusie van 
het openbaar ministerie (zie B•tll. en PAsiC., 
1968, I, blz. 705 en volg.) aangehaalde ver
wijzingen. 

erven scheidt, zouden bouwen - waar
mee bedoeld wordt in de kosten van het 
bouwen zouden bijdragen -, het aanbod 
van de verweerders om aan eiseres een 
strook grand van 115 centimeter breedte 
langs de scheidingsgrens van de beide 
erven af te staan, op welke strook de ge
noemde muur zou kunnen worden ge
bouwd, voldoende verklaart en voor 
recht zegt dat, mits deze afstand, de ver
weerders niet gehouden zijn in de bouw
prijs van genoemde muur bij te dragen, 

tm·wijl, aangezien de erven op het 
grondgebied van de stad Luik gelegen 
zijn, eiseres, naar luid van artikel 663 
van het Burgerlijk vVetboek, gerechtigd 
was om de verweerders, die haar naburen 
zijn, te verplichten in de kosten van het 
bouwen van een tot scheiding dienende 
muur bij te dragen; het bestreden von
nis, on> de verweerders van deze ver
plichting te bevrijden, de bepaling van 
artikel 656 van het Burgerlijk W etboek 
niet kon inroepen, volgens welke de mede
eigenaar van een gemene muur het recht 
van medeeigendom mag laten varen ; 
dit artikel, immers, slechts het herstellen 
en het wederop bouwen van een bestaande 
gemene muur en niet het bouwen van 
een muur op het oog heeft, en, in elk 
geval, de algemeenheid van de bewoor
dingen van artikel 663 in de steden en 
voorsteden elke uitzondering uitsluit op 
de onvoorwaardelijke verplichting, die 
het oplegt, om in de bouwkosten van 
een scheidsmuur tussen de erven bij te 
dragen : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de rechter blijkt dat de erven van 
eiseres en van de verweerders door een 
haag zijn gescheiden en dat eiseres de 
verweerders op grand van artikel 663 
van het Burgerlijk Wetboek heeft gedag
vaard om bij te dragen tot het bouwen 
van een tot afsluiting dienende muur ; 
dat eiseres het bouwen ervan niet be
schouwt « met de enige bedoeling een 
afsluiting te 1naken )), n>aar ook, en 
cc hoofdzakelijk om redenen die haar eigen 
zijn en waaruit blijkt dat zij aileen uit 
de verrichtingen voordeel zal trekken )) ; 

Overwegende dat de bij artikel 663 
van hetzelfde wetboek opgelegde ver
plichting een nabuurschapsverplichting 
is, gegrond op een ver1noeden van gmneen 
nut van de te bouwen muur ; dat dit 
vermoeden echter geen vermoeden ju1·is 
et de ju1·e is ; 

Overwegende, bijgevolg, dat het be
streden vonnis, door te beslissen dat de 
verweerders, die aanbieden aan eiseres 
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een strook grond af te staan, waarvan 
de breedte overeenkomt met de helft 
van die van de te bouwen muur, aldus 
bevrijd zijn van de vorplichting OlTl bij 
te dragon tot het bouwen ervan, verre 
van artikel 663 van het Burgerlijk Wet
bock te schenden er een juiste toepassing 
van heeft genTaakt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

8 februari 1968.- 1e kamer.- Voo1'· 
zitte1", H. Bayot, eerste voorzitter. -
V erslaggever, Baron Richard. - Gelijk
luidende conclusie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. Struye en VanRyn. 

1 e KAMER. - 8 februari 1968. 

1° HUUR VAN ZAKEN.- HANDELS· 
RUUROVEREENKOl\fSTEN.- VERHUUR· 
DER DIE OVEREENKOJ\'ISTIG ARTIKEL 16, 
IV, VAN DE vVET VAN 30 APRIL 1951 
AAN DE HUURDER DE HUURHERNIEU· 
WING WEIGERT. - VERGOEDING VAST· 
GESTELD BIJ DIT ARTIKEL. - DOEL. 

2° HUUR VAN ZAKEN. - HAND.ELS· 
RUUROVEREENKOJ\'ISTEN. - VERGOE· 
DING WEGE.N'S UITZETTING. - HOOFD· 
HUURDER DIE ONDERVERHUURD HEEFT 
AAN EEN ONDERHUURDER DIE ZIJN 
EIGEN HANDELSZAAK EXPLOITEERT IN 
RET ONROEREND GOED.- WEIGERING 
DE HUUR TE HERNIEUWEN DOOR DE 
VERHUURDER TEGENC+EWORPEN AAN DE 
AANVRAAG VAN DE HOOFDHUUR.DER EN 
C+EGROND OP ARTIKEL 16, IV, VAN DE 
WET VAN 30 APRIL 1951. - VERC+OE· 
DING WEC+ENS UITZETTINC+ DIE IN BE· 
C+INSEL VERSCHULDIC+D IS AAN DE 
HOOFDHUURDER. - AKKOORD TUSSEN 
DE EIGENAAR VAN RET ONROEREND 
GOED EN DE ONDERHUURDER DAT DEZE 
L'\.ATSTE TOELAAT DE EXPLOITATIE VAN 
DE HANDELSZAAK VOORT TE ZETTEN.
VERGOEDING WEC+ENS UITZETTING NIET 
VERSCHULDIGD. 

1 o A rtikel 16, IV, van de wet van 30 april 
1951 op de handelshuu1·overeenkomsten 
is, in zover het bepaalt dat de verlmunler 

(1) Cass., 24 maart 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 958). 

(2) Raadpl. cass., 24 maart 1966, in de 
vorige noot aangehaald, en 25 maart 1966 

die, buiten de ancle1·e bij dit artikel 16 
bedoelde gevallen, de he1·nieuwing van de 
h~Lur weige1·t aan cle lnt~tnlm·, aan deze 
een ve1·goeding wegens ~•itzetting v~1'· 
sch~dcligd is, een bepaling ~'itgevaanl~gd 
met het oog op de bescherming van cle 
hanclelszaak ( 1). 

2o l'V annee1· de onclerlnturder eigenaa1· is 
van de in het gelntunle goecl geexploi
teenle hanclelszaak kan de hoojdh~ttwcle1• 
de he1·nie~twing van de hu~tr vragen en, 
in p1·incipe, bij weige1·ing van de ve1'· 
lm~tnler, overeenkomstig a1·tikel 16, IV, 
van de wet van 30 april 19 51 de bij dit 
artikel 16, IV, becloelcle ve1·goecling ei
sen; doch wannee1· ingevolge een aklcoorcl 
t~tssen cle ve1·h~m1·cle1·, eigenaa1· van het 
onroe1·encl goecl, en cle onde1·h~tunler, 
eigenacw van cle hanclelszactlc, cleze de 
exploitatie van cle hanclelszaalc in het 
geh~t~wde goed mag voo1·tzetten, is geen 
ve1•goecling wegens ~titzetting ve1'sohul
cligcl (2). 

(NAAJ\'ILOZE VENNOOTSCHAP (( BROUWERIJ 
VANDENHEUVEL ll, T. NAAJ\'ILOZE VEN· 
NOOTSOHAP (( BROUWERIJ PIEDB<EUF ll 

EN ECHTGENOTEN WYNANTS-l\fATERNE.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 juni 1966 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 (gewijzigd. bi~ 
artikel 1, 1°, van de wet van 29 JUHI 
1955), 11, § II (gewijzigd bij artikel 1, 
3o van de wet van 29 jtmi 1955), 13, 16, 
in~onderheid § IV, en 25 (gewijzigd bij 
artikel1, 6°, van de wet van 29 juni 1955), 
inzonderheid leden 8, 9 en 12, van de 
wet van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van de handelszaak, die 
afdeling libis van titel VIII van boek III 
van het Burgerlijk W etboek vormt, va~ 
artikel 1 van genoemde wet van 30 apr1l 
1951, van de artikelen 1 en 2 van de wet 
van 29 juni 1955 tot wijziging van de
zelfde wet van 30 april1951, en van arti
kel 97 van de Grondwet, 

doo1•clat het bestreden vonnis, bij beves
tiging van het vonnis van de eerste rech
ter, eiseres niet-gegrond verklaart om 

(ibid., 1966, I, 968); TsOHOFFEN, noot onder 
Burg. Rb. Luik, 16 juni 1967, Jmwn. trib., 
1967, biz. 723. 
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van eerste verweerster de in artikel 16, 
§ IV, van de wet van 30 april 1951 be
doelde vergoeding te vorderen ingeval 
de verhnnrder de hernienwing van de 
hnur weigert bniten de in de bepalingen 
van de §§ 1, II en III van genoemd arti
kel 16 bedoelde gevallen, en aldns beslist 
op eigen of van de eerste rechter over
genomen gronden volgens welke eiseres 
geen eigenares was van de in het ge
hnurde goed geexploiteerde handelszaak, 
de wetgever door genoemd artikel 16, 
§ IV, nit te vaardigen, aileen de bescher
ming van de handelszaak heeft beoogd ; 
de bepalingen van artikel 25 van de 
wet op de handelshnurovereenkomsten, 
waarbij het recht op vergoeding wegens 
uitzetting wordt beper'd of teniet ge
daan, van toepassing zijn zelfs in geval 
van een op artikel 16, §IV, van dezelfde 
wet gegronde weigering tot hernienwing ; 
deze laatste bepaling geen antomatische 
sanctie uitvaardigt onafhankelijk van 
de gevolgen welke uit het verlies van 
de handelszaak voortvloeien ; zo ge
noemd artikel 25, gewijzigd bij de wet 
van 29 juni 1955, weliswaar in lid 9 be
paalt dat de rechter, in geval van han
delsonderhnnr, de vergoeding tnssen de 
hoofdhnurder en de onderhnnrder kan 
verdelen, het hem niet ertoe verplicht ; 
deze verdeling niet n10et worden over
wogen wanneer een van heiden geen 
enkel recht op die verdeling heeft en het 
onbillijk en strijdig met de geest van de 
wet zon zijn de eigenaar (verhnurder) te 
veroordelen om de hoofdhnnrder schade
loos te stellen wegens het verlies van 
sommige voordelen van economische 
aard welke niet mogen worden verward 
met het bestaan van een handelszaak 
die niet zijn eigendorn is en die, daar 
ze eigendorn is van de onderhuurders 
- die, ten deze, in het genot zijn geble
ven ingevolge een overeenkornst gesloten 
tussen hen en de eigenaar-verhuurder 
van het onroerend goed - in dit goed 
door de eigenaars ervan op dezelfde wijze 
als bij afwezigheid van uitzetting zal 
geexploiteerd blijven, 

te1'wijl de toepassi:ng van de bepalingen 
van de wet op de handelshnm·overeen
kornsten betreffende de hernienwing van 
de hnnr en het recht op de in artikel 16, 
IV, bedoelde vergoeding, niet wetteliJk 
afhankelijk is gesteld van de voorwaarde 
dat de hnurder eigenaar is van de han
delszaak die in het gehuurde goed wordt 
geexploiteerd ; deze bepalingen, evenzeer 
als de overige bepalingen van de wet, van 
toepassi:og zijn wanneer het gehuurde 
goed, krachtens een overeenkomst van 

partijen, door de hnurder of de onder
hnnrder in hoofdzaak voor het uitoefenen 
van een kleinhandel wordt gebrnikt (arti
kel 1, gewijzigd bij de wet van 29 juni 
1955, en artikelen 13 en 16 van de wet van 
30 april 1951); het recht op de vergoe
dingen welke ten voordele van de hunrder 
zijn vastgesteld vvanneer de verhnurder 
de hernieuwing van de hum· weigert, 
slechts wordt uitgesloten wanneer de 
verhnnrder zelf eigenaar is van de han
delszaak die in het gehuurde goed wordt 
geexploiteerd en de hunr zowel het ver
hlll,rrde goed als de handelszaak betreft 
(artikel 25, lid 12, van de wet van 30 april 
1951) en de rnogelijkheid die bij genoemd 
artikel 25, gewijzigd bij artikel 1, 6°, van 
de wet van 29 jnni 1955, aan de rechter 
is toegekend om, in geval van handels
onderhnur, de vergoedin.g tnssen de 
hoofdhuurder en de onderhuurder te 
verdelen, betrekking heeft op de partijen 
bij de onderhnnr en geenszins de rechten 
en verplichtingen van de partijen bij 
de hoofdhuur en, onder meer, het recht 
van de huurder op de vergoedingen bei'n
vloedt welke de wet aan de verhunrder 
oplegt, wanneer deze de hernieuwing van 
de hoofdhuur weigert, zodat de redenen 
waarop de feitenrechter zijn beslissi:og 
heeft gegrond niet verenigbaar zijn met 
de wetsbepalingen waarvan de schending 
wordt aangevoerd, en de bekritiseerde 
beslissing niet wettelijk verantwoorden : 

Overwegende dat uit de niet-bekriti
seerde vaststellin.gen van het vonnis en 
de beslissing van de vrederechter waar
naar het verwijst blijkt dat : a) eiseres 
huurster was van een aan de eerste ver
weerster toebehorend onroerend goed; 
b) eiseres zelf dit goed aan de tweede en 
derde verweerder, de echtgenoten Wy. 
nants, had onderverhnurd; c) het onroe
rend goed werd gebrnikt voor het nit
oefenen van een ldeinhandel en de echt
genoten Wynants eigenaar waren van de 
handelszaak; d) aangezien de eerste ver
weerster de hernienwing van de hnur 
weigerde, eiseres haar dagvaardde tot 
betaling van de in artikel 16, IV, van 
de wet van 30 april 1951 op de handels
hnurovereenkomsten bedoelde vergoe
ding; e) de echtgenoten Wynants eiseres 
en de eerste verweerster n'let hetzelfde 
doel dagvaardden ; f) de echtgenoten 
VVynants tijdens de procedure een hnnr
contract van de eerste verweerder bekwa
men dat hen toeliet de exploitatie van 
hun handelszaak in hetzelfde onroerend 
goed voort te zetten ; 

Overwegende dat uit de tekst en nit 
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de voorbereidende werkzaamheden van 
artikeli, I 0 en 3o, van de wet van 29 juni 
I955 tot wijziging van de wet van 30 april 
I95I op de handelshuurovereenkomsten 
met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds volgt dat in geval van han
delsonderhuur de hoofdhum·der zelfs 
wanneer hij geen eigenaar of hum·der 
is van de in het gehuurde goed geexploi
teerde handelszaak, principieel de her
nieuwing van de huur kan vragen en, 
bij weigering van de eigenaar van het 
onroerend goed, de in artikel I6, IV, van 
de wet van 30 april 195I bedoelde ver
goeding wegens uitzetting eisen ; 

Overwegende echter dat, in de gevallen 
waarin de niet-hernieuwing van de huur 
het verlies van de handelszaak niet mee
brengt, de vergoeding wegens uitzetting 
niet verschuldigd is ; 

Overwegende, imrners, dat de wetge
ver, door het uitvaardigen van artikeli6, 
IV, van de wet van 30 april 195I en arti
kel l, I 0 en 3°, van de wet van 29 jcmi 
1955 die de eerste wijzigt, aileen de be
scherming van de handelszaak heeft 
beoogd; 

Dat, wanneer de eigenaar van de han
delszaak van zijn goed niet wordt be
roofd, de vergoeding wegens uitzetting 
geen reden van bestaan heeft ; 

Overwegende dat artikel 25, laatste lid, 
van de wet van 30 april I95I, die gewij
zigd is bij de wet van 29 jcmi 1955, dien
aangaande slechts een hypothese in aan
merking neemt : deze waarin de verhuur
der eigenaar is van de in het gehuurde 
goed geexploiteerde handelszaak en de 
huur zowel het verhuurde goed als de 
handelszaak betreft ; dat, in dit geval 
en behoudens het geval waarin de belang
rijkheid van de handelszaak met ten 
minste I5 t. h. is vermeerderd, de ver
huurder geen vergoeding wegens uitzet
ting moet uitkeren, daar een dergelijke 
vergoeding vreemd zou ziJll aan het door 
de wetgever nagestreefde doel en, bijge
volg, niet gerechtvaardigd zou zijn; 

Dat in de gevallen waarin, ondanks 
de niet-hernieuwing van de hum·, de 
hucu·der, eigenaar van de handelszaak, 
niet uit het bezit ervan wordt ontzet, 
de gronden om aldus te beslissen dezelfde 
zijn; 

Overwegende dat nit deze verschillende 
beschouwingen volgt dat de rechter, die 
heeft vastgesteld dat de echtgenoten 
Wynants aileen eigenaar waren van de 
door hen in het gehuurde goed geexploi
teerde handelszaak en dat, ingevolge 
gunstige omstandigheden, de weigering 
van de eerste verweerster om de oor-

spronkelijke huur te hernieuwen niet 
het verlies van deze handelszaak had 
medegebracht, hieruit wettelijk heeft 
afgeleid dat artikel I6, IV, en artikel 25, 
lid 9, van de wet van 30 april 1951, ge
wijzigd bij de wet van 29 juni I955, ten 
deze niet van toepassing waren en dat, 
dientengevolge, de rechtsvordering van 
eiseres niet gegrond was ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

8 februari I968.- I 6 kamer.- Voor
zitte?', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggever, H. Polet. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- PleiteTs, HH. De Bruyn en Dassesse. 

I e KAMER. - 8 februari 1968. 

I° KONGO. - FUNDAMENTELE WET 
BETREFFENDE RET STAATSBESTEL VAN 
KoNGO. - 0PREFFING OP 30 JUNI 
I960 VAN DE WET VAN 18 OKTOBER 
1908, IN ZOVER ZIJ VAN TOEPASSING 
WAS OP BELGISOR-KONGO. - GEVOL· 
GEN. 

20 KONGO. - LEDEN VAN RET PERSO· 
NEEL VAN DE KOLONIE VAN BELGISOR· 
KoNGO.- VERPLIORTING RUN LONEN 
EN VERGOEDINGEN TE BETALEN. -
VERPLIORTING DIE VREEMD IS AAN 
RET PATRIMONIUM VAN RET MOEDER· 
LAND. - VERPLIORTING DIE NIET OP 
DE BELGISORE STAAT RUST SINDS DE 
ONAFRANKELIJKREID VAN KONGO. 

1° De ophetfing op 30 jttni 1960, bij aTti
kel 259 van de jundamentele wet van 
19 mei 1960 betretfende het stacbtsbestel 
van Kongo, van de wet van 18 oktobe1' 
1908 op het beheer van Belgisch-Kongo, 
in zover zij daa1'0p van toepassing was, 
heeft de vm·menging van de patrimonia 
van de !colonie van Belgisch-Kongo en 
het rnoede1'land niet medegebmcht (I). 

2° De verplichting om de aan de pe?·soneels
leden van de kolonie van Belgisch-Kongo 
verschttldigcle lonen en ve'l'goedingen te 
betalen was m·eemd aan het patrimonium 

(1) Oass., 26 mei 1966 (Bttll. en PASIC., 

1966, I, 1211). 
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van het moederland en 1·ust niet op de 
Belgische Staat sinds de inwm·kingtre
ding van de jundamentele wet van 19 mei 
1960 bet1·efjende het staatsbestel van 
Kongo (1). 

(DUPONT, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOTEN.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 25, 26, 
27, 29, 64, 68, 92, 97 en 128 van de 
Grondwet, van het enig artikel van de 
wet van 18 oktober 1908 tot overdracht 
van de Onafhankelijke Kongostaat aan 
Belgie, van de artikelen 1, 2 en 3 van 
het verdrag tot afstand bij genoemde wet 
van 18 oktober 1908 goedgekeurd, 1, 7, 
8, 9, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 27, 28 
en 29 van de wet van 18 oktober 1908 
op het beheer van Belgisch-Kongo, van 
het enig artikel van het koninklijk besluit 
van 4 november 1908, waarbij de datum 
waarop Belgie de uitoefening van zijn 
soevereiniteitsrechten over Kongo op 
zich zal neiTlen op 15 november 1908 
wordt vastgesteld, van de artikelen 2, 
6 en 259 van de fcmdamentele wet be
treffende het staatsbestel van Kongo, 
1 en 2 van het koninklijk besluit van 
1 juni 1960 betreffende het van kracht 
worden van genoemde wet van 19 mei 
1960, 1122, 1123, 1134, 1234 en 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek, 22, 23, 33, 132, 
197 van boek I van het Burgerlijk Wet
hoek in werking getreden in Kongo bij 
decreet van 30 juli 1888, 1 van genoemd 
decreet, 37, 42 en 44 van het decreet 
van 25 juni 1949 betreffende het bedien
dencontract en 5 van het besluit van de 
Regent van 20 augustus 1948 betreffende 
het statuut van het bestuurspersoneel in 
Afrika, 

doo1·dat het bestreden arrest, bij wijzi
ging van de beslissing van de eerste rech
ter, de rechtsvordering van eiser niet 
gegrond verklaart en hem deze ontzegt 
op grand dat de kolonie van Belgisch
Kongo, bij de wet van 18 oktober 1908 
welke « Koloniaal Handvest " wordt ge-

(1) Cass., 26 mei 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 1211). 

noemd, als een van het moederland on
derscheiden rechtspersoon werd opge
richt, met gescheiden patrimonia, dat 
de wetgever aldus heeft willen voorkmn.en 
dat de verplichtingen van de kolonie 
Belgie zouden kmmen verbinden en de 
schuldeisers van de Kolonie heeft willen 
waarschuwen dat zij geen andere schul
dmmar hadden dan deze laatste, onder 
het enige voorbehoud van de verplich
tingen tot waarborg of bijstand welke 
Belgie bij wet soeverein op zich zou heb
ben genomen ; dat zo weliswaar de wet
gevende macht van Belgie oak een van 
de organen van de >vetgevende macht van 
de kolonie was en zo het andere orgaan 
van deze macht de Koning der Belgen 
was, bij wie eveneens de uitvoerende 
macht in Belgisch-Kongo berustte, zulks 
niet belet dat, wanneer deze machten 
hem bevoegdheden eigen aan de kolonie 
uitoefenden, zij organen van laatstge
noemde wa.ren ; dat de gouverneur-gene
mal van de Kolonie, die de akte van 
indienstneming van eiser ondertekende, 
oak een orgaan van de kolonie was, dat 
hij, in die hoedanigheid, niet aan de wet
ten van het moederland was onderworpen 
met betrekking tot het bestuur van Bel
gisch-Kongo, maar onder de toepassing 
van het koloniaal handvest viel en aldus, 
binnen de grenzen van dit bestuur, een 
activiteit uitoefende waarbij aileen Bel
gisch-Kongo betrokken en verbonden 
was; dat de omstandigheid dat de gou
verneur-generaal van Belgisch-Kongo te
gelijkertijd ambtenaar of agent van de 
kolonie en een met eenBelgische openbare 
dienst belaste persoon was, geen beletsel 
vormde dat, wegens de scheiding van de 
patrimonia, de fina~lciele verplichtingen, 
ontstaan nit de uitoefening of naar aan
leiding van de uitoefening van genoemde 
ambten die in namn en voor rekening 
van de kolonie werden vervuld, uitslui
tend het partimonium van deze laatste 
bezwaren; dat de fundamentele wet van 
19 mei 1960 betreffende het staatsbestel 
van Kongo gewis het koloniaal handvest 
op 30 juni 1960 heeft opgeheven, maar 
dat deze opheffing geenszins de vermen
ging van de patrimonia van de kolonie 
en van het moederland insluit, welke 
vermenging onverenigbaar is met de 
soevereiniteit van de nieuwe onafhanke
lijke Staat ; dat niets het mogelijk maakt 
aan de wetgever de wil toe te schrijven 
door de Belgische Staat de last te laten 
dragen van een passief dat hem tot die tijd 
vreemd was gebleven en dat het tegen
deel blijkt nit de wet van 14 maart 1960 
tot waarborg vanwege de Belgische Staat 
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van de pensioenen, renton, bewilligingen 
en andere voordelen ten laste van Bel
gisch-Kongo en van Ruanda-Urundi 
welke aan het vroeger stelsel van finan
ciele autonomic van de kolonie beperkte 
afwijkingen aanbrengt, 

tenvijl, volgens de Belgische wet die 
door het bestreden arrest van toepassing 
wordt verklaard in de zaak, de kolonie 
van Belgisch-Kongo, hoewel zij als eon 
van het moederland onderscheiden rechts
persoon word opgericht en over een eigen 
patrimonimn beschikt, eon integrerend 
deel van de natie was en aan de Belgische 
soevereiniteit was onderworpen, waaruit 
volgt dat de ambtenaren en agenten in 
dienst van de Kolonic met een Belgische 
openbare dienst waren belast, dat zij het 
mandaat waarrnede zij in de kolonie 
waren beldeed, binnen de grenzen van 
hun bevoegdheden, als organon van de 
soevereine Belgische macht uitoefenden, 
dat de daden van hun ambten de natie, 
waarvan de kolonie slechts een afhanke
lijkheid was, verbonden en dat, aangezien 
op 30 juni 1960, de kolonie van Belgisch
Kongo in elk geval heeft opgehouden te 
bestaan 1net haar eigen kenmerken en 
prerogatieven, ingevolge de fundamen
tele wet van 19 mei 1960 betreffende het 
staatsbestel van Kongo, zonder dat deze 
wet, noch een andere wet, noch een bij 
eon wet goedgekeurde overeenkomst 
heeft bepaald welke andere persoon dan 
de Belgische Staat zou gehouden zijn 
tot nakoming van de verplichtingen aan
gegaan en de verbintenissen op zich 
genomen door de autoriteiten die tot 
dat tijdstip dit deel van het nationaal 
grondgebied beheerden en bestum>den, 
onder meer jegens de niet-Belgische of 
Luxembm>gse leden van het bestm:rrs
personeel in Afrika, of evenmin de Bel
giselle Staat, wiens soevereiniteit zich 
tot die tijd over Belgie en Kongo uit
strekte, heeft bevrijd van de verbinte
nissen die regeln:mtig jegens diezelfde 
personen zijn aangegaan door de open
bare autoriteiten welke tot 30 jtmi 1960 
onder zijn soevereiniteit ressorteerden, 
aileen de Belgische Staat genomnde ver
bintenissen kan en nwet uitvoeren : 

Overwegende dat eiser, op 21 januari 
·1950 door de kolonie van Belgisch-Kongo 
als tijdelijk an<btenaar met de graad van 
assistent-ingenieur in dienst werd gena
men on zijn contract ingevolge de op
richting van Kongo tot onafhankelijke 
Staat werd verbroken, dat zijn rechts
vordering welke hij tegen de Belgische 
Staat had ingesteld om betaling van ver-

schillende sonnnen wegens wedde, ver
goedingen, verschillende uitkeringen en 
borgstelling te bekomen verworpen word ; 

Overwegende dat artikel 1 van de wet 
van 18 oktober 1908 op het beheer van 
Belgisch-Kongo, welke koloniaal hand
vest wordt genoemd, bepaalde dat Bel
gisch-Kongo een persoonlijkheid uit
maakt onderscheiden van die van hot 
moederland en door afzonderlijke wetten 
wordt beheerst ; dat het preciseerde dat 
het actief en het passief van Belgie en 
het actief en het passief van de kolonie 
gescheiden bleven ; 

Overwegende dat uit die bewoordingen 
en uit de parlementaire voorbereidende 
werkzaamheden volgt dat de wetgever 
heeft willen vermijden dat de verplich
tingen van de kolonie Belgie zouden 
kunnen verbinden en de schuldeisers en 
uitleners van de kolonie heeft willen 
ervan verwittigen dat zij geen andere 
schuldenaar zouden hebben dan deze 
laatste, onder het enige voorbehoud van 
de verplichtingen tot vrijwaring of bij
stand welke Belgie langs de weg van de 
wetgeving zou aangegaan hebben; 

Dat, weliswaar, de soevereiniteit van 
Belgie zowel over hot grondgebied van 
hot moederland als over dit van de 
Kolon!e werd uitgeoefend en dat, dien
tengevolge, ten aanzien van de agenten 
die in de kolonie een openbaar mandaat 
uitoefenden, de hoedanigheden, ener
zijds, van ambtenaar of agent van de 
kolonie, anderzijds, van persoon belast 
met een Belgische open bare dienst samen
vielen; 

Dat evenwel het hybridisch karakter 
van die functies geen beletsel ertoe 
vormde dat, wegens de door de wetgever 
gemelde scheiding van de patrin<onia, de 
financiele verplichtingen, ontstaan uit de 
uitoefening of naar aanleiding van de 
uitoefening van genoemde ftmcties na
mens en voor rekening van de kolonie 
vervuld, uitsluitend het patrimonium van 
doze laatste zouden bezwaren ; 

Dat, dienvolgens, de door eiser gevor
derde inschuld krachtens het koloniaal 
handvest eigen was aan de kolonie ; 

Overwegende dat de fm<damentele wet 
van 19 mei 1960 betreffende het staats
bestel van Kongo gewis hot koloniaal 
handvest op 30 juni 1960, datum van 
de onafhankelijkheidsverklaring van 
Kongo, heeft opgeheven ; 

Dat doze opheffing geenszins de ver
menging van de patrimonia van de lm
lonie en van het moederland ilnpliceert, 
welke vermenging onverenigbaar is met 
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de soevereiniteit van de nieuwe onaf
hankelijke Staat ; 

Dat niets het mogelijJc maakt aan de 
wetgever de wil toe te schrijven door de 
Belgische Staat de last te laten dragen 
van een passief dat hem tot dan toe 
vreemd was; 

Dat het tegendeel blijkt uit de wet 
van 14 maart 1960 tot waarborg van
wege de Belgische Staat van de pen
sioenen, renten, bewilligingen en andere 
voordelen ten laste van Belgisch-Kongo 
en van Ruanda-Urundi; 

Dat de bepalingen van deze wet, welke 
tot doel hebben sonm-:1ige verbintenissen 
van de kolonie op bijzondere gebieden 
door de Belgische Staat te doen vrijwa
ren, aantonen dat de wetgever, door aan 
het vroeger stelsel van financiele zelf
standigheid van de kolonie duidelijk 
beperkte afwijkingen te brengen, ge
noemde autonomie en het stelsel van 
de scheiding van de patrimonia heeft 
willen in stand houden ; 

Overwegende dat uit deze beschou
wingen volgt dat, ten aanzien van het 
inlandse recht van Belgie, de verbintenis 
waarop eiser zich beroept aan verweerder 
vreemd was en vreemd is gebleven ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doo1•dat het bestreden arrest, bij wijzi
ging van de beslissing van de eerste 
rechter, de hoofdvordering van eiser niet 
gegrond verklaart en hem deze ontzegt, 

te1·wijl eiser, naar luid van zijn regel
matig voor het hof van beroep genomen 
conclusie, eveneens betoogde dat ver
weerder, verschillende maanden v66r de 
onafhankelijkheid, uitdrukkelijk het 
derde van de aan de tijdelijke personeels
leden van de kolonie van Belgisch-Kongo 
toegekende wedden te zijnen laste heeft 
genomen, dat zulks wordt aangetoond 
door het borderel (tot bewijs) van de 
betaling van de wedde van de maand 
juni 1960 aan eiser, dat vermeldt « ten 
laste van Belgie, begrot:ing van de b:ij
stand aan Kongo ,, dat hij hieruit af
leidde dat de Belgische Staat in elk geval 
jegens hem de verbintenis had aangegaan 
om hem het derde van zijn contractuele 
bezoldiging te betalen of hem de betaling 
ervan te waarborgen, dat hij, bijgevolg, 
subsidiair verzocht dat verweerder zou 
veroordeeld worden tot betaling van het 
derde van de verschillende bedragen 
welke hoofdzakel:ijk wegens achterstal
lige wedden, vergoeding wegens contract-

brenk en vakantiegeld werden gevorderd, 
en het bestreden arrest de verwerping 
van deze subsidiaire vordering niet wette
lijk verantwoordt : 

Overwegende dat het arrest, hetwelk 
heeft vastgesteld dat de Belgische Staat 
na 30 juni 1960 verschillende bedragen 
aan eiser had gestort, beslist, zonder des
wege te worden bekritiseerd, dat hij, 
zodoende en « zonder daartoe wettelijk 
te zijn gehouden ... , vrijwillig een natuur
lijke verbintenis erkend en uitgevoerd 
heeft "; 

Dat, door deze overwegingen, vermeld 
naar aanleiding van de tegenvordering, 
het arrest vaststelt dat verweerder geen 
enkele burgerrechtelijke verbintenis van 
welke aard ook jegens eiser op zich had 
genomen; 

Dat die overwegingen, derhalve, een 
passend antwoord op de subsidiaire vor
dering . van laatstgenoemde uitmaken ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

8 februari 1968.- 1e kamer.- Voor
zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Verslaggever, H. Valentin. - Gelijlclni
dende conclnsie, H. Delange, advocaat
generaaL - Pleiters, HH. De Bruyn en 
Philips. 

Op dezelfde dag werd een gelijkaardig 
arrest gewezen op de voorziening door 
V etterli ingesteld tegen de Belgische 
Staat, Minister van financien, en die 
tegen een op dezelfde datum door het
zelfde hof van beroep gewezen arrest 
was gericht. 

1 e KAMER. - 9 februari 1968. 

BEWIJS. - BEKENTENIS. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - GEREOHTELIJKE BE
KENTENIS.-BEKENTENIS AFLEGGENDE 

PARTIJ DIE VOOR DE FEITENREOHTER 
NIET HEEFT STAANDE GEHOUDEN DAT 
RET OM EEN SAJ\IENGESTELDE BEKEN
TENIS GING.-BEWERING DIE VOOR HET 
HoF NIET KAN WORDEN AANGEVOERD. 

De partij die in btwgerlijlce zalcen, voo1· 
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de jeite1wechte1·, een bekentenis heeft 
ajgelegd en niet heeft staande gehouden 
dat deze bekentenis samengestelcl was, 
is niet ontvankelijk om voo1' het H of 
cle1•gelijke bewe1·ing aan te voeTM~ (1). 

(GOVAERT, T. BREJ>iS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Geiet op het bestreden 
arrest, op 18 jcmi 1966 door het Hof van 
beroep te Brussei gewezen ; 

Over het middei afgeieid nit de scherr
ding van de artikeien 1315, 1326, 1354 
en 1356 van het Bm·geriijk Wetboek, 

cloonlat, hoewei eiser in zijn regeimatig 
voor het hof van beroep genomen eerste 
conciusie Iiet geiden dat hij de tekst van 
het geschrift, door hem op 8 jlmi 1962 
ondertekend, niet eigenhandig had ge
schreven, zodat dit doccunent, overeen
komstig de bepaiingen van artikel 1326 
van het Blli'gerijk Wetboek, iedere 
rechtsgoldige bowijswaardo miste, hoewei 
eiser verder in gezegde conciusie liet 
geiden dat hij voormolde aide had onder
tekend onder de invioed van dwang en 
bedrog, en hoewei eiser in zijn regeimatig 
voor het hof van beroep genomen tweede 
conciusie Iiet geiden dat de voorwaarde 
in voorm.eide aide bedongen, namelijk 
de overneming door solvabele derden van 
de deelbewijzen van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
« Caisiiec ,, niet ver-vvezeniijkt was, het 
hestreden arrest de rechtsvorderingen 
van venveerder, weike op voor1neide 
akte van 8 juni 1962 gesteund waren, 
gegrond verkiaart om de reden dat eiser 
niet betwistte bewuste akte te hebben 
ondertekend zoais ze voorkwam, doch 
siechts ontkende de tekst ervan eigen
handig te hebben geschreven, dat aidus 
de werkeiijkheid van de aangegane ver
bintenis bekend werd en dienvoigens het 
beweerd gebrek aan naieving van de 
vormvereisten van artikei 1326 van het 
Burgeriijk Wetboek alleszins ondoeitref
fend was en dus niet diende onderzocht 
te worden, vermits die wetsbepaling uit
sluitend betrekking heeft op het bewijs 
van de verbintenissen, doch aan de gei
digheid ervan niet raakt, en om de reden 
dat eiser, enerzijds, het bewijs niet Ie-

(1) Cass., 19 oktober 1962 (Btdl. en PASIC., 
1963, !, 229) en c1e noot op biz. 230; raac1pl. 
cass., 18 januari 1968, sttpm, blz. 680. 

verde van de aanwezigheid van dwang 
of bedrog en, anderzijds, evenmin bewees 
dat de in de akte bepaaide voorwaarde 
niet verwezeniijkt was, 

te1·wijl, ee1·ste oncle1·deel, vermits het 
arrest, gezien het gebrek aan bewijs
waarde van de akte van 8 juni 1962 
wegens niot-naieving van de vormen be
paaid bij artikel 1326 van het Bmgeriijk 
W etboek, de veroordeiing van eiser 
stecmt op de bekentenis van eiser dat 
hij de akte had ondertekend zoals ze 
voorkwam, doch onder de invioed van 
dwang en bedrog, deze bekentenis, over
eenkomstig de artikeien 1354 en 1356 
van dit wetboek, ais onspiitsbaar be
schouwd 1noest worden en dienvoigens 
eiser op grand van deze bekentenis siechts 
kon 'veroordeeld worden indien verweer
der regeimatig, overoenkomstig de ver
eisten van artikei 1315 van voormeld 
wetboek, bewees dat eiser niet onder de 
invioed van dwang of bedrog had geh.an
deid; 

tweecle onclenleel, in aile geval, ook 
indien het rechtsgeidig bewezen was dat 
eiser de verbintenis had aangegaan weike 
bepaaid was in de aide van 8 juni 1962, 
het niettemin, overeenkmnstig de bepa
Iingen van artikei 1315 van het Bmger
Iijk Wetboek, vorweerder toekwam. te 
bewijzen dat de in die akte bedongen 
voorwaarde, nar.neiijk de soivabiliteit van 
de overnmners van de deeibewijzen, ver
wezeniijkt was : 

W at het eorste onderdeei betreft : 

Overwegende dat, Iuidens de vaststei
Iingen van het arrest, eiser niet betwist 
de verbintenis tot betaling te hebben 
ondertekend en derhaive de werkeiijk
heid van de aangegane verbintenis be
kent, maar de geidigheid ervan betwist 
daar zijn toestemming niet vrij zou zijn 
gegeven; dat het arrest eraan toevoegt 
dat eiser tot staving van deze Iaatste 
stelling geen ter zake dienend element 
naar voor brengt; 

Overwegende dat uit de voor het hof 
van beroep genomen conclusies blijkt 
dat eiser niet heeft staande gehouden dat 
zijn verklaring moest worden beschouwd 
als een sarnengestelde onsplitsbare beken
tenis uitmakend ; 

Overwegende dat, nu dit verweer aan 
de rechter niet werd onderworpen, het 
onderdeel nieuw en dienvoigens niet ont
vankelijk is ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
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dat het beweerd gebrek aan solvabiliteit 
van de groep die de deelbewijzen van de 
vennootschap << Calsilec " overnam niet 
wordt bewezen en deze groep integendeel 
zijn verplichtingen is nagekomen ; 

Overwegende dat het onderdeel feite
lijke grondslag mist ; 

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

9 februari 1968.- 1e lmmer.- Voor·
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. de Vreese. 
- Gelijlcl·uidende conclusie, H. R. Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. -
PleiteTs, HH. Bayart en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 9 februari 1968. 

10 BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
BESORIKKEND GEDEELTE VAN RET 
VONNIS GEGROND OP EEN BESLISSING 
VAN EEN GEl\iEENTERAAD. - BESTAAN 
VAN DEZE BESLISSING DOOR DE PAR· 
TIJEN NIET BETWIST, V ONNIS 
DAT ARTIKEL 1S15 VAN RET BURGER
LIJK WETBOEK NIET SORENDT, ZELFS 
ZO GEEN ENKELE PARTIJ EEN UITGIFTE 
VAN RET PROOES-VERBAAL TOT VAST
STELLING VAN DEZE BESLISSING REEFT 
OVERGELEGD. 

2o RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
BESORIKKEND GEDEELTE VAN RET 
VONNIS GEGROND OP EEN BESLISSING 
VAN EEN GEi\fEENTERAAD. - BESTAAN 
VAN DEZE BESLISSING DOOR DE PAR
TIJEN NIET BE TWIST. VoNNIS 
DAT DE REORTEN VAN DE VERDEDIGING 
NIET SORENDT, ZELFS WANNEER GEEN 
ENKELE PARTIJ EEN UITGIFTE VAN 
RET PROOES-VERBAAL TOT VASTSTEL
LING VAN DEZE BESLISSING REEFT 
OVERGELEGD. 

so OVEREENKOMST.- OlliVANG VAN 
DE ERUIT VOORTVLOEIENDE VERPLIOR
TINGEN. 

1 o en 2° H' anneeT het bestaan van een 
beslissing van een gemeenteTaad doo1· de 
pwrtijen niet betwist woTdt, schendt de 
1·echte1' noch aTtilcel1315 van het Btwge1'
lijlc TV etboelc noah de 1·echten van de Ve?'

dediging, doo1· het beschilclcend gedeelte 
van het vonnis op deze beslissing te 

g1•onden, zeljs wannee1· geen enkele pa1·tij 
een uitgijte van het p1·oces-vm·baal tot 
vaststelling van deze beslissing ove1'
gelegd heejt (Impliciete oplossing.) 

so Ove1·eenkomsten ve1·binden niet alleen 
tot hetgeen daaTin uitd1·ulclcelijk bepaald 
is, maa1' oak tot alle gevolgen die door 
de billijkh6id, het geb1·uik of de wet aan 
de vm·bintenis, volgens de aaTd eTvan, 
'U.'OTden toegelcencl (1). (Burg. Wetb., 
art. 11S5.) 

(STAD RARELBEKE, T. PERSONENVENNOOT
SORAP i\'IET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
REID << ETABLISSEJVIENTS FLOR. BRUXEL· 
MAN & FILS ll,) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 april 1966 door het Hof 
van beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1S15 van 
het Burgerlijk Wetboek, 67 en 112 van 
de gemeentewet van SO maart 18S6, van 
de rechten van de verdediging en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest, onder 
verwerping van de conclusie van eiseres, 
stellende dat noch door het college van 
burgemeester en schepenen noch door 
de gemeenteraad ooit besloten werd tot 
het uitvoeren van bijwerken, deskundi
gen er Inee gelast << de werken uitgevoerd, 
maar niet in het lastenkohier vermeld, 
te beschrijven en hun kostprijs te ramen, 
te zeggen of deze werken onontbeerlijk 
waren voor de uitvoering van het bouw
plan ; de betonwerken te beschrijven en 
hun kostprijs te ramen, te zeggen of 
zulke werken noodzakelijk waren ter 
oorzake van de toestand van de oude 
funderingen ofwel ter oorzake van hun 
herst,elling en voltooiing op grand van 
een van het bouwplan afwijkende con
ceptie )) en zulks doet op grand hiervan 
<< dat de gemeenteraad van de stad Ha
relbeke regelmatig tot de herbouw van 
de kerktoren besloten heeft )), 

te1·wijl, em·ste onclerdeel, het arrest het 
door verweerster te leveren bewijs van 
een regelmatige bestelling van niet in 
het lastenkohier vermelde werken niet 
kon afleiden uit een beslissing van de 

(1) Raadpl. cass., 24 februari 1966 (Btlll. 
en PAsiC., 1966, I, 818), 
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gemeenteraad, vermits de tekst van die 
beslissing in de vorm van een door de 
burgemeester en de secretaris onderte
kend proces-verbaal noch door verweer
ster noch door eiseres aan het hof van 
beroep was overgelegd en evenmin in 
de conclusie van verweerster of van eise
res was besproken, zodat het hof van 
beroep zijn overtuiging heeft gevormd op 
grond van een stuk dat geen deel cut
Inaakte van de procedure (schending van 
alle aangedcude wetsbepalingen, behalve 
artikel 97 van de Grondwet) ; 

tweede onclenleel, het arrest, door de 
tekst niet aan te halen van de beslissing 
van de ge1nee.nteraad waarop het steu.nt, 
het onmogelijk maakt na te gaan of die 
beslissing werkelijk de daaraan door het 
arrest gegeven draagwijdte heeft, m.et 
narne niet in hot lastenkohier vermelde 
werken te bestellen, zodat het voor het 
Hof onmogelijk is zijn toezicht uit te 
oefenen over de vraag of het arrest de 
conclusie van eiseres behoorlijk beant
woordt (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest, zonder 
dienaangaande te worden bestreden, 
vaststelt dat de gemeenteraad van de 
stad Harelbeke regelmatig tot de herop
bouw van de kerktoren heeft besloten ; 

Overwegende dat nit het arrest tevons 
blijkt dat die herbouwingswerken worden 
bevolen aan de hand van een lastenkohier 
en een bouwplan ; 

Overwegende dat uit de in het n1.iddel 
aangehaalde term.en van de opdracht van 
de deskundigen blijkt dat het arrest als 
niet in het lastenkohier vermelde werken 
en als betonwerken enkel in acht neen1.t 
clie niet vormelde werken welke voor de 
uitvoering van hot bouwplan onontbeer
lijk ·waren en die betonwerken welke 
noodzakelijk -vvaren ter oorzake van de 
toestand van de oude funderingen ; 

Overwegende dat overeenkomsten niet 
aileen verbinden tot hetgeen daarin uit
drukkelijk bepaald is, maar ook tot alle 
gevolgen die door de billijkheid, het ge
bruik of de wet aan de verbintenis, val
gens de aard ervan, worden toegekend ; 
dat zij te goeder trouw moeten worden 
ten cutvoer gebracht ; 

Overwegende dat het arrest dienvol
gens in de beslissing zelfvan de gemeente
raacl aan de hand van voormeld bouwplan 
en lastenkohier herbouwingswerken te 
laten uitvoeren, het bewijs heeft kunnen 
putten van de bestelling van bijwerken 
die onontbeerlijk waren voor de uitvoe
ring van het overeengekomen bouwplan 

en van betonwerken welke noodzakelijk 
waren ter oorzake van de toestand van 
de oude funderingen ; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat het arrest de tekst van de beslissing 
van de gemeenteraad niet aanhaalt het 
Hof niet belet na te gaan of de conclusie 
van eiseres passend werd beantwoord; 

Overwegende dat het middel niet kan 
worden aangenomen ; 

Over het tweecle midclel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordnt het bestreden arrest « beton
werken '' in de door de deskcmdigen op 
te stollen afrekening opneemt, zoncle1' in 
te gaan op het door eiseres in conclusie 
gestelde middel clat het om « nieuwe 
werken " ging omdat in de oorspronke
lijke beschrijving geen enkel betonwerk 
vermeld is en voor dergelijke werken 
zelfs geen eenheidsprijs opgegeven werd 
die verrekening zou 1nogelijk maken, 
zoclat het arrest, door niet te kennen te 
geven waarom het de betonwerken in 
de op te stellen afrekening opneemt, niet 
naar behoren met redenen is omkleed : 

Overwegende dat eiseres in conclusie 
enkel aanvoerde dat bijwerken een be
slissing van het college van burgerneester 
en schepenen behoeven en zulks mndat 
die « bijwerken " « nieuwe werken " uit
Inaken, er aan toovoegencl « dat aldus in 
de oorspronkelijke beschrijving geen enkel 
betonwerk is vermeld en voor dergelijke 
werken zclfs geen eenheidsprijs werd op
gegeven die verrekening zou rnogelijk 
1naken "; 

Ov(lrwegonde dat het arrest, door te 
beslissen clat enkel die bctonwerken zullen 
worden in am11nerking genornen welke 
noodzakelijk waren ter oorzake van de 
toestand van de oude funderingen, de 
conclusie van eiseres passend beant
woordt; 

Overwegende dat het midclel feitelijke 
grondslag mist ; 

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

9 februari 1968.- 1e kamer.- Voo1'
zitte1', H. Belpaire, raaclsheer waarnmnend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. de Vreese. 
- Gelijkl~ticlencle conclnsie, H. R. Hayoit 
de Tennicourt, procureur-generaal. 
Pleiter, H. Van Heeke. 
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2e KAMER. - 12 februari 1968. 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 
EUROPESE GEMEENSCRAP VOOR 

ATOOMENERGIE. - PREJUDIOIEEL GE
SCHIL.. - GESCRIL OMTRENT DE UIT
LEGGIJ'i G VAN RET PROTOCOL BETREF
FENDE DE VOORRECRTEN EN IMJ\1UNI
TEITEN, GEVOEGD BIJ B:ET VERDRAG 
TOT OPRIORTING VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCRAP VOOR ATOOMENERGIE. 
- GESCHIL OPGEWORPEN IN EEN BIJ 
RET HoF VAN CASSATIE AANRANGIGE 
ZAAK. - HOF VAN CASSAT'm ERTOE 
GEROUDEN DIT GESCRIL BIJ RET HOF 
VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GE
MEENSCRAPPEN AANHANGIG TE MAKEN. 

2° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - PREJUDIOIEEL GE
SCHIL. - GESCRIL OMTRENT DE UIT
LEGGING VAN RET PROTOCOL BETREF
FENDE DE VOORRECRTEN EN IMMUNI
TEITEN, GEVOEGD BIJ RET VERDRAG 
TOT OPRIORTING VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCRAP VOOR ATOOMENERGIE. 
- BESLISSING UITGESTELD TOT DE 
UITSPRAAK OVER DEZE UITLEGGING 
DOOR HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE 
EuROPESE GE111EENSCRAPPEN. 

1° H'cmnee1' een geschil 01nt1·ent de ttitleg
ging van het ]J1'otocol betTefjencle cle V001'-
1'echten en immtmiteiten, gevoegcl bij het 
vm·clntg tot oprichting van de EtW01Jese 
Gemeenschap vo01• atoomeneTgie, O]J[Je
woTpen worclt vooT een nationale 7'echtm·
lijke instantie waw·van cle beslissingen 
volgens het nationaal 1'echt niet vatbaa1• 
zijn voor enig 7'echtsmidclel, met name 
een cassatiebeToep, is cle 1·echtm·lijke in
stantie eTtoe verplicht cle zaak aanhangig 
te maken bij het H of van jttstitie van 
de Etwopese Gemeenschappen (l). (V er
drag tot oprichting van de Europese 
Gen~eenschap voor atomnenergie, 
art. 150, goedgekeurd bij de wet van 
2 december 1957.) 

2° vVannee1· bij het Hof van cassatie acm-

(1) en (2) Raadpl. Raad van State, 24 rr,aart 
1967, twee arresten (Vm•zameling, 1967, 
biz. 344 en volg.), en Oour de cassation de 
France, 24 april1967 (Bull. Ch. civ., 2e partie, 
nr 158, biz. 111), 

Ret onderhavig arrest wijst erop dat het 
protocol betreffende de voorrechten en irrnnu
niteiten, gevoegd bij het verdrag tot oprich
ting van de Europese Gemeenschap voor 
atoomenergie, thans vervangen is door het 

hangig is een geschil omt1•ent de uitleg
ging van het protocol bet1·efjende de voor-
7'echten en immtmiteiten, gevoegcl bij 
het venl·rag tot oprichting van de Euro
pese Gemeenschap voor atoomene1·gie, 
stelt dit .Hof de beslissing ove1• cle voo7'
ziening ttit tot e1• bij wijze t'an p7·eju
cliciele beslissing ove1· cleze uitlegging 
uitspmak gedaan tVo1·dt cloo1· het H of 
van justitie van cle Etwopese Gemeen
schappen (2). (Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap voor 
atoomenergie, art. 150, goedgekeurd 
bij de wet van 2 december 1957.) 

(SAYAG EN NAAMLOZE VENNOOTSCRAP 
« ZURICH ll, T. ECRTGENOTEN LEDUC
TRONON EN DE NAAMLOZE VENNOOT
SCHAP «LA CONCORDE ll,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 december 1966 door het 
Hof van beroep te Brussel gewezen (3); 

Over het eerste micldel, afgeleid uit 
de schencling van de artikelen 11 en 17 
van het protocol betreffende de voor
rechten en immuniteiten van de Em·opese 
Gemeenschap voor atoomenergie, op 
17 april 1957 te Brussel ondertekend en 
goedgekeurd bij de wet van 2 december 
1957, en 97 van de Grondwet, 

cloorclctt, nu voor het Hof van beroep te 
Brussel een conclusie werd genmTlen 
waarin de ontvankelijkheid van de ver
volgingen wercl betwist en de opschorting 
van het gecling verzocht op grond dat 
het becloelde ongeval gebem·d is gedu
rende het uitvoeren van een opdracht 
door eiser als ambtenaar van de Euratom 
zodat hij vrijgesteld was van rechtsver
volging, zoals dat bepaald is bij het voor
meld artikel 11, zolang doze inrrnuniteit 
niet opgeheven was door de bevoegde 
instelling, het hof van beroep deze ver
dediging ongegrond heeft verklaard en, 
rechtcloende op de strafvordering, de 
telastlegging tegen eiser bewezen heeft 

protocol betreffende de voorrechten en im
muniteiten, gevoegd bij het V erdrag tot op
richting van een enige Raac1 en een enige 
Oommissie van de Europese Gemeenschappen, 
getekend te Brussel op 8 a-rn·il 1965, goec1ge
keurd bij cle wet van 13 mei 1966, van kracht 
vanaf 1 juli 1967 en op 8 juli 1967 bekenc1-
gemaakt in het Belgisah Staatsblad, met het 
protocol en de goeclkeuringswet. 

(3) PAsrc., 1967, II, 180. 
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verklaard, hem veroordeeld heeft tot een 
gevangenisstraf van vier nmanden en een 
geldboete van 5.000 frank, hem in de kos
ten van het hager beroep heeft veroor
deeld en hem vervallen heeft verklaard 
van het recht tot het besturen van een 
voertuig van de categorieen B tot F gedu
rende twee jaar, oordelende dat de vervol
gingen hier niet afhankelijk waren van 
het opheffen van de bij het voormeld arti
kel ll bepaalde immuniteit, daar ener
zijds de bedoelde imnnmiteit slechts de 
handelingen van de ambtenaren en ove
rige personeelsleden van de Gemeenschap 
dekte in de n1.ate waarin ze door hun 
aard uit het ambt voortvloeien of n1.et 
andere woorden dat ze slechts gold voor 
hetgeen zij in het werkelijk uitoefenen 
van hun ambt hebben gedaan en niet voor 
hetgeen zij naar aanleiding van de uit
oefening van hun ambt hebben gedaan, 
en daar anderzijds eiser zijn ambt als 
ingenieur waarnam en dat hij dus geen 
chauffeln' in dienst van de Euratom was 
waaruib volgde dat noch de verplaatsing 
naar de plaats van de opdracht noch 
bijgevolg het misdrijf, gepleegd tijdens 
die verplaatsing, een handeling van eisers 
ambt uitmaakte, doch slechts een han
deling naar aanleiding van de uitoefening 
van zijn ambt, waarvoor hij niet was 
vrijgesteld van rechtsvervolging, 

te1•wijl uit het arrest, dat erop wijst 
dat eiser zich op het ogenblik van het 
ongeval naar Mol begaf om er de hem 
opgedragen taak te vervullen, volgt dat 
de verplaatsing tijdens welke het hem ten 
laste gelegde misdrijf is gepleegd onaf
scheidelijk is van het uitvoeren van de 
hem gegeven opdracht ; de ambtenaren 
en overige personeelsleden van de Euro
pese Gemeenschap voor atoomenergie, 
luidens artikel 11 van het protocol, vrij
gesteld zijn van rechtsvervolging voor 
al wat zij « in hun officiele hoedanigheid » 
hebben gedaan, clit wil zeggen al wat een 
ambtenaar of een personeelslid in de 
uitoefening van zijn ambt heeft gedaan 
in verband met zijn bedrijfsactiviteit, 
zodat de bovengemelde omstandigheid 
voldoende was om de toepassing van het 
bedoelde artikel 11 in deze zaak te recht
vaardigen ; waaruit volgt dat het arrest, 
door bovendien te eisen dat de handeling 
door eiser is gepleegd in de werkelijke 
uitoefening van zijn ambt als ingenieur, 
deze bepaling heeft miskend en, niet
tegenstaande het feit dat, zoals het het 
vaststelt, de immnniteit niet was opge
heven, slechts in weerwil van die bepa
ling op de strafvorder:ing heeft kunnen 
uitspraak doen (schending van de arti-

kelen 11 en 17 van het protocol betref
fende de voorrechten en immlmiteiten 
van de Europese Gemeenschap voor 
atoomenergie, op 17 april 1957 te Brussel 
ondertekend en goedgekeurd bij de wet 
van 2 december 1957); minstens de hier
boven overgenmnen motivering van het 
arrest niet passend en niet ondubbelzin
nig antwoordt op de conclusie waarbij 
eiser beweerde dat de omstandigheid 
dat hij op het ogenblik van het ongeval 
een officiele opdracht uitvoerde en bij
gevolg in zijn officiele hoedanigheid han
delde niet aileen hieruit voortvloeide 
dat het ongeval gebeurd is gedurende 
het uitvoeren van een opdracht als amb
tenaar van de Euratom, maar ook hieruit 
dat zijn opdmcht « uitdrukkelijk zijn 
persoonlijke wagen als vervoermiddel 
vermeldde )) (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat nit de vaststellingen 
van het bestreden arrest blijkt dat, op 
het ogenblik van het verkeersongeval dat 
aanleiding heeft gegeven tot de telast
legging van onopzettelijke slagen of ver
wondingen, eiser, ingenieur van de Euro
pese Gemeenschap voor atoomenergie, 
zich aan het stuur van zijn persoonlijke 
wagen naar Mol begaf mn aldaar, ter 
uitvoering van een · opdracht, de afge
vaardigden van verschillende onderne
mingen door sommige installaties van 
de Gemeenschap rand te leiden en ze 
kTachtens deze opdracht in zijn wagen 
te vervoeren ; 

Overwegende dat, volgens artikelll, a, 
van het protocol betreffende de voor
rechten en immuniteiten dat bij het ver
drag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor atoomenergie is ge
voegd (nu artikel 12, a, van het protocol 
bij het verclrag tot oprichting van een 
enige Raad en een enige Commissie van 
de Europese Gemeenschappen), de amb
tenaren en overige personeelsleden van 
de Gemeenschap, behoudens de bepalin
gen van de artikelen 152 en 188 van het 
verdrag, vrijgesteld zijn van rechtsver
volging voor hetgeen zij in hlm officiele 
hoedanigheid hebben gedaan, maar dat 
de Gemeenschap krachtens artikel 17 
(nu artikel 18) gehouden is de verleende 
immlmiteit op te heffen in aile gevallen 
waarin zulks naar haar mening niet 
strijdig is met haar belangen; 

Overwegende dat het middel het arrest 
verwijt beslist te hebben dat deze immu
niteit slechts de handelingen van de 
ambtenaren en overige personeelsleden 
van de Gemeenschap dekt in de mate 



-767-

waarin ze door hun aard uit het ambt 
voortvloeien en bijgevolg slechts geldt 
voor hetgeen zij in de werkelijke uitoefe
ning van hun ambt hebben gedaan, ter
wijl eiser niet chauffeur is doch ingenieur ; 
dat volgens de eisers de immuniteit al 
wat een ambtenaar of een personeelslid 
in de uitoefening van zijn ambt heeft 
gedaan in verband met zijn bedrijfs
activiteit dekt ; 

Overwegende dat de oplossing van dit 
vraagstuk voornamelijk afhangt van de 
uitlegging van artikel 11, a (nu arti
kel 12, a) van het voormeld protocol; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 150 van het verdrag tot oprichting 
van de Europese Ge1neenschap voor 
atoo1nenergie, op 25 maart 1957 te Rome 
ondertekend en bij de wet van 2 decem
ber 1957 goedgekeurd, het Hof van Jus
titie van de Europese Gerneenschappen 
bevoegd is om bij wijze van prejudiciele 
beslissing, uitspraak te doen over de nit
legging van het verdrag en de bijbeho
rende domun.enten, en dat, indien een 
vraag te dien aanzien wordt opgeworpen 
in een zaak aanhangig bij een nationale 
rechterlijke instantie waarvan de beslis
singen volgens het nationale recht niet 
vatbaar zijn voor beroep, deze instantie 
gehouden is zich tot het Hof van Justitie 
te wenden; 

Overwegende weliswaar dat, zoals het 
arrest het aantoont, de Commissie van 
de Gemeenschap bij een brief van 31 ja
nuari 1966 haar mening heeft geuit dat 
de omstandigheid dat eiser een motor
voertuig bestmHde geen handeling was 
die hij in zijn officiele hoedanigheid in de 
zin van artikel 11, a, van het protocol 
heeft verricht en dat hij als zodanig in 
dit geval niet was vrijgesteld van rechts
vervolging ; 

Maar overwegende dat krachtens voor
meld artikel 150 van het verdrag aileen 
het Hof van Justitie bevoegd is om, bij 
wijze van prejudiciele beslissing, uit
spraak te doen over de uitlegging van 
het verdrag ; 

Om die redenen, en zonder dat er thans 
grond is om acht te slaan op het tweede 
en derde middel, schorst het geding tot
dat het Hofvan Justitie van de Europese 
Gemeenschappen bij wijze van preju
diciele beslissing uitspraak zal hebben 
gedaan over de uitlegging die gegeven 
1noet worden aan artikel 11, a, van het 
protocol betreffende de voorrechten en 
imm1.miteiten, gevoegd bij het verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeen
schap voor atoomenergie (nu artikell2, a, 

van het protocol gevoegd bij het verdrag 
tot oprichting van een enige Raad en een 
enige Commissie van de Europese Ge
meenschappen) en gezegd zal hebben of 
de bij deze bepaling vermelde immuniteit 
toepasselijk is op de ambtenaren en 
overige personeelsleden van de Gemeen
schap van 't ogenblik dat de handelingen, 
die aanleiding geven tot een rechtsvor
dering, door hen in de uitoefening van 
hun ambt werden verricht en in verband 
staan met hun bedrijfsactiviteit, dan wel 
of de imm1.miteit slechts de handelingen 
dekt welke het werkelijke uitoefenen van 
hun gewoon of statutair arnbt vormen ; 
houdt de kosten aan. 

12 februari 1968.- 2e kan1.er.- Voor
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Busin. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 12 februari 1968. 

VONNISSEN EN ARRESTEN. 
STRAFZAKEN. PLAATSOPNEMING 
DOOR DE EERSTE RECHTER. - lNACHT
NEMING VAN DE REGELS BETREFFENDE 

DE OPENBAARHEID VAN DE TERECHT
ZITTINGEN NIET VASTGESTELD. 
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE ZIJN 
BESLISSING GRONDT OP V ASTSTELLIN
GEN GEDAAN TIJDENS DE PLAATSOPNE

MING. - NIETIGHEID. 

In, strajzaken, wannee1o, nadat de eerste 
1·echte1' zich ter plaatse heejt begeven, 
norih het proces-verbaal van deze onde1'
zoeksmaatn:,gel noch het vonnis vaststellen 
dat de 1·egels bet1·efjende cle openbaarheid 
van de te1•echtzittingen in acht genomen 
we1·den, is het in hager be1·oep gewezen 
vonnis dat zijn beschilclcend gedeelte 
onde1· meer g1·onclt op vaststellingen ge
daan tijdens de plaatsopneming, zelj 
door nietigheid aangetast (1). (Grand
wet, art. 96.) 

(SPITS, T. HENRY EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP «URANUS ll,) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 18 maart 1967 door de Cor-

(1) Cass., 25 september 1967, S1tpm, blz. 125. 
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rectionele Rechtbank te Luik, m hager 
beroep, gewezen; 

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

Over het middel arnbtshalve afgeleid 
nit de schending van de artikelen 1S3, 
190 van hot W etboek van strafvordering, 
96 en 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat de Politierechtbank 
van het kanton Dalhem bij vonnis van 
2S april 1966 een plaatsopn8lning had 
bevolen en op 6 1nei 1966 die onderzoeks
maatregel heeft uitgevoerd; 

Overwegende dat het proces-verbaal, 
dat op die datmn is opgmnaakt, niet 
vaststelt dat de regels van de openbaar
heid van de terechtzittingen tijdens de 
plaatsopneming werden in acht genomen ; 
dat zodanige vaststelling ook niet blijkt 
nit het beroepen vonnis van 13 jcmi 
1966; 

Overwegende dat derhalve m.oet wor
den geacht dat aan die substantiele vorm
vereiste niet is voldaan; dat deze niet
inachtneining de nietigheid m.eebrengt 
van het bestreden vonnis dat de veroor
delende beschikking, betreffende de straf
vordering, grondt op de plaatselijke 
vaststellingen van de eerste rechter ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de bm·gerlijke 
rechtsvorderingen die zowel door de eiser 
als door de verweerders zijn ingesteld : 

Overwegende dat de vernietiging, op 
de voorziening van de beklaagde, van de 
beslissing op de strafvordering die tegen 
hem is ingesteld, de vernietiging mee
brengt van de definitieve beslissingen op 
de bcugerlijke rechtsvorderingvan eiseren 
op de burgerlijke rechtsvorderingen van 
de verweerders, tegen welke beslissu1gen 
eiser zich regelmatig in cassatie heeft 
voorzien en die het gevolg zijn van de 
eerste beslissing ; 

Om die redenen, en zonder dat er grand 
is om de door eiser voorgedragen midde
len te onderzoeken, daar ze geen n1eer 
uitgebreide cassatie kunnen meebrengen, 
vernietigt de bestreden beslissing, be
halve in zover ze rechtdoet op de straf
vordering die tegen verweerder Henry 
is ingesteld ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; laat de kosten ten 
laste van de Staat, behalve die van de 
betekening van de voorziening aan het 

openbaar ministerie en aan de burgerlijke 
partij « Uranus ,, welke ten laste van 
eiser blijven ; verwijst de aldns beperkte 
zaalc naar de Correctionele Rechtbank 
te Verviers, zitting houclende in hager 
beroep. 

12 februari 1968.- 2e kamer.- Vom·
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1', H. BclS:in. - GeUjkluiclende 
conchtsie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleite1·, H. De Bruyn. 

2e KAMER. - 12 februari 1968. 

1° WEGVERKEER. - VoETGANGERS. 
- \'VEGVERKEERSREGLEi11ENT, GEWIJ
ZIGD OP 30 APRIL 1963, ARTIKEL 48-3, 
So EN 6°. - VOETGANGER DIE DE 
RIJBAAN OVERSTEEKT OP EEN PLAATS 
WAAR HET VERKEER NOCH DOOR EEN 
BEVOEOD AGENT NOCH DOOR VERKEERS
LICHTEN GEREGELD \VORDT EN WAAR 
GEEN OVERSTEEKPLAATS VOOR VOET
GANGERS BESTAAT. - VERPLICHTIN
GEN. 

2° WEGVERKEER. - VoETGANGERS. 
- VOETGANGER DIE DE RIJBAAN OVER
STEEKT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 48-
3, S0 EN 6°, VAN HET WEGVERKEERS
REGLEJ\'I:ENT.- NIET VRIJGESTELD VAN 
DE VERPLIOHTING DE VOORZIOHTIG
HEIDSMAATREGELEN TE NEMEN WELKE 
OPGELEGD ZIJN DOOR DE 01\'I:STANDIG
HEDEN, OM EEN ONGEVAL TE VERMIJ
DEN. - VASTSTELLING. 

1° De voetganger, die de ri1 baan wil over
steken op een plaats waar het verkee1· 
noch dom· een bevoegd agent noch door 
verkee1·slichten geregeld worclt en wcta1' 
geen oversteelcplaats voo1· voetgangers 
bestaat, mag de 'i'ijbacm enkel opgaan 
na zich e1·van te hebben vm·gewist clat 
hij het kan doen zoncle1· gevawr en zoncle1' 
het ve1·keer te hincle1·en (1) en mag er 
niet blijven stilstaan zoncle1• noocl
zactk (2). (Wegverkeersreglement, ge
wijzigcl bij de wet van 30 april 1963, 
art. 48-3, so en 6o.) 

(1) Cass., 6 september 1965 (Bttll. en PA
src., 1966, I, 25). 

(2) Cass., 29 juni 1959 (B,ull. en PAsiC., 
1959, I, 1115) en het in cle noot aangehaalcle 
arrest. 
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2° De voetgangm· die de 1·ijbaan ove1·steekt 
overeenkomstig a1·tikel 4·8-3, 5° en 6°, 
van het TV egve?·lcee1·sreglement, zoals dit 
artilcel gewijzigd werd bij het lconinlclijlc 
besluit van 30 april 1963, en die dien
tengevolge niet verplicht is stil te staan 
om een voe?·tuig dat hij niet had lcunnen 
zien te laten voo1·gaan, moet niettemin 
zoals elke weggeb1·uilcer de voo1·zichtig

. heidsmaat1·egelen nemen opgelegd door 
de omstandigheden om een ongeval te 
vermijden en moet desgevallend blijven 
stilstaan. Bij gebrelc aan een conclusie 
dienaangaande, is de 1'echte1· evenwel niet 
ve1•plicht vast te stellen dat de voetgange1• 
deze ve1·plichting in acht genomen 
heejt ( 1). 

(ASSOIGNONS, T. TAVERNIER 

EN PIERARD.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 6 a.pril 1966 en 7 juni 1967 
gewezen, door het Hof van beroep te 
Brussel, in zover ze uitspraak doen over 
de burgerlijke rechtsvorderingen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 418, 420 van het 
Strafwetboek, 48, inzonderheid 3°, van 
het koninklijk besluit van 8 april 1954 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, zoals het 
gewijzigd is bij het koninklijk besluit 
van 30 april 1963, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doo1·dat het bestreden arrest van 6 april 
1966 eiser geheel aansprakelijk stelt voor 
het bedoelde ongeval en het bestreden 
arrest van 7 juni 1967 nadien eiser ver
oordeelt om aan de verweerders een be
drag van 196.258 frank met interest en 
kosten te betalen, op grand dat Tavernier 
terecht opmerkte dat de strafwet op be
perkende wijze dient uitgelegd te worden 
en onmogelijk zo kan worden uitgelegd 
dat de voetganger verplicht zou zijn bij 
het oversteken halverwege te stoppen, 
dat hij slechts het vermogen heeft om 
zulks te doen en op voorwaarde een nood
zakelijkheid te bewijzen, maar daartoe 
niet verplicht is zodra hij de rijbaan 
regelmatig is begonnen over te steken, 

(1) Raadpl. cass., 8 mei 1964 (Bull. en 
PASIC., 1964, I, 955) en 24 oktober 1966 (A1'1·. 
cass., 1967, biz. 259). 

CASSATIE, 1968. - 25 

terwijl elke weggebruiker, dus ook de 
voetganger, die voorrang geniet ten op
zichte van andere weggebruikers, daarom 
nog niet mag nalaten de voorzichtigheids
maatregelen te nemen die door de om
standigheden zijn vereist om een ongeval 
te vermijden, zodat, aangezien de arres
ten niet hebben vastgesteld dat verweer
ster het ongeval waarvan zij het slacht
offer was, niet had k1.umen vermijden 
door in het midden van de rijbaan te stop
pen om eisers voertuig te laten voorgaan, 
noch de beslissing van het arrest van 
6 april1966 die eiser geheel aansprakelijk 
stelt voor het ongeval, noch de beslissing 
van het arrest van 7 juni 1967 die eiser 
veroordeelt om de gehele schade van de 
verweerders te herstellen wettelijk ge
rechtvaardigd zijn : 

Overwegende dat het arrest van 6 april 
1966, na erop te hebben gewezen dat 
verweerster de rijbaan is opgegaan om 
over te steken toen eisers voertuig voor 
haar niet zichtbaar was, beslist dat ze 
de bepaling van artikel 18-3-5° van het 
wegverkeersbesluit niet heeft overtreden 
en dat ze op een reglementaire plaats 
op de rijbaan stand toen eiser haar voor 
zich zag; 

Dat het aldus vaststelt dat verweerster 
de rijbaan is opgegaan na er zich van 
vergewist te hebben dat zij het kon doen 
zonder gevaar en zonder het verkeer te 
hinderen; 

Overwegende dat het arrest het aan 
verweerster gedane verwijt, inzonderheid 
in het midden van de rijbaan niet te 
hebben gestopt om eisers wagen te laten 
voorgaan, om gegronde redenen van de 
hand wijst; 

Overwegende dat het arrest, bijgevolg, 
zonder de in het middel vermelde wets
bepalingen te schenden, heeft kmmen 
beslissen dat verweerster geen enkele 
onvoorzichtigheid heeft begaan waardoor 
zij aansprakelijk wordt voor het ongeval 
en dat eiser, schuldig aan overtreding van 
de artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek, de gehele aansprakelijkheid 
draagt; 

Overwegende dat, wegens het ontbre
ken van een desbetreffende conclusie, het 
arrest niet verplicht was bovendien vast 
te stellen dat verweerster het ongeval 
niet had kunnen vermijden door in het 
midden van de rijbaan te stoppen om 
eisers voertuig te laten voorgaan ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eiser in de kosten. 
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12 februari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ver·
slaggever, H. de Waersegger. - Gelijk
luidende conclttsie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. De 
Bruyn en Fally. 

28 KAJVIER. - 12 februari 1968. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VERGOEDING 
VOOR DE lVIATERIELE SCHADE VOORT
SPRUITENDE UIT DE DOOR EEN ON
RECHTlVIATIGE DAAD VEROORZAAKTE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID. ___:BETALING 
AAN RET SLACHTOFFER VAN ZIJN CON
TRACTUELE OF STATUTAIRE BEZOLDI
GINGEN GEDURENDE DE PERI ODE VAN 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID. - 0JVISTAN
DIGHEDEN ZONDER GEVOLG OP DE AAN 
RET SLACHTOFFER VERSCHULDIGDE 
VERGOEDING. 

De aan het slachtofje1· van een on1'echt
matige daad versc!ntldigde vm·goeding 
voor de mate1·iele schade voo1·tsp1·uitende 
1tit de do01' deze daad VM'oorzaakte a1'
beidsongeschiktheid, ve1·dwijnt niet en 
wonlt oak niet ve1•mindenl wanneM' het 
slachtofjer gedu1·ende zijn a1·beidsonge
schiktheid verde1· zijn contmctuele of 
stat1ttaire bezoldigingen heeft getrok
lcen (1). (Burg. Wetb., art. 1382.) (Im
pliciete oplossing.) 

(FECK, T. CLEVERINGA EN ROlVIBOUTS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, gewezen op 27 juni 1967 door het 
Hof van beroep te Luik, rechtdoende op 
de burgerlijke belangen ; 

Over het middel afgeleid uit ·de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383 en 1384 van het Burger
lijk vVetboek, 3 en 4 van de wet van 

(1) Cass., 3 mei 1965 (Bttll. en PAsrc., 1965, 
I, 935) en de in de noot aangehaalde arres
ten; 4 december 1967, supra, biz. 480; raadpl. 
cass., 8 januari 1960 (Bttll. en PAsrc., 1960, I, 
649) en noot 1. 

17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van strafvorde
ring, 

do01·dat het bestreden arrest, dat het 
beroepen vonnis op dit punt hervormt, 
verklaart dat, hoewel het door de des
kundige vastgestelde bedrag van 3Q t. h. 
voor de gedeeltelijke blijvende arbeids
ongeschiktheid van eiser moet worden 
aangenomen, er evenwel, bij gebrek aan 
bewijs van een werkelijk loonverlies van 
30 t. h., geen beroep kan worden gedaan 
op de kapitalisatieberekeni:ng, om het 
bedrag van de voor de bedoelde onge
schiktheid verschuldigde vergoeding te 
ramen, en dientengevolge de vergoeding 
op 250.000 frank bepaalt, " aangezien 
de materiele schade te wijten aan de 
gevolgen van de blijvende invaliditeit 
op de arbeidsmarkt, slechts bij benade
ring kan worden geschat >>, 

teTwijl deze gronden geen antwoord 
zijn op de conclusie die regelmatig voor 
het hof van beroep in naam van eiser werd 
neergelegd en waarbij deze deed gelden 
dat " de vergoeding hem terug in de toe
stand moest kunnen brengen waarin hij 
zich v66r het ongeval bevond, dat de 
schade niet in het verlies van inkomsten 
ligt, maar in het verlies van lichamelijke 
geschiktheid, dat zijn weerslag heeft op 
de werkzaamheden van het slachtoffer in 
en buiten zijn beroep en een vermindering 
van zijn waarde op de arbeidsmarkt 
meebrengt, en dat een arbeidsongeschikt
heid op passende wijze geraamd wordt 
aan de hand van de inkomsten die de 
geschiktheid kan opbrengen >>, waaruit 
volgt dat de bestreden beslissing niet 
met redenen is omkleed naar het vereiste 
van artikel 97 van de Grondwet ; 

en te1·wijl deze gronden dubbelzinnig 
zijn, wat gelijkstaat met niet-motivering, 
aangezien de feitenrechters enerzijds 
aannemen dat eiser door een gedeelte
lijke blijvende arbeidsongeschiktheid van 
30 t. h. is getro:ffen, maar anderzijds hem 
op die basis weigeren te vergoeden onder 
voorwendsel dat het niet bewezen is dat 
het loonverlies 30 t. h. bedraagt, zodat 
het Hof onmogelijk kan nagaan of de 
feitenrechters de vermindering van eisers 
arbeidsvermogen hebben willen vergoe
den danwel integendeel geacht hebben 
dat alleen het loonverlies moest worden 
vergoed : 

Overwegende dat het middel zich be
perkt tot het oefenen van kritiek op de 
beslissing van het arrest waarbij eisers 
materiele schade wegens een blijvende 
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invaliditeit van 30 t. h. op 250.000 frank 
is geschat; 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
voor het hof van beroep de in het middel 
vermelde overwegingen deed gelden ; 

Overwegende dat het arrest beslist 
« dat de eerste rechter juist overwogen 
heeft dat het door de deskundige, wegens 
blijvende invaliditeit, vastgestelde be
drag van 30 t. h. noodzakelijk diende 
aangenomen te worden, maar dat ten 
deze geen beroep kon worden gedaan op 
een kapitalisatieberekening wegens ge
brek aan bewijs van een werkelijk loon
verliesvan 30 t.h.; dat deverwijzing naar 
het huidige loon van het slachtofter 
slechts een element kon zijn ter beoorde
ling van de risico's die zich in de toe
komst zullen voordoen ingeval het zijn 
werk verliest ; dat de materiele schade 
te wijten aan de gevolgen van de blij
vende invaliditeit op de arbeidsmarkt, 
slechts bij benadering kan worden ge
schat en schijnt te moeten vastgesteld 
worden op 250.000 frank, daar het slacht
ofter normaal op 65 jaar met werken 
moet ophouden " ; 

Overwegende dat die motivering geen 
passend antwoord is op de conclusie 
waarbij eiser deed gelden dat de schade 
niet in het verlies van inkomsten lag, 
maar in het verlies van arbeidsgeschikt
heid dat een vermindering van zijn eco
nomische waarde op de arbeidsmarkt 
meebracht; 

Dat het arrest, dat aanneemt dat eisers 
ongeschiktheid 30 t. h. bedraagt, maar 
weigert hem op die basis te vergoeden 
« wegens gebrek aan bewijs van een wer
kelijk loonverlies van 30 t. h. "• op dub
belzinnige overwegingen steunt, en in het 
onzekere laat of het werkelijk de gevolgen 
van de bedoelde blijvende inva.liditeit 
op de arbeidsmarkt heeft willen vergoe
den dan wel slechts het erdoor veroor
zaakte loonverlies in acht heeft genomen ; 

Dat het arrest bijgevolg niet regelma
tig met redenen is omkleed ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het uitspraak doet 
op de eis tot vergoeding van de schade 
door eiser geleden wegens de blijvende 
invaliditeit van 30 t. h., en over de kosten 
ervan ; beveelt dat van het thans gewezen 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt de verweerders in 
de kosten ; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

12.februari 1968.- 2e kamer.- Voo1·-

zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. de Waersegger. - Gelijk
lttidende conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Simont. 

2e KAMER. - 12 februari 1968. 

1° BESOHERMING VAN DE JEUGD. 
- VERLATING VAN EEN KIND OP EEN 
NIET EENZAME PLAATS. - BESTAND· 
DELEN VAN RET MISDRIJF. 

2° WEERSPANNIGHEID.- VEROOR· 
DELING GEGROND OP EEN AANV AL. -
GRIEVEN WELKE EEN VERZET MET 
GEWELD OF BEDREIGING BEDOELEN.-
0NONTVANKELIJKREID VAN DEZE GRIE· 
VEN. 

1° Maakt het misd1·ijj uit van ve?·lating 
van een kind op een niet eenzame plaats 
de daad waa1·doo1· de vade1· die, met de 
wil zich te onttrekken aan zijn VM'plich
ting aan zijn kind, dat uit hoofde van 
zijn toestand niet in staat is zichzelf 
te behelpen, de ve1'Z01'ging te geven die 
voo1· diens bewa1·ing of onde1·houd ve1·eist 
was, dit kind ove1·laat aan dm·den die 
niet aanvaw·d hebben zich e1·mee te ge
lasten en die niet vm·plicht wm·en het 
te ve1·zm·gen (1). (Strafwetb., art. 354 
en 355.) 

2° Nu het misd1·ijj van wee1·spannigheid 
opgeleverd wo1·dt hetzij doo1· de aanval, 
hetzij dom· het ve1·zet met geweld of be
d1·eiging, zijn de grieven die slechts deze 
laatste omschrijving bedoelen, wanneer 
de veroordeling dooT een aanval ge1'echt
vaardigd wo1·dt, niet ontvankelijk bij ge
brek aan belang. (Strafwetb., art. 269.) 

(WALRAVENS.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

(1) Raadpl. NYPELS en SERVAIS, d. II, 
art. 354, nrs 4 en 5; CONSTANT, d. II, nrs 794 
en 802; MARoHAL en JASPAR, d. I, nr 891 ; 
cass. fr., 14 januari 1943 (Bull. m·im., 1943, 
nr 3); Hof van justitie van Luxemburg, 
14 november 1957 (Pas. Lux., 1958, biz. 298), 
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Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1317 tot 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk W etboek, 

dom·dat het arrest zijn beslissing dat 
alle bestanddelen van de telastleggin.g A 
(overtreding van de artikelen 354 en 355 
van het Strafwetboek) tegen eiser vere
nigd zijn, hierop grondt « dat onder de 
1net eiser in het cafe aanwezige personen , 
er geen enkele ·was die bij ontstentenis 
van eiser of samen met hem, het kind 
incest verzorgen of, zelfs stilzwijgend, 
ermee had ingestemd om voor het kind 
te zorgen », 

terwijl, eerste onclenleel, het h.of van 
beroep niet antwoordt op de verdediging 
van eiser die in zijn conclusie deed golden 
enerzijds dat hij hot kind gelaten had op 
een plaats waar zich een persoon bevond 
die het reeds een- of tweemaal had ver
zorgd en dat aan het ten laste gelegde 
wanbedrijf niet schuldig is hij die zijn 
kind, zonder dat het een enkel ogenblik 
verlaten is, toevertrouwt aan een persoon 
die bij zijn ontstcntenis of samen met 
hen1, h.et verzorgt, zelfs indien die persoon 
daarmn oen list aanwendt, en anderzijds 
dat, opdat het misdrijf van het verlaten 
van kinderen bewezen zou zijn, beklaagde 
het opzet moet hebben gehad het kind 
te onttrekken aan de verzorging die voor 
de bewaring en het onderhoud ervan 
vereist is, en aldus de bewijskracht van 
die conclusie schendt ; 

tweede ondercleel, h.et hof van beroep 
bijgevolg zijn beslissing niet wettelijk 
rechtvaardigt : 

Overwegende dat, na te hebben: vast
gesteld dat eiser ervan beticht was h.et 
kind, dat op 4 juni 1966 is geboren en 
waarvan hij de wettige vader is, te von
doling te hebben gelegd of doen leggen 
op een niet eenzame plaats, het arrest 
er zich niet toe beperkt de in het middel 
opgenomen overweging te vermelden ; 
dat het bovendien vaststelt dat blijkens 
het onderzoek door het hof van beroep 
eiser op de datum van de ten laste ge
legde feiten in het cafe van Mevrouw M. 
is binnengegaan, er zijn twee en een halve 
maand oud kindje in een bierflessenbak 
heeft neergelegd en het huis verlaten 
heeft « met de woorden dat hij van die 
aap niet meer wilde horen " ; dat Me
vrouw M. onmiddellijk de politie heeft 
gewaarschuwd die na vergeefse pogingen 
om de ouders van het kind te vinden, er 
zelf moest voor zorgen ; 

Overwegende dat het arrest aldus ge
wezen heeft op eisers wil om zich te ont-

trekken aan zijn verplichting aan zijn 
kind dat ingevolge zijn leeftijd niet in 
staat was zichzelf te behelpen, de ver
zorging te geven die voor diens bewaring 
of onderhoud vereist was, alsook op het 
feit dat hij zijn kind verlaten heeft op 
een niet eenzame plaats in aanwezigheid 
van derden onder wie niemand voor het 
kind had willen zorgen of verplicht was 
het te verzorgen ; 

Dat het arrest, zonder de bewijskracht 
van de conclusie to schenden, eisers ver
dediging passend beantwoordt en een 
wettelijke rechtvaardiging inhoudt van 
de beslissing waarin wordt verklaard dat 
alle bestanddelen van de telastlegging 
bewezen zijn ; · 

Dat geen onderdeel van het middel 
kan worden aangenmnen ; 

Over het tweede en derde middel sa
men, afgeleid, het tweecle, nit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1317 tot 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doonlat het bestreden arrest beslist dat 
de telastlegging B (overtreding van de 
artikelen 269 en 271 van het Strafwet
boek) ook voor het hof van beroep is 
beweze11 gebleven, 

tenvijl, eet·ste oncle?·cleel, eiser op de 
terechtzitting verzocht was om zich sub
sidiair te verdedigen tegen de telastleg
ging zich met geweld of bedreiging te 
hebben verzet tegen Nicolas Van Calck, 
politieagent, handelende ter uitvoering 
van de wetten, de bevelen of de beschik
kingen van het openbaar gezag, en het 
bestreden arrest niet zinspeelt op die 
gewijzigde telastlegging en trouwens. niet 
antwoordt op de bewijsgronden door eiser 
voorgedragen ter verdediging tegen die 
telastlegging ; 

en terwijl, tweede onde?·deel, deze moti
vering de bewijskracht schendt van de 
conclusie die eiser voor het hofvan beroep 
heeft genon1en en waarin hij aanvoerde 
dat « er slechts dan weerspannigheid is 
wanneer de dader de bewuste en vrije 
wil heeft om de bij de wet verboden daad 
van verzet of aanval te begaan » en het 
hof op deze bewijsvoering niet heeft ge
antwoord; 

het det·de, uit de schending van de arti
kelen 97 van de Grondwet en 269 van 
het Strafwetboek, 

doo1·dat het bestreden arrest beslist dat 
de telastlegging B ook voor het hof van 
beroep bewezen is gebleven, 

terwijl een van de bestanddelen der 
telastlegging, te weten de bewuste en 
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vrije wil om de bij de wet verboden daad 
van verzet of aanval te begaan, hier ont
breekt : 

Overwegende dat eiser aan het hof 
van beroep verwijt hem wegens weer
spannigheid (telastlegging B) te hebben 
veroordeeld om de optredende politic
agent te hebben « aangevallen "• zonder 
zich uit te· spreken over de kwalificatie 
zich « verzet " te hebben tegen die agent, 
betreffende welk feit hij verzocht was 
zich subsidiair te verdedigen, en zonder 
vast te stollen dat hij gehandeld had rnet 
de bewuste en vrije wil de bij de wet 
verboden daad van verzet of aanval te 
begaan, zodat het arrest de bewijskracht 
van de conclusie schendt, waarbij hij zich 
tegen die subsidiaire kwalificatie verde
digd had, en het n1.orele bestanddeel van 
het misdrijf niet heeft vastgesteld ; 

Overwegende dat het arrest vermeldt 
dat de politie vernomen had dat eiser 
naar zijn woning was teruggekeerd en 
bijgevolg beslist had hem te gaan onder
vragen, dat hij de verbalisanten die voor 
de deur van zijn woning waren blijven 
staan, onbeschoft had ontvangen ; dat op 
een zeker ogenblik eiser « opgehitst door 
de aanwezigheid van de politieagenten, 
buitenkwam ... , en een vuistslag wilde 
geven aan de agent Van Calck, die de 
slag kon afweren " ; 

Overwegende dat het arrest aldus wijst 
op het bestaan van het morele en van 
het materiele bestanddeel die het bij 
de artikelen 269 en 271 van het Straf
wetboek omschreven misdrijf opleveren 
en derhalve de uitgesproken veroordeling 
wettelijk rechtvaardigt ; 

Overwegende dat dit misdrijf opgele
verd wordt hetzij door de aanval hetzij 
~oor het verzet met geweld of bedrei
ging, zodat de grieven betreffende de 
subsidiaire kwalificatie waartegen eiser 
verzocht was zich te verdedigen, van 
belang ontbloot zijn; 

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

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

12 februari 1968. - 2 8 kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, Baron Richard. - Gelijklui
i:lende conclusie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal. 

28 KAMER. - 12 februari 1968. 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - 0VERTREDINGEN 
VAN DE WET OF DE REGLEMENTEN OP 
DE POLITIE VAN RET WEGVERKEER. -
V ERJ ARINGSTERJ\HJN. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN.- VERNIETIGING OMDAT 
DE STRAFVORDERING VERJAARD IS. -
VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING. 

1° De st1·afvor·deJ·ing voortsp1·uitende ·nit 
de ove1·t1·edingen van de wet of cle 1'egle
menten op cle politie van het wegverkeer 
Ve1'jaa1't door veJ'loop Van een jam· te 
relcenen van de dag waarop deze ove1'
t1'edingen gepleegcl zijn, behoudens stui
ting of scho1·sing van cle ve1·jaring ( 1). 
(Wet van 1 augustus 1899, art. 7; wet 
van 17 april 1878, gewijzigd bij de 
wet van 30 mei 1961, art. 22 tot 25.) 

2° TVannem· de beslissing op de strafvo1'
dering ve1·nietigd wo1·dt omdat deze V01'
cle1·ing verjaa1·d is, en wannee1• de Jcosten 
e1·van ten laste van de Staat moeten blij
ven, heeft de ve1·nietiging plaats zondm· 
verwijzing (2). 

(ROUVROI.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 jU:ni 1967 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat de voorziening uit
sluitend gericht is tegen de beslissing op 
de strafvordering die tegen eiser is inge
steld; 

·Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 22, 
23 en 25 van de wet van 17 april 1878, 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering, en 7 van 
de wet van 1 augustus 1899 houdende 
herziening van de wetgeving en de regie
menton op de politie van het vervoer : 

Overwegende dat het arrest eiser tot 
een enkele correctionele straf veroordeelt 
wegens overtreding van de artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek, 12 en 27 
van het koninklijk besluit van 8 april 

(1) en (2) Ottss., 4 december 1967, sttpm, 
blz. 483. 
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1954, zoals die gewijzigd zijn bij de arti
kelen 4 en 14 van het koninklijk besluit 
van 30 april 1963, en bovendien tot een 
afzonderlijke straf wegens overtreding 
van artikel2-3 van de wet van 1 augustus 
1899, zoals ze gewijzigd is bij de wet van 
15 april 1958, en hem wegens dit laatste 
misdrijf gedurende zes maanden verval
len verldaart van het recht tot het be
sturen van een voertuig, met vrijstelling 
van het onderzoek bepaa.ld in artikel 2-14 
van bedoelde wet ; 

Overwegende dat de strafvordering die 
voortvloeit nit de overtredingen van de 
wet en van de reglementen op de politie 
van het vervoer, verjaart door verloop 
van een vol jaar, te rekenen van de dag 
waarop deze misdrijven gepleegd zijn 
tenzij de verjaring te gelegener tijd ge
stuit of geschorst wordt ; 

Overwegende dat de misdrijven op 
26 juli 1965 gepleegd zijn; 

Overwegende dat de laatste daad van 
stuiting van de verjaring dagtekent van 
5 november 1965 ; dat, bij gebrek aan 
enige grond tot schorsil>g, de verjaring 
van de strafvordering die voortvloeit 
uit de overtreding van voormeld arti
kel 2-3 van de wet van 1 augustus 1899, 
noodzakelijk verkregen was op 6 novem
ber 1966, dus zelfs v66r de dag van het 
beroepen vonnis van 14 december 1966; 

Dat de uit dien hoofde uitgesproken 
veroordelingen dus onwettelijk zijn; 

Overwegende dat voor het overige de 
substantiele of op strafl'e van nietigheid 
voprgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissingen overeen
komstig de wet zijn ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het eiser tot een straf 
veroordeelt wegens overtreding van arti
kel 2-3 van de wet van 1 augustus 1899, 
zoals die gewijzigd is bij de wet van 
15 april 1958, en hem vervallen verklaart 
van het recht tot het besturen van een 
voertuig ; verwerpt de voorziening voor 
het overige ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maakt 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; beschikt dat 
er geen grond is tot verwijzing. 

12 februari 1968.- 2e kamer.- Voo1·
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, H. Busin. - Gelijkluiclencle 
conclttsie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 12 februari 1968. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
VORM. - STRAFZAKEN. - BURGER
REOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ, 
EISERES. - VOORZIENING NIET BETE
KEND. - 0NONTVANKELIJKHEID. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING VAN DE VERZEKERAAR, TUSSEN
KOMENDE PARTIJ. - VooRZIENING 
NIET BETEKEND.- 0NONTVANKELIJK
HEID. 

1° Is niet ontvankelijk de voo1·ziening inge
stelcl doo1• een bu1·ge1·rechtelijk aansp1'a
kelijke partij, die niet betekend wenl aan 
de pa1·tij tegen wie z·ij is gericht (I ) . 
(Wetb. van strafv., art. 418.) 

2° Is niet ontvankelijk de voorziening inge
stelcl cloo1• de ve1·zekemm· die vom· het 
st1·ajgerecht is tttssengekomen, indien 
zij niet is betekend aan de pa1·tij tegen 
wie zij is ge1·icht (2). (Wetb. van strafv., 
art. 418.) 

(HENRARD, NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« LOOZA ll EN NAAlllLOZE VENNOOTSOHAP 

« L'ARDENNE PREVOYANTE "• T. VAN 
BEVER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 30 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

A. Op de ,voorziening van Henrard, 
beklaagde : 

B. Op de voorzieningen enerzijds van 
de naamloze vennootschap « Looza "• 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij, en 
anderzijds van de naamloze vennootschap 
<< L'Ardenne prevoyante "• vrijwillig tus
senkomende partij : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de voorzieningen van de naam
loze vennootschap << Looza "• burgerrech-

(1) Cass., 1 juni 1966 (Bull. en PAsrc., 1966, 
I, 1237). 

(2) Cass., 18 december 1967, sttp1·a, biz. 562; 
raadpl. cass., 23 januari 1967 (Arr. cass., 
1967, biz. 623). 
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telijk aansprakelijke partij, enerzijds, en 
van de naamloze vennootschap "L'Ar
denne prevoyante ,, voor de feitenrechter 
vrijwillig tussengekomen partij, ander
zijds, betekend werden aan de partijen 
tegen wie ze gericht zijn ; 

Dat de voorzieningen niet ontvanke
lijk zijn; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen ; veroordeelt elke eiser in de kos
ten van zijn voorziening. 

12 februari 1968.- 2e kamer.- Voo?'· 
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, Baron Richard. - Gelijklni
dende conclusie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal. 

2e KAMER. - 12 februari 1968. 

1° STRAF. - BEKLAAGDE vAN EEN 
WANBEDRIJF VERWEZEN NAAR DE PO· 
LITIEREOHTBANK, MET INAOHTNEliHNG 
VAN VERZAOHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
- CoRREOTIONELE STRAF.- ONWET· 
TELIJKHEII). 

2° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZA· 
KEN. - GEDING IN OASSATIE. -
VoORZIENING VAN RET OPENBAAR MI· 
NISTERIE. - VERNIETIGING VAN EEN 
BESLISSING DIE EEN ZWAARDERE VER· 
OORDELING BEV AT DAN DIE WELKE 
DOOR DE WET BEPAALD WORDT. -
0EVOLGEN WAT BETREFT DE KOSTEN, 

1° T-Vannee?' de beklaagde van een wanbe
cl·riif naa?' de politierechtbank ve1·wezen 
wo1·dt bij beschikking van de raadkamer 
met vm·melding van vm·zachtende om
standigheden, mag de politim·echtbank 
hem voor clit misd1·ijj geen co?'?'ectionele 
straf opleggen (1). (Wet van 4 oktober 
1867, art. 4 en 5; Strafwetb., art. 38 
en 40.) 

2° lVanneM', op de voorziening van het 
openbaar ministe1·ie, de beslissing op 
de strajvorde1·ing ve1·nietigd wordt omdat 

(1) Cass., 5 april 1965 (B~tll. en PAsiC., 
1965, I, 833) en 19 december 1966 (A1-r. cass., 
1967, biz. 506); raadpl. cass., 8 april 1963 
(Bull. en PASIC., 1963, I, 871). 

(2) Cass., 22 januari 1951, beschikkend ge· 
deelte (Bull. en PAsiC., 1951, I, 322). In der· 

zij een zwaardm·e veroo1·deling bevat 
dan die wellce doo1· de wet voo?'geschreve?& 
wordt, moeten de kosten van de voo?'· 
ziening van het openbaa1· ministe1ie ten 
laste van de Staat blijven (2). (Wetb. 
van strafv., art. 162, 194 en 436.) 

(PROOUREUR DES KONINGS 
TE NEUFOHATEAU, T. GODARD.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 20 september 1967 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Neufchateau; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 7, 38 en 40 van 
het Strafwetboek, 

doonlat het vonnis tegen eiser een straf 
uitspreekt van 26 frank geldboete, ver
meerderd met 190 opcentiemen, dit is 
520 frank, of een vervangende gevange
nisstraf van acht dagen, 

tm·wijl het wanbedrijf van onopzette
lijke slagen en verwondingen waarvoor 
deze straf is uitgesproken regelmatig 
gecontraventionaliseerd was bij een be
schikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Neuf
chateau van 20 september 1966, zodat 
de straf, die het voor overtredingen be
paalde maximum overtreedt, onwettelijk 
is : 

Overwegende dat het vonnis eiser we
gens overtreding van de artikelen 418 
en 420 van het Strafwetboek veroordeelt 
tot 26 frank geldboete, vermeerderd met 
190 opcentiemen, dis is 520 frank, of tot 
een vervangende gevangenisstraf van 
acht dagen met opschorting der tenuit
voerlegging van het vonnis gedurende 
een termijn van twee jaar; 

Overwegende dat, wanneer een wan
bedrijf van onopzettelijke slagen en ver
wondingen, zoals ten deze, naar de politie
rechtbank is verwezen bij een beschikking 
van de raadkamer met vennelding van 
verzachtende omstandigheden, noch de 

gelijk geval mag volgens de rechtsleer van 
het arrest van het Hof van cassatie de rech
ter op verwijzing enkel een minder zware 
veroordeling dan de vernietigde veroordeling 
uitspreken en is de beklaagde in werkelijkheid 
geen in het ongelijk gestelde partij. 
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politierechtbank noch de correctionele 
rechtbank, uitspraak doende in hager 
beroep, een correctionele straf mogen 
opleggen voor dit misdrijf; 

Dat de uitgesproken straf dus onwet
telijk is ; dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, in zover het uitspraak heeft 
gedaan op de vordering van het open
baar ministerie tegen verweerder ; be
veelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing ; laat de kosten van de voorziening 
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Aarlen, zitting houdende 
in hager beroep. 

12 februari 1968.- 2e kamer. ~ Voor
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve?', H. Trousse. -'- Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

2e KAlHER. - 12 februari 1968. 

CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINISTER 
VAN JUSTITIE. - STRAFZAKEN. -
VONNIS WAARBIJ EEN BEKLAAGDE 
VEROORDEELD WORDT DIE REEDS VROE
GER VOOR HETZELFDE FEIT WERD VER
OORDEELD. - VERNIETIGING. 

Op de vooTziening van de procu1·eur
gene1·aal op bevel van de M iniste1· van 
j'u.stitie ve1·nietigt het Hof het vonnis 
waarbij de politie1·echtbank een. be
lclaagde veroordeelt wegens een jeit waa1'
voo1' deze reeds doo1' een VToegeTe in 
lcmcht van gewijscle gegane beslissing 
veTom·deeld weTd (1). (Wetb. van strafv., 
art. 441.) 

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

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de hierna 

(1) Cass., 30 oktober 1967, supm, biz. 309. 

volgende vordering van de heer Procu
reur-generaal bij het Hof van cassatie : 

" Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

» De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van justitie hem bij 
schrijven van 9 januari 1968, bestuur 
der wetgeving, nr 130.836/107 /AP/Div., 
uitdruldmlijk bevel heeft gegeven bij het 
Hof overeenkomstig artikel 441 van het 
W etboek van strafvordering aangifte te 
doen van het vonnis van 24 juli 1967 
van de Politierechtbank te Brussel waai·
bij Pierre Albert Callebaut, tekenaar, op 
17 juli 1944 te Asse geboren, veroordeeld 
is wegens overtreding van artikel 7 van 
het koninklijk besluit van 1 april 1960 
om zijn verblijfnaar een andere gemeente 
van het Rijk te hebben overgebracht 
zonder daarvan v66r zijn vertrek aangifte 
te hebben gedaan bij het bestuur van 
de gemeente die hij bewoonde, met name 
Sint-Jans-Molenbeek, welk feit op 26 no
vember 1966 is gepleegd ; 

» Deze veroordeling, die in kracht van 
gewijsde is gegaan, is uitgesproken ter
wijl de voornoemde Callebaut reeds op 
27 april 1967 wegens hetzelfde feit door 
dezelfde rechtbank was veroordeeld, 
welk vonnis eveneens in kracht van ge
wijsde is gegaan; 

>> Daar de strafvordering ten gevolge 
van het vonnis van 27 april 1967 ver
vallen is, is het vonnis, dat op 24 juli 
1967 met overtreding van de regel non 
bis in idem is gewezen, onwettelijk ; 

>> Om die redenen, vordert de onderge
tekende procureur-generaal dat het Hof 
gelieve het aangegeven vonnis te ver
nietigen, te bevelen dat van zijn arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing 
en te beschikken dater geen grand is tot 
verwijzing. 

>> Brussel, 11 januari 1968. 
>> Voor de procureur-generaal, 

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

Gelet op artikel 441 van het W etboek 
van strafvordering, met overneming van 
de gronden van bovenstaande vordering, 
vernietigt bedoeld vonnis van 24 juli 
1967 van de Politierechtbank te Brussel; 
beveelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; beschikt 
dat er geen grand is tot verwijzing. 

12 februari 1968.- 2e kamer.- Voo1·-
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zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Vm·
sla(fgevm·, H. de Waei•segger. - Gelijk
luiclende concltcsie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-genera.al. 

2e KAMER. - 12 februari 1968. 

ARBEIDSONGEV AL. - RECHTSVOR-
DERING TOT INDEPLAATSSTELLING 
VAN DE VERZEKERAAR-ARBEIDSONGE
VALLEN TEGEN DE DERDE AANSPRA
KELIJKE. - VooRWAARDEN. 

Uit de omstcmdigheid alleen dat het slaaht
ofje1' van. een m·beidsongeval van de 
deTde aanspmkelijke voo1· dit ongeval 
wegens de blijvende arbeidsongesahikt
heid waardoo1· het aangetast is, enkel 
de ve1·goeding vonlert wegens mo1·ele 
schade, lean de rechter niet wettelijk 
afleiden dat de ve1·zeke1·aar-a1·beidsonge
vallen niet ge1·echtigd is om tegen deze 
denle de vordering tot indeplaatsstelling 
in te stellen wellce is vastgesteld bij de 
a1·tikelen 22 van de wet van 11 juni 1874 
op de ve1·zeke1'ingen en 19 van de wetten 
bet1'efjende de ver(/oeding der schade 
voortsp1•uitende uit de arbeidsongevallen, 
geaoi:h·dineenl bij koninlclijk besluit van 
28 september 1931 (1). 

(VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT 
<C EAGLE STAR INSURANCE COl\'lPANY 
LIMITED "• T. GOFFIN.} 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, gewezen op 6 mei 1967 door de 
Correctionele Rechtbank te Luik, zete
lende in hager beroep, uitspraak doende 
over de burgerlijke rechtsvordering ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 19, lid 3 en 8, van de bij het lm
ninklijk besluit van 28 september 1931 
gecoordineerde wetten betreffende het 
herstel der schade voortspruitende nit 
de arbeidsongevallen, 22 van de wet van 
11 jlmi 1874 op de verzekeringen en 97 
van de Grondwet, 

(1) Raadpl. cass., 10 mei 1951 (Bull. en 
PAsiC., 1951, I, 621) ; 21 november 1955 
(ibid., 1956, I, 271); 13 januari en 27 april 
1964 (ibid., 1964, I, 495 en 912). 

doo1·dat het bestreden vonnis, op de 
regelmatige conclusie van eiseres, burger
lijke partij, handelende als verzekeraar 
arbeidsongevallen die getreden is in de 
rechten van het slachtoffer tegen ver
weerder, beklaagde die geheel aanspra
kelijk is verklaard voor het door Leon 
Carreyn geleden ongeval, ertoe strek
kende bij wijze van hervorming van de 
beslissing van de eerste rechter, cc voor 
recht te zeggen dat Carreyn door een 
blijvende arbeidsongeschiktheid van 
5 percent vanaf 22 september ·1965 aan
getast blijft ; dat deze ongeschiktheid een 
materieel verlies van 5 percent van het 
loon meebrengt, welk verlies berekend 
wordt op een basisloon van 99.840 frank; 
dat Carreyn bijgevolg tegenover de aan
sprakelijke derde gerechtigd was om een 
kapitaal te ontvangen berekend op basis 
van zijn waarschijnlijk winstgevend le
ven, dit is vier en een half jaar, en van 
zijn jaarloon van 99.840 frank; dat Car
reyn de vergoeding volgens de wet op 
de arbeidsongevallen gekozen heeft, zodat 
de conclusieneemster (thans eiseres) van 
de aansprakelijke derde het kapitaal dat 
aan Carreyn toekomt voor materiele 
schade, in de plaats van Carreyn zal 
kunnen ontvangen en zulks naar mate 
van haar uitbetalingen; ingeval de recht
bank zou weigeren te kapitaliseren en een 
vergoeding ex mquo et bono zou toekennen, 
deze vergoeding op 12.000 frank per pro
cent, dit is 60.000 frank, vast te stellen; 
deze vergoeding te ventileren in zuiver 
morele schade en in fysische materiele 
schade ; te zeggen dat de vergoeding tot 
dekking van de materiele schade zal 
toekomen aan eiseres ter betaling van de 
driemaandelijkse uitkeringen tot aan de 
consolidatie en ter betaling, geheel of 
ten dele, van het kapitaal dat ze na de 
termijn van herziening zal moeten samen
stellen; de beklaagde (thans verweerder) 
nu reeds te veroordelen om aan eiseres 
twee driemaandelijkse uitkeringen van 
1.248 frank, vervallen op 22 december 
1966 en op 22 maart 1967, terug te be
talen, met de wettelijke interest, en hem 
in de kosten te veroordelen "• het beroe
pen vonnis heeft bevestigd dat beslist 
had " dat, bij gebreke van materiele 
schade, door Carreyn geleden wegens 
zijn definitieve invaliditeit, de rechtsvor
dering van de burgerlijke partij " Eagle 
Star Insurance Company Limited " niet 
gegrond was "• na evenwel in zijn re
denen vastgesteld te hebben dat we
gens de door het slachtoffer ondergane 
blijvende arbeidsongeschiktheid van 
5 percent cc de verzekeraar arbeidsonge-
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vallen de terugbetaling van beklaagde 
had verkregen van de op 22 september 
1966 vervallen driemaandelijkse uitke
ringen die bedoelde verzekeraar aan 
Carreyn gestort had " en na in zijn be
schildmnd gedeelte erop gewezen te heb
ben « dat appellante (thans eiseres) het 
recht heeft om vanaf het geding ill hager 
beroep de terugbetaling . te . verkrijgen 
van de op 22 maart 1967 vervallen uit
keringen ,, verweerder tot betaling van 
2.496 frank, met de interest, heeft ver
oordeeld en eiseres in de kosten van haar 
hager beroep heeft verwezen, op grand 
dat, « zo er geen reden is mn haar (aan 
eiseres) het recht niet te verlenen zich 000 

(de voormelde vervallen nitkeringen) door 
de beldaagde te doen terugbetalen, zulks 
niet het geval is voor de nog te vervallen 
uitkeringen" en dat « het slachtoffer, dat 
gekozen had door appellante (verzekeraar 
arbeidsongevallen) te worden vergoed 
voor de schade te wijten aan zijn blij
vende ongeschiktheid, naar het gmneen 
recht slechts de vergoeding van zijn 
morele schade heeft gevorderd; dat ap
pellante, die in de rechten van het slacht
offer is getreden, niet meer rechten kan 
hebben dan dit laatste ,, 

te1owijl, eeTste onclenleel, het tegenstrijdig 
is aan eiseres de terugbetaling toe te staan 
van de forfaitaire vergoedingen, door 
haar aan het slachtoffer uitgekeerd -
hetgeen insluit dat laatstbedoelde een 
volgens de regels van het gemene recht 
te vergoeden materiele schade heeft ge
leden - en het beroepen vonnis te « be
vestigen " dat die terngbetaling geweigerd 
had op grand dat Carrey:tl geen volgens 
het gemeen recht te vergoeden materiele 
schade heeft geleden, tegenstrijdigheid 
welke gelijkstaat met niet-motivering 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweecle oncleJ•cleel, eiseres van verweerder 
de terugbetalil1.g niet vorderde van de 
nog te vervallen uitkeringen en evenmin 
van geheel of van een deel van het kapi
taal dat na de termijn van herziening 
1noet worden gevormd, maar uitsluitend 
de erkenning van haar recht om die terug
betaling te bekomen naarmate van haar 
uitbetalingen ten gunste van het slacht
offer binnen de perken van de vergoe
dingen voor materiele schade volgens 
het gemeen recht, en de vaststelling van 
die perken ; het bestreden vonnis, door 
aan de burgerlijke rechtsvordering een 
ander voorwerp toe te schrijven, de 
bewijskracht geschonden heeft van de 
conclusie van eiseres waarin dat voor-

werp omschreven was (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

clenle oncle1·cleel, nu eiseres slechts wet
telijk kon handelen in zover ze getreden 
was in de rechten van het slachtoffer 
krachtens de artikelen 19, lid 8, van de 
gecoordineerde wetten betrefiende de 
vergoeding der schade voortsprnitende 
uit de arbeidsongevallen en 22 van de 
wet van ll jtmi 1874 op de verzekerill
gen, zij de maat van haar eigen recht 
tegen verweerder ontleende aa.n het recht 
van het slachtoffer tegen de aansprake
lijke dader, zoals het in de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is 
bepaald en zoals het voor een arbeids
ongeval is gehandhaafd bij artikel 19, 
lid 3, van de gecoordineerde wetten, te 
weten 'het bedrag van de vergoeding 
wegens materiiile schade waarop het 
slachtoffer zelf, volgens het gemeen recht, 
had kunnen aanspraak maken ; de be
streden beslissing de voormelde wets
bepalingen schendt en niet antwoordt 
op de conclusie van de partij die de rech
ter daartoe regelmatig verzocht (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet), 
wanneer ze verweerder veroordeelt 01n 
aan eiseres twee chiemaandelijkse for
faitaire uitbetalingen te betalen, zonder 
daarbij de maat van de rechten van eise
res te bepalen en zonder ten opzichte 
van de materiele en de morele schade 
van Carreyn de vergoeding te ventileren 
welke de gemeenrechtelijke vergoeding 
vertegenwoordigt en ten laste van ver
weerder moet worden gebracht : 

Wat het derde onderdeel betreft 

Overwegende dat het vonnis de rechts
vordering van eiseres, verzekeraar inzake 
arbeidsongevallen, tegen de voor het 
ongeval aansprakelijke derde (thans ver
weerder) gedeeltelijk verwerpt op grand 
dat het slachtoffer, wat de door hem ge
leden blijvende arbeidsongeschiktheid 
betreft, van deze clmocle slechts de ver
goeding van een morele schade heeft 
gevorderd en dat eiseres, handelende bij 
indeplaatsstellillg, niet meer rechten kan 
hebben dan het slachtoffer; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat het slachtoffer van een arbeidsonge
val van de aansprakelijke derde, betref
fende de door hem geleden blijvende 
arbeidsongeschiktheid, slechts de ver
goeding van een morele schade vordert, 
de verzekeraar-arbeidsongevallen het 
recht niet ontneemt de rechtsvordering 
van het slachtoffer tot vergoeding van 
een materiiile schade in te stellen bij 
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toepassing van de artikelen 22 van de 
wet van ll juni 1874 en 19 van de bij 
koninklijk besluit van 28 september 1931 
gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen ; 

W aaruit volgt dat het bestreden von
nis, dat aan eiseres haar eis ontzegt op 
grond aileen van de hierboven uiteen
gezette reden, zijn beschikkend gedeelte 
niet wettelijk heeft gerechtvaardigd zo
dat het derde onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zover het ver
weerder veroordeelt om aan eiseres het 
bedrag van 2.496 frank, met de wette
lijke interest, te betalen ; beveelt dat van 
het thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting 
houdende in hoger beroep. 

12 februari 1968.- 2e kamer.- Voo1'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. de Waersegger. - Gelijk
z,uidende conclusie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleiter, H. Dassesse. 

2e KAMER. - 12 februari 1968. 

WEGVERKEER. - OPENBARE WEG 
l\1ET VERSOHILLENDE RIJBANEN. 
VERANDERING VAN RIJBAAN. - MA
NEUVER. 

Het ove1·gaan van een 1·ijbaan naar een 
ande1·e, op dezelfcle openbare weg, is 
een manet<vm· in de zin van artikel 17 
van het W egverkeersreglement ( 1). 

(HALLEUX EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«BRASSERIE PIEDB<EUF l>, T. HUENS.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, gewezen op 3 juni 1967 in hoger 
beroep door de Correctionele Rechtbank 
van Brussel ; 

I. Op de voorziening van Antoine Hal
leux, beklaagde 

(1) Raadpl. cass., 24 maart 1964, redenen 
(Bull. en PASIC,, 1964, I, 817). 

A. ln zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 16, lid 1, en 18 van het 
wegverkeersbesluit, 

doordat het bestreden vonnis, om de 
veroordeling van de beklaagde te staven, 
de toepassing van de voorrang van rechts 
verwerpt om de enige reden dat hij die 
voorrang genoot " de door hem gevolgde 
richting enigszins heeft gewijzigd" en 
zodoende een maneuver heeft uitgevoerd 
in de zin van artikel 17, 

te1·wijl het vonnis aldus klaarblijkelijk 
de algemene draagwijdte van artikel 16, 
eerste lid, van het wegverkeersbesluit 
miskent, vermits eiser geen andere ab
normale beweging heeft uitgevoerd dan 
een verandering van richting, die nodig 
was om de weg te verlaten waarop hij 
oorspronkelijk reed en de middenrijbaan 
van de laan langs de rechterkant op te 
rijden : 

Overwegende dat, ter verwerping van 
het verweer van eiser die beweerde dat 
hij voorrang van rechts genoot ten op
zichte van de bestuurders die op de 
middenrijbaan reden waarin hij vanuit 
de zijrijbaan is gereden, het vonnis ver
klaart dat eiser met zijn voertuig een 
zodanige beweging heeft gemaakt dat hij 
het gewone verkeer door een zekere wij
ziging in de door hem gevolgde richting 
heeft belemmerd en zodoende een ma
neuver heeft uitgevoerd in de zin van 
artikel 17 van het wegverkeersbesluit ; 

Overwegende dat het vonnis aldus niet 
aanneemt, zoals in het middel is gezegd, 
dat eiser voorrang van rechts genoot 
maar integendeel beslist dat eiser, door 
op dezelfde openbare weg van de ene 
rijbaan op de andere te rijden, een ma
neuver heeft uitgevoerd in de zin van 
artikel 17 van het wegverkeersbesluit ; 

Overwegende dat die beslissing wette
lijk is; 

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

B. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die tegen eiser is inge
steld : 
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Overwegende dat eiser geen bijzm~der 
middel aanvoert ; 

II. Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap " Brasserie Piedbreuf Jl, 

bnrgerrechtelijk aansprakelijke partij : 
Overwegende dat uit geen processtuk 

waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat eiseres haar voorziening heeft 
doen betekenen aan de partijen tegen 
wie ze gericht is ; dat de voorziening 
derhalve niet ontvankelijk is ; 

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

12 februari 1968.- 2ekamer.- Voo1'· 
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1', H. de Waersegger.- - Gelijlc
luidende concl~tsie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleite1's, H. Baudouin 
Leclercq (van de balie bij het Hof 
van beroep te Brussel). 

28 KAMER. - 12 februari 1968. 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. 
8TRAFZAKEN.- EED. ~ DESKUNDIGE 
OPGEVORDERD DOOR DE PROOUREUR 
DES KONINGS BUITEN HET GEVAL 
VOORZIEN IN DE ARTIKELEN 32 TOT 46 
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDE· 
RING. - DESKUNDIGE WELKE ZIOH 
VOOR HET STRAFGEREOHT NIET BEPERKT 
TOT RET AFLEGGEN VAN EEN GETUIGE· 
NIS "OVER DE FElTEN DIE HIJ VASTGE· 
STELD HEEFT, MAAR ER OPTREEDT ALB 
DESKUNDIGE. - J\IIOET DE EED VAN 
DESKUNDIGE AFLEGGEN. 

2o DESKUNDIGENVERSLAG. 
STRAFZAKEN. - VoNNISGEREOHT. 
TERMEN VAN DE EED AFGELEGD DOOR 
DE DESKUNDIGE NIET VASTGESTELD.
NIWI'IGHEID VAN HET VERSLAG, 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
8TRAFZAKEN. - ARREST GEGROND OP 
EEN MONDELING DESKUNDIGENVERSLAG 
DOOR NIETIGHEID AANGETAST.- NIE· 
TIGHEID VAN RET ARREST. 

1° De deslcundige die doo1· cle p1'0cttt'eU1' des 
Konings bttiten de gevallen voo1·zien in 
de a1·tilcelen 32 tot 46 van het W etboelc 

(1) Cass., 20 december 1954 (Bull. en FA
SIC., 1955, I, 395); raadpl. cass., 17 mei 1965 
(ibid., 1965, I, 997) en 4 september 1967, 
supm, blz. 2. 

van strajvonle~·ing opgevonlenl wO?·dt 
en die, door een st1·ajge1·echt geho01·d 
zijnde, zich niet enlcel bepe1·lct tot het 
afleggen van een getuigenis over do, feiten 
die hij vastgesteld heejt, maa1· e1· als 
deslcundige opt?·eedt, rnoet de bij a1·ti
lcel 44 van het W etboelc van strcifvonle
ring bepactlde eed afleggen (1). 

2° T'lfannee1' de te1·men waa1·in eeTb cloo1· 
een stmjgerecht aangestelde deslctmclige 
de eed ajgelegd heejt, niet vastgestelcl 
wenlen, noch doo1· een vonnis noch door 
een proces-ve1·baal van de terechtzitting, 
is het doo1· deze deslcundige neergelegcle 
ve1·slag nietig (2). 

3° Is nietig het ar1'est clat zijn beslissing 
stetmt op een cloo1· nietigheid aangetast 
mondeling cleslctmdigenve~·slag (3). 

(MOENS, T. DESl\iEDT, 

BECKERS EN ARNOU,) 

ARREST. 

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

Overwegende dat de voorziening, in 
zover ze gericht is tegen de beslissing 
waarbij de verweerder Desmedt vdjge
sproken is van de hem ten laste gelegde 
betichtingen, niet ontvankelijk is, daar 
eiser daartoe niet bevoegd is ; 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de strafvordering 
tegen eiser ingesteld, tegen de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering tegen 
hem door de verweerder Beckers inge
steld, en tegen de beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering door hem tegen 
de verweerder Desmedt ingesteld : 

Overwegende dat de voorziening, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is 
in zover ze gericht is tegen de beslissing 
waarbij de tegen eiser ingestelde straf
vordering wegens overtreding van het 
wegverkeersbesluit verjaard wordt ver
klaard; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 43, 44, 155, 189 
en 190 van het W etboek van strafvorde-

(2) Cass., 10 september 1958 (Bull. en FA
SIC., 1959, I, 28). 

(3) Raadpl. cass., 13 juni 1966 (Bttll. en 
PAsiC., 1966, I, 1310). 
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ring, bedoeld artikel 44 zoals gewijzigd 
bij het enige artikel van de wet van 3 juli 
1957, en van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden arrest, gewezen 
ingevolge het onderzoek voor het hof 
van beroep, uitdrukkelijk steunt op de 
verklaringen van de desktmdige Vander
stock, welke zijn afgelegd op de openbare 
terechtzitting van 2 mei 196-6 van de 
Correctionele Rechtbank te Nijvel waar 
hij als deskundige is opgetreden, 

te1·wijl genoemde deskundige de wet
telijke deskundigeneed niet heeft afge
legd alvorens de opdracht van desktmdige 
te vervullen waarmee hij door de pro
cureur des Konings werd belast, en noch 
het beroepen vonnis noch het proces-ver
baal van de terechtzittiDg vermelden in 
welke bewoordingen hij die deskundigen
eed zou hebben afgelegd alvorens zijn 
verklaring af te leggen op de terecht
zitting van de correctionele rechtbank 
waar hij als deskundige is opgetreden : 

Overwegende dat, volgens de vermel
dingen van het proces-verbaal van de 
terechtzitting van 2 mei 1966 van de 
Correctionele Rechtbank te Nijvel, de 
heer V anderstock, die met een infor
matieopdracht belast was door de pro
cureur des Konings, handelende in de 
uitoefening van zijn gewone ambtsver
richtingen a.ls ambtenaar van het open
baar mnisiterie, door de rechtbank ver
zocht werd de dubbele eed, als getuige 
en als deskundige, af te leggen, doch 
dat de bewoordingen van die afgelegde 
deskundigeneed voorkomen noch in de 
vermeldingen van het bedoelde proces
verbaal noch in die van het beroepen 
vonnis ; dat het Hof aldus er onmogelijk 
zijn toezicht kan op uitoefenen of die 
substantiele vorm in overeenstemming is 
met _de wet; 

Overwegende dat de genoemde Van
derstock er zich niet toe beperkt heeft 
tijdens zijn getuigenis verldaringen af 
te leggen over de feiten die hij had vast
gesteld, maar aanvullende inlichtingen 
en technische adviez_en heeft gegeven, 
zodat hij voor de rechtbank die hem 
verhoorde, als deskundige is opgetreden ; 

Overwegende dat het arrest zijn be
slissing onder meer « op de verklaringen 
van de gerechtelijke deskundige ter 
terechtzitting van 2 mei 1966 " grondt 
en zich aldus de nietigheid heeft toe
geeigend welke uit het onregelmatig ver
hoor. van die deskundige voortvloeide; 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen die tegen eiser, als 
beklaagde, zijn ingesteld door de ver
weerders Desmedt en Arnon : 

Overwegende dat die beslissingen zich 
ertoe beperken provisionele vergoedingen 
toe te kennen en voor het overige een 
onderzoeks1naatregel bevelen; dat der
gelijke beslissingen geen eindbeslissingen 
zijn in de zin van artikel 416 van het 
W etboek van strafvordering ; dat ze niet 
over een bevoegdheidsgeschil uitspraak 
doen; 

Dat de voorziening derhalve voorbarig 
en niet ontvankelijk is ; 

Maar overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvordering 
de vernietiging meebrengt van de niet
definitieve beslissingen op de tegen eiser 
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, 
welke beslissingen het gevolg zijn van 
de eerste beslissing, hoewel eisers voor
ziening tegen die beslissingen niet ont
vankelijk is krachtens artikel 416 van 
het W etboek van strafvordering ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing, behalve in zover ze uit
spraak doet op de tegen Desmedt inge
stelde strafvordering, de strafvordering, 
tegen eiser ingesteld wegens overtreding 
van het wegv(;lrkeersbesluit, door verja
ring vervallen verklaart, en uitspraak 
doet op de rechtsvorderingen van Beckers 
en Arnon tegen Desmedt ; 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 ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Luik. 

-12 februari 1968.- 2• kamer.- Voo1'· 
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggever, H. Trousse. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Depelchin, advocaat-gene
raal. - Pleiters, HR. DeBruyn en Fally. 

2e KAMER (VOLTALLIGE TEREOHTZITTING). 

13 februari 1968. 

1° CASSATIE. - REOHTSPLEGING. 
KENNISNEMING VAN EEN VOORZIENING 
IN VOLTALLIGE TEREOHTZITTING. -
VOORAFGAANDE BESOHIKKING VAN DE 
EERSTE VOORZITTER VAN RET HOF 
VAN OASSATIE. 
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2° ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). -
EINDBESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN 
BEROEP VAN DE 0RDE VAN AROHITEC
TEN. - BEGRIP. - EINDBESLISSING 
OP EEN HOGER BEROEP TEGEN DE UIT
SLAGEN VAN DE VERKIEZINGEN VAN 
DE RADEN VAN DE 0RDE. - BESLIS
SING WAARTEGEN EEN VOORZIENING 
KAN WORDEN INGESTELD. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN VOOR
ZIENING KAN WORDEN INGESTELD. 
- TUCHTZAKEN. - EINDBESLISSIN
GEN VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN 
DE 0RDE VAN ARCHITECTEN. - BE
GRIP. - EINDBESLISSING OP EEN 
HOGER BEROEP TEGEN DE UITSLAGEN 
VAN DE VERKIEZINGEN VAN DE RADEN 
VAN DE 0RDE.- BESLISSING WAARTE
GEN EEN VOORZIENING KAN WORDEN 
INGESTELD. 

1° De kame?' van het Hoj, waaTbij de vooT
ziening aanhangig is, neemt e1· in vol
tallige te1·echtzitting kennis van, wannee?' 
het aldus beslist weTd bij beschikking 
van de eeTste vooTzitte?' van dit H of ( 1). 

2° en 3° In a1·tikel 33 van de wet van 26 jtmi 
1963 tot instelling van de 0Tde van m·
chitecten moet ondeT eindbeslissingen, 
waa1·tegen een voo1·ziening kan wonlen 
ingesteld, wo1·den ve1·staan de beslissin
gen welke doo1' de 1·aden van beToep 
gewezen wonlen niet alleen met toe
passing van a1·tikel 31 van dezeljde 
wet, maa1• ook kTachtens andeTe ambts
bevoegclheden die lmn ve1·leend zijn bij 
een teT tdtvoe1·ing van cleze wet Tegel
matig genomen besluit, zoals het lco
ninlclijlc besluit van 31 augustus 1963 
waaTvan artilcel 27 de Taden van beToep 
gelast in laatste aanleg uitspmalc te 
doen op de beToepen die tegen de uit
slagen van de ve1·lciezingen bij de ?'aden 
van de 01·de zijn ingesteld (2). 

(HERION EN ANDEREN, 

T. ORDE VAN ARCHITECTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de beschik-

(1) Cass., 7 maart 1966 (B1tll. en PAsiC.' 
1966, I, 865). 

(2) Contra : Raad van State, 17 april1967, 
redenen (Rec. des an·i2ts et avis du Conseil 
d'Etat, 1967, biz. 314, en Rec. jU1'. d11 dr. adm. 
el cht Cons. d'Etat, 1967, biz. 169). 

king, op 16 januari 1968 gewezen door 
de eerste voorzitter en waarbij beslist 
is dat de zaak in voltallige terechtzitting 
zal worden behandeld ; 

Gelet op de bestreden beslissing, op 
27 juni 1967 gewezen door de franstalige 
raad van beroep van de Orde van archi
tecten; 

Overwegende dat die beslissing de 
beroepen van de eisers tegen de uitslagen 
van de verkiezingen van 15. juni 1967 
van de Raad van de Orde van architecten 
van de provincie Luik ontvankelijk, maar 
niet gegrond verklaart ; 

Overwegende dat artikel 33 van de 
wet van 26 juni 1963 tot instelling van 
een Orde van architecten bepaalt dat 
" de door een raad van beroep gewezen 
eindbeslissingen door de betrokkene en 
door de nationale raad van de Orde voor 
het Hof van cassatie ktmnen worden 
gebracht wegens overtreding van de wet 
of schending van de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen "; 

Overwegende dat, wegens de algemene 
bewoordingen van die wetsbepaling, on
der eindbeslissingen moeten worden ver
staan die welke de raden van beroep niet 
aileen met toepassing van artikel 31 van 
dezelfde wet wijzen, maar ook krachtens 
andere ambtsbevoegdheden die hrul ver
leend zijn bij een ter uitvoering van die 
wet regelmatig genomen besluit ; 

Dat deze uitlegging bevestigd wordt 
door de voorbereidende werkzaamheden 
gedurende welke de wetgever zijn wil 
uitgedrukt heeft het toezicht op de wet
telijkheid van de beslissingen van de 
raden van beroep aan het Hof van cas
satie en niet aan de Raad van State te 
onderwerpen (3); 

Overwegende dat artikel 27 van het 
koninklijk besluit van 31 augustus 1963, 
ter uitvoering van artikel 9, lid 2, van 
de wet van 26 juni 1963, de raden van 
beroep gelast in laatste aanleg uitspraak 
te doen op de beroepen die tegen de uit
slagen van de verkiezingen bij de raden 
van de Orde zijll ingesteld ; 

Overwegende dat de op die beroepen 
gewezen eindbeslissingen dus voor het 
Hof kunnen worden gebracht ; 

(3) Raadpl. het versiag van (le Verenigde 
Co=issies van de Middenstand en van Jus
titie van de Senaat (Pari. St. Senaat, zitting 

, 1962-1963, nr 55, blz. 5). 
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Dat de voorzieningen ontvankelijk 
zijn; 

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

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

13 februari 1968. - 2e kamer (vol
tallige terechtz.). - VooTzitter·, H. van 
Beirs, voorzitter. - Ve1'slaggever·, H. de 
Waersegger. - Gelijkluiclende conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 13 februari 1968. 

1 a INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - NIJVERHEIDS
EXPLOITATIE. - MEERWAARDE VAN 
EEN BELEGD ONROEREND GOED, VOORT
VLOEIENDE UIT VERGOEDINGEN ONT
V .ANGEN WEGENS ONTEIGENING. 
VRIJSTELLING VAN BELASTING. 
VoORWAARDE VAN WEDERBELEGGING. 
- VERGOEDINGEN TOEGEKEND VOOR 
DE KOSTEN VAN WEDERBELEGGING EN 
WAOHTINTERESTEN.- VERGOEDINGEN 
DIE IN AANMERKING DIENEN TE WOR
DEN GENOMEN OM HET BEDRAG VAN 
DE WEDERBELEGGING VAST TE STEL
LEN·, 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- DIREOTE BELAS
TINGEN.- VERGOEDING WEGENS NIJ
VERHEIDSSTOORNISSEN TEN GEVOLGE 
VAN DE ONTEIGENING VAN EEN BELEGD 
ONROEREND GOED. - GEMOTIVEERDE 
OONOLUSIE DIE BETOOGT DAT DEZE 
VERGOEDING NIET HET VERLIES VAN 
EEN AOTIVA-ELEMENT, MAAR EEN 
WINSTDERVING HERSTELT EN EEN OVER 
HET LOPEND DIENSTJAAR BELASTBARE 
WINST UITMAAKT, DOOH GEEN BE
STANDDEEL VAN DE WEDER TE BEe 
LEGGEN MEERWAARDE, ARREST 
DAT ENKEL EROP WIJST DAT DEZE 
VERGOEDING EEN TOEKOMSTIGE WINST
DERVING VERTEGENWOORDIGT EN NIET 
ALS WINST OVER HET LOPEND DIENST
JAAR BELAST WERD. - VERWERPING 
VAN DE OONOLUSIE NIET GEMOTI
VEERD. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING.- NIJVERHEIDS-

EXPLOITATIE. - MEERWAARDE VAN 
EEN BELEGD ONROEREND GOED, VOORT
VLOEIENDE UIT VERGOEDINGEN ONT
V.ii.NGEN WEGENS ONTEIGENING. 
VRIJSTELLING VAN BELASTING. 
VoORWAARDE VAN WEDERBELEGGING. 
- VASTSTELLING VAN HET WEDER TE 
BELEGGEN BEDRAG. - GEEN AFTREK 
VAN DE BED RAGEN GELEEND OJ\'[ ZIOH 
HET ONTEIGEND ONROEREND GOED AAN 
TE SOHAFFEN OF NADIEN AL WAS HET 
DOOR ER EEN HYPOTHEEK OP TE VES
TIGEN.- TERUGBETALING VAN SCHUL
DEN VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE. -
TERUGBETALING DIE GEEN WEDER
BELEGGING IS. 

1° De ver·goedingen ver·leencl voor· de lcosten 
van wedeTbelegging en wachtinte1'esten 
moeten in aanmer·king wo1'den genomen 
voor· de vaststelling van de meenvaa1•den 
voor·tvloeiende uit ver·goedingen ontvan
gen wegens de onteigening van een in 
een nijver·heidsexploitatie belegd onr·oe
r·encl goed en van het wecleT te beleggen 
beclr·a,g om de bij ar·tikel 27, § 2ter, van 
de gecoo1'clineeTcle wetten bet1'effencle de 
inlcomstenbelastingen becloelcle V1'ijstel
ling van belasting te genieten. 

2° De ver·wer·ping van een gemotiveer·de 
conclusie, waa1'bij cle belastingplichtige 
betoogt dat cle veTgoeding welke hem is 
toegekend wegens nijver·heiclsstoor·nissen 
ten gevolge van cle onteigening van een 
in zijn nijveTheiclsexploitatie belegcl on
r·oer·end goed geheel of althans in groten 
dele niet het ver·lies van een activa-ele
ment her'Stelt, maaT wel een winstcler·ving, 
en cler·halve een belastbare winst is over· 
het ten tijcle van cle inning lopencl dienst
jaa?' en niet in aanmerking moet gena
men woTden vooT cle vaststelling van 
het bedr·ag van de op vooTwaar·de van 
wedeTbelegging vTijgestelde rneenvaar·cle, 
wordt niet r·egelmatig met r·edenen om
kleed dooT het arr·est, clat enlcel erop wijst 
dat het gaat om een ver·goeding wegens 
toekomstige winstcler·ving, die niet als 
winst over het lopend dienstjaar wenl 
belast (1). (Grondwet, art. 97.) 

3° Ar·tilcel 27, § 2ter, van de gecoor·clineenle 
wetten betreffencle de inkomstenbelas
tingen onder·weTpt cle vr·ijstelling van 
belasting van de rneer·waar·clen voort
vloeiende uit ver·goedingen wellce ontvan
gen wer·den wegens onteigening aan 
de voor·waarde clat cle belastingplichtige 

(1) Raadpl. cass., 22 juni 1967 (Arr. cass., 
1967, biz. 1293). 
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binnen een bepaalcle te1·mijn, in zijn 
oncle1·neming, in ancleTe lichamelijlce 
of onlichamelijke activa-elementen clan 
gronclsto tfen, p1'ocltLkten of goecle1·en 
« een som wecle1·belegt die gelijlc is aan 
het beclTag van cle becloelcle meeTwam·clen 
ve1·hoogcl met cle lcoop- of lcostpTijs van 
cle venlwenen of· te gelcle gemaakte ele
menten en veTmincleTcl met cle in fiscaal 
opzicht J'eecls toegelaten afschTijvingen " ; 
eenscleels mag cle aanlcoop- of kostp1·ijs 
van een onteigencl onroe1·encl goecl niet 
verminclenl w01·clen met het becl1·ag van 
cle sommen geleencl voo1· cle aanschaffing 
of naclien, al was het cloo1· er een hy
potheelc op te vestigen; ancleTzijcls, is 
de teTugbetaling van schulclen die het 
onteigencl veJ"mogen van cle belasting
plichtige bezwaTen, geen wedeTbelegging 
in lichamelijke of onlichamelijlce activa
elenu;nten. 

(PERSONENVENNOOTSOH.AI' MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « FOND ERIE RICHE 
FRElRES », T. BELGISOHE STAAT, JYUNIS
TER VAN FINANCIEN.) 

ARREST, 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 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 en 27, inzonderheid § 2teJ', 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoordineerd bij het besluit 
van de Regent van 15 januari 1948, be
doeld artikel 27, § 2teJ', zoals ingelast in 
bedoelde wetten door artikel 9 van de 
wet van 8 maart 1951 waarbij de wetten 
en besluiten betreffende de inkomsten
belastingen en de nationale crisisbelas
ting met ingang van het dienstjaar 1951 
worden gewijzigd, 

cloonlat, nadat eiseres had aangevoerd 
dat de vergoedingen van 243.000 frank, 
240.000 frank en 15.000 frank geen ele
Inenten waren waarvoor ·de door arti
kel 27, § 2teT, van de gecoordineerde 
wetten gestelde verplichting van weder
belegging bestond, omdat « wat post 10 
betreft (243.000 frank), vermits het om 
kosten gaat, men niet goed inziet welke 
meerwaarde zij zouden kunnen verkrij
gen, en het betreft ongetwijfeld kosten 
die belastbaar zijn voor het jaar 1955 
onder aftrek van de werkelijk aangegane 
kosten ; dat overigens dient opgemerkt 
dat het hier gaat om een vergoeding 

voor kosten van wederbelegging en dat 
verzoekster 5 miljoen bim>en de gestelde 
termijn heeft wederbelegd ; wat post 17 
betreft (240.000 frank), ondanks de admi
nistratieve voorschriften het duidelijk 
blijkt dat het een vergoeding voor winst
derving betreft vermits er geen andere 
post is betreffende deze schade ; dat een 
dergelijke redenering des te meer· aan
gewezen is daar het ten deze over een 
fabriek gaat en niet over een handel en 
dat bijgevolg de waarde van de zaak er 
minder door getroffen is ; dat indien de 
zaak er werkelijk door getroffen was ge
weest, deze post voor een veel hager 
bedrag zou geschat geworden zijn wegens 
de belangrijkheid van deze zaak, terwijl 
ten deze, vermits het om een winstder
ving gaat, verzoekster zich niet veelei
send kon tonen gezien de onderneming 
verlies boekte; dat, subsidiair, indien er 
een ventilering client gedaan te worden, 
het grootste deel van deze post zou moeten 
beschouwd worden als winst van het jaar 
1955; wat post 18 betreft (15.000 frank) 
het onbegrijpelijk is hoe voorafbetaalde 
interesten, het jaar van hun betaling niet 
belastbaar zouden zijn », het bestreden 
arrest deze stelling verwerpt omdat : 
«de bedragen van 243.000 frank en van 
15.000 frank noodzakelijk deel uitmaken 
van de door eiseres ontvangen vergoe
dingen voor verlies van bestaande ele
menten; dat zij aldus onderworpen zijn 
aan wederbelegging voor het behoud 
van de belastingvrijstelling ; die van 
240.000 frank een vergoeding. is voor 
toekomstige winstderving, die niet. be
lastbaar is als winst van het boekjaar "• 

te1·wijl, ee1·ste ondercleel, deze reden van 
algemene aard geen passend antwoord 
geeft op voornoemde conclusie van eise
res (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), 

tweecle oncleTcleel, deze reden in elk 
geval de beslissing van de feitenrechter 
niet wettelijk kan rechtvaardigen ver
mits er niet uit volgt dat de litigieuze 
bedragen het verlies van lichamelijke 
of onlichamelijke activa-elementen, an
dere dan grondstoffen, produkten en goe
deren, vergoedden (schending van alle 
bedoelde bepalingen) : 

Overwegende dat eiseres in haar con
clusie betwistte dat volgenc;le bedl,'agen 
bestaande nit wegens onteigening ont
vangen vergoedingen, voor meerwaarden 
konden gehouden worden en derhalve 
aan wederbelegging binnen een termijn 
van drie jaar verstrijkende na de afslui
ting van het boekjaar gedurende hetwelk 
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de vergoeding werd ontvangen, konden 
onderworpen zijn : 

l 0 243.000 frank omdat het volgens 
eiseres voor het jaar 1955 belastbare 
wederbeleggingskosten zou. betreffen, 

2° 240.000 frank omdat het een toe
gekende som voor winstderving zou zijn, 

3° 15.000 frank omdat het op voorhand 
betaalde interesten zou betreffen die het 
jaar van hun betaling belastbaar zijn; 

a) In zover het mid del de beslissing 
betreffende de be drag en van 243.000 fr. 
en van 15.000 frank critiseert : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest op pas
sende wijze antwoordt door erop te wijzen 
dat wat de vergoedingen van 243.000 fr. 
en van 15.000 frank betreft, "deze inte
grerend deel uitmaken van de door ver
zoekster ontvangen vergoedingen voor 
verlies van bestaande elementen » ; 

Dat inderdaad uit deze bewoordingen 
volgt dat, naar het oordeel van de feiten
rechter, de .vergoedingen van 243.000 fr. 
en van 15.000 frank het verlies herstellen 
van lichamelijke en onlichamelijke activa
elementen, zeals bedoeld bij artikel 27, 
§ 2te1·, van de gecoiirdineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, om het 
1niddel van eiseres te beantwoorden, 
verwijst naar stuk 9 R van het dossier 
waarin de C01nmissie voor aankoop van 
onroerende goederen voor rekening van 
de Staat omstandig de elementen van 
de aan eiseres toegekende vergoeding 
voor onteigening ontleedt, namelijk : 
243.000 frank wegens " wederbeleggings
kosten : 18 percent op 1.887.000 frank» 
en 15.000 frank wegens <c wachtinteres
ten »; 

Overwegende dat het arrest gerechtigd 
was deze wederbeleggingskosten te be
schouwen als vergoeding voor de onroe
rende schade ingevolge de onteigening, 
vermits zij bestemd waren om eiseres 
toe te laten in vervanging van het ont
eigend geed een onroerend goed van ge
lijk;e waarde aan te kopen en aldus elke 
uit deze onteigening voortspruitende 
schade te vermijden; 

Dat, evenzo, de wachtinteresten het 
verlies vergoeden dat kan voortkomen 
uit het renteloos liggen van de vergoe
ding tijdens de termijn die nodig is om 
een dergelijke wederbelegging te bewerk
stelligen en dat zij ook een element zijn 

van de onroerende schade ; dat de weder
beleggingskosten en de wachtinteresten 
insgelijks in aanmerking dienen genomen 
te worden on1. de meerwaarde voortko
mende uit de onteigeningsvergoeding te 
bepalen; 

Dat in dit opzicht het middel niet kan 
aangenomen worden ; 

b) ln zover het middel de beslissing 
betreffende het bedrag van 240.000 frank 
kritiseert : 

Overwegende dat, door er slechts op 
te wijzen dat dit bedrag een vergoeding 
uitmaakt voor toekomstige winstderving, 
die niet als winst voor het boekj aar be last 
is, wat eiseres in haar conclusie voorhield, 
het arrest de reden niet aangeeft waarom 
het die conclusie verwerpt waarin aan
getoond werd waarom uit deze premissen 
het gevolg dient te worden getrokken 
dat deze vergoeding, in haar geheel of 
tenminste voor haar grootste deel, als 
belastbare winst voor het jaar 1955 zou 
moeten beschouwd worden ; 

Dat in dit opzicht het middel in zijn 
eerste onderdeel gegrond is ; 

Over het tweede en het derde middel, 
samengevoegd, het tweede, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 27, en inzonderheid § 2te1·, 
van de wetten betreffende de inkom.sten
belastingen, gecoiirdineerd door het be
sluit van de Regent van 15 januari 1948, 
deze § 2te1" zeals ingelast in bedoelde 
gecoiirdineerde wetten door artikel 9 van 
de wet van 8 maart 1951 waarbij de 
wetten en besluiten betreffende de inkom
stenbelastingen en de nationale crisis" 
belasting met ingang van het dienstjaar 
1951 worden gewijzigd, 

doo1·dat, nadat eiseres in conclusie be 
toogd had dat, voor de berekening van 
het bedrag van de wederbelegging voor 
het verkrijgen van vrijstelling van belas
ting zoals voorzien bij art.ikel 27, § 2tB1·, 
van de gecoiirdineerde wetten, het nodig 
was van het door de directeur weerhouden 
bedrag van 6.274.450 fr., 509.000 fr .. aan 
hypothecaire schuldvordering en meer 
dan 1 miljoen aan cllli'ographaire schuld
vorderingen af te trekken en dit middel 
ontwikkeld had met de overwegingen 
« dat op het ogenblik van de onteigening 
het vermogen van verzoekster (thans 
eiseres) belast was met een hypothecaire 
schuldvordering van 440.000 frank in 
hoofdsom en voor meer dan 1.500.000 fr. 
met chirographaire schuldvorderingen ; 
dat zij niet wettelijk kan verplicht 
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zijn voor een hogere vvaarde dan de 
juiste ornvang van haar vermogen weder 
te beleggen ; dat het derhalve past de 
weder te beleggen theoretische waarde 
te verminderen met het passief dat het 
vermogen belast ; dat deze vermindering 
zich des te meer opdringt daar het passief 
bestaat uit een hypothecaire schuldvor
dering van 509.061 frank (in hoofd- en 
bijkornende vorderingen) en uit een 
bevoorrechte schuldvordering van de 
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zeker
heid voor n>eer dan 1 miljoen, door een 
derdenbeslag op de onteigeningsvergoe
ding gedekt; dat inderdaad deze schuld
eisers rechtstreeks schadeloos werden ge
steld door de Commissie voor aankoop 
zonder dat verweerster er zich tegen kon 
verzetten zodat de werkelijk ontvangen 
vergoeding grosso modo slechts de netto
waarde van verzoeksters vermogen ver
tegenwoordigde, overeenkomstig de geest 
van de wet ; dat bovendien, naar luid 
van artikel 27, § 2ter, van de gecoordi
neerde wetten, de weder te beleggen 
waarde gelijk is aan het bedmg van de 
meerwaarden vermeerderd n>et de koop
of kostprijs van de verwezenlijkte ele
menten en verminderd met de afschrij
vingen; dat de kostprijs moet verminderd 
worden met de hypothecaire schuld die 
de verwezenlijkte onroerende goederen 
belast, waaruit volgt dat de weder te 
beleggen waarde met zoveel moet ver
minderd worden ; dat het hof van beroep 
kan vaststellen dat de aangenornen we
derbeleggingen het weder te beleggen 
bedra.g ruim dekken, zoals dit bedrag 
volgt uit een juiste toepassing van de 
wet "• het bestreden arrest beslist dat 
"verzoekster (thans eiseres) tevergeefs 
het bedrag van de weder te beleggen ver
goeding, zoals door de administratie 
werd bepaald, kritiseert "• 

te1·wijl deze beslissing, die geen redenen 
bevatten die op passende wijze vermelde 
conclusie van eiseres beantwoorden, niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), 

en te1·wijl de kostprijs der activa-ele
Inenteu, die samen 1net de meerwaarde, 
de maat van de uit te voeren wederbe
legging bepaalt, berekend moet worden 
volgens de door de onderneming werke
lijk uitgevoerde betalingen zonder inacht
neming van het gedeelte van de prijs 
dat door middel van geleende gelden be
taald werd, zodat eiseres, in tegenstelling 
met wat het bestreden arrest impliciet 
beslist, ten deze slechts gehouden was 
tot wederbelegging ten belope van het 

door de onteigenende macht werkelijk be
taalde bedrag zonder rekening te houden 
met de, door haar, aan de hypothecaire 
schuldeisers en aan de schuldeisers die 
verzet hadden aangetekend tegen de 
vergoeding uitbetaalde sommen (schen
ding van aile in het middel bedoelde 
bepa.lingen); 

en het clercle, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
27, inzonderheid § 2ter, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948, deze § 2te1· zoals 
ingelast in bedoelde wetten door artikel 9 
van de wet van 8 Inaart 1951 waarbij de 
wetten en besluiten betreffende de inkom
stenbelastingen en de nationale crisis
belasting met ingang van het dienstjaar 
1951 worden gewijzigd, 7, 8 en 10 van 
de wet van 16 december 1851 betreffende 
de voorrechten en hypotheken, 

clo01·clat, nadat eiseres subsidiair be
toogd had dat de, door de Commissie 
voor aankoop van onroerende goederen 
voor rekening van de Staat, gedane be
taling aan de hypothecaire schuldeisers 
en opposanten door middel van een deel 
van de haar verschuldigde vergoeding 
voor de onteigening van de activa-ele
n>enten van haar onderne1ning, een we
derbelegging was die beantwoordde aan 
de door artikel 2 7, § 2ter, van de geco
ordineerde wet ten gestelde voorwaarden, 
het bestreden arrest dit middel verwerpt 
omdat " de adrninistratie, in haar bere
keningen, de door verzoekster binnen de 
wettelijke termijn uitgevoerde wederbe
leggingen nauwkeurig heeft in acht ge
nomen ; dat de door eiseres terugbetaalde 
schulden, die zij ten tijde van de ont
eigening verschuldigd was, naar de ver
eisten van de wet geen aankopen of inves
teringen in de onderneming zijn ; dat 
de verplichting waarin verzoekster zich 
bevond deze terugbetalingen uit te voe
ren, geen geval van overmacht is, die 
de wederbelegging zou verhinderd heb
ben; dat deze schulden en hun terugbe
taling van geen invloed zijn op de vast
stelling van de ontvangen som en op de 
uit te voeren wederbelegging vermits 
deze laatste in elk geval gerechtvaardigd 
moet worden, al was het door middel 
van gelden voortkomende uit andere 
activa va1> de onderneming of zelfs uit 
een lening ; dat de wet slechts de weder
belegging van een gelijk bedrag eist; 
dat bij gebreke hiervan zij het verlies 
van de vrijstelling van belasting voor-
ziet "' 
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terwijl de betaling van schulden, die 
het onteigende vermogen van de onder
naming bezwaren, een wederbelegging is 
die beantwoordt aan de door artikel 27, 
§ 2ter, van de gecoordi:neerde wetten ge
stelde voorwaarden, vooral wanneer het 
hypothecaire schulden of bevoorrechte 
schulden betreft waarvoor beslag onder 
derden gelegd is op de onteigeningsver
goeding : 

Overwegende dat het arrest op pas
sende wijze de conclusie van eiseres 
beantwoordt door erop te wijzen " dat 
de betaling door eiseres van de schulden, 
die zij ten tijde van de onteigening ver
schuldigd was, naar de vereisten van de 
wet geen aankopen of investeringen in 
de onderneming zijn ; dat deze schulden 
en hun betaling van geen invloed zijn op 
de vaststelling van de ontvangen som 
en op de uit te voeren wederbelegging " ; 

Overwegende dat artikel27, § 2te1·, van 
de gecoordineerde wetten de belasting
vrijdom van de meerwaarden, voortlw
mende van, wegens onteigening, ontvan
gen vergoedingen, afhankelijk stelt van 
de uitdruk:kelijk:e voorwaarde dat de 
belastingplichtige " in zijn onderneming 
in andere lichamelijke of onlichamelijke 
activa-elementen dan grondstoffen, pro
dukten of goederen, binnen een termijn 
van drie jaar verstrijkende na de afslui
ting van het boekjaar gedcrrende het
welk de vergoeding werd ontvangen, een 
som wederbelegt die gelijk is aan het 
bedrag van de bedoelde meerwaarden 
verhoogd met de koop- of kostprijs van 
de verdwenen of te gelde gemaakte ele
menten en verminderd met de in fiscaal 
opzicht reeds toegelaten afschrijvingen " ; 

Overwegende, enerzijds, dat de aan
koop- of kostprijs van het onteigend 
onroerend goed niet verminderd mag 
worden met het bedrag van de sommen 
geleend v66r de aanschaffing of nadien 
en dat de verplichting tot wederbelegging 
niet beperk:t is tot de onteigende goederen 
die met eigen middelen werden aange
schaft; 

Overwegende, anderzijds, dat de terug
betaling van de schulden die het ontei
gend vermogen van de belastingplichtige 
bezwaren, geen wederbelegging is in 
lichamelijke of onlichamelijke activa
elementen; 

Dat de middelen niet kunnen aange
non~en worden ; 

Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat, nadat eiseres betoogd had 

dat de administratie ten onrechte, bij 
de vaststelling van het door haar bij 
toepassing van artikel 27, § 2te1·, van de 
gecoordineerde wetten wederbelegd be
drag, als investering in de vennootschap 
Gestic01n slechts een bedrag van 65.000 fr. 
weerhouden had, en zij nochtans dit mid
del in haar conclusie had gepreciseerd 
door aan te voeren " dat verzoekster 
een bedrag van 125.000 frank in de ven
nootschap Gesticom heeft gemvesteerd, 
terwijl de adrninistratie slechts de in 
de boekhouding vermelde waarde van 
65.000 frank aanvaardt; dat deze tegen
strijdigheid te verklaren is door het feit 
dat de vennootschap Gesticom 60.000 fr. 
heeft terugbetaald en dat in de boek
houding bij vergissing slechts het verschil 
werd ingeschreven; dat de akte die de 
verrichting vermeldt aan de adminis
tratie werd voorgelegd "• het bestreden 
arrest dit middel verwerpt onder de 
enkele overweging " dat de lening Ges
ticom in de wederbelegging aanvaard 
werd voor het in de boekhouding ver
meld bedrag (zie kader I R, blz. 3) ,, 

te1·wijl deze overweging, zomin als de 
andere redenen uit de beslissing van de 
feitenrechter, geen passend antwoord 
geeft op verrnelde conclusie van eiseres, 
zodat het bestreden arrest niet wettelijk 
met redenen is omkleed : 

Overwegende dat het arrest op pas
sende wijze de conclusie van eiseres be
antwoordt door erop te wijzen " dat de 
lening Gesticom in de wederbelegging 
aanvaard werd voor het in de boekhou
ding vermeld bedrag " ; 

Dat inderdaad de rechter hiermede 
aanduidt dat hij sloohts rekening wil 
houden met de enkele vermeldingen van 
de door eiseres gelwuden boekhouding 
zonder acht te slaan op de door haar 
ingeroepen alde en dat hieruit volgt dat 
alleen het in de boekhouding vermeld 
bedrag een bewezen wederbelegging uit
maakt; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, doch enkel in zover het be
slist dat de vergoeding van 240.000 frank 
een toekomstige winstderving uitmaakt 
en begrepen is in de vergoedingen die 
voor het behoud van de belastingvrijdom 
moeten wederbelegd worden ; verwerpt 
de voorziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt ver
weerder in een vierde der kosten en eise-
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res in de overige drie vierden; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van beroep te Luik. 

13 februari 1968.- 2e kamer.- Voor
zittM· en Ve1·slaggeve1·, H. De Bersaques, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijklttidende concl~tsie, H. Delange, 
advocaat-generaal. - PleitM·s, HH. Del
hez (van de balie bij het Hof van beroep 
te Brussel) en Fally. 

2e KAMER.- 13 februari 1968. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - 0PCENTIEMEN OP HET GE

DEELTE VAN DE VENNOOTSCHAPSBELAS
TING EN OP DE BELASTING DER NIET
VERBLIJFHOUDERS. WET VAN 

31 JULI 1963, ARTIKEL 2. - 0PCEN
TIEMEN DIE NIET KUNNEN GEKWETEN 
WORDEN DOOR VERREKENING VAN HET 
BEDRAG VAN DE NIET TERUGBETAAL
BARE VOORHEFFINGEN. 

De opcentiemen op het gedeelte van de 
vennootschapsbelasting en op de belas
ting de1' niet-verblijjhmtde1·s, ingevoe1·d 
bij a1·tikel 2 van de wet van 31 jttli 1963, 
zijn een belasting die onclerscheiclen is 
van die op g1'0ncl waa1·van zij be1·ekencl 
wonlen en ktmnen niet gekweten wo1·clen 
clam· ve1'1·ekening van het bed1·ag van 
de niet terugbetaalbare voorhetfingen (1). 
(Wetb. van de inkomstenbelastingen, 
art. 1, 186 en 357.) 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN
CIEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« R.V.S. ROTTERDAMSE VERZEKERINGS

/:lOCIETEITEN >>.) 

ARREST. 

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

(1) Deze oplossing wordt gehuldigd door 
artikel 3 van de wet van 27 juli 1966 die, 
doordat zij geen interpretatieve wet is en 
ge!)n terugwerkenc1e kracht heeft, ten c1eze 
ni!l.t van toepassing was, 

Over het eerste middel, afgeleid uit . 
de schending van de artikelen 1 en 186 
van het W etboek van de inkomstenbelas
tingen en 357 van hetzelfde wetboek, 
zijnde het artikel 2 van de wet van 
31 juli 1963 tot wijziging, wat de be
Iastingen ten behoeve van de gemeen
ten betreft, van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen en 
van de geco6rdineerde wetten betreffende 
de verkeersbelasting op de autovoer
tuigen, 

cloonlat het arrest verklaart dat geen 
enkele wetsbepaling betreffende de door 
artikel 357 van het Wetboek van de in• 
komstenbelastingen geheven opcentiemen 
deze laatste uitsluit van de regels betref
fende de verrekening van de voorheffin
gen, 

terwijl genoemde wet van 31 juli 1963 
die de Iitigieuze opcentiemen heeft ge
vestigd, van latere datum is dan die 
van 20 november 1962 houdende her
vorming van de inkomstenbelastingen 
waarvan artikel 1 slechts vier belastingen 
invoerde en geen enkele bepaling inhoudt 
betreffende de verrekening van de voor
heffingen op bedoelde opcentiemen en 
aldus, door het feit zelf, deze verrekening 
uitsluit, 

en tenvijl de opcentiernen op de ven
nootschapsbelastnig en op de belasting 
der niet-verblijfhouders, ingevoerd door 
dezelfde wet als die welke de aanvullende 
gemeentebelasting op de personenbelas
ting heeft ingevoerd, van dezelfde aard 
zijn als deze laatste en aan hetzelfde 
regiem moeten onderw01'pen worden, 
wat hen van de verrekening van de voor
heffingen uitsluit : 

Overwegende dat artikel 186 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 
slechts de verrekening van het bedrag 
van de voorheffingen voorziet voor de 
kwijting van de bij artikel 1 bepaalde 
belastingen en in de mate van hetgeen 
gepreciseerd is bij de artikelen 188 tot 
205 van het zelfde wetboek ; 

Overwegende dat de opcentiemen, 
door de wet van 31 juli 1963 op de ven
nootschapsbelasting en op de belasting 
der niet-verblijfhouders ingevoerd, zich 
met deze twee belastingen niet vermen
gen; 

Overwegende dat bedoelde wet van 
31 juli 1963 zich inderdaad beperkt heeft, 
wat het belastingwezen ten behoeve van 
de gemeenten betreft, de wet van 
30 maart 1962 in overeenstemming te 



-789-

brengen met de bij de wet van 20 no
vember 1962 ingevoerde hervorming; dat 
de wet van 30 maart 1962 van haar kant 
artikel 96 van de wet van 14 februari 
1961 had vervangen, waarvan de toe
passing afhankelijk was gesteld van be
paalde voorwaarden die bij koninklijk 
besluit moesten worden vastgesteld maar 
hetwelk nooit werd genomen omwille 
van de moeilijkheden die zich voor
doen wanneer ondernemingen bedrijfs
zetels hebben in verscheidene gemeenten 
van het koninkrijk ; dat door de ge
meentebela.sting op de bedrijfsinkomsten 
van de rechtspersonen en de gemeente
belasting op de inkomsten uit aandelen 
of deelhebbingen en uit belegde kapitalen 
te vervangen door de heffing van 5 opcen
tiemen op de mo biliEmbelasting op de 
inkomsten uit aandelen of deelhebbingen 
en op de inkomsten uit belegde kapitalen 
en op de bedrijfsbelasting van rechts
personen, - opcentiemen die een spe
ciaal fonds moeten stijven, te openen 
op de begroting van ontvangsten en uit
gaven voor orde ten behoeve van de 
gerneenten- de wet van 30 maart 1962 
een speciale belasting heeft gevestigd, 
verschillend van de mobilienbelasting en 
van de bedrijfsbelasting op grondslag 
waarvan zij berekend was ; 

Overwegende dat de wet van 31 juli 
1963 aan de opcentiemen die zij instelt 
de aard van speciale belasting behouden 
heeft vermits, om reden van haar be
stemming ten behoeve uitsluitend van 
de gerheenten, zij een soortgelijk karakter 
heeft als dat van de aanvullende belas
ting welke die wet de gemeenten toelaat 
te vestigen op de :personenbelasting, met 
aileen dit verschil dat zij uitgevaardigd 
is van overheidswege ; 

Dat het dan ook is door een beschik
king die gemeen is aan de opcentiemen en 
aan deze gemeentebelasting, namelijk het 
in de gecoordineerde wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen ingevoegd arti
kel 83quater, dat de wet van 31 juli 1963 
de belastingen of gedeelten van belas
tingen, die tot grondslag dienen voor hun 
berekening, bepaald heeft onder meer 
door de verhogingen als bepaald in de 
artikelen 22, § 2, van de wet van 20 no
vember 1962 en 57 van de gecoordineerde 
wetten uit te sluiten ; 

Dat door te beslissen dat de opcentie
men op de belasting der niet-verblijf
houders, ingesteld door artikel 2 van de 
wet van 31 juli 1963, konden gekweten 
worden door verrekening van het bedrag 
van de zelfs niet-terugbetaalbare voor
heffingen evenals de belasting zelf der 

niet-verblijfhouders, het bestreden arrest 
de artikelen 186 en 357 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen geschonden 
heeft; 

Om die redenen, en zonder dat er aan
leiding toe bestaat de andere middelen 
te onderzoeken die geen ruimere vernie
tiging zouden kunnen meebrengen, ver
nietigt het bestreden arrest, behoudens 
in zover het het beroep van verweerster 
ontvankelijk verklaart ; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissing; veroordeelt verweerster 
in de kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Luik. 

13 februari 1968.- 2e kamer.- Voo1·
zittM', H. Louveaux, raadsheer waarne
mend voorzitter. - Verslaggever, H. de 
Waersegger. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. ---' Plei
te1", H. Bayart. 

2e RAMER. - 13 februari 1968. 

1 o GEMEENTEUJKE EN PROVIN
CIALE BELASTINGEN. - BELAS
TINGVERORDENING OP DE DRIJFKRACHT 
VAN DE GEMEENTE ANDERLECHT. -
GRONDSLAG VAN DE BEREKENING VAN 
DE BELASTING. 

2° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
AMBTSHALVE TEGENGEWORPEN MID DEL. 
- DIRECTE GEMEENTELIJKE BELAS
TING. - BESLUIT VAN DE BESTENDIGE 
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIALE RAAD. 
- 0NTVANKELIJKE VOORZIENING. -
HoF DAT EEN MID DEL VAN OPENBARE 
ORDE VAN AMBTSWEGE KAN TEGEN
WERPEN. 

1° De belasting op de drijjkracht ingevoe1·d 
bij de belastingvM"01'dening van de ge
meente Ande1·lecht van 21 janua1·i 1960 
wordt be1·ekend dam· samenvoeging van 
de ene1·gieen, zoals zij aangeduid zijn 
in de vM·gunningen voo1· het vestigen 
van de motoren, en met toepassing op 
de aldus bekomen hoeveelheid van een 
met het aantal moto1·en vemnde1·lijke 
simultane'tteitsjacto1·, en niet volgens de 
voor het in beweging zetten van de moto
ren ve1·eiste energie. 

2° Het Hof van cassatie bij wie aanhangig 
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is een ontvankelijke voo1·ziening tegen 
een besluit van de bestendige deputatie 
1•an de provinciale raad, uitspraak 
cloende inzake diTecte gemeentelijlce be
lastingen, mag van ambtswege een mid
del tegenwerpen afgeleid uit de schen
cling van een wetsbepaling van openba1·e 
o1·de (1). 

(GEMEENTE ANDERLEOHT, T. PERSONEN
VENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AAN -. 
SPRAKELIJKHEID (( USINES ARTHUR VAN
DERGEETEN ».) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
besluit, op 15 december 1966 gewezen 
door de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van Henegouwen, recht
doende als rechtscollege waarnaar de 
zaak is verwezen ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
9 november 1965 (2); 

Over het middel afgeleid nit de scherr
ding van de artikelen 2 van de belastings
verordening op de drijfkracht door de 
gemeenteraad van Anderlecht gestemd 
op 21 januari 1960 en 97 van de Grand
wet, 

dooTdat het besluit beslist dat " de 
lastoestellen en de stroomwisselaars be
last moeten worden op grond van de 
voor hun in beweging zetting vereiste 
energie », 

tenvijl de klare en preciese tekst van 
genoemd artikel 2 de grondslag van de 
belasting bepaalt rekening houdend met 
de energie zoals deze is aangeduid in de 
besluiteri die de installatie van de moto
ren toelaat of die hiervan aide geeft en 
de bestendige deputatie dit vervangen 
heeft door een beperkende modaliteit 
die noch door enige wetsbepaling noch 
door een reglementsbepaling voorzien 
wordt : 

Overwegende dat op grond van arti
kel 2 van genoemde belastingsverorde
ning, de belasting op de op het grondge
bied van de gemeente Anderlecht in 
gebruik gestelde motoren vastgesteld is 
als volgt : ... b) indien de installatie van 
de betrokkene meerdere motoren be
draagt, wordt de drijfkracht vastgesteld 

(1) Cass., 9 januari 1968, sttp?·a, biz. 638. 
(2) Bull. en PAsrc., 1966, I, 329. 

door samenvoeging van de energieen 
zoals zij aangeduid zijn in de vergunnin
gen voor het vestigen van de motoren ... 
met toepassing op deze hoeveelheid van 
een met het aantal motoren veranderlijke 
simultanei:teitsfactor ; 

Overwegende dat met deze grondslag 
van berekening te vervangen door een 
andere, namelijk " de voor het in bewe
ging zetten van de motoren vereiste ener
gie », het bestreden besluit het bij het 
middel bedoeld artikel 2 van de belas
tingsverordening heeft geschonden ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat, in zover het bestre

den besluit, bij toepassing van artikel 3, 
4°, van het gemeentelijk reglement, ver
weerster vrijstelt van de belasting op 
de motoren aangegeven onder de bena
ming << draagbaar materieel », er nit geen 
enkel processtuk blijkt dat een de open
bare orde betreffend middel ambtshalve 
dient opgeworpen te worden ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den besluit, behoudens in zover het be
slist dat de motoren aangegeven onder 
de benaming " draagbaar materieel » niet 
belastbaar zijn; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk 
vernietigd besluit; veroordeelt verweer
ster in de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van N amen. 

13 februari 1968.- 2" kamer.- Voor
zitte?', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1'8laggever, 
H. Trousse. - Gelijlcluidende conclusie, 
H. Delange, advocaat-generaal. 

VERENIGDE KAMERS. 

15 februari 1968. 

10 RAAD VAN STATE. - BEVOEGD
HEID. - AANVRAAG TOT NIETIGVER
KLARING VAN DE BESLISSING WAARBIJ 
EEN OOMMISSIE TOT BESOHERMING VAN 
DE MAATSOHAPPIJ, INC+ESTELD KRACH
TENS DE WET VAN 1 JULI 1964, UIT
SPRAAK DOET OVER DE HANDHA VINC+ 
OF DE OPHEFFING VAN DE DOOR RET 
STRAFC+EREOHT BEVOLEN INTERNE
RINGSMAATREGEL.- 0NBEVOEGDHEID. 

2° CONFLICT VAN ATTRIBUTIE.-
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WET VAN 23 DECEMBER 1946, ARTl
KEL 20, § 2. - CoNFLICT VAN ATTRI
BUTIE DAT VOORTVLOEIT UIT EEN AR
REST VAN DE RAAD VAN STATE EN 
UIT EEN VONNIS OF ARREST VAN EEN 
RECHTBANK VAN DE RECHTERLIJKE 
ORDE. - VERZOEKSCHRIFT OlYI TE 
MOGEN DAGVAARDEN TOT REGELING 
VAN RET CONFLICT. - BEVOEGDHEID 
VAN DE TWEEDE KAI\'lER VAN RET HoF. 
- GEVAL WAARIN DE VERENIGDE KA
lYIERS VAN RET VERZOEKSCHRIFT KEN
NIS KUNNEN NEJYIEN. 

3° CONFLICT VAN ATTRIBUTIE.
NEGATIEF CONFLICT VAN ATTRIBUTIE, 
BEDOELD BIJ ARTIKEL 20, § 2, VAN DE 
WET VAN 23 DECEMBER 1946 HOU
DENDE INSTELLING VAN EEN RAAD 
VAN STATE. - BE GRIP. 

1° De Raad van State is niet bevoegd om 
kennis te nemen van een aanm·aag tot 
nietigvM·klm·ing van de beslissing, waa1'
bij een cornrnissie tot besche1'ming van 
de maatschappij, ingesteld doo1· de wet 
van 1 juli 1964, uitspmak doet ove1' de 
handhaving of de ophetfing van de inter
neringsrnaat1·egel door . het strafgM·echt 
gelast voo1· een onbepaalde duu1·, ten 
aanzien van een in a?"tikel 1 van deze 
wet bedoelde pe1•soon, dam· dergelijke 
beslissing van de commissie tot bescheT
ming van de rnaatschappij de noodzake
lijke aanvulling is van het vonnis of 
van het a1·1·est wam·bij de internering 
bevolen wMdt (1). (Wet van 23 decem
ber 1946, art. 9.) 

2° Al 1'esso1·tee1·t het vm·zoekschrift om te 
rnogen dagvam·den tot 1·egeling van att1·i
butie, bedoeld bij artilcel 20, § 2, van de 
wet van 23 december 1946 houdende 
instelling van een Raad van State, in 
beginsel onde1· de bevoegdheicl van de 
tweede lcmnM· van het Hof (2), toch ne
men de ve1·enigde kame1·s lcennis e1·van, 
wanneM· het smnenhangt rnet een ont
vanlcelijlce voo1·ziening die, zoals de 
voorzieni1vg tegen het a1Test van de Raad 
van State, tot hun bevoegdheid behoort. 

3° Het negatief conflict van att1·ibutie, 
bedoeld bij a1·tilcel20, § 2, van cle wet van 
23 decembe1· 1946 houdende instelling 
van een Raad van State, onderstelt 

(1) (2) en (3) RaadpL de in de conclusie 
van het openbaar ministerie (gepubliceerd in 
B1tll. en PAsiC., 1968, I, blz. 741 en volg.) 
aangehaalde verwijzingen. 

(4) Bull. en PAsiC., 1966, I, 554. 

clat deze Raacl en de 1·echtbank van de 
1·echte1·lijke o1·de zich onbevoegd heb
ben ve1·klaa1·d, de ee1·ste omdat de aan
vTaag tot de bevoegdheid van de 1'echte1'
lijlce ove1·heid behoort, de tweede omdat 
de aanvraag tot de bevoegdheid behoo1·t 
van een overheid die, zoals de Raad van 
State, m·eernd is aan de 1'echteTlijke 
onle (3). 

(RETOURNE, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN JUSTITIE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het arrest, 
op 21 april 1967 door de Raad van State, 
afdeling administratie, gewezen en waar
tegen eiser zich op 19 mei 1967regelmatig 
in cassatie heeft voorzien; 

Gelet op het arrest, op 20 december 
1965 door de tweede kamer van het Hof 
gewezen ( 4) ; 

Gelet op het verzoekschrift dat op 
19 mei 1967 tot het Hof van cassatie 
werd gericht en waarbij eiser vraagt om 
de Belgische Staat, vertegenwoordigd 
door de Minister van justitie, te m.ogen 
dagvaarden tot regeling van attributie 
ingevolge het uit deze arresten ontstane 
conflict; 

Overwegende dat de voorziening tegen 
genoemd arrest van de Raad van State 
en het verzoekschrift tot regeling va.n 
attributie samenhangend zijn ; 

I. Op de voorziening : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 4, 9 van de wet 
van 23 december 1946 houdende instel
ling van een Raad van State, 30, 92, 
94 van de Grondwet, 7, 12 tot 14, 16, 
18 en 20 vervat in de wet van 1 juli 1964 
tot bescherming van de maatschappij 
tegen de abnormalen en de gewoonte
misdadigers, welke de wet van 9 april 
1930 vervangt, 

dom·dat het bestreden arrest verklaart 
dat de Raad van State onbevoegd is om 
kennis te nemen van de aanvraag tot 
nietigverklaring van de beslissing van 
de commissie tot bescherming van de 
maatschappij ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Bergen, waarbij de invrijheidstelling op 
proef van eiser wordt bevolen « onder 
de uitdrukkelijke voorwaarde dat hij 
wordt uitgeleverd » en waarbij wordt 
gepreciseerd dat eiser « aan de Franse 
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overheden zal worden overgeleverd " ; dat 
volgens de redenen van het arrest de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij, wanneer zij uitspraak doet over 
de invrijheidstelling van de ge'interneerde, 
tot taak heeft mede te werken aan de 
tenuitvoerlegging van vonnissen of arres
ten die de internering hebben bevolen, 
de bevoegdheid van de Raad van State, 
omschreven in artikel 9 van de wet van 
23 december 1946, zich niet uitstrekt 
tot de beslissingen van die commissie 
en het feit dat de wet geen cassatieberoep 
openstelt niet tot gevolg heeft de be
voegdheid van de Raad van State uit 
te breiden, 

tenvijl, ook al betekenen de arresten 
van het Hof van cassatie, waarbij de 
tegen dergelijke beslissingen ingestelde 
voorzieningen niet ontvankelijk worden 
verklaard, dat de commissies tot .. be
scherming van de maatschappij, die 
over de invrijheidstelling van een gei:n
terneerde uitspraak doen, geen orga
nen van de rechterlijke macht zijn en 
geen beslissingen wijzen welke gelijk
waardig zijn met die van de hoven en 
rechtbanken, de genoemde commissies 
noodzakelijkerwijze administratieve over
heden zijn, zodat de controle op de over
schrijding of afwending van macht of 
op de schending van de substantiele 
vormen, waardoor hun alden eventueel 
worden aangetast, binnen de bevoegdheid 
van de Raad van State valt : 

Overwegende dat de strafgerechten, 
krachtens de bepalingen van de wet van 
9 april I930 vooraleer zij bij de wet 
van I juli I964 werden vervangen, de 
internering van de bij artikel I be
doelde abnormale verdachten die een als 
misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd feit 
hadden gepleegd slechts voor een termijn 
van vijf, tien of vijftien jaar, volgens 
het in artikel I9 gemaakte onderscheid, 
konden gelasten, maar dat die strafge
rechten, wanneer ze aldus uitspraak had
den gedaan, bij toepassing van artikel 22 
konden worden geroepen om de inter
nering van de gei'nterneerde wiens invrij
heidstelling niet was bevolen, voor een 
nieuwe termijn van dezelfde duur te 
gelasten, van welke termijn de verlenging 
eventueel op dezelfde wijze kon worden 
hernieuwd; 

Overwegende dat de wet van I juli 
I964, welke de bepalingen van de wet 
van 9 april I930 vervangt, in de plaats 
van de internering van vijf, tien of vijf
tien jaar, die bij beslissing van hetzelfde 
rechtscollege kon worden verlengd, een 
internering van onbepaalde duur heeft 

gesteld, doch dat de wetgever zich echter 
ontzegd heeft iets aan de wettelijke of 
grondwettelijke bepalingen betreffende 
de vrijheid van de persoon te wijzigen ; 

Dat hieruit volgt, enerzijds, dat het 
niet bepalen van de duur van de door 
het strafgerecht gelaste internering niet 
tot gevolg heeft dat de wettelijkheid van 
de handhaving of van de opheffing van 
de maatregel tot vrijheidsberoving aan 
de controle van de rechterlijke macht 
wordt onttrokken en dat, anderzijds, de 
vervanging van de oude connnissies, inge
steld bij de psychiatrische afdelingen van 
de strafinrichtingen, door commissies tot 
bescherming van de maatschappij, de 
installing van een hoge commissie tot 
bescherming van de maatschappij, even
als de regels betreffende de samenstelling, 
de bevoegdheid en de werking van die 
commissies de bezorgdheid van de wet
gever vertolken om, onder de waarborg 
van een effectief verweer, het vervullen 
van de opdracht van rechterlijke aard 
te bewerkstelligen welke aan die com
missies is gegeven, wanneer ze, zoals in 
hoofdstuk V van de wet is bepaald, uit
spraak dienen te doen over de invrijheid
stelling van de gei:nterneerde; 

Overwegende dat die commissies, wan
neer ze dienaangaande uitspraak doen, 
onder naleving van de wet, de effectieve 
duur bepalen van de vrijheidsberoving 
die door de strafrechter werd gelast ; 

Dat deze uitspraken de noodzakelijke 
aanvulling zijn van de vonnissen of arres
ten waarbij de internering wordt gelast 
en, door hun voorwerp, het karakter 
hebben van beslissingen gewezen door 
instellingen die, in die mate, van de 
rechterlijke macht afhangen ; 

Dat de aanvraag tot nietigverklaring 
tegen deze beslissingen derhalve niet tot 
de bevoegdheid van de Raad van State 
behoort; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

II. Op het verzoekschrift : 

Overwegende, enerzijds, dat door de 
beschouwingen dat de commissie tot be
scherming van de maatschappij die over 
de invrijheidstelling van de gei:nterneerde 
uitspraak doet, tot opdracht heeft mede 
te werken aan de tenuitvoerlegging van 
vonnissen of arresten die de internering 
hebben bevolen en dat de bevoegdheid 
van de Raad van State, omschreven in 
artikel 9 van de wet van 23 december 
I946, zich niet uitstrekt tot de beslissin
gen van die commissie, de afdeling admi
nistratie van de Raad van State zich, bij 

· arrest van 2I april I967, onbevoegd heeft 
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verklaard om kennis te nemen van de 
aanvraag tot nietigverklaring van de 
beslissing op 1 oktober 1965 gewezen 
door de Commissie tot bescherming van 
de maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Bergen 
die de invrijheidstelling op proef va~ 
verzoeker gelast « onder de uitdrukke
lijke voorwaarde dat hij wordt uitgele
verd » en preciseert dat deze laatste « die 
onder bevel tot aanhouding is geplaatst 
met het oog op de uitlevering, aan de 
Franse overheden zal worden · overge
leverd >>; 

Overwegende, anderzijds, dat de 
tweede kamer van het Hof van cassatie 
bij arrest van 20 december 1965 de voor
ziening die verzoeker tegen genoemde 
beslissing van de com:rriissie tot bescher
ming van de maatschappij had ingesteld, 
als niet ontvankelijk heeft verworpen op 
de grond dat deze beslissing niet het 
karakter vertoont van beslissingen waar
tegen, krachtens de artikelen 15 van de 
wet van 4 augustus 1832 en 19 van de 
wet van 25 maart 1876, cassatiebei:oep 
kan worden ingesteld ; 

Overwegende dat het Hof bij dit arrest 
niet heeft beslist dat het rechtsmiddel 
tegen een dergelijke beslissing niet tot 
zijn eigen bevoegdheid of tot die van de 
organen van de rechterlijke macht be
hoorde om de reden dat een andere over
heid, inzonderheid de Raad van State, 
daarvan kennis zou dienen te nemen, 
maar heeft aangenomen dat de wetten 
van 4 augustus 1832 en 25 maart 1876 
het instellen van een cassatieberoep tegen 
de beslissing van de commissies tot be
scherming van de maatschappij niet 
hebben toegestaan; 

Overwegende dat ten deze dus geen 
conflict van attributie voorhanden is 
hetwelk tot de bij artikel 20, § 2, van 
de wet van 23 december 1946 bepaalde 
rechtsplegihg aanleiding kan geven en 
dat het verzoekschrift niet kan worden 
aangenomen ; 

Om die redenen, voegt de voorziening 
en het verzoekschrift samen ; verwerpt 
ze ; veroordeelt eiser in de kosten. 

15 februari 1968.- Verenigde kainers. 
- Voorzitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. 
- Verslaggeve1·, H. Legros. - Gelijk-
luidende conclttsie, H. R. Hayoit de Ter
micocll't, procureur-generaal. ~ Pleite1·s, · 
HH. Philips en della Faille d 'Huysse. 

18 KAMER.- 16 februari 1968. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN DIE BEVOEGD ZIJN OM EEN 
VOORZIENING IN TE STELLEN. - BUR
GERLIJKE ZAKEN. - NAAMLOZE VEN
NOOTSOHAP VERTEGENWOORDIGD DOOR 
HAAR RAAD VAN BEHEER. - RAAD 
VAN BEHEER SAMENGESTELD ZOALS 
HIJ RET WAS, ZONDER BETWISTING 
VOOR DE FEITENREOHTER. - 8Ali'IEN: 
STELLING NIET GEWIJZIGD SINDS DE 
BESTREDEN BESLISSING. - GROND 
VAN NIET·ONTVANKELIJKHEID HIERUIT 
AFGELEID, DAT DE VENNOOTSOHAP NIET 
REGELMATIG VERTEGENWOORDIGD IS. 
- NIET GEGROND. 

2° GERECHTSKOSTEN. - BURGER
LUKE ZAKEN. - VoORZIENING IN 
OASSATIE. - GROND VAN NIET-ONT
VANKELIJKHEID DOOR DE VERWEERDER 
TEGEN DE VOORZIENING OPGEWORPEN 
EN AFGEWEZEN. - MEMORIE VAN 
WEDERANTWOORD. -KoSTEN IN BE
GINSEL TEN LASTE VAN DE VERWEER· 
DER IN OASSATIE, ZELFS ZO DE VOOR· 
ZIENING VERWORPEN WORDT. 

1° N iet geg1·ond is de g1·ond van niet-ont
vankelijkheid, opgeworpen tegen de voor
ziening, welke in naam van een naam
loze vennootschap door haa~· 1·aad van 
behee1• ingesteld wotdt, en hie1·uit af. 
geleid dat de opgave van de samen
stelling van de 1·aad van behee1· in cle 
voo1·ziening onjuist is, wannee1· de ven
nootschap voo1· de jeiten?·echte?', zonde1· 
betwisting, ve1·tegenwoordigd we1·d door 
de aldus samengestelde mad van beheer 
en ttit de 1•egelmatig aa1~ het Hof ove?·
gelegde stukken niet blijkt dat deze sa
menstelling sinds de ttitspmak van de 
best1·eden beslissing gewijzigd is (1). 

2° In geval van ajwijzing van de grand van 
niet-ontvankelijkheid doot de verweer
de?' in een cassatievootziening in butge1'· 
lijke zaken opgewo1·pen, moeten de kosten 
van de memo1·ie van wede1·antwo01·d in 
beginsel door de ve1·weetde1· ged1·agen 
wotden, zelfs als de voorziening wotdt 
ve1'W01'pen ( 2). 

(1) Cass., 1 maart 1956 (Bull. en PAsiC., 
1956, I, 683); verg. cass., 7 juni 1960 (ibid., 
1960, I, 1157). 

(2) Cass., 5 mei 1966 (B1tll. en PAsro., 1966, 
I, 1132). 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCRAP "TRUANT· 
DUCOURANT », T. NAAMLOZE VENNOOT· 
SCRAP "BRASSERIES WIELEMANS-CEUP· 
PENS)).) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 november 1966 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

~ver de grand. van niet-ontvankelijk
heid van de voorzwning, door verweerster 
hieruit afgeleid dat noch het verzoek
schrift tot cassatie, noch het exploot 
van betekening ervan de juiste en vol
ledige aanduiding inhouden van de leden 
van de beheerraad van de eisende ven
nootschap die de macht hebben om deze 
te vertegenwoordigen en in rechte op 
te treden : 

Overwegende dat de eisende vennoot
schap voor het Hof door haar beheerraad 
vertegenwoordigd is zoals zij het voor 
het hof van beroep is geweest ; dat, inder
daad, de in het verzoekschrift en het 
exploot van betekening ervan aangeduide 
samenstelling van die beheerraad deze 
is welke vermeld staat in de conclusie 
op 16 september 1966 door eiseres ter 
terechtzitting van het hof van beroep 
neergelegd ; dat nit de aan het Hof over
gelegde stukken niet blijkt dat de samen
stelling van de beheerraad van eiseres 
na die terechtzitting en v66r de beteke
ning van het verzoekschrift zou zijn 
gewijzigd; 

Overwegende dat verweerster voor het 
h?f van beroep geen betwisting nopens 
dw vertegenwoordiging opgeworpen 
heeft; dat zij mitsdien•niet ontvankelijk 
IS om ze voor de eerste maal voor het 
Hof te betwisten ; 

Dat de grand van niet-ontvankelijk
heid derhalve niet kan aangenomen wor
den; 

. Om die redenen, verwerpt de voorzie
nmg ; veroordeelt eiseres in de kosten 
behalve die van haar memorie van weder: 
antwoord, waarin verweerster wordt ver
oordeeld. 

16 februari 1968.- 1e kamer.- Vom·
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggever, H. Perrichon. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Bay
art en Simont. 

1e KAMER.- 16 februari 1968. 

1° FAILLISSEMENT. - IN GEBREKE 
BLIJ'VEND SCRULDEISER. - DAGVAAR· 
DING VAN DE CURATOR ZONDER VOORAF· 
GAANDE AANGIFTE VAN SCRULDVORDE· 
RING. - 0NTVANKELIJKREID VAN DE 
RECRTSVORDERING.- VOORWAARDEN. 

2° EXPLOOT VAN GERECHTS
DEURWAARDER.- DAGVAARDING 
OF AKTE VAN VERZET TEGEN EEN VER· 
STEKVONNIS, BEIDE BETEKEND OP VER· 
ZOEK VAN EEN NAAMLOZE VENNOOT· 
SCRAP. - VERGISSING IN DE AANDUI· 
DING VAN DE SAJ.VIENSTELLING VAN DE 
RAAD VAN BEREER, WELKE ALS VER· 
TEGENWOORDIGER VAN DE VENNOOT· 
SCRAP IN RECRTE WORDT VERMELD. -
0NREGELJVIATIGHEID WELKE DE OPEN· 
BARE ORDE NIET RAAKT. 

3° EXPLOOT VAN GERECHTS
DEURWAARDER.- DAGVAARDING 
OF AKTE VAN VERZET TEGEN EEN VER· 
STEKVONNIS, BEIDE BETEKEND OP VER· 
ZOEK VAN EEN NAAl\'ILOZE VENNOOT· 
SCRAP. - VERGISSING IN DE AANDUI· 
DING VAN DE SAMENSTELLING VAN DE 
RAAD VAN BEREER, WELKE ALS VER· 
TEGENWOORDIGER VAN DE VENNOOT· 
SCRAP IN RECRTE WORDT VERMELD.-
0GENBLIK W AAROP DE ONREGELMATIG· 
HElD MOET WORDEN OPGEWORPEN. 

1° De 1'echtsvm·de1·ing tot aanvaa1·ding van 
een schuldvorde1·ing, ingesteld tegen de 
curato1· van het faillissement dam· een 
schuldeise1·, die deze schuldvo1·de1'ing niet 
heeft aangegeven binnen de bij het vonnis 
van faillietve1·klm·ing gestelde en even
tueel verlengde te1•mijn, is ontvankelijk, 
zelfs wanneer zij niet is vooTafgegaan van 
een aangifte en van de bevestiging van de 
schuldvoTdm·ing, zo deze ve1·kla1·ing en 
bevestiging geschieden v661· de vm·ificatie 
van de schttldvo1·dm·ingen doo1· de techt
bank. 

2° Raakt de openba?"e m·de niet de onregel
matigheid., die vom·tvloeit uit de onjuiste 
aanduiding in een dagvaanling of een 
akte van verzet tegen ee.n veTstelcvonnis, 
beide betelcend op vm·zoelc van e6n naam
loze vennootschap, van de samenstelling 
van de raad van belweT, welke als ve1'
tegenwoonlige1' van de vennootschap in 
1·echte vermeld wordt. 

3° De nietigheid van een exploot van dag
va®·ding of van een alcte van verzet tegen 
een ve?"stekvonnis, beiile betelcend op 
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verzoelc van een naamloze vennootschap, 
wellce voortvloeit uit een ve1·gissing in de 
aanduiding van de samenstelling van 
de 1•aad van beheer, moet worden opge
worpen v661· ellce andere exceptie of ve1'
weer, buiten de excepties bepaald bij 
de a1·tilcelen 166 en 17 4 van het W etboelc 
van bu1·ge1'lijlce 1'echtsvo1·de1·ing, en de 
excepties van onbevoegdheid. (Wetb. van 
burg. rechtsv., art. 173, lid 2.) 

(Mr DAUWE, CURATOR VAN HET FAILLISSE
MENT VAN DE NAAMLOZE VENNOOT
SOHAI' «ANTWERP SUORAFINA WORKS,, 
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAI' «SOCIETE 
IMMOBILIERE DE LA SEINE ;ET DU 
LOIRET l>.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 496, 497, 
498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 
507, 508 van het Wetboek van koophan
del en 97 van de Grondwet, 

doordat, bij bevestiging van het beroe
pen voru1.is van 27 november 1963, het 
bestreden arrest ontvankelijk verklaart, 
met betrekking tot de bepalingen van 
artikel 508 van het Wetboek van koop
handel, de door verweerster aan eiser 
qualitate qua betekende dagvaarding tot 
veri fica tie en aanneming van haar schuld
vordering, ondanks het gebrek aan regel
matige aangifte en bevestiging van deze 
schuldvordering v66r bedoelde dagvaar
ding, en dit op de gronden, enerzijds : 
« dat de laattijdig optredende schuldei
sers hun schuldvordering nog kunnen 
aangeven en bevestigen tot op de laatste 
verdeling van de gelden van het faiilisse
ment ... ; dat enkel en aileen door de wet 
vereist wordt dat de aangifte en de be
vestiging van de schuldvordering moeten 
geschieden vooraleer de rechtbank tot 
het nazicht ervan zal overgaan ; dat de 
aangifte, gedaan na de dagvaarding van 
de curator doch v66r het nazicht door 
de rechtbank, in geen geval het opmaken 
van de door artikel 507 van het W etboek 
van koophandel voorgeschreven tabel 
verhindert ; dat het louter dagvaarden 
van de curator, zonder aangifte, de toe
stand van het faillissement niet wijzigt 
vermits de rechtbank enkel tot nazicht 
en aanvaarding van een aangegeven en 
bevestigde schuldvordering kan over.-

gaan ,, anderzijds : « dat de rechten van 
de reeds aangenomen schuldeisers, wan
neer de laattijdig optredende schuldeiser 
de curator eerst dagvaardt om slechts 
daarna zijn schuldvordering aan te geven 
en te bevestigen, voiledig gaaf blijven, 
vermits ze na aanvaarding van bedoelde 
schuldvordering, luidens artikel 503, 
lid 2, gerechtigd zijn, gedurende de tien 
dagen die op gezegde aanvaarding volgen, 
hun tegenspraken te betekenen ; dat geen 
wetsbepaling wordt verkracht door de 
rechtsvordering ontvankelijk te verkla
ren omdat de aangifte van de schuld
vordering v66r het ogenblik van -het 
nazicht door de rechtbank al dan niet 
v66r het dagvaarden van de curator 
geschied is >>, 

teJ!·wijl noch uit artikel 508 noch uit 
enig ander artikel van het W etboek van 
koophandel een onderscheid kan afgeleid 
worden tussen de schuldeisers die hun 
schuldvorderingen tijdig hebben aange
geven en die welke te laat komen wat 
betreft de aangifte, de aanneming en de 
verificatie van hun schuldvorderingen, 
en de ene en de andere schuldeisers 
ertoe gehouden zijn ter griffie een ver
klaring af te leggen v66r enige andere 
rechtsakte, deze verklaring het aanvangs
punt zijnde van een reeks formaliteiten 
door de wet gewild tot bescherming van 
aile schuldeisers (schending van de arti
kelen 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 
503, 504, 506, 507 en 508 van het Wet
hoek van koophandel); 

artikel 504 van het Wetboek van !wop
handel aan de rechtbank slechts toestaat 
uitspraak te doen op de betwiste schuld
vorderingen die door de curator en de 
rechter-commissaris niet werden aan
vaard en het arrest, door te beslissen 
dat het louter dagvaarden van de cu
rator, zonder aangifte, de toestand van 
het- faillissement niet wijzigt, vermits 
de rechtbank enkel tot verificatie en 
aanneming van een aangegeven en beves
tigde schuldvordering kan overgaan, al
dus_ de curator en de rechter-connnissaris 
in de onmogelijkheid stelt de hun door 
de artikelen 500 tot 507 van bedoeld 
wetboek opgelegde verplichtingen na te 
komen en aan de rechtbank bevoegdhe
den toekent die door de wet uitdrulllielijk 
aan de curator en de rechter-commissaris 
worden voorbehouden (schending van d() 
artikelen 500, 501, 502, 503, 504, 506, 
507 en 508 van het Wetboek van koop
handel); 

artikel 503, lid 2, van het Wetboek 
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van koophandel hier alleen een bezwaar 
bedoelt tegen de verificatie, door de 
curator in een proces-verbaal opgetekend, 
en niet een bezwaar tegen een vonnis 
houdende verificatie en aanneming van 
de schuldvordering, en door te beslis
sen dat- de rechten van de reeds aan
genmnen schuldeisers, wanneer de te 
laat optredende schuldeiser de curator 
eerst dagvaardt om slechts daarna zijn 
schuldvordering aan te geven en te be
vestigen, volledig gaaf blijven, vermits 
na aanneming van bedoelde sclruldvor
dering, de voornoemde schuldeisers, lui
dens artikel 503, lid 2, gerechtigd zijn 
gedurende de tien dagen die op gezegde 
aanneming volgen hun bezwaar te bete
kenen, het arrest aldus de voorschriften 
van voormeld artikel 503 negeert en een 
tegenstrijdigheid in zijn gronden inhoudt, 
doordat het aanneemt, enerzijds, dat de 
verificatie en de aanneming van de 
schuldvordering door de _rechtbank kun
nen geschieden, hetgeen ieder bezwaar 
in de zin van artikel 503 onmogelijk 
maakt, en, anderzijds, dat een bezwaar 
mogelijk blijft, hetgeen slechts mogelijk 
is tegen de verificatie en de aanneming 
van de schuldvordering door de curator 
(schending van de artikelen 503, 504, 
506, 507 en 508 van het W etboek van 
koophandel en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiser het arrest ver
wijt beslist te hebben dat de schuldeisers 
die hun schuldvordering niet binnen 
de door de wet bepaalde termijn hebben 
aangegeven, nadat de curator van het 
faillissement voor de rechtbank van 
koophandel werd gedagvaard tot aanne
ming van hun schuldvordering nog geldig 
kunnen overgaan tot aangifte en beves
tiging van bedoelde schuldvordering, 
indien zulks geschiedt v66r de verificatie 
van deze laatste door de rechtbank ; 

Overwegende dat, in strijd met de 
beweringen van het middel, de te laat 
aangegeven schuldvorderingen zich van 
de tijdig aangegevene onderscheiden door 
de speciale verificatie-procedure waaraan 
zij onderworpen zijn en de gevolgen welke 
aan die procedure verbonden zijn ; dat 
het volstaat, tot naleving van de door 
de wet bepaalde regeling, dat de aangifte 
en bevestiging van de te laat aangegeven 
schuldvorderingen aan het onderzoek 
en de aanneming ervan door de recht
bank voorafgaan ; 

Dat immers de curator en de rechter
commissaris aldus in de mogelijkheid 
worden gesteld de hun door de wet opge
legde verplichtingen na te leven, tot 
vrijwaring van de rechten van al de 

schuldeisers en tevens tot voorlichting 
van de rechtbank; 

Overwegende dat het hof van beroep 
er terecht op wijst dat de rechten van 
de reeds aangenomen schuldeisers niet 
geschaad worden, doordat het dagvaar
den van de curator door de te laat op
tredende schuldeiser aan het aangeven 
en het bevestigen van dezes schuldvor
dering voorafgaat, vermits bedoelde 
schuldeisers luidens artikel 503, lid 2, 
van het Wetboek van koophandel ge
rechtigd zijn binnen tien dagen na de 
aanneming van bedoelde schuldvorde
ring hun bezwaren te betekenen ; 

Overwegende dat, in zover het middel 
opwerpt dat het arrest daardoor een ter
Tnijn van tien dagen bedoeld heeft, niet 
vanaf de aannen"ling van de schuldvor
dering door de curator, doch vanaf het 
vonnis dat definitief uitspraak doet over 
de aanneming van de na het verstrijken 
van de wettelijke termijn aangegeven 
schuldvordering, het feitelijke grondslag 
mist, daar het arrest geen dergelijke ver
klaring bevat en dienvolgens evenmin 
de desbetreffend door het middel be
weerde strijdigheid; 

Dat, voor het overige, het middel niet 
kan aangenmnen worden ; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 496, 497, 
498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 
507, 508 van het Wetboek van koophan
del en 97 van de Grondwet, 

cloonlat het bestreden arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis van 27 no
vember 1963, ontvankelijk verklaart, met 
betrekking tot de bepalingen van arti
kel 508 van het Wetboek van koophandel, 
de door verweerster aan eiser q~talitate 
q~ta betekende dagvaarding tot verificatie 
en aanneming van haar schuldvordering, 
ondanks het gebrek aan regelmatige aan
gifte en bevestiging van deze sch~udvor
dering v66r bedoelde dagvaarding, dit 
op de grand " dat geen wetsbepaling 
wordt geschonden door de rechtsvorde
ring ontvankelijk te verklaren omdat de 
aangifte van de schuldvordering v66r 
het ogenblik van het nazicht door de 
rechtbank en al dan niet v66r het dag
vaarden van de curator geschied is ,, 
hoewel het anderzijds aanneemt dat de 
wettelijke voorschriften betreffende de 
aangifte en de verificatie van de schuld
vorderingen in een faillissement van 
openbare orde zijn, 

tet·wijl de geest van voormelde voor
schriften volledig werd miskend, in zo
verre het arrest, door toepassing van 
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de door deze u.itspraak gehuldigde stel
ling, een onderscheid i:nvoert, dat de 
wet niet bepaalt, tussen de schuldeisers 
die tijdig hun schuldvordering aangeven 
en die wel,ke te laat komen, en dat overi
gens, in het geval van de laatstgenoem
den, de toepassing uitsluit van sommige 
van voormelde voorschriften, namelijk 
die van de artikelen 500, 501, 502, 503, 
lid 2, 504, 506 en 507 van het W etboek 
van koophandel (schending van alle 
aangeduide wetsbepalingen), 

en het tegenstrijdig is, enerzijds, te 
verklaren dat bepaalde wettelijke voor
schriften van openbare orde zijn en 
dus op straffe van nietigheid moeten 
worden nageleefd, en, anderzijds, een 
stelling te verkondigen waarvan de toe
passing bepaalde van bedoelde voor
schriften noodzakelijk miskent (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit het antwoord 
op het eerste middel blijkt dat het arrest 
geen enkele wetsbepaling geschonden 
heeft door te verklaren dat een na het 
verstrijken van de bij de artikelen 496 
en 497 van het Wetboek van koophandel 
bepaalde termijn gedane aangifte en 
bevestiging van schuldvordering geldig 
geschieden na het · dagvaarden van de 
curator voor de rechtbank doch v66r 
de verificatie en het aannemen van deze 
schuldvordering door die rechtbank ; 

Dat het arrest geenszins verklaart de 
toepassing van de artikelen 500, 501, 
502, 503, lid 2, 504, 506 en 507 van 
bovenvermeld wetboek uit te sluiten in 
geval van aangifte van schuldvordering 
na het verstrijken van bovenbedoelde 
termijn; 

Overwegende dat het arrest dienvol
gens niet door strijdigheid is aangetast 
wanneer het van de andere kant erop 
wijst dat de wettelijke voorschriften 
betreffende de aangifte en de verificatie 
van de schuldvorderingen in een fail
lissement van openbare orde zijn ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het dm·de middel, afgeleid uit 
de f)chending van de artikelen 61, inzon
derheid 1°, 173, i:nzonderheid lid 2, 414, 
470 van het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering en 97 van de Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest, bij beves
tiging van het beroepen vonnis van 
1 april 1964, weigert nietig te verklaren 
de i:nleidende dagvaarding van 31 juli 
1963 en de verzetakte van 17 oktober 
1963, in zover zij gedaan werden ten 

verzoeke van een rechtspersoon die geen 
wettelijk bestaan meer had en die han
delde, in elk geval, door personen die 
ofwel overleden ofwel zonder behoorlijke 
volmacht waren om. hem in rechte te 
vertegenwoordigen, en dienvolgens de 
door die akten ingeleide vordering ont
vankelijk verklaart op de grond dat 
eiser qualitate qtta, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 173 van het Wet
hoek van burgerlijke rechtsvordering, in 
limine litis deze ;nietigheid had moeten 
inroepen, 

terwijl dit artikel vreemd is aan de 
substantiele vormvereisten die de open
bare orde aanbelangen en niet van toe
passing is op de niet-ontvankelijkheid die 
onder meer hieruit voortvloeit dat de 
akte gedaan wordt ten verzoeke van een 
persoon die niet bestaat of- die zonder 
hoedanigheid of macht is : 

Overwegende dat het middel, in zover 
het aanvoert dat verweerster op 31 .juli 
1963 en 17 oktober 1963 geen wettelijk 
bestaan lTJ.eer had, geen stem1. vindt in 
het arrest of in de overgelegde stukken ; 

Overwegende dat de verkeerde. aan
duidi:ng, in een inleidende dagvaardi;ng 
of in een verzetakte uitgaande van een 
naamloze vennootschap, van de samen
stelling van de beheerraad die de ven
nootschap vertegenwoordigt, de openbare 
orde niet raakt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

16 februari 1968.- 18 kamer.- Voo?'· 
zitte'l', H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- VeTslaggeve1•, H. Rutsaert. 
- Gelijkluidende conclusie, H. Depelchi:n, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. De 
Bruyn. 

18 KAMER.- 16 februari 1968. 

BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - VVRAAKBARE 
GETUIGE. - LOONBEDIENDE. - BE
GRIP. 

Uit de enkele omstandigheicl clat een ge
tuige als aangestelcle in clienst is van 
een pa1·tij, mag de 1·echter niet wettelijk 
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afleiden dat de get~tige de loonbediencle 
van deze partij is, in de zin van arti
kel 283, lid 2, van het W etboek van b~w
ge1·lijke rechtsvonle1·ing. 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « OISA >>, 

T. PEETERS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 maart 1966 in laatste aanleg 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Mechelen, rechtdoende in han
delszaken; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1319, 1320, 1322 van het Bmgerlijk 
Wetboek, 282 en 283 van het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering, 

doonlat het bestreden vonnis de vor
dering van verweerder gegrond verklaart, 
hierbij stelmende op een geheel van mn.
standigheden door een getuigenverhoor 
in het licht gesteld, na echter de verkla
ring van getuige G ... , door eiseres opge
roepen, te hebben geweerd orn de reden 
dat verweerder gezegde getuige had ge
wraakt als aangestelde van eiseres, dat 
die getuige inderdaad in dienst was van 
eiseres en, een loonbediende van eiseres 
zijnde, terecht gewraakt werd, en om de 
reden dat, wanneer zich een wraking 
voordoet wegens een geval dat in arti
kel 283 van het W etboek van burgerlijke 
rechtsvordering niet is vermeld, de recht
bank de vrijheid heeft de wraking te 
aanvaarden, en oppermachtig te beoor
delen of de gewraakte getuige al dan niet 
belang heeft in het geschil, doch dat 
wanneer zich een wraking voordoet we
gens een geval dat in gezegd artikel 283 
wei is voorzien, de rechtbank de wraking 
niet mag voorbijgaan, 

te1·wijl uit het proces-verbaal van ge
tuigenverhoor, uit de aan het vonnis 
gehechte conclusie van verweerder en 
uit de bewoordingen van dit vonnis zelf 
blijkt dat de genaamde G ... door ver
weerder gewraakt werd als aangestelde 
van eiseres en als belanghebbende in het 
geschil, zonder dat hierbij gesteld werd 
dat hij een loon- of huisbediende van 
eiseres zou geweest zijn in de zin van 
artikel 283 van het Wetboek van burger
lijke rechtsvordering, zodat het vonnis 
enerzijds de bewijskracht miskent welke 
door de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk W etboek aan gezegd 
proces-verbaal en aan gezegde conclusie 

wordt gehecht, en anderzijds een tegen
strijdigheid in zijn motivering vertoont 
welke een schending uitmaakt van arti
kel 97 van de Grondwet ; 

en te1·wijl, nu getuige G ... slechts als 
aangestelde werd gewraakt, gezegd arti
kel 283 de rechtbank toestond vrij te 
beoordelen of, op grond van het belang 
dat de getuige eventueel in het geschil 
kon hebben, de wraking gegrond was, en, 
door de wraking van de getuige, als loon
bediende van eiseres in de zin van arti
kel 283, gegrond te verklaren, zulks hoe
wei de getuige niet als zodanig v66r zijn 
getuigenis was gewraakt, het vonnis arti
kel 282 van gezegd wetboek schendt : 

Overwegende dat uit de aan het Hof 
overgelegde stukken blijkt dat de rechts
vordering van verweerder strekt tot 
herstel van het nadeel dat hem werd 
berokkend door een bulldozer van eiseres, 
welk door Geuens, haar aangestelde, 
bestumd was, dat vooraleer te getuigen 
Geuens door verweerder gewraakt werd 
" om de reden dat hij aangestelde is van 
de naamloze vennootschap Oisa >> en dat 
verweerder in zijn conclusie voor de 
rechtbank de aldus geformuleerde wra
king heeft gehandhaafd ; 

Overwegende dat, nu het vonnis de 
bewoordingen zelf van de wraking over
neemt, het de bewijskracht van het pro
ces-verbaal van getuigenverhoor en van 
de conclusie van verweerder niet heeft 
kunnen miskennen ; 

Overwegende echter dat het vonnis, 
na vastgesteld te hebben dat getuige 
Geuens " in dienst was van de naamloze 
vennootschap Oisa )), daaruit afieidt dat 
hij een " loonbediende >> is, in de zin van 
artikel 283 van het W etboek van bur
gerlijke rechtsvordering, en dat de wra
king daarom door de rechtbank verplicht 
dient aangenomen te worden, zodat de 
rechtbank niet te onderzoeken heeft of 
de getuige enig persoonlijk belang bij 
de oplossing van de zaak kon hebben ; 

Overwegende dat het vonnis de hoe
danigheid van " loonbediende >> in hoofde 
van Geuens niet wettelijk rechtvaardigt 
door de enkele vaststelling dat hij als 
aangestelde in dienst van eiseres was ; 

Dat het middel dienaangaande gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, doch enkel in zover het de 
wraking van getuige Geuens gegrond 
verklaart en tegen eiseres veroordelingen 
uitspreekt ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis-
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sing; veroordeelt verweerder in de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van eerste aanleg 
te Turnhout, rechtdoende in handels
zaken. 

16 februari 1968.- 1e kamer.- Voor
zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Vm·slaggeve1·, H. Neven.
Gelijkl~tidende concl1tsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Bayart. 

2e KAMER. - 19 februari 1968. 

DIENSTPLICHT. - VRIJSTELLING EN 
VOORLOPIGE AFKEURING OP LICHAME
LIJKE GROND. - VOORLOPIGE AFKEU
RING DIE NIET lVIEER DAN EEN KEER 
MAG UITGESPROKEN WORDEN. 

De vooTlopige ajkeuring van een dienst
plichtige uit hoofde van lichamelijke 
ongeschiktheid kan niet meer dan een 
'kee1· wo1•den uitgespToken (1). (Dienst
plichtwetten gecoordineerd op 30 april 
1962, art. 14, § 2, lid 2.) 

(BRUYS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 6 december 1967 door de 
Herkeuringsraad van de provincie Ant
werpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 14, § 2, lid 2, vari de 
dienstplichtwetten, gecoordineerd bij het 
koninklijk besluit van 30 april 1962, 

dooTdat eiser een tweede maal voorlopig 
afgekeurd is, 

teTwijl, krachtens die wetsbepaling, na 
een voorlopige afkeuring, tot vrijstelling 
of tot aanwijzing voor de dienst moet 
worden besloten : 

Overwegende dat eiser voorlopig afge
keurd werd op 1 juni 1966, bij beslissing 
van de Herkeuringsraad van de provincie 

(1) Cass., 14 juni 1965 (Bull. en PAsro., 
1965, I, 110 16 oktober 1967, supra, 
biz. 247. 

Antwerpen, en op 6 december 1967 op
nieuw het voorwerp van dezelfde lnaat
regel heeft uitgemaakt, ingevolge de 
bestreden beslissing ; 

Overwegende dat, bij toepassing van 
artikel 14, § 2, lid 2, van de dienstplicht
wetten, gecoordineerd bij het koninklijk 
besluit van 30 april 1962, na een voor
lopige afkeuring, tot vrijstelling of tot 
aanwijzing voor de dienst moet besloten 
worden; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak naar de Herkeuringsraad van de 
provincie Brabant. 

19 februari 1968.- 2e kamer.- Voor
zittm·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve1', H. Naulaerts.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

2e KAlVIER. - 19 februari 1968. , 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - MIDDEL DAT BERUST OP 
FEITELIJKE BEWERINGEN. - BEWE
RINGEN DIE GEEN STEUN VINDEN IN 
DE , STUKKEN OF TEGENGESPROKEN 
WORDEN DOOR BEPAALDE STUKKEN.
MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
lVIIST. 

2° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN. 
- DRAAGWIJDTE, JUISTHEID'EN WAAR
ACHTIGHEID VAN DE GETUIGENISSEN.
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH
TER. 

3° MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 
- SCHULDVORDERINGEN VAN DE DA
DER VAN HET FElT TEGEN DIEGENE 
DOOR WIE DE ZAAK OVERHANDIGD 
vVERD.- SLUITEN NIET NOODZAKELIJK 
DE VERDUISTERING OF DE BEDRIEG
LIJKE VERSPILLINC+ UIT. 

4° F AILLISSEMENT. - ScHADE VER
ooRZAAKT AAN HET FAILLISSEJI'IENT 
DOOR EEN DERDE. - SCHULDVORDE
RINGEN VAN DE DERDE TEGEN HET 
FAILLISSEMENT. - SOHULDVORDERIN
GEN DIE GEEN BELETSEL ZIJN VOOR 
HET HERSTEL VAN DE SCHADE. 

5° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
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~ YONNIS VAN DE OORREOTIONELE 
REORTBANK DIE EEN ENKELE STRAF 
UITSPREEKT VOOR VERSOREIDENE MIS
DRIJVEN. - ARREST DAT ENKEL BE
PAALDE 1\IIISDRIJVEN IN AANlVIERKING 
NEEMT. - BEROUD VAN DE DOOR DE 
EERSTE REORTER UITGESPROKEN STRAF. 
- EENPARIGREID NIET VEREIST. 

6° STRAF.- VERBEURDVERKLARING.
TELASTLEGGING VAN VALSREID IN GE
SORRIFTEN EN GEBRUIK VAN VALSE 
GESORRIFTEN.- VRIJSPRAAK.- YER
BEURDVERKLARING VAN DE VAN VALS
REID BETIORTE GESOHRIFTEN. - ON
WETTELIJKREID. 

7° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - YERNIETIGING BE
PERKT TOT RET BESORIKKEND GE
DEELTE W AARBIJ EEN VERBEURDVER
KLARING BEVOLEN 'WORDT. - YER
BEURDVERKLARING DOOR DE WET NIET 
GEOORLOOFD.- YERNIETIGING ZONDER 
VERWIJZING. 

1° Mist feitelijke g1•ondslag het mid del 
dat be?'ttst op feitelijke bewe?·ingen die 
geen steun vinden in de p1·ocesstukken 
waa1'0p het Hof ve1•mag acht te slaan (1) 
of d·ie doo1· bepaalde stukken tegenge
sproken worden (2). 

2° De feitwrwechte?· beoonleelt soeve1·ein de 
draagwijdte, de juistheicl en de waa?'
achtigheid van de verklm•ingen van de 
getttigen, als hij h~m macw geen andm·e 
verklaringen toeschrijft dan die welke 
zij hebben afgelegd (3). 

3° De schttldvo?·deringen welke diegene, 
aan wie een misbruik van ve1't1·ouwen 
wordt venveten, kan doen gelden tegen 
hem die hem een zaak heeft overhandigd 
op voorwam·de e?' een bepaald gebruik 
van te maken, sluiten niet noodzakelijk 
uit dat hij deze zaak becl1'ieglijk kan 
verduisteren of verspillen ( 4). (Straf
wetb., art. 491.) 

4° De omstandigheid dat de dadm· van de 
aan een faillissement ve1·om·zaakte schade 
bepaalde schuldvonle?·ingen kan doen 
gelden tegen het faillissement belet niet 
dat de curato1· van het faillissement het 
herstel van de hierdoo1· ve?'001'Zaakte 

(1) Cass., 9 oktober 1967, supra, blz. 198. 
(2) Cass., 15 januari 1968, sttp?·a, blz. 667. 
(3) Cass., 30 oktober 1967, supra, blz. 316. 
(4) Verg. cass., 17 november 1952 (Bull. en 

PAsrc., 1953, I, 168). 

schade kan bekomen (5). (Wet van 
18 april 1851, art. 444.) 

5° W anneer bij een hof van be1·oep aanhan
gig is een hoge1· bm·oep tegen een vonnis 
waa1·bij ingevolge de eenheid van opzet 
een enkele straf wm·dt uitgesproken we
gens ve1·scheidene misd1·ijven, en het 
hof van be1·oep, hoewel het enkel bepaalde 
miscl?·ijven in aanme1·king neemt, de door 
de ee1·ste 1'echte1· uitgesp1·oken straf be
houclt, client het geen ttitspraak te 
doen bij eenpa1·igheid (6). (Wet van 
18 juni 1869, art. 140, lid 2; wet van 
4 september 1891, art. 2.) 

6°. Is onwettelijk de beslissing waa1·bij 
de 1·echter, naclat hij een beklaagcle van 
valsheid in gescMiften en geb1·uik van 
valse geschTiften heeft vrijgesp1·oken, te 
zijnen laste de ve?·beu?·clvm·kla?·ing van 
de van valsheicl betichte stukken uit
spreekt (7). (Strafwetb., art. 42 en 43.) 

7° l'Vanneer een beslissing enkel vm·nietigd 
wonlt in zove1· z~j een ve1·beunlve1·klm·ing 
beveelt, omclat het de 1'echte1· door de 
wet niet geoorloofd was deze straf uit 
te spreken, bestaat e1· geen g1·oncl tot 
verwijzing (8). (Wetb. van strafv., 
art. 429, laatste lid.) 

(VAN REMELRIJOK, T. M' DE SCRRIJVER, 
CURATOR VAN RET FAILLISSEMENT DO
REKENS, EN ANDEREN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te Brussel 
op 20 november 1965 gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6 van de 
Grondwet, 16, 17 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering, en van de 
rechten van de verdediging, 

doo1·dat het arrest stetmt op een des
lnmdig verslag, 

terwijl eiser, niettegenstaande zijn me
nigvuldig aandringen, nooit door de des
kundige gehoord werd en de deslmndige 

(5) Raadpl. Rep. prat. d1·. belge, vo Faillite 
et banqtwroute, nr 412. 

(6) Cass., 10 mei 1954 (Bttll. en PAsrc., 
1954, I, 771) en noot 1 ; 30 oktober 1961 
(ibid., 1962, I, 236) en noot 3, blz. 237. 

(7) en (8) Cass., 20 december 1965 (B1tll. 
en PAsrc., 1966, I, 542). 
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zich uitsluitend bekonnnerde om de ver
klaringen van de twee andere betichten : 

Overwegende dat de beweringen waar
op het middel rust geen steun vinden 
in de stukken van de rechtspleging en 
integendeel tegengesproken worden door 
de verrneldingen van het deskundig ver
slag; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het zesde middel, hie~·~tit afgeleid 
dat het arrest eiser veroordeelt wegens 
het feit Bfl, steunende op de verklaringen 
van de getuigen Verberne en Blockx, 

terw~jl die verklaringen deze veroorde
ling niet kunnen rechtvaardigen : 

Overwegende dat de rechter, die aan 
de getuigen geen andere verklaringm1 
toeschrijft dan die welke ze afiegden en 
die de termen van deze verklaringen niet 
miskent, de draagwijdte, de juist.heid en 
de waarachtigheid ervan soeverein beoor
deelt; 

Dat het middel niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikclen 97 van 
de Grondwet en 491 van het Strafwetboek, 

cloonlat het arrest, enerzijds, eiser vrij
spreekt van de telastlegging Af3, aldus 
voor echt erkennende een lening van 
30.000 frank door eiser aan Dorekens 
gedaan op 16 maart 1962, alsook de 
daarop betrekking hebbende overeen
komst en wissel door Dorekens aange
nonlen, en, anderzijds, aa.n de curator 
van het faillissement Dorekens een so1n 
van 40.338 frank toekent, en derhalve 
tegenstrijdig is, daar de lening van 
30.000 frank, vermeerderd met de ver
valle:p. interesten, van de som van 
40.338 frank diende afgetrokken te wor
den en daar, rekening houdende n1.et de 
wijziging van de afrekening tussen par
tijen ingevolge gezegde vrijspraak, en 
met de gerechtelijke en de andere kosten 
door eiser aan Dorekens voorgeschoten, 
evenals 1net het tegoed van ereloon, dat 
aan eiser verschuldigd was en zel£o; aan
nemende dat eiser 100.000 frank en niet 
50.000 frank zou ontvangen hebben, hij 
nog ,schuldeiser blijft van het faillisse
ment, zodat hij zich niet schuldig kan 
gemaakt hebben aan misbruik van ver
trouwen en de aan de curator toegekende 
vergoeding niet gerechtvaardigd is : 

Overwegende enerzijds dat de schuld

CASSATIE, 1968. - 26 

vorderingen welke eiser kan doen gelden 
tegen degene die hem een zaak heeft 
overhandigd op voorwaarde van er een 
bepaald gebruik van te maken, niet uit
sluiten dat hij deze zaak kan verduis
teren of verspillen ; 

Overwegende anderzijds dat de om
standigheid dat eiser bepaalde rechten 
(schuldvorderingen) tegen de gefailleerde 
Dorekens kon doen gelden, de curator 
van het faillissement niet kon verhinde
ren herstel te bekomen van de schade 
aan dit faillissement vero·orzaakt ; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleid hientit 
dat, niettegenstaande de vrijspraak voor 
het feit A/3, het hof van beroep de in 
eerste aanleg uitgesproken straf beves
tigt, wat dus een verzwaring is van de 
beteugeling, 

tenvijl het arrest niet vermeldt dat de 
beslissing met eenparigheid van sten1men 
werd genmnen : 

Overwegende dat wanneer, zoals ten 
deze, het hof van beroep uitspraak doet 
over het hoger beroep, ingesteld tegen 
een vonnis door hetwelk, wegens de een
heid van opzet, slechts een enkele straf 
uitgesproken werd hoof dens twee of 1neer 
misdrijven, de beslissing niet moet ge
nomen worden met eenparigheid van 
stennnen, wanneer de door de eerste 
rechter uitgesproken straf behouden 
blijft, zelfs niet indien slechts zekere 
misdrijven worden bewezen verklaard ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en 42 van het Straf
wetboek : 

Overwegende dat het arrest het beroe
pen vmmis bevestigt in al zijn beschik
kingen tegenover eiser en dus ook de be
slissing van de eerste rechter waardoor 
verbeurcl verklaard werden als geheel vals 
zijnde en voortkomend van het misdrijf, 
het contract en de wissel, neergelegd ter 
griffie van de correctionele rechtbank te 
Antwerpen onder nr 2103/63; 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof acht mag slaan blijkt dat 
deze beide stukken enkel betrekking 
hebben op het feit van de telastlegging in 
de rechtspleging aangeduid a.ls « zaak I ,, 
A/3, waarvan het arrest eiser vrijspreekt; 

Dat, dienvolgens, de verbeurclverkla
ring niet wettelijk verantwoord is ; 
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En overwegende dat, wat de beslissi:ng 
over de strafvordering aangaat, de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het arrest 
in zover het, bij bevestiging van het 
beroepen vonnis, verbeurd verklaart het 
contract en de wissel neergelegd ter grif
fie onder nr 2103/63 als geheel vals zijnde 
en voortkomende van het misdrijf; ver
werpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat melding van het thans 
gewezen arrest zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt eiser in de negen 
tienden van de kosten ; laat een tiende 
van de kosten ten laste van de Staat ; 
zegt dat er geen aanleiding is tot ver
wijzi:ng. 

19 februari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitte1', H. van Beirs, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Hallemans. - Gelijkl~tidende con
clusie, H. Paul Mahaux, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER. - 19 februari 1968. 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN.- ARREST VAN VEROOR
DELING BIJ VERSTEK GEWEZEN. -
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TIJ
DENS DE GEWON'E TERMIJN VAN VER· 
ZET.- 0NONTVANKELIJKHEID. 

20 WEGVERKEER. - VVEGVERKEERS
REGLEMENT, ARTIKEL 42.- GEBRUIK 
VAN LIGHTEN. - VOERTUIG DAT STIL· 
STAAT OF STATIONEERT. - VoERTUIG 
DAT OP EEN AFSTAND VAN ONGEVEER 
100 METER DUIDELIJK KAN WORDEN 
BEMERKT. - BEGRIP. 

3° CAS SA TIE 0 - OMVANG. - STRAF-
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR· 
DERINGEN. - REOHTSVORDERING IN
GESTELD DOOR EEN MEDEBEKLAAGDE 
TEGEN DE BEKLAAGDE EN DE VOOR 
HEM BURGERREOHTELIJK AANSPRAKE
LIJKE PARTIJ EN REOHTSVORDERING 
INGESTELD DOOR DEZE PARTIJ TEGEN 
DEZE MEDEBEKLAAGDE. - NIET DEFI· 
NITIEVE BESLISSING OP DE EERSTE 
REOHTSVORDERING EN EINDBESLISSING 
OP DE TWEEDE. - BESLISSINGEN GE-

GROND OP DEZELFDE ONWETTIGE RE· 
DEN. - VOORZIENING ONTVANKELIJK 
TEGEN DE BESLISSING OP DE TWEEDE 
REOHTSVORDERING. - VERNIETIGING 
DIE ZIOH UITSTREKT TOT DE BESLISSING 
OP DE EERSTE REOH'l'SVORDERING, 
ZELFS ZO DE BEKLAAGDE EN DE BUR
GERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PAR
TIJ VAN HUN VOORZIENING TEGEN DEZE 
BESLISSING AFSTAND GEDAAN HEBBEN. 

40 CASSATIE. - OMVANG. ---,-- STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR· 
DERINGEN. - BESLISSING vVELKE DE 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGE
VAL TUSSEN TWEE BEKLAAGDEN VER
DEELT, TEN BELOPE VAN ZEVEN TIEN· 
DEN VOOR DE ENE EN DRIE TIENDEN 
VOOR DE ANDERE. - VooRZIENING 
VAN DE EERSTE BEKLAAGDE. - VER
NIETIGING VAN DE BESLISSINGEN OP 
DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERIN · 
GEN. - VERNIETICING DIE ZIOH NIET 
UITSTREKT TOT DE BESLISSING DAT 
DE TWEEDE BEKLAAGDE VOOR TEN 
1\UNSTE DRIE TIENDEN AANSPRAKELIJK 
IS. 

1 o Is niet ontvankelijk de voo1·ziening doo1· 
de beklaagde ingesteld tijdens de gewone 
termijn van vm·zet tegen een a1'7'est wam·
bij hij bij veTstek werd veroonleelcl ( l) . 
(Wetb. van strafv., art. 413.) 

2o Om te oordelen of een stilstaand of sta
tionerend voertuig d~ticlelijk te beme1"ken 
is van op een afstand van ongevee1• 
100 mete1• en dientengevolge niet ve1·plicht 
is de bij artikel 1·2-1 van het Wegver
kee1·sreglement voo1·geschreven lichten aan 
te stelcen, client e1• niet alleen 1·elcening te 
worden gehouden met de eigenlijlce open
ba1'e veTlichting, doch oolc met de andm·e 
omstcmdigheden welke ~tite1·aanl de doel
matigheid van deze verlichting lcunnen 
beinvloeden, zoals de omgeving en de 
wee1•sgesteldheid (2). (W egverkeersregle
rnent, art. 42-2.) 

3o VV annee1· de beslissing op de bu1·gerlijke 
1'echtsvonle1·ing dam· een medebelclaagde 
ingesteld tegen de belclaagde en de voor 
hem bu7•gerrechtelijlc aanspmlcelijlce pm·
tij en de beslissing op cle doo1· deze Zaatste 
ingestelde bu1·gm·lijl~e 1'echtsvo1·dering te
gen deze meclebelclaagde gedmng zijn op 

(1) Cass., 13 november 1967, sttp1·a, blz. 374. 
(2) Raadpl. VAN RoYE, Code de la ci1'CU· 

lation 1'0tdib·e, nrs 1269 en volg.; cass., 20 mei 
1963 (Bttll. en PAsrc., 1963, I, 1000). 
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dezelfde onwettige reden en een ontvan
kelijke voorziening ingesteld is tegen 
de eindbeslissing op de tweede reohts
vordering en ingewilligd wordt, st1·ekt 
de vemietiging zich uit tot de niet defi
nitieve beslissing op de eerste ?'echts
vordeTing, zelfs zo de beklaagde en de 
burge?'?'echtelijk aanspmkelijke pa1·tij 
van hun voo1·ziening tegen deze beslissing 
afstand hebben gedaan, zonde1· evenwel 
eTin te benwten ( l). 

4o TY anneer een vonnis de aansp?·akelijk
heid voo?' de gevolgen van een ongeval 
tussen twee beklaagden ve1·deelt ten be
lope van zeven tienden voo1· de ene en 
d1·ie tienden voo1· de andeTe, stTelct de 
vm·nietiging op de voo1·ziening van de 
em·ste beklaagcle van de beslissingen op 
ae burge1·lijlce 1'eohtsvo1'Cle?·ingen zioh niet 
uit tot de beslissing dat de tweede. be
klaagde voo1· ten minste d1·ie tienden 
aansp1·akelijk is (2). 

( CAYTAN EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« TRANSPORTS G:E:NERAUX CAMERMAN ))' 
T. LE LIEVRE EN ANDEREN.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 16 jtmi 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

A. Wat de voorziening van Caytan, 
beklaagde betreft : 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen ·de beslissingen gewezen over de 
door de verweerders Le Lievre, Zaken
riesen en Claes tegen eiser ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
afstand te doen van zijn voorziening ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen gewezen over de 
tegen eiser ingestelde strafvordering en 
over de door de verweerders Nationale 
Bond der liberale mutualiteitsfederaties 
van Belgie en de Commissie van open bare 

(1) Cass., 6 september 1965 (Bttll. en PAsiC., 
1966, I, 17) ; raadpl. het arrest van zelfde 
datum, infm, blz. 807. 

(2} Cass., 22 mei 1967 (A.1'1'. cass., 1967, 
blz. 1143) ; raadpl. cass., 15 januari 1968, 
stt.p1·a, blz. 657. 

onderstand te .Antwerpen tegen eiser 
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
hetwelk eiser veroordeelt, bij verstek 
gewezen was en hem op 15 juli 1967 bete
kend werd; 

Dat eiser zich tegen dit arrest op 
21 jnni 1967 in cassatie heeft voorzien, 
wanneer de gewone termijn van verzet 
niet verstreken was ; 

Dat derhalve de voorziening niet ont
vankelijk is ; 

B. Wat de voorziening van de naam
loze vennootschap « Transports Generaux 
Camerman >>, burgerlijk aansprakelijke 
partij, betreft : 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen gewezen over de 
door de verweerders Le Lievre, Zaken
riesen en Claes tegen eiseres ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat eiseres verklaard 
heeft afstand te doen van haar voorzie
ning; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen gewezen over de 
tegen eiseres ingestelde strafvordering 
en over de door de verweerders Nationale 
Bond der liberale mutualiteitsfederaties 
van Belgie en de Commissie van open
bare onderstand te .Antwerpen tegen 
eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvor-
deringen : · 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiseres haar voorziening bete
kend heeft aan de partijen tegen wie zij 
is gericht; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

0. Wat de voorziening van de naam
loze vennootschap << Transports Generaux 
Camerman )), rechtstreeks dagende bur
gerlijke partij, betreft : 

I. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de tegen ver
weerder Le Lievre ingestelde strafvor
dering : 

Overwegende dat eiseres niet bevoegd 
is om zich in cassatie te voorzien ; 

Dat de voorziening derhalve niet ont
vankelijk is ; 

II. ln zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de door eiseres 
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tegen verweerder Le Lievre ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 42 van het koninldijk 
besluit van 8 april 1954 houdende het 
wegverkeersreglemen t, 

aoordat het bestreden arrest, om te 
beslissen dat beklaagde Caytan schnldig 
is aan gebrek aan voorzorg omdat zijn 
aanhangwagen niet de lichten voerde 
die nodig waren om hem duidelijk te 
bemerken, en gelet op de conclusie waarin 
de eisers betoogden" dat de eerste gekwa
lificeerde getuigen, hetzij de politieagen
ten verslaggevers Van Hooydonck, Sty
nen, Van Stappen en J ansens, die enkele 
minuten na de feiten ter plaatse waren, 
rapporteerden : " W eersomstandigheden : 
mooi weer, zicht : 150 meter, openbare 
verlichting " en << dat deze vaststellingen 
bezwaarlijk kunnen ontzenuwd worden 
door waarnemingen gedaan drie uur v66r 
of drie maanden na de feiten », over
weegt « dat de zichtbaarheid van de 
kwestieuze wagens alleszins onvoldoende 
was, spijts de verklaringen Robbroeckx, 
Van Hooydonck, Van Stappen en Stynen 
die 1° wisten dat een aanrijding had 
plaatsgevonden, 2° het uitzicht van de 
Bist uitzonderlijk goed kmmen vermits 
het politiebureel er gelegen is op korte 
afstand van de plaats van de aanrijding, 
3D steunen op de witte gevels in de 
Heistraat op 150 meter afstand om de 
donkere massa van de wagens als afgete
kend op de witte achtergrond zichtbaar 
te verklaren, hoewel die achtergrond 
niets te maken heeft met openbare ver
plichting die aileen ontslaat van de ver
plichting eigen verlichting in werking te 
brengen », 

tet·wijl geen van die drie redenen een 
passend antwoord kan vor1nen op de 
door de eisers ingeroepen gans bijzondere 
bewijskracht van de verklaringen van de 
betrokken agenten, vennits 1° de eerste 
reden irrelevant is daar de kennis dat er 
een aanrijding had plaatsgevonden geens
zins het feit verzwakt dat de betrok
kenen de toestand beschreven zoals hij 
bestond enkele minuten na de feiten en 
daar de andere verklaringen waaraan het 
arrest een grotere waarde hecht ook afge
legd werden door personen die wisten 
dat een aanrijding had plaatsgevonden, 
2D de tweede reden eveneens irrelevant 
is daar de vertrouwdheid met de plaats 
van het ongeval evenmin het feit ver
zwakt dat de betrokkenen de toestand 
beschreven zoals hij bestond enkele 

minuten na de feiten en daar de voer
der van de aanrijdende wagen LeLievre 
eveneens " goed bekend was ter plaatse 
vermits zijn wasserij dichtbij ... gelegen 
is" (conclusie van eisers), en 3D de derde 
reden waardeloos is daar zij strijdig 
is met artikel 42-2 van het wegver
keersreglement omdat die bepaling het 
gebruik van lichten niet verplicht stelt 
indien het mogelijk is het voertuig van 
op ongeveer 100 meter duidelijk te be
merken, zodat de rol die andere omstan
digheden, buiten de openbare veriichting, 
daarbij spelen (zoals bijvoorbeeld hemel
helderheid, maanlicht, huizenklenr) niet 
mag verwaarloosd worden, zodat het 
arrest niet naar behoren met redenen 
is omkleed : 

Overwegende dat eiseres in haar con
clusie stelde dat de beklaagde Caytan, 
overeenkomstig artikel 42-2 van het ver
keersreglement, niet verplicht was de 
standlichten van zijn stationerende wa
gen aan te steken vennits nit de verkla
ringen van de verbaliserencle politie
agenten bleek dat er ter plaatse een 
openbare verlichting was en clat bedoelcle 
wagen zichtbaar was van op ongeveer 
150 meter; 

Overwegende clat het arrest deze ver
klaringen verwerpt op grond dat de 
agenten onder meer « stemlen op de witte 
gevels in de. Heistraat op 150 meter 
afstand, om de donkere massa van de 
wagen als afgetekend op de witte achter
grond, zichtbaar te verklaren, hoewel 
deze achtergrond niets te maken heeft 
met openbare verlichting die alleen ont
slaat van de verplichting eigen verlich
ting in werking te brengen " ; 

Overwegende dat om de weggebruiker 
te ontslaan van de verplichting zijn stil
staande of gestationeerde wagen over
eenkomstig artikel 42-1 van het wegver
keersreglement te signaleren, indien het 
mogelijk is het voertuig van op ongeveer 
100 meter duidelijk te bemerken, al:'ti
kel 42-2 van hetzelfde reglement de pri
vate verlichting als dusdanig buiten be
schouwing laat, doch geenszins andere 
omstandigheden welke de doelmatigheid 
van de openbare verlichting kunnen bein
vloeden, zoals de omgeving of de weers
gestelclheid ; 

Dat het arrest bedoelcl artikel 42-2 
derhalve geschonden heeft en geen pas
send antwoord op de conclusie heeft 
verstrekt; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de beslissing over de 

rechtsvordering van verweerder Le Lievre 
tegen eiser Caytan, beklaagde, en tegen 
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eiseres « Transports Generaux Cmner
man ,, burgerlijk aansprakelijke partij, 
op dezelfde onwettelijkheid gegrond is, 
zodat de vernietiging van de beslissing 
over de door eiseres, burgerlijke partij, 
tegen voormelde verweerders ingestelde 
rechtsvordering zich tot die beslissing 
moet uitbreiden, vermits deze laatste 
beslissing niet definitief is, en hoewel 
voormelde beklaagde en burgerlijk aan
sprakelijke partij afstand hebben gedaan 
van hun voorziening tegen die peslissing, 
zonder echter daarin te berusten ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorzieningen in zover zij gericht 
zijn tegen de beslissing gewezen over de 
tegen de eisers door de verweerders Le 
Lievre, Zakenriesen en Claes ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen, en zonder 
dat het nodig is acht te slaan op het 
tweede middel, hetwelk geen ruimere 
vernietiging zou kunnen meebrengen, 
vernietigt het bestreden arrest in zover 
het uitspraak doet over de door eiseres 
tegen verweerder Le Lievre ingestelde 
rechtsvordering en over de tegen de 
eisers door verweerder Le Lievre inge
stelde rechtsvordering, behalve in zover 
het beslist dat Le Lievre minstens voor 
drie tienden aansprakelijk is voor de 
schadelijke gevolgen van het ongeval ; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat melding van het 
thans gewezen arrest zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt Le Lievre in een 
derde van de kosten ; laat de overige 
twee derden ten laste van de eisers ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van beroep te Gent. 

19 februari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, Ridder de Schaetzen.- Gelijlc
luidende conclt~sie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 19 februari 1968. 

1° ONTUCHT EN PROSTITUTIE. 
GEWOONTE EEN ANDERS ONTUCRT OF 
PROSTITUTIE TE EXPLOITEREN.- Wu
ZEN WAAROP DIT GESCRIEDT. 

2o CASSATIE. - VooRziENING DOOR 
RET OPENBAAR MINISTERIE INGESTELD 
TIJDENS DE TERECRTZITTING. - STRAF-

ZAKEN. - CASSATIE BEPERKT TOT 
RET BELANG VAN DE WET EN ZONDER 
VERWIJZING. 

1° Artilcel 380bis, 4°, van het Stmjwetboelc, 
gewijzigd bij artilcel 2-1 van de wet 
van 21 aug~~stus 194.8, stelt als onder
scheiden miscl1·ijj het misd1·ijj bestaande 
in de gewoonte een ande1·s ontw;ht of 
prostittdie te exploiteren, wannem· dit 
geschiedt op een ande1·e wijze clan die 
wellce omscht·even w01·den bij de bepa
lingen van 1°, 2° en 3° van dit arti
lcel (1). 

2° De ve1·nietiging op de voorziening, door 
het openbaa1· ministe1·ie ingestelcl tij
dens de te1·echtzitting van het Hof, van 
een beslissing in st1·ajzalcen wo1·dt enlcel 
uitgesp1'0lcen in het belang van de wet 
en geschiedt zoncle1· venviJ'zing (2). 
(Wetb. van strafv., art. 442.) 

(VAN LEMBERGEN EN ULENAERS. 
PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET RO]' 
VAN CASSATIE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen; 

I. Op de voorziening van Maria Van 
Lembergen en Henri Ulenaers : 

Overwegende dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en dat 
de beslissing geen onwettelijkheid bevat 
welke op de enkele voorziening van de 
veroordeelden uitgesproken kan worden ; 

II. Op de voorziening ter terechtzitting 
ingesteld door de procureur-generaal op 
grond van artikel 442 van het W etboek 
van strafvordering : 

Over het ITtiddel afgeleid uit de schen
ding van artikel 380bis, 4°, van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat de eisers tot een 
enkele straf veroordeeld werden 01n 
A) een huis van ontucht of prostitutie 
te hebben gehouden, B) « op enige of 

(1) CONSTANT, Mannel de droit p6nal, uitg. 
1954, cl, II, ur 872; MARCHAND en JASPAR, 
D1·oit m·iminel, uitg. 1965, cl. I, nr 974. 

(2) Cass., 6 september 1965 (B11ll. en PAsrc., 
1066, I, 28) en noot 3. 
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andere wijze " eens anders ontucht of 
prostitutie te hebben geexploiteerd en 
er een gewoonte van gemaakt te hebben; 

Overwegende dat artikel 380bis, 4°, 
van het Strafwetboek, zoals het gewijzigd 
werd door artikel 2-I van de wet van 
2I augustus I948, met gevangenisstraf 
en met geldboete straft « hij die er een 
gewoonte van maakt op enige andere 
wijze eens anders ontucht of prostitutie 
te exploiteren " ; 

Overwegende dat de termen « op enige 
andere wijze" een andere wijze bedoelen 
dan die welke in artikel 380bis, I 0 , 2° 
en 3o, omschreven zijn; 

Overwegende dat het arrest, door de 
beklaagden te veroordelen om « op enige 
of andere wijze " er een gewoonte van ge
maakt te hebben eens anders ontucht 
of prostitutie te exploiteren, arti
kel 380bis, 4°, van het Strafwetboek 
geschonden heeft ; 

Overwegende mitsdien dat de beslis
sing, waarbij de beklaagden schuldig 
verklaard worden aan inbreuk op arti
kel 380bis, 4°, van het Strafwetboek, 
onwettelijk is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning van Maria Van Lembergen en Henri 
Ulenaers ; veroordeelt de eisers in de kos
ten van hun voorziening ; en rechtdoencle 
op de vordering van de procureur-gene
raal, vernietigt, doch enkel in het belang 
van de wet, het bestreden arrest in zover 
het de beldaagclen veroorcleelt wegens 
inbreclk op artikel 380bis, 4°, van het 
Strafwetboek ; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; zegt dat er geen 
aanleiding bestaat tot verwijzing. 

I9 februari I968.- 28 kamer.- Vo01'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggever, H. Naulaerts.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

(1) en (2) Cass., 6 maart 1967 (Arr. cass~, 
1967, biz. 850) en de conciusie van de he.er 
advocaat-generaai Krings (Bull. en PAsrc., 
1967, I, 831) ; raadpl. ook de versiagen van 
de Commissie van de Senaat (Pari. St. Senaat, 
1930-1931, nr 12, Aigemene beschouwingen 
en commentaar van de artikeien 19 tot 24) 
en de Commissie van de Kamer van voiks
vertegenwoordigers (Pari. St. Kamer, 1931-

28 KAMER. - 19 februari 1968. 

I 0 WAPENS. - DRAGEN VAN EEN 
JAOHTWAPEN. -WET VAN 3 JANUARI 
I933, ARTIKEL I3. - BESTANDDELEN 
VAN RET 1\HSDRIJF. 

2° WAPENS. - DRAGEN VAN EEN 
JAOHTWAPEN. - WETTIGE REDEN OM 
DIT WAPEN TE DRAGEN. - MrSDRIJF 
GEPLEEGD MET BEHULP VAN DIT WA
PEN. - MISDRIJF DAT OP ZIOHZELF 
GEEN MISDRIJF VAN ONWETTELIJK 
DRAGEN VAN EEN JAOHTWAPEN UIT
MAAKT. 

3° OASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE NIET BEPERKT. - VER
NIETIGING VAN DE BESLISSING OP 
DE STRAFVORDERING. - VERNIETIGING 
VAN DE EINDBESLISSING OP DE BURGER
LIJKE REOHTSVORDERINGEN INGESTELD 
TEGEN DE BEKLAAGDE. - ZELFS ZO 
DE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING 
OP DE STRAFVORDERING VAN AMBTS
WEGE WORDT UITGESPROKEN. 

I 0 A 1·tikel 13 van de wet vcm 3 janua1·i 
1933 stmft clegene die een jachtwapen 
draagt met een ander doel clan de jacht 
of met het inzicht in ovm·treding van de 
wetten en 1'eglementen te .fagen (I). 

2° Hij die het clmgen van een jachtwapen 
lean venmtwoorden op g1·ond van een 
wettige reden lean niet strafbaar w01·den 
gestelclwegens ove1·t1·eding van a1·tilcel 13 
van de wet van 3 januari 1933, do01· 
het enkel feit clat hij met behulp van 
zijn wapen een ove1·t1·eding van de wet 
op de jacht of een andere ongeoor-loofcle 
daad heeft. gepleegcl (2). 

3° De vernietiging, op de niet bepm·lcte 
vo01·ziening van de beklaagde, 1•an de 
beslissing van Ve1'001'deling op de st1·af
vonle1·ing leidt tot de ve1·nietiging van 
de windbeslissing op de tegen hem inge
stelde bu1·ge1'lijlce 1'echtsvonleringen, zelfs 

1932, nr 96, en Pasin., 1933, biz. 175),evenais 
de verkiaringen van de versiaggevers in de 
Senaat (Hanel. Senaat, 9 en 10 december 1930, 
biz. 77 en 92, en Pasin., 1933, biz. 179, koi. 2, 
en biz. 186, kol. 2) en in de Kamer van 
voiksvertegenwoordigers (Pw·l. Hand. Kamer, 
18 maart 1932, biz. 1380, en Pasin., 1933, 
biz. 186, kol. 1) ; raadpl. cass., 31 oktober 
1966 (An·. cass., 1967, biz. 305). 
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zo cle ve1·nietiging van cle beslissing op 
cle st?·ajvo?·cle?·ing van ambtswege wo1·clt 
nitgesproken (1). 

(J. EN E. TROCH, T. A. EN D. DE WOLF.) 

ARREST. 

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

Over het middel ambtshalve afgeleid 
nit de schending van de artikelen 13 
en 17 van de wet van 3 januari 1933 op 
de vervaardiging van, de handel in en 
het dragen van wapenen en op de handel 
in mcmitie : 

Overwegende dat de eisers wegens 
inbreuk op artikel 4, lid 1, van de wet 
van 28 februari 1882 op de jacht en 
op artikel 13 van de wet van 3 januari 
1933 op de vervaardiging van, de handel 
in en het dragen van wapenen en op de 
handel in munitie veroordeeld werden 
tot een boete van 100 frank, met ver
beurdverklaring van de wapens die ge
diend hadden tot het plegen van de mis
drijven; 

Overwegende dat voormeld artikel 13 
degene straft die een jachtwapen draagt 
met een ander doel dan de jacht of met 
het inzicht in overtreding van de wetten 
en reglementen te jagen; 

Dat hij die het dragen kan verant
woorden op grond van een wettige reden 
niet wegens overtreding van dit artikel 
strafbaar wordt door het enkel feit dat 
hij, met behulp van zijn wapen, een 
overtreding van de wet op de jacht of 
een andere ongeoorloofde daad pleegt ; 

Overwegende dat het arrest, door er 
zich toe te beperken te verklaren « dat 
de feiten A en B een feit uitmaken dat 
twee misdrijven heeft opgeleverd en der
halve tegen ieder beklaagde voor deze fei
ten salnen slechts een straf, de zwaarste, 
diende te worden uitgesproken ,, zijnde 
de straf bepaald door de wet van 3 ja
nuari 1933, de ten laste van de eisers 
uitgesproken straffen niet wettelijk heeft 
gerechtvaardigd ; 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissingen gewezen over de straf-

(1) Oass., 20 december 1967, S1!1J1'a, blz. 587, 
en noot 1, blz. 588 ; raaclpl. cass., 12 september 
en 7 november Hl66 (A'/'1', cass., 1967, blz. 47 
en 323). 

vordering de vernietiging medebrengt 
van de beslissingen gewezen over de 
burgerlijke vorderingen welke het gevolg 
ervan zijn en waartegen de eisers zich 
regelmatig hebben voorzien ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het uitspraak doet 
over de tegen de eisers ingestelde straf
en burgerlijke vorderingen en over de 
kosten ervan; beveelt dat melding van 
het thans gewezen arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van beroep 
te Brussel. 

19 februari 1968.- 2e kamer.- Tfoor
zitte?·, H. van Beirs, voorzitter. - T1 e?'
slaggeveT, H. Wauters. - Gelijklniclencle 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 19 februari 1968. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN.- STRAFVORDERING.- VOOR
ZIENING TEGEN EEN BESLISSING VAN 
VEROORDELING WEGENS ONOPZETTE
LIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDIN
GEN. - BESLISSING WAARBIJ DE BE
KLAAGDE TWEE OVERTREDINGEN VAN 
RET WEGVERKEERSREGLEJ\1ENT TEN 
LASTE WORDEN GELEGD, DIE ELK EEN 
GEBREK AAN VOORUITZICHT OF VOOR
ZORG OPLEVEREN WAARDOOR DE VER
WONDINGEN VEROORZAAKT WERDEN. -
MIDDEL DAT SLECHTS TEGEN EEN 
OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERS
REGLEJ\1ENT GERICHT IS. - 0NO:NT
VANKELIJKHEID. 

2° WEGVERKEER.- VooRRANG.
WEGVERKEERSREGLEJ\1ENT, GEWIJZIGD 
OP 30 APRIL 1963, ARTIKEL 16-1 EN 2. 
- DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPALIN
GEN. 

3° WEGVERKEER.- VooRRANG.
'VVEGVERKEERSREGLEJ\1ENT, GEWIJZIGD 
OP 30 APRIL 1963, ARTIKEL 16. -
VAN RECHTS KOJ\'IENDE BESTUURDER 
DIE KOJ\1T GEREDEN UIT EEN REC+EL
MATIC+ VAN RET TEKEN Nr 1a VOOR· 
ZIENE WEG. -ANDERE BESTUURDER 
DIE RIJDT OP DE OPGEC+ANE WEG. -
V OORRANG TOEBEHOREND AAN DEZE 
BESTUURDER, ZELFS ZO DE DOOR HEM 
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GEVOLGDE WEG NIET VAN HET TEKEN 
Nr 2 IS VOORZIEN, 

4° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF

ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR
DERINGEN. - REOHTSVORDERINGEN 

INGESTELD DOOR VERSOHILLENDE BUR
GERLIJKE PARTIJEN TEC+EN EEN BE

KLAAC+DE EN DOOR DEZE TEC+EN EEN 
MEDEBEKLAAC+DE. - EINDBESLISSING 

OP DE REOHTSVORDERINC+ VAN EEN 

BURC+ERLIJKE PARTIJ EN OP DE REOHTS

VORDERINC+ VAN DE BEKLAAGDE EN 
NIET DEFINITIEVE BESLISSINC+ OP DE 

REOHTSVORDERINC+ VAN DE ANDERE 
BURGERLIJKE PARTIJEN. - BESLIS

SINC+EN C+EC+ROND OP DEZELFDE ON

WETTIC+E RED EN. V OORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE ON

DERSOHEIDEN BESLISSINC+EN. - VER
NIETIC+ING VAN DE EINDBESLISSINGEN 

DIE ZIOH UITSTREKT TOT DE NIET DEFI
NITIEVE BESLISSINC+EN, ZELFS ZO DE 

BEKLAAGDE ZIOH TEC+EN DEZE BESLIS

SINGEN ONREGELMATIC+ HEEFT VOOR
ZIEN OF VAN ZIJN VOORZIENINC+ ERTE

GEN AFSTAND IIEEFT C+EDAAN. 

so CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR

DERINGEN.- BESLISSING WAARBIJ DE 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONC+E

VAL GELIJKMATIC+ TUSSEN DE TvVEE 
DADERS WORDT VERDEELD. - \TOOR

ZIENING VAN EEN DER DADERS. -
VERNIETIGING VAN DE BURGERLIJKE 

VEROORDELINGEN, GEGROND HIEROP 

DAT EEN VAN DE AAN DEZE DADER TEN 
LASTE GELEGDE FOUTEN NIET WETTE

LIJK BEWEZEN IS. - VERNIETIGINC+ 

DIE ZIOH UITSTREKT NOOH TOT DE 
BESOHIKKINC+EN WAARBIJ WORDT BE

SLIST DAT DEZE DADER AANSPRAKELIJK 
IS EN HET DEEL VAN DE AANSPRAKE

LIJKHEID VAN DE ANDERE DADER OP 

TEN MINSTE DE HELFT WORDT VAST
C+ESTELD, NOOH TOT DE BESOHIKKINGEN 

WAARBIJ RET BEDRAC+ VAN ZEKERE 

SOHADEVERGOEDINC+EN WORDT BE
p AALD EN EEN ONDERZOEKSMAATREC+EL 

WORDT BEVOLEN. 

l 0 T-VanneeT de bestTeden beslissing als 

(1) Cass., 24 oktober 1966 (L11'1', cass., 1967, 
blz. 260); raadpl. cass., 1,1 jm1i 1965 (ibid., 
1965, I, 1103). 

(2) Raadpl. cass., 20 oktoher HJ58 (Bttll. en 
PASIO., 1959, I, 177); 21 mP,art 1960 (ibid., 
1960, I, 845); 15 april 1966 (ibid., 1966, I, 
1040); 16 maart 1962 (ibicl,,. 1962, I, 787). 

bestanddelen van het misd1·ijf van onop
zettelijlc toebrengen van ve1·wonclingen 
twee ove1·t1·edingen van het T'Vegve?·lcee1·s-
1'eglement in aanmm·lcing neemt, clie ellc 
een geb1·elc aan vooTu.itzicht of vooTZ01'g 
opleve1·en waanloo1· de venvoncUngen 
ve1·oorzactlct wenlen, is het tegen de be
slissing op de stmfvonleTing gm·ichte 
micldel dat 11Wct1' Op een OVe?'t?·ecling cloelt 
niet ontvanlcelijlc bij geb1·elc ctctn be
lctng (1). (\Vetb. van strafv., art., 4ll 
en 414; Strafwetb., art. 418 en 420.) 

2° A1·tilcel 16-1 van het H'egverlcee1'sTegle
ment, gewijzigd bij het lconinlclijlc beshtit 
van 30 ap1·il 1963, stelt een algemene 
1·egel van voo1'1·ang, cle voo1'1'ang vC/Jn de 
van 1'echts lcomencle best1;,unle1·, waa1•op 
artilcel 16-2 oncle1· cle vonn vcm een bij
zondm·e 1·egel ~titzoncle1·ingen invom·t (2). 

3° In afwijlcing van a1'tilcel 16-1 van het 
W egve?'lcee?'sreglement, gewijzigd bij lco
ninlclijlc besluit van 30 ctp1·il 1963, is 
een be.st1tunle1' niet ve1·plicht cle van 
1·echts lcomende bestttunle1' te laten voo1'
gaan, wannee1· de weg wacm·op cleze rijclt 
1·egelmatig van het telcen nr 1a is voo1'
zien, zelfs zo cle clo01· de ee1·ste bestttunler 
gevolgcle weg niet vctn het telcen n 1

' 2 
is voo1·zien (3). (Wegverkoersreglement, 
gewijzigd op 30 april1963, art. 16-2 a.) 

4° H' anneer de belclaagcle zich in cassatie 
heeft voo1·zien tegen de beslissingen op 
de doo1· ve1·schillende b~wgeTlijlce par
tijen tegen hem ingestelcle 1'echtsvonle-
1'ingen en tegen de beslissing op cle doo1· 
hem tegen een medebeklaagcle ingestelcle 
btwge1·lijke 1'echtsv01·clering en cle ve1'
scheidene beslissingen op clezelfde on
wettige 1·eclen gegrond zijn, strekt cle 
ve1'n·ietiging van cle eindbeslissing ge
wezen op de 1·echtsvonlering van een 
burge1·lijlce pmtij en op cle rechtsvOTde-
1"ing van de beklaagde zich uit tot de 
niet de(initieve beslissingen op cle 1'echts
vonleringen van de ancle1·e btwgm·lijke 
partijen, ze~fs zo cle belclaagcle zich tegen 
cleze besz.issingen 0111·egelmatig in cas
Bettie heeft voo1·zien of van zijn vom·zie
ning e1·tegen afstcmcl heeft geclacm zonder 
nochtans eTin te be1'~tsten ( 4). · 

S0 T-Vannee?' cle rechte1· cle aansp1·alcelijlc-

(3) Cass., 15 april 1966 (B1tll. en PASIO., 

1966, I, 1040) en de in noot 3 vermelde ar
resten. 

(4) Raaclpl. cass., 6 september 1965, 16 mei 
en 27 juni 1966 (B1tll. en PASIO., 1966, I, 17, 
1071 en 1373) en het arrest van deze datum, 
supm, biz. 802. 
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heid voo1· de gevolgen van een ongeval 
tussen de twee dade1·s e1·van gelijlcmatig 
heejt verdeeld, st1·ekt de vernietiging van 
de bu1·gerlijlce veroordelingen op de 
V001'Ziening van een de1' dade?'S op 
g?·ond dat een van de aan deze clade?' ten 
laste gelegcle jouten niet wettelijlc be
wezen is, zich niet uit tot cle beschiklcin
gen waa1·bij wordt beslist clat cleze clade?' 
aanspmlcelijlc is ( 1) en het cleel van de 
aansp1•alcelijlcheicl van cle andere clacler 
op cle helft ten minste wonlt vastge
steld (2), noch tot cle beschikkingen 
waarbij het beclrag van zelce1·e schacle
vergoeclingen wonlt bepaald (3) en een 
onde1·zoelcsmaatregel bevolen ( 4). 

(MORIAS, T. BOUDRY, COETh'I:ANS EN LANDS
BOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI

TEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 29 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

I. In zover de voorzieni:ng gericht is 
tegen de beslissing over de tegen eiser 
i:ngestelde strafvordering : 

Over het n1.iddel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 16, inzonderheid 1 
en 2, a (koninklijk besluit van 30 april 
1963, artikel 5), 27-1 (koninklijk besluit 
van 30 april 1963, artikel 14), 94 van 
het wegverkeersreglement van 10 decem
ber 1958, 418, 420 van het Strafwetboek, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

cloorclctt verweerster Boudry, die per 
rijwiel een van een token numn1.er 1a 
voorziene openbare weg kwam uitgere
den, omvergereden zijnde door de auto
mobiel, bestuurd door eiser, die van links 
kwmn op een openbare weg waarop goen 
teken nunnner 2 was aangobracht, het 
bestreden arrest, na verweerster Boudry 
uit hoofde van onopzettelijke verwon
dingen veroorz£takt am1. eiser, en uit 
hoofde van overtreding van artikel 16-2, 
a, van hot wegverkeersreglement te hob
ben veroordeeld, vervolgens tegen eiser 
in aanmerking neemt de telastlegging 

{l) Raadpl. cass., 6 december 1965, twee 
arresten (Bttll. en PAsro., 1966, I, 458 en 464). 

(2) Oass., 15-januari 1968, supm, blz. 657. 
(3) Oass., 11 en 24 februari en 20 juli 1964 

(Bttll. en PAsro., 1964, I, 624, 669 en 1175); 

van aan verweerster Boudry veroor
zaakte onopzettelijke v.erwondingen als
mede een telastlegging van overtreding 
van de artikelen 16-1 en 27-1 van het 
wegverkeersreglement, waarna het, over 
de burgerlijke belangen beslissende, ver
klaart dat de aansprakelijkheid voor 
het ongeval voor de helft rust op eiser 
en op verweerster Boudry, ingevclge deze 
verdeling van de aansprakelijkheid de 
toegekende vergoedingen vaststelt en 
een expertise gelast alvorens over de 
vordering van verweerster Boudry uit
spraak te doen, op grond onder meer 
dat eiser, '' bij ontstentenis van enig 
verkeersteken op de door hem gevolgde 
weg, de voorrang van de van rechts ko
mende weggebruiker diende te eerbiedi
gen ,, 

tm·wijl, enerzijds, het onverenigbaar is 
te beslissen dat twee weggebruikers die, 
uit verschillende openbare wegen ko
mende, een kruispunt oprijden allebei 
ertoe gehouden zijn elkaar te laten voor
gaan, waaruit volgt dat in het arrest 
tegenspraak schuilt ; 

anderzijds, een bestuurder, zelfs zo hij 
rijdt op een weg die niet voorzien is van 
het verkeersteken ntnnmer 2, niet ver
plicht is de doorgang vrij te laten voor 
de bestuurder die rechts van hem komt, 
wanneer de weg die deze uitkomt van 
een teken num1ner 1a voorzien is, daar 
artikel 16-2, a, in dergelijk geval afwijkt 
van de algemene regel van artikel 16-1 
van het wegverkeersreglement : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
eiser tot een enkele straf veroordeelt om 
onopzettelijk verwondingen aan tweede 
verweerster toegebracht te hebben en 
om de artikelen 16-1 en 27-1 van het 
wegverkeersreglement overtreden te heb
ben; 

Overwegende dat die straf wettelijk 
gerechtvaardigd is door de bewezen ver
klaarde overtreding van artikel 27-1 van 
het wegverkeersreglement ; 

Overwegende dat het middel, mocht 
het gegrond zijn wat betreft de eveneens 
ten laste van eiser bewezen verklaarde 
overtreding van artikel16-1 van hot weg
verkeersreglement, geen vernietiging zon 
kunnen medebrengen, weshalve het, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ; 

27 juni 1966 (ibid., 1966, I, 1384) ; 26 juni 
1967 (A?'?'. cass., 1967, blz. 1305). 

(4) Oass., 18 januari 1965 (Bttl!. en PAsiC., 
1965, I, 490) en noot 1; cass., 24 juni 1957, 
beschikkend gedeelte (ibid., 1957, I, 1278). 
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En overwegende, voor het overige, 
dat de substantiele of op straffe van nie
tigheid voorgeschreven rechtsvormen 
werden nageleefd en dat de beslissin.g 
overeenkomstig de wet is ; 

II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissingen over de door eiser 
tegen Maria Boudry ingestelde burger
Iijke vordering en over de tegen eiser 
door de Landsbond der Christelijke Mu
tualiteiten ingestelde bu.rgerlijke verde
ring : 

Over het middel zoals hoger vermeld : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
na te hebben vastgesteld dat verweerster 
Boudry gereden kwam uit een openbare 
weg voorzien van een teken nummer 1a, 
eiser voor de helft aansprakelijk stelt 
onder meer om te hebben nagelaten, bij 
ontstentenis van enig verkeersteken op 
de door hem gevolgde weg, de doorgang 
vrij te laten voor verweerster die van 
rechts kwam ; 

Overwegende dat artikel 16-1 van het 
wegverkeersreglement gewijzigd bij het 
koni:nklijk besluit van 30 april 1963 een 
algemene regel invoert, namelijk de voor
rang van de van rechts komende be
stuu.rder; 

Overwegende dat artikel 16-2 van het
zelfde reglement aan die regel uitzonde
ringen aanbrengt en onder meer voor
schrijft dat, wanneer een bestuu.rder 
gereden komt uit een openbare weg voor
zien van een teken numm3r 1a, hij iedere 
bestuurder die op de openbare weg rijdt, 
welke hij nadert, moet laten voorgaan ; 

Overwegende dat, wanneer een be
stuu.rder ingevolge deze uitzondering 
de voorrang verschuldigd is aan een 
andere bestutu·der, deze Iaatste terzelf
dertijd de voorrang niet verschuldigd 
kan zijn aan de eerste ingevolge de alge
mene regel, die voor de uitzondering moet 
zwichten, zelfs wanneer de openbare weg 
waarop hij rijdt niet voorzien is van een 
teken num.mer 2 ; 

Overwegende dat het middel gegrond 
is; 

III. In zover de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de bu.rgerlijke 
vordering van Maria Boudry : 

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
afstand te doen van zijn voorziening ; 

Maar overwegende dat deze afstand 
van de voorziening tegen een beslissing 
die, i:ngevolge artikel 416 van het \Vet
hoek van strafvordering, niet defu1.itief 
was en derha.lve het voorwerp nog niet 
kon uitmaken van een cassatieberoep, 

niet tot gevolg heeft dat eiser ervan heeft 
afgezien later zodanig beroep in te stel
Ien; dat derhalve de vernietiging van de 
beslissiLJ.g over de burgerlijke vordering 
van de Landsbond der Christelijke Mu
tualiteiten de vernietiging van de beslis
sing over de bu.rgerlijke vordering van 
Maria Boudry medebrengt, die op de
zelfde onwettige reden stetmt; 

IV. In zover de voorziening gericht 
is tegen de beslissing over de burgerlijke 
vordering van Lambert Coemans : 

Overwegende dat het arrest, dat geen 
uitspraak doet over een betwisting om
trent de bevoegdheid, zich ertoe beperkt 
aan Coemans zekere schadeposten toe 
te kennen en voor het overige een provisie 
met aanstelling van een deskundige; dat 
zodanige beslissing geen eindbeslissing is 
in de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van strafvordering, weshalve de 
voorziening niet ontvankelijk is ; 

Maar overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing over de burgerlijke 
vDrdering van de Landsbond der Chris
telijke Mutualiteiten de vernietiging van 
de beslissing over de burgerlijke verde
ring van Coemans medebrengt, die op 
dezelfde onwettige reden stetmt en waar
tegen vooralsnog geen cassatieberoep kon 
worden ingesteld ; 

V. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing van buiten de zaak 
stellen van Coemans als bu.rgerlijk aan
sprakelijk voor zijn echtgenote : 

Overwegende dat eiser geen middel 
aanvoert; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening gericht tegen de 
beslissing over de bm·gerlijke vordering 
van Maria Boudry ; vernietigt het bestre
den arrest n1 zover het uitspraak doet 
over de burgerlijke vorcleringen, behalve 
1° in zover het beslist dat verweerster 
Boudry ten minste voor de helft van de 
schade aansprakelijk is en dat eiser zich 
schuldig heeft gemaakt aan overtredingen 
van de artikelen 27-l en 15-1 van het 
wegverkeersreglm:nent en 418 en 419 
van het Strafwetboek (1), en 2° in zover 
het het bedrag van zokere scliadevergoe
dingen vaststelt en een onderzoeksmaat
regel beveelt; verwerpt de voorziening 
voor het overige ; beveelt dat van het 

(1) De boslissing over de burgerlijke rechts
vorderingen releveer·de ook als fout, ten laste 
van eiser, artikel 15-1 van het Wegverkeers
reglement niet nageleefcl te hebben. 
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thans gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; veroordeelt de 
verweerders in drie vierden van de kos
ten ; laat een vierde ervan ten laste van 
eiser ; veroordeelt eiser in de kosten van 
zijn afstand; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van beroep te Brussel. 

19 februari 1968.- 2e kamer.- Voo1'
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Vet
slaggevet, H. Naulaerts.- Gelijlcluidende 
conclttsie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleitet, H. Fally. 

2e KAMER. - 19 februari 1968. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRl\L - STRAFZAKEN. - VooRzrE
NING VAN DE VERZEKERAAR, TUSSEN
KOMENDE PARTIJ. - VoORZIENING 
NIET BETEKEND. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

Is niet ontvanlcelij lc zo zij niet betelcend 
is aan de partijen tegen wie zij is ge
Ticht, de vooTziening van de ve1·zeke1·aa1' 
die voo1· het st1·ajge1·echt is tttssengelco
men (l). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « STAD ROT

TERDAl'II ANNO 1720 "• T. bE BRONNE 
EN OONSORTEN.} 

Met de notitie overeenstemmend ar
rest, op een voorziening gericht tegen 
een op 29 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen arrest. 

19 februari 1968.- 2elmmer.- Voor
zittm·, H. van Beirs, voorzitter. - Vet
slaggeveT, Ridder de Schaetzen. - Gelijlc
l·nidencle conclusie, H. Paul Mahaux, 
advocaat-generaal. 

2e .KAMER. - 19 februari 1968. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST'). - OlliVANG VAN 

(1) Oass., 18 december 1967 en 12 februBri 
1968, supm, biz. 562 en 774. 

DE SCHADE.- BEOORDELING DOOR DE 
FEITENREOHTER. 

De jeitemechte1' beom·deelt soevetein de 
omvang van de doot een onTechtmatige 
daad vetoo1·zaalcte schade (2). (Burg. 
Wetb., art. 1382.) 

(VAN DE WEYNGAERDT EN NAAMLOZE 
VENNOOTSOHAP «LA OONOORDE "• T. DE 
BACKER EN OARRYN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Overwegende dat het arrest aileen 
uitspraak doet over de door de verweer·
sters tegen de eisers ingestelde burger
lijke vordering ; 

I. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen Zoe De Backer : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 3 en 4 van de wet van 17 april 
1878 bevattende de voorafgaancle titel 
van het W etboek van strafvorclering, 

doorclat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat verweerster en 
haar rrmn v66r het litigieuze ongeval 
tezamen een wijnhandel dreven die een 
inkomen van 150.000 frank per jaar op
bracht, en dat dit inkomen gelijlunatig 
tussen de echtgenoten werd verdeeld, 
dit is 75.000 frank voor ieder, beslist 
dat de vergoeding welke aan verweerster 
toekomt uit hoofde van de blijvende 
arbeidsongeschiktheid van 75 t. h. waar
door zij aangedaan blijft dient te worden 
berekend op de grondslag van een inko
men van 7 5.000 frank, claar " het inkqmen 
van de burgerlijke partij aldus 75.000 fr. 
bedroeg, besteed aan haar eigen onder
hand, aan de gemene en thans nog uit 
te geven kosten, en aan eventuele be
sparingen », 

tm·wijl deze gronden geen passend ant
woord opleveren op de namens de eisers 
neergelegde conclusie, die deed gelden 
dat, vermits de huishoudkosten aan ver-

(2) Oass., 7 februari 1958 (Bull. en PAsiC., 
1958, I, 621); raad:pl. cass., 14 februari 1966 
(ibicl., 1966, I, 769). 
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weerster, burgerlijke partij, en aan wijlen 
haar echtgen6ot gemeen waren, het per
soonlijk onderhoud van laatstgenoemde 
aanleiding gaf tot afneming van een 
derde, niet alleen van zijn eigen inkomen, 
maar ook van dat van zijn echtgenote, 
zodat de haar wegens de blijvende ar
beidsongeschiktheid toekomende vergoe
ding diende te worden berekend op 
50.000 frank inkomsten (75.000 frank 
verminderd met 25.000 frank, besteed 
aan het onderhoud van de echtgenoot 
v66r zijn overlijden), wilde men het glo
baal jaarlijks inkomen van 150.000 frank 
niet overschrijden, 

en, althans, door het bedrag van de 
wegens de blijvende arbeidsongeschikt
heid van 75 t. h. aan verweerster toeko
mende vergoeding te berekencn op de 
helft van het gcmeenschappelijk inkomen, 
zonder op dit deel het door de man aan 
zijn persoonlijk onderhoud bestede ge
deelte in nlindering te brengen, het hof 
van beroep aan verweerster meer heeft 
toegekend dan dat waarop zij recht had, 
aldus de regelen betreffende de vergoeding 
in concTeto van de uit een onrechtmatige 
daad ontstane schade miskennende, daar 
hij die deze daad heeft verricht slechts 
tot de vaststaande gevolgen van de daad 
is gehouden en niet daarboven : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
de stelling van de conclusie, volgens welke 
het persoonlijk onderhoud van wijlen 
de echtgenoot van verweerster aanleiding 
gaf tot afneming van een derde, niet 
alleen van zijn eigen inkomen maar ook 
van dat van zijn echtgenote, beantwoordt 
door er op te wijzen " dat de kosten van 
eigen onderhoud van de manop 25.000 fr. 
vast te stellen zijn; dat het hof niet aan
genomen heeft, noch aanneemt, dat dit 
onderhoud aanleiding gaf tot een hefting 
van 25.000 frank op het inkomen van de 
man en tot een hefting van 25.000 frank 
op dit van de echtgenote " ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest in feite 
beslist dat het deel van het gemeenschap
pelijk inkomen van 150.000 frank van 
beide echtgenoten, dat door de limn aan 
zijn eigen onderhoud besteed werd, alleen 
op zijn eigen inkomen, zijnde de helft 
van dit gemeenschappelijk inkomen, be
rekend moet worden, terwijl het eigen 
inkomen van verweerster, zijnde de an
d,ere helft (75.000 frank), besteed werd 
<< aan haar eigen onderhoud, aan de ge-

mene en thans nog uit te geven kosten, 
en aan eventuele besparingen "; 

Overwegende dat het arrest, op grond 
van deze feitelijke beoordeling, de ver
goeding welke aan verweerster wegens 
blijvende werkongeschiktheid toekomt, 
zonder schending van de artikelen 1382 
en 1383 van het Hmgerlijk Wetboek op 
de grondslag van dit inkomen van 
75.000 frank kon bepalen; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen Georgette Carryn : 

Overwegende dat de eisers geen middel 
aanvoeren; 

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

19 februari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver·
slaggever, H. Wauters. - Gelijkltddende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

2" KAMER. - 19 februari 1968. 

.JACHT.- WET VAN 28 FEBRUARI 1882. 
- 0VERTREDING VAN ARTIKEL 4. -
KLACHT VAN DE EIGENAAR VAN DE 
JACHT OF VAN ZIJN RECHTVERKRIJ
GENDEN. - BEGRIP. 

De ver·volgingen wegens overtr·eding van 
artilcel 4 van de wet van 28 februari 
1882 zijn onderworpen aan de klacht 
van cle eigenaar· van de jacht of van zijn 
rechtver·lc?·ijgenclen; cle lclacht van de gene 
die een gewone toelating heeft om te 
jagen is clienaangaande zoncler nitwer
king (1). (Wet van 28 februari 1882, 
art. 26.) (Impliciete oplossing.) 

(KERRINCKX, T. DINNEVVETH.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. cass., 20 februari 1961 (Btdl. 
en PAsrc., 1962, I, 663) en 14 december 1962 
(ibicl., 1963, I, 4134) evenals de noten bij cleze 
arresten; Rep. pmt. cl1·. belge, Oompl<\ment, 
d. II, vo Chasse, nrs 387 en 388; Alg. pract. 
?'echtsv., V 0 Jacht, nrs 474 en volg. 

Mathieu
Markeren
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arrest, op 28 jcmi 1967 door het Hof van 
beroep te Gent gewezen; 

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

doo1·dat het bestreden arrest de klacht 
regelmatig en gegrond heeft verklaard 
en eiser aldus wegens het jagen op ander
mans grondgebied veroordeeld heeft om 
de reden dat regelmatig klacht werd 
ingediend door de burgerlijke partij als 
houder van het jachtrecht in kwestie, 

tenuijl eiser in zijn eerste conclusie 
regelmatig voor het hof van beroep ter 
zitting van 10 april 1967 genomen voor
hield dat tweede verweerder en burger
lijke partij slechts een jachttoelating 
kreeg 01n over de gronden toebehorende 
aan de hoeve Laurent Vandecandelaere 
te jagen doch geen jachtrecht en dat 
om geldig klacht te formuleren het niet 
volstaat de toelating te bezitten om te 
jagen over een bepaald jachtgebied, maar 
dat daartoe vereist is een jachtrecht 
daarover te kunnen doen gelden, en te
vens voorhield dat zulks terzake en in 
hoofde van de burgerlijke partij klaagster 
het gevai niet was daar zij aileen nit zui
ver gedogen en zonder enige tegenpres
tatie de jfwhtsport uitoefende en het niet 
bewezen is dat de eigenaar van de grond 
aan zijn jacht- en klachtrecht zou ver
zaakt hebben noch dat hij aan de burger
lijke partij een algemene of bepaalde 
opdracht zou gegeven hebben om het 
klachtrecht in zijn naam nit te oefenen, 
zodat het bestreden arrest de middelen 
van eiser niet beantwoordt in zoverre 
deze elementen naar voren bracht om 
te bewijzen dat verweerder niet over 
een jachtrecht doch aileen over een 
jachttoelating beschikte, en het arrest 
op zijn minst dubbelzinnig is daar er 
onmogelijk kan nit afgeleid worden of 
bet beschouwd heeft dat er een jachtrecht 
gold, omdat de door eiser voorgehouden 
redenen niet bewezen zijn of omdat zij, 
wel bewezen zijnde, nochtans geen hinder 
vormen voor het bestaan van een jacht
recht : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie 
stelde dat, bij een onderhands niet gere
gistreerd schrijven, Laurent Vandecande
laere aileen toelating had gegeven aan 
verweerder op zijn hoeve te jagen; dat 
verweerder nit zuiver gedogen en zonder 
enige tegenprestatie de jachtsport uit
oefende ; dat, om geldig klacht te kcmnen 
indienen, het niet volstaat de toelating 
te bezitten om over een bepaald jacht-

~ebied te jagen, maar daartoe veteist 
IS een jachtrecht daarover te kcmnen 
doen gelden, hetgeen betekent dat de 
klager zelf over het recht meet beschik
ken aan anderen het verbod te kunnen 
opleggen ten aanzien van het bedoelde 
terrein jachtfeiten te plegen; 

Overwegende dat het arrest zich ertoe 
beperkt desbetreffende erop te wijzen 
dat Laurent Vandecandelaere bevestigt 
dat hij het jachtrecht schriftelijk ver
leend had aan verweerder ; 

Dat het alzo, om te beslissen dat ver
weerder bevoegd was om klacht in te 
dienen overeenkomstig artikel 26 van de 
jachtwet van 28 februari 1882, in het 
onzekere laat of het beschouwt, ofwel, 
in feite dat verweerder, op grond van het 
in de conclusie bedoeld schrijven, een 
loutere toelating tot jagen dan wel een 
jachtrecht kon doen gelden, ofwel, in 
rechte dat een toelating tot jagen gelijk
staat met het jachtrecht; 

Dat deze dubbelzinnige redenen het 
Hof niet toelaten zijn controle nit te 
oefenen en derhalve geen passend ant
woord op de conclusie verstrekken ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en zonder dat het 
nodig is acht te slaan op de andere mid
delen welke geen vernietiging zonder ver
wijzing zouden lnmen medebrengen, ver
nietigt het bestreden arrest ; beveelt dat 
melding van het thans gewezen arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de ver
nietigde beslissing ; veroordeelt verweer
der in de kosten; verwijst de zaak na.ar 
het Hof van beroep te Brussel. 

19 februari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, Ridder de Schaetzen.- Gelijk
luidende conclusie, H. Paul Mahaux, ad
vocaat-generaal. - Pleitm·, H. DeBruyn. 

2e KAMER. - 19 februari 1968, 

1o VOORZIENING IN CASSATIE. 
TERMIJN. - 0NDERZOEKSRAAD VOOR 
DE ZEEVAART. - Or TEGENSPRAAK 
GEWEZEN EINDBESLISSING. - VOOR
ZIENING INGESTET"D NA RET VERSTRIJ
KEN VAN DE BIJ ARTIKEL 40 VAN DE 
WET VAN 30 JULI 1926 VASTGESTELDE 
TERMIJN. - VoORZIENING NIET ONT
VANKELIJK. 

2° ONDERZOEKSRAAD VOOR DE 
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ZEEVAART. - OP TEGENSPRAAK 
GEWEZEN BESLISSING. - BEGRIP. 

1° Buiten het bij m·tikel 40, lid 3, van de 
wet van 15 juni 1935 (aTtikel 1 van de 
wet van 8 maaTt 1948) vooTziene geval 
moet de vooTziening tegen een op tegen
spmak gewezen einclbeslissing van de 
OndeTzoeksTaad vom· de zeevaaTt inge
steld wm·den in rle bij m·tikel .q.o van 
de wet van 30 juli 1926 gestelde termijn, 
dit is binnen acht dagen na de beslis
sing (1). 

2° Een eindbeslissing is op tegenspmak 
gewezen dom· de Onde?·zoeksTactd vooT 
de zeevaaTt, wanneeT t•661' de uitsp1·aak 
van de beslissing rle belanghebbende 
ve1•schenen is op de in a1·tikel 29 van 
de wet van 30 juli 1926 voo1·ziene waaT
schuwing en hij clesgevctllend in de mo
gelijlcheid gesteld wenl te ve?'Bchijnen op 
de te?'echtzittingen waa1·op het onderzoek 
van de zaak veTde?' wenl behancleld (2). 
(Wet van 30 juli 1926, art. 38 en volg.) 

(SOLBERGIIE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 14 december 1966 door de 
Onderzoeksraad voor de zeevaart gewe
zen; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 40 van de wet van 30 juli 1926, welke 
een onderzoeksraad voor de zeevaart 
opricht, het verlmal in verbreking, op 
straffe van rechtsverval, door de belang
hebbende ingesteld moet worden bij een 
ter griffie afgelegde verklaring binnen 
acht dagen na de eindbeslissing, indien 
deze op tegenspraak gewezen werd ; 

Overwegende dat, ingevolge artikel 38 
van dezelfde wet, een eindbeslissing be
schouwd wordt als op tegenspraak gena
men, zodra de belanghebbende v66r die 
eindbeslissing op de in artikel 29 voor
ziene waarschuwing verschenen is ; 

Overwegende dat, ten deze, eiser, ge
volg gevend aan de dagvaarding van 
13 juli 1965 welke bedoelde waarschuwing 
inhield, persoonlijk voor de Onderzoeks
raad voor de zeevaart verschenen is op 

(1) en (2) Cass., 20 juli 1966 (Bull. en PA
src., 1966, I, 1345). 

Uit de voorbereidende werkzaamheden van 
de wet van 30 juli 1926 en bijzonder uit de me
morie van toelichting (Pasin., 1926, biz. 797) 

de openbare zitting van 14 juli 1965, 
waarop de zaak gedeeltelijk onderzocht 
werd ; dat hij in de mogelijkheid werd 
gesteld het verder onderzoek bij te wo
nen ; dat derhalve de beslissing dient 
beschouwd te worden als op tegenspraak 
gewezen; 

Overwegende dat die beslissing defini
tief is in de zin van artikel 40 van voor
melde wet; 

Overwegende dat de voorziening werd 
ingesteld op 5 juli 1967, dit is buiten de 
door die bepaling voorziene termijn ; 

Dat zij te laat ingesteld werd en der
halve niet ontvankelijk is ; 

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

19 februari 1968.- 2e kamer.- Voo?'
zitte?', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeve1', H. Naulaerts.- Gelijkluidende 
conclttsie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 19 februari 1968. 

1 o V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN.- VALSHEID IN 
PRIVATE GESOHRIFTEN.,- AANVRAAG 
OM BOUWVERGUNNING EN BIJGEVOEGDE 
PLANNEN. - AKTEN DIE TOT DOEL 
HEBBEN ZEKERE FElTEN TE OONSTA
TEREN. 

2° BEOORDELING DOOR DE FEI
TENRECHTER. - BEDROG VEREIST 
VOOR HET BESTAAN VAN HET MISDRIJF. 
- FEITELIJKE BEOORDELING. - SoE
VEREINE BEOORDELING, 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
BESLISSING VAN SOHULDIC+VERKLARINC+ 
DIE HET MISDRIJF IN DE TERJl!IEN VAN 
DE WET VASTSTELT.- GEEN OONOLU
SIE. -- BESLISSINC+ REC+ELJYIATIC+ JYIET 
REDENEN OJl!IKLEED. 

4° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN. - BEDRIEC+J,IJK 
OPZET. - VASTSTELLINC+. 

5° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN.- Moe+ELIJKHEID 

blijkt dat de wetgever de rechten van de ver
dediging heeft willen « beschermen , en een 
« soortgelijke rechtspleging als die van de 
lagere rechtbanken , heeft willen invoeren. 
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VAN NADEEL.- MATERIEEL BESTAND
DEEL VAN HET MISDRIJF. - BEGRIP. 

1° De aanvraag om bouwve1·gtmning en 
de erbij gevoegde plannen zijn akten 
die tot doel hebben zekere feiten te con
state?·en, in de zin van Mtikel 196 van 
het 8tmfwetboek (l). (Impliciete oplos
sing.) 

2° De feiten1·echte1· beoo1·deelt soeve1"ein in 
feite of de belclaagde gehandeld heeft 
met het doo1" de wet ve1·eiste bed1·og voor 
het bestaan van het misd1"ijf waa1"voo1· 
hij V€1"Volgd W01"dt (2). 

3° Bij geb1·ek aan een conclusie waMbij 
een ve1·wee1· wo1"dt aangevoe1·d, omkleedt 
de feitenrechte?' 1·egelmatig met 1"edenen 
de beslissing van schuldigve1·kla1·ing doo1" 
de bestanddelen van het rnisd1"i.if in de 
te1·rnen van de wet vast te stellen ( 3). 
(Grondwet, art. 97.) 

4° Het bestaan van het bed1•ieglijk opzet, 
ve1"eist voo1" het bestaan van de valsheid 
of van het geb1"uik van het vals sttLk, 
wo1"dt vastgesteld do01· de beslissing die 
e1'0P wijst dat de clacle1" te 7cwade1" t1·ouw 
een alcte heeft opgernaakt bestemd orn 
derden te ove1"tuigen van het · bestaan 
van rnet de we1·kelijkheid st1"ijclige fei
ten (4). (Strafwetb., art. 193 en 196.) 

5° De valsheid in gesch1·iften gepleegd rnet 
een bed1"ieglijk opzet of met het oogme1·lc 
om te schaden is st1"afbaa1" wannee1· zij op 
het ogenblik dat zij gepleegd wordt, doo1· 
het gebnLik dat e1" eventueel van gemaakt 
kan wo1"den, een openbaa1· of pdvaat 
belang kan schaden (5). (Strafwetb., 
art. 193 en 196.) (Impliciete oplossing.) 

(A. EN J. LEIRS.) 
VAN DIJCK EN MERTENS.) 

ARRES'.r. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 23 oktober 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen; 

(1) Cass., 4 juni 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, 
I, 1059). 

(2) Verg. cass., 17 januari 1955 (Bttll. en 
PAsrc., 1955, I, 508); 22 april Hl63 (ibid., 
1963, I, 888) en 22 mei 1067 (A1·1·. ca.ss., 1967, 
biz. 1134). De goede trouw van de bekiaagde is 
op zichzeif geen rechtvaardigingsgrond (cass., 
21 december 1064, Bttll. en PAsrc., 1965, 
I, 407) en 26 september 1066 (A1'1'. ca.ss., 1967, 
biz. 95). 

Over het eerste middel, door de eerste 
twee eisers afgeleid uit de schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doo1"dat het bestreden arrest op de 
conclusies van de eerste twee eisers niet 
antwoordt, 

te1·wijl zij deden gelden dat de gegevens 
van de plannen gevoegd bij hun aanvraag 
tot bouwvergunning geen aanleiding kon
den geven tot een vervolging wegens 
valsheid in geschriften en gebruik ervan, 
daar die plannen slechts als inlichting 
moesten dienen, vermits het juist de 
taak was van het Bestuur van Stedebouw 
de voorgelegde bescheiden te onderzoeken 
en na te gaan of, gelet op de werkelijke 
toestand, de bouwvergunning kon toege
staan worden, zodat de plannen door 
de eisers ondertekend niet van die aard 
waren dat zij die diensten konden be
driegen : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het door de eerste twee eisers in conclusie 
ingeroepen en in het middel aangehaald 
verweer beantwoordt door er op te wijzen 
« dat ieder privaat geschrift door de wet 
(artikel196 van het Strafwetboek) wordt 
beschermd van zohaast het een zekere 
bewijskracht heeft en het bestemd is 
anderen te overtuigen van het bestaan 
van een recht, een verplichting of van 
de werkelijkheid van een feit 11 ; « dat 
een aanvraag tot het bekomen van een 
bouwvergunning en de erbij gevoegde 
plannen akten zijn die tot doel hebben 
zekere feiten te constateren 11 en « dat 
onder die feiten moeten gerekend worden 
de juiste ligging, vorm en afmetingen 
van het betrokken perceel en de wijze 
waarop het op te richten gebouw zal 
worden ingeplant 11 ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het ·tweede middel door tweede 
eiser afgeleid uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 193 en 196 
van het Strafwetboek, 

cloonlat het bestreden arrest de tweede 
en ook de eerste eiser veroordeelt wegens 

(3) Cass., 29 januari 1968, sttpra, biz. 721 ; 
raaclpl. cass., 14 oktober 1963 (Bttll. en PAsro., 
1964, I, 159). 

(4) Verg. cass., 9 januari 1067 (Ar1·. ca.ss., 
1067, biz. 558) en noot 2 onder clit arrest; 
raadpl. cass., 25 april 1960 (Bttll. en PAsro., 
1960, I, 988). 

(5) Cass., 8 december 1965 (Bull. en PAsro., 
1966, biz. 486 ). 
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valsheid in geschriften en gebruik ervan, 
om de reden dat, 01n een bouwvergunning 
te bekomen, zij in zeven exemplaren een 
plan van het eigendom waarop zij wilden 
bouwen ingediend hebben, plan waarop 
als breedte van dit eigendom langs de 
baan 25,5 In. vermeld stand, hoewel in 
werkelijkheid die breedte slechts 20,30 m. 
bedroog, en die veroordeling stmmt, wat 
tweede betichte aangaat, op de enkele 
overweging. dat hij als landbouwer ver
trouwd was met grondafmetingen en hij 
een vergissing op het ingediende plan 
dat hij ondertekende van ongeveer 20 t. h. 
noodzakelijk moest beseffen, 

teJ•wijl dergelijke redenering slechts 
aanvaardbaar is voor iomand, zoals eerste 
eiser, die de werkelijke breedte van zijn 
eigendom kende door de inlichtingen ver
strekt bij zijn aankoop en door zijn 
eigendomstitel, en het arrest zulks niet 
vaststelt en dus, ten onrechte, de goede 
trouw van tweede eiser weigert in aan
merking te nemen : 

Overwegende dat het bestreden arrest, 
om feitelijke redenen welke hot aanduidt, 
soeverein oordeelt dat « de goede trouw l> 
van tweede eiser niet kan aangenomen 
worden; 

Dat, wanneer het verldaart, om deze 
beoordeling te staven, dat tweede eiser, 
als gewezen landbouwer, met grondaf
metingen vertrouwd is en een vergissing 
van ongeveer 20 t. h. van zijnentwege 
moeilijk aannemelijk is, het alclus op 
de ervaring welke landbouwors mntrent 
grondafmetingen hebben stetmt, ervaring 
welke, verre van de kennis van de juiste 
afmetingen uit andere bronnen te onder
steilen, die kennis toelaat te ontberen ; 

Dat, in strijd met de aanvoering van 
het middel, deze beschouwing van het 
arrest dus niet aileen aannemelijk is 
voor ieinand die de afmetingen van zijn 
eigendom reeds kende door zijn eigen
domstit.el ; 

Dat het 1niddel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het dm·de middel door de eiseres 
afgeleid uit de schending van de artike
len 97 van de Grondwet, 64 van de wet 
van 29 maart 1962, 1401, 1402, 1421 van 
het Burgerlijk W etboek, 

eeTste ondenleel, clooTdat het bestreden 
arrest eiseres veroordeelt wegens het 
uitvoeren of in stand houden van ge
bouwen in overtreding van de bepalingen 
van titels II en III van de wet van 
29 maart 1962, hoewel het vaststelt dat 
eerste betichte hetzij de leiding en het 

toezicht op de werken uitoefende, hetzij 
persoonlijk de bevelen aan de aannemer
uitvoerder gaf, hetzij ingestemd zou 
hebben met de wijzigingen die door de 
tweede en derde betichte (eiseres) worden 
bevolen, 

tenvijl het omtrent een gemeenschap
pelijk good ging, aileen beheerd door 
eerste betichte, echtgenoot van eisores, 
die dus aileen het beheer had over dit 
goed en eiseres aan haar echtgenoot dien
aangaande geen bevelen kon geven, en, 
ten andere, het arrest geen reden aan
haalt aantonende dat, buiten de fout 
begaan door het bouwen op een grotere 
breedte dan die van het eigendom, een 
andere onregelmatige wijziging aan het 
gebouw werd gebracht al weze het ook 
ingevolge een bevel door eiseres gegeven ; 

tweede ondenleel, doonlat de motivering 
van het arrest in het onzekere laat wat 
er eigenlijk gebouwd is en niet aanduiclt 
dat de overtreding van de voorschriften 
op de stedebouw het gevolg is van een 
wijziging die eiseres aan het uitvoeren 
van de plannen zou gebracht hebben, 
zodat haar veroordeling als niet verant
woord voorkomt : 

Overwegende dat het bestreden arrest 
beslist dat de bouwovertredingen, wegens 
wolke eiseres, als mededaderos, terecht
stond, bewezen zijn gebleven ; 

Overwegende dat eiseres in conclusie 
zich er toe beperkto te verklaren dat 
« zij erkend heeft en nog bevestigt dat zij 
opdracht had gegeven om op een grotere 
diepte te bouwen '' en tot de bevestiging 
van het beroepen vonnis dat haar ge
deeltelijk veroordeeld had concludeerde ; 

Overwegende dat het arrest aldus, bij 
ontstontenis van enig verweermiddel van 
eiseres voor hot hof van beroep, door 
de te hm·en laste in de ,termen van de 
wet omschreven telastlegging bewezen 
te verklaren, zijn beslissing regelmatig 
gemotiveerd en wettelijk gerechtvaardigd 
heeft; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het vierde middel, door derde 
eiser afgeleid uit de schending van de 
artikelen 193, 196 en 213 van het Straf
wetboek en 97 van de Grondwet, 

doo?'dat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt wegens valsheid in geschriften 
en gebruik orvan om de reden dat « te 
vergeefs lichtzinnigheid en oppervlakkig
heid worden voorgewend waar moet wor
den vastgesteld dat bij de ten laste ge
legde feiten geen blote verdraaiing van 
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de waarheid te pas komt, doch grondige 
aangebrachte wijzigingen welke de be
staande toestanden verkeerdelijk moes
"ten voorstellen tot p-enoegdoening van 
bepaalde nagestreefde oogmerken "' 

te1·wijl noch deze motivering, noch geen 
enkel ander motief van het arrest, aan
duidt welke « bepaalde nagestreefde oog
merken )) eiser had, zodat het arrest het 
« bedrieglijk oogmerk ))' noodzakelijk ele
ment voor de betichting van valsheid in 
geschriften, niet vaststelt (schending van 
de artikelen 193, 196, 197 en 213 van 
het Strafwetboek) en, in ieder geval, door 
niet aan te duiden welke bepaalde oog
merken eiser nastreeft, het aan het Hof 
niet toelaat de wettelijkheid van de ver
oordeling van eiser op basis van valsheid 
in geschriften en gebruik ervan na te 
gaan (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

in ieder geval, noch deze motivering, 
noch enig ander motief van het arrest 
een passend antwoord is op de conclusie 
regehnatig genomen door eiser voor 
het hof van beroep, welke « het bedrieg
lijk oogmerk )) betwistte en ook de om
standigheden aanduidde welke ieder be
drieglijk oogmerk in zijnen hoofde uit
sloten (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

Overwegende dat derde eiser als mede
dader samen met eerste en tweede eiser 
vervolgd werd wegens valsheid in ge
scbriften en gebruik van de vervalste 
stukken; 

Overwegende dat bet arrest, in verb and 
met deze telastlegging, er op wijst, ener
zijds, dat bet in nteerdere exemplaren 
door derde eiser opgemaakte en bij een 
aanvraag tot het bekomen van een bouw
vergtmning gevoegde plan, onjuiste af
metingen inhield en dat deze aanvraag 
en de erbij gevoegde plannen akten zijn 
die tot doel hebben zekere feiten te con
stateren en, anderzijds, on>redenen welke 
het aanduidt, dat de goede trouw van 
de drie eisers niet kan worden aange
nmnen; 

Dat het arrest, door het nagestreefde 
oogmerk te bepalen als het opmaken, 
met kwade trouw, van een akte bestemd 
om anderen te overtuigen van het be
staan van feiten die niet met de waarheid 
stroken, aldus het bedrieglijk oogmerk 
vaststelt en de conclusie van eiser des
betreffend beantwoordt ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het zesde middel, door derde eiser 

afgeleid uit de schending van de artike
ken 193, 196, 197 en 213 van het Straf
wetboek, 

dooTdat het bestreden arrest, niettegen
staande zijn vaststellingen dat « de wer
kelijke breedte van het perceel aan de 
openbare weg (20,5 m.) een der belang
rijkste, zoniet de belangrijkste afmeting 
is, voor een bouwgrond ; dat deze werke
lijke breedte duidelijk voorkwam op het 
plan van verkaveling dat publiek werd 
vertoond bij de operaties van aankoop 
van deze grond door eerste betichte ; dat 
deze breedte eveneens duidelijk wordt 
vermeld op de aankoopakte en voort
vloeit uit de gegevens van de cadastrale 
legger l>, eiser veroordeelt om de reden 
dat, « wat betreft het berokkend nadeel, 
enkel client verwezen te worden naar 
het vaststaand feit dat het opgetrokken 
gebouw geen 3 meter langs weerszijden 
vrij laat zoals reglementair opgelegd en 
zelfs gedeeltelijk werd gezet op het aan
palend perceel dat geen eigendom is van 
de betichten l>, 

tm·wijl voor de betichting van valsheid 
in gesch~·iften en gebruik ervan, het be
rokkend nadeel of een eventueel te berok
kenen nadeel n>oet bestaan op het ogen
blik dat de beweerde valsheid in ge
schriften gepleegd werd en men zich 
op dit ogenblik moet plaatsen om na 
te gaan of er een redelijke mogelijk
heid van een nadeel bestond, zodat 
het te dien opzichte onvoldoende is 
vast te stellen dat het opgetrokken 
gebouw geen 3 meter langs weerszijden 
vrij laat zoals reglementair opgelegd en 
zelfs gedeeltelijk werd gezet op het aan
palend perceel dat geen eigendom is van 
de betichten, wanneer moest vastge
steld worden of dit berokkend nadeel 
redelijk te voorzien was en mogelijk was 
op het ogenblik dat de beweerde vals
heid in geschTiften gepleegd werd (schen
ding van al de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen) ; de mogelijkheid van 
een te berokkenen nadeel op het ogenblik 
dat de beweerde valsheid in gescbriften 
gepleegd werd redelijk uitgesloten was 
daar de wettelijke bepalingen betreffende 
de bouwvergunning (artikelen 44 en 45 
van de wet van 29 maart 1962 betref
fende de stedebouw, artikel 1 van het 
ministerieel besluit van 18 april 1962 
betreffende de voorwaarden vereist voor 
het indienen van het dossier der bouw
vergunning) de bouwmeester. ertoe 
verplichten aan zijn dossier tot staving 
van een aanvraag van bouwvergcmning 
een kadastraal uittreksel of een liggings
plan te voegen die aan de administratie 
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moeten toelaten de bouwgrond te situeren 
met betrekking tot de aangrenzende 
bouwgronden en de administratie van 
de stedebouw ertoe verplichten de aan
vraag van bouwvergtmning te onder
zoeken op basis van het dossier dat 
ingediend moet worden, zodat het be
rokkend nadeel door het arrest vast
gesteld alleen mogelijk was door opvol
gende nalatigheden van het college van 
burgemeester en schepenen en van de 
administratie van de stedebouw (schen
ding van al de in het middel aangehaalde 
artikelen) : 

Overwegende dat het arrest er op wijst 
dat, « wat betreft het berokkend nadeel, 
enkel client verwezen te worden naar het 
vaststaand feit dat het opgetrokken ge
bouw geen drie meter langs weerszijden 
vrij laat, zoals reglementair opgelegd, en 
zelfs gedeeltelijk werd gezet op het aan
palend perceel dat geen eigendom is van 
de betichten " ; 

Overwegende dat het arrest aldus im
pliciet aanneemt dat het berokkend na
deel zijn oorsprong vindt in de gepleegde 
valsheid en derhalve noodzakelijk vast
stelt dat de mogelijkheid van dit nadeel 
reeds bestond op het ogenblik dat de 
valsheid gepleegd werd ; 

Overwegende dat gebeurlijke nalatig
heden van het schepencollege of van de 
administratie van de stedebouw, welke 
erin bestaan de door een plan opgegeven 
afmetingen niet te controleren, jnist aan
tonen dat een nadeel mogelijk is van het 
ogenblik af dat onjuiste afmetingen op 
dit plan vermeld zijn ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

En overwegende, voor het overige, dat 
de substantiele of op straf van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na
geleefd en dat de beslissing geen onwet
telijkheid bevat welke op de voorziening 
van de eisers de vernietiging van de be
streden beslissing kan n1.edebrengen ; 

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

19 februari 1968.- 2e kamer.- Voo1'
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Vm·
slaggeve1', H. Wauters. - Gelijkl~tidende 
concl~tsie, H. Paul ]);lahaux, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 19 februari 1968. 

1° 1\HLITAIR. - MILITAIR DIENEND IN 
DE BELGISOHE KRIJGSMAOHTEN IN 
DUITSLAND. - MILITAIR DIE DEEL 
UITi\fAAKT VAN EEN KRIJGSMAOHT TE 
VELD E. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. 
MISDRIJF INZAKE WEGVERKEER. 
BEKLAAGDE MILITAIR BEHOREND TOT 
EEN KRIJGSMAOHT TE VELDE. -BE
VOEGDHEID VAN HET MILITAIR GE
REOHT. 

3° CASSATIE. - BEVEL VAN DE MI
NISTER VAN JUSTITIE.- STRAFZAKEN. 
- VONNIS VAN VEROORDELING VAN 
DE POLITIEREOHTBANK. - MISDRIJF 
DAT RESSORTEERT ONDER DE BEVOEGD
HEID VAN DE MILITAIRE REOHTBANK. 

VERNIETIGING. VERWIJZING 
NAAR EEN KRIJGSAUDITEUR. 

1° De militai1· die in de Belgische krijgs
machten in Duitsland client maakt deel 
uit van een eenheid van het legCJ· te 
velcle (1). 

2° De militaiTe 1'echtbank is alleen bevoegd 
om een oo1·ded te vellen over een militair 
die, behorend tot een eenheid van het 
Zeger te velde, ve1·volgd woTdt wegens 
een misdTijj tegen de wetten en 1'egle
menten op het wegve1•kee1· (2). (Wet van 
15 juni 1899, art. 23.) 

3° Op het cassatiebe1'0fp van cle p1'o~u1'eur
gene1'aal gedaan op bevel van de Minis
ter van j~tstitie, ve1·nietigt het Hof het 
vonnis van de politierechtbank, wam·bij 
een militair werd ve1'0o1·deelcl wegens 
een misdrijj dat onder de bevoegclheid 
valt van het militair ge1·echt, en verwijst 
de zaak naa1' een k1·ijgsauclite~w (3). 

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

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de onder
staande vordering van de Heer Procu
reur-generaal bij het Hof van cassatie : 

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

" De ondergetekende procureur-gene-

(1) (2) en (3) Cass., 17 april 1961 (B~tll. en 
PAsrc., 1961, I, 872). 
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raal heeft de eer te vertogen dat, bij 
brief van 7 december 1967, Bestuur der 
Wetgeving, nummer 130.836/AP/105/ 
Div., de Minister van justitie hem uit
drukkelijk gelast heeft, overeenkomstig 
artikel 441 van het Wetboek van straf
vordering, bij het Hof het vonnis aan 
te geven dat op 18 oktober 1966 door de 
Politierechtbank te Tongeren gewezen 
werd en waarbij Eduard Paulus, beroeps
militair, geboren te Looz op 24 februari 
1927, veroordeeld werd tot een geldboete 
van 25 frank wegens inbreuk op arti
kel 7-2 van het verkeersreglement ; 

>> Het feit, dat tot deze veroordeling 
aanleiding heeft gegeven, werd op 6 april 
1966 gepleegd; 

>> Uit de procedure blijkt dat Paulus 
van de Belgische krijgsmachten in Duits
land deel uitmaakte ; 

» Zo, naar luid van artikel 23, 3°, van 
de wet van 15 j1.mi 1899 de misdrijven 
. tegen de wetten en verordeningen op het 
verkeer, in beginsel, onder de gewone 
rechtbanken ressorteren, bepaalt evenwel 
hetzelfde artikel, in zijn laatste lid, dat 
deze misdrijven aan de militaire recht
bank onderworpen blijven, wanneer zij 
zijn begaan door een militair die deel 
uitmaakt van een op mars of te velde 
zijnde krijgsmacht ; 

» Doordat Paulus in de Belgische Inach
ten in Duitsland diende, m.aakte hij deel 
uit van een eenheid van het leger te 
velde; 

>> De militaire rechtbank was, derhalve, 
alleen bevoegd mn van de vervolging 
kennis te nmn.en en de politierechtbank 
heeft, door hierover uitspraak te doen 
zoals ze gedaan heeft, de artikelen 21 
en 23, laatste lid, van de wet van 15 j1.mi 
1899 geschonden; 

» 01n deze redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het aan 
het Hof moge behagen het aangegeven 
vonnis te vernietigen, te bevelen dat 
melding van zijn arrest zal gen1.aakt wor
den op de kant van de vernietigde be
slissing en de zaak naar een Krijgsaudi
teur te verwijzen; 

» Brussel, ll december 1967; 
» N amens de procureur-generaal, 

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

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, de redenen van deze 
vordering overnemende, vernietigt het 
vonnis op 18 oktober 1966 door de 
Politierechtbank te Tongeren gewezen; 
beveelt dat melding van het thans ge-

wezen arrest zal gemaakt worden op de 
kant van de vernietigde beslissing ; ver
wijst de zaak naar de Krijgsauditeur 
te Luik. 

19 februari 1968.-28 kamer.- Voor
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Gerniers. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

28 KAMER. - 19 februari 1968. 

1° BESOHERMING VAN DE JEUGD. 
-WET VAN 8 APRIL 1965.- MINDER
JARIGE VAN BENEDEN DE LEEFTIJD 
VAN ACHTTIEN JAAR. - 0NBEVOEGD
HEID VAN DE STRAFRECHTBANKEN. 

2° BESOHERMING VAN DE JEUGD . 
- vVET VAN 8 APRIL 1965. - BE
VOEGDHEID VAN DE BIJ DEZE WET 
OPGERICHTE RECHTBANKEN. - BE
VOEGDHEID DIE ZIOH UITSTREKT TOT 
DE FElTEN EN TOESTANDEN VAN VOOR 
DE INWERKINGTREDING VAN DEZE WET. 
- VooRWAARDE. 

3° OASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE.- STRAJ!'ZAKEN.
VONNISSEN VAN DE POLITIE- EN COR
RECTIONELE RECHTBANKEN, DIE EEN 
l\HNDERJARIGE VAN BENEDEN DE LEEF
TIJD VAN ACHTTIEN JAAR OP DE DATUM 
VAN RET FElT VEROORDELEN. - VER
NIETIGING. 

4° VERWIJZING NA OASSATIE. -
STRAJ!'ZAKEN.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITIE. - VERNIETIGING 
VAN EEN VONNIS VAN DE POLITIERECHT
BANK EN VAN EEN VONNIS VAN DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK DIE EEN 
MINDERJARIGE BENEDEN DE LEEFTIJD 
VAN ACHTTIEN JAAR VEROORDELEN.
VERWIJZING NAAR DE PROCUREUR DES 
KoNINGs. 

1° W annee1· de beklaagde de leejtijcl van 
achttien jaa1· nog niet be1·eikt had op 
de datum van het als misd1·ijj omscMeven 
jeit clrtt hem ten laste gelegd wm·dt, moet 
hij venvezen wo1'clen naa1' de jeugd-
1'echtbank en niet naa1· een stmj1·echt
banlc (1). (Wet van 8 april1965, art. 36, 
40.) 

(1) Verg. cass., 15 mei 1961 (Bull. en PA
sro., 1961, I, 995) en 9 maart 1964 (ibid., 
1964, I, 739), 
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2° De wet van 8 ap1'il 1965 betretfende 
de jeugdbescherming rnoet 'tvonlen toe
gepast doo1' de 1'echtbanken, die zij op-
1'icht, op de feiten en toestanden bestaancle 
v661· 1 septernbe1· 1966, datum waarop 
zij in 'tVCJ'lcing t1·eedt, wannee?" de zaak 
niet r·eecls aanhangig is bij de ge1·echten 
die v661' deze inwe?"lcingt?"ecling bevoegcl 
war·en (1). (Wet van 8 april 1965, 
art. 92; kon. besl. van 30 juni 1966, 
art. l.) 

3° Op de voor·ziening van de p1'ocU1'e'tt1'
generaal, gedaan op bevel van de lJ!li
nisteT van justitie, ve1·nietigt het H of 
de vonnissen waaTbij een politierecht
banlc en een cm·1·ectionele r·echtbanlc een 
belclaagcle ve1'0onlelen die, op het ogen
blilc van de feiten wam·op de vMoorde
lingen gegTond zijn, cle leeftijd vcm acht
tien jam· nag niet be1·eilct had (2). (vVetb. 
van strafv., art. 441; wet van 8 april 
1965, art. 36, 4o.) 

4° J'"V Ctnneer• 01J de V001'Ziening van de 
]JTOC'tWettT-gene1'aal, geclaan op bevel 
van de l'oiinistm· van justitie, het Hof 
een vonnis van de politieTechtbanlc en 
een vonnis van cle C01'1'ectionele Techtbanlc 
waarbij een rnincle1•jm·ige van beneden 
cle leeftijd van achttien jam· ver·ooTcleelcl 
woTdt wegens ctls rnisclTijf ornschr·even 
feiten, veTwijst het Hof cle zaalc naar cle 
procur'e'tW des Konings van de ver·blijf
plaats van cle oucler·s, voogden of degenen 
die cle rninderjarige onder hun bewaring 
hebben (3). (Wetb. van strafv., art. 445; 
wet van 8 april1965, art, 36, 4o en 44,) 

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

ARREST. 

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

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

'' De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat de Minister van justitie hem bij 
schrijven van 9 januari 1968, Bestum· 
van de Wetgeving, nummer 130.836/97/ 
AP /Presc,, uitdrukkelijk bevel heeft ge
geven, bij het Hof, overeenkomstig arti-

(1) (2) en (3) Cass., 12 juni 1967 (An·, cass,, 
1967, biz. 1214) en 18 december 1967, s1;pm, 
biz. 584. 

kel 441 van het W etboek van strafvor
dering, aangifte te doen van de in kracht 
van gewijsde gegane vonnissen die op 
17 november 1966 door de Politierecht
bank te Gent en op 3 maart 1967 door 
de Correctionele Rechtbank t.e Gent 
werden gewezen, en waarbij Nor bert 
Geirnaert, arbeider, geboren te Gent op 
14 maart 1949, veroordeeld werd tot 
een geldboete van 26 frank wegens niet
betaling van radiotaks en tot een geld
boete van 50 frank wegens niet-verschij
ning als getuige ; 

"Norbert Geirnaert, die op 14 maart 
1949 geboren is, was geen 18 jaar oud 
toen hij, op 1 februari 1965, het eerste 
feit en, op 3 maart 1967, het tweede feit 
pleegde; 

" Het eerste feit werd weliswaar ge
pleegd v66r het in werking treden, op 
1 september 1966, van de wet van 8 april 
1965 op de jeugdbescherming, doch de 
zaak werd slechts na dit in werking treden 
aanhangig gemaakt bij de politierecht
bank door de dagvaarding betekend op 
18 oktober 1966 ten verzoeke van de 
officier van het openbaa.r ministerie ; 

" De jeugdrechtbank was derhalve, bij 
toepassing van de artikelen 36, 4°, en 92 
van voormelde wet, alleen bevoegd om 
kennis te nemen van beide feiten, zodat 
de uitgesproken veroordelingen onwette
lijk zijn; 

"Norbert Geirnaert en zijn moeder, 
Yvonne Glorieux, schijnen thans te Gent
brugge, Van Ooststraat, 10, woonachtig 
te zijn; 

" Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
Hof gelieve de aangegeven vonnissen van 
de Politierechtbank te Gent en van de 
Correctionele Rechtbank te Gent te ver
nietigen, te bevelen dat van zijn arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissingen en de 
zaak naar de Procureur des Konings te 
Gent te verwijzen; 

"Brussel, ll januari 1968; 
"Na1nens de procur81J:r-generaal, 

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

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, de gronden van bo
venstaande vordering overnemende, ver
nietigt de vonnissen gewezen op 17 no
vember 1966 door de Politierechtbank 
te Gent en op 3 maart 1967 door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent ; beveelt 
dat melding van het thans gewezen arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
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vernietigde beslissingen; verwijst de zaak 
naar de Procureur des Konings te Gent. 

19 februari 1968.- 2elmmer.- Voo1·
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1·
slaggeve1·, Ridder de Schaetzen. - Gelijk
htidende conchtsie, H. Paul Mahaux, ad
vocaat-generaal. 

2° KAMER. - 19 februari 1968. 

1° CASSATIE.- BEVEL VAN DE MINIS
TER VAN JUSTITlE.- VONNIS VAN DE 
POLITIERECRTBANK W AARBIJ EEN :MIN
DERJARIGE BENEDEN DE LEEFTIJD VAN 
ZESTIEN JAAR OP DE DATUM VAN RET 
FElT VEROORDEELD WORDT. - VER
NIETIGING EN VERWIJZING NAAR DE 
PROCUREUR DES KONINGS. 

2° WEGVERKEER. - \iVET VAN 1 AU
GUSTUS 1899, ARTIKEL 6. - BtrRGER
RECRTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
VOOR DE BOETE EN DE KOSTEN. -
AANSPRAKELIJKHEID "\VELKE ZICH NIF.T 
UITSTREKT TOT DE STIEFV ADER VAN 
DE li'UNDERJARIGE OVERTREDER. 

1° Op de voo1·ziening van de procu1·e~w
genemctl, gedaan op bevel van de Minis
ter van justitie, vernietigt het Hoj het 
vonnis waarbij een politie1·echtbanlc een 
belclaagde VC1'001'de3lt die, op het ogen
blilc van de jeiten waa1•op de ve1·oo1'deling 
geg1·onit is, de valle leejtijd van zestien 
jaM niet be1·eilct had en ve1·wijst ite zaalc 
naa1' de proctWMW (1es Konings (1). 

2° De b~wge?Techtelijlce aanspmlcelijlcheid 
voo1· de boete en de lcosten, bepaalcl bij 
a1·tilcel 6 van de wet van 1 august~ts 1899, 
st1·ekt zich niet uit tot de stiejvade1· van 
de rninde1'jarige overt?·ede1'. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF YAN 
CASSATIE, INZAKE VAN DER MEYNS
BRUGGE EN MESTACH.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de vordering 

(1) Oass., 9 maart 1964 (Bttll. en PASIC., 
1964, I, 739) en, in verband met de verwi.j
zing, cass., 8 januari 1962, vordering en be
schikkend gedeelte (ibid., 1962, I, 546); verg. 
het voorgaand arrest. 

van de Heer Procureur-generaal bij het 
Hof van cassatie, welke als volgt luidt : 

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van cassatie : 

"De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten 
dat · de Minister van justitie hem, bij 
schrijven van 15 januari 1968, Bestuur 
der Wetgeving, munmer 130.836/109/AP j 
Pres., uitdrukkelijk heeft gelast, bij het 
Hof, overeenkomstig artikel 441 van 
het W etboek van strafvordering, het 
in kracht van gewijsde gegaan vonnis 
van de Politierechtbank te Zandhoven, 
van 3 mei 1966, aan te geven, waarbij 
Jean Fran go is Van der Meynsbrugge, 
fabriekwerker, geboren te Antwerpen op 
9 augustus 1950, veroordeeld werd tot 
een geldboete van 20 frank wegens in
brenk op artikel 42-1 van het verkeers
reglement en waarbij Josephus Mestach, 
zeeman, geboren te Borgerhout op 1 ja
nuari 1929, burgerlijk verantwoordelijk 
werd verklaard voor de geldboete evenals 
voor de kosten ; 

" Daar Van der Meynsbrugge op 5 ja
nuari 1966, datum waarop het feit zich 

1 
heeft voorgedaan, de voile leeftijd van 
zestien jaar niet had bereikt, is het aan
gegeven vonnis gewezen met schending 
van artikel 16 van de wet van 15 mei 
1912 op de kinderbescherming; 

>> Daarenboven kon Mestach, die slechts 
de stiefvader van Van der Meynsbrugge 
is, niet verantwoordelijk verklaard wor
den op grond van artikel 6 van de wet 
van 1 augustus 1899 of van een andere 
wetsbepaling ; 

>>Van der Meynsbrugge en Mestach 
schijnen te Brecht, Dennenlaan 6, woon
achtig te zijn ; 

>> Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaa.l dat het het 
Hof moge behagen het aangegeven vonnis 
te vernietigen, te bevelen dat van zijn 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing en 
de zaak naar de Procureur des Konings 
te Antwerpen te verwijzen. 

>> Brussel, 16 januari 1968. 
>> N amens de procureur-generaal, 

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

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van strafvordering, de redenen van de 
voorafgaande vordering aannemende, 
vernietigt gezegd vonnis van de Politie
rechtbank te Zandhoven, op 3 mei 1966 
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gewezen ; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak naar de Procureur des Konings 
te Antwerpen. 

19 februari 1968.- 2e kamer.- Vom·
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Wauters. - Gelijkluiclencle 
conclusie, ·H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 20, februari 1968. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
lNTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN. 

HOLLANDS-BELGISCHE OVEREEN
KOMST.- 0VEREENKOJ\'IST WELKE ALS 
BEGINSEL STELT DAT DE INKOMSTEN 
VAN ONROERENDE GOEDEREN, DIE 
OVEREENSTE!VIMEN !VIET DE vVERKELIJKE 

OF VERMOEDE WAARDE ERVAN, UIT· 
SLUITEND BELASTBAAR ZIJN IN DE 
STAAT WAAR BEDOELDE GOEDEREN 
GELEGEN ZIJN. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOIVISTENBELAS· 
TINGEN. - VooRHEFFINGEN. - AAN
VULLENDE ONROERENDE VOORHEFFING. 
- BELANGHEBBENDE DIE ZIJN FISCALE 
WOONPLAATS HEEFT IN EEN LAND 
WAARIVIEDE BELGIE EEN OVEREEN
KOJ\1ST GESLOTEN HEEFT TER VOOR· 
KOIVIING VAN DUBBELE BELASTING. -

AANSLAGVOET VAN DE AANVlJLLENDE 
ONROERENDE VOORHEFFING TEN LASTE 
VAN DE « NIET-RIJKSINWONERS)) EN 
VAN DE « BUITENLANDSE VENNOOT· 

SCHAPPEN "· 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS
TINGEN. - VooRHEFFINGEN. - AAN
VULLENDE ONROERENDE VOORHEFFING. 
- ARTIKEL 163 VAN RET WETBOEK 
VAN DE INKOIVISTENBELASTINGEN. -
BELASTING DIE OVEREENSTEIVIT !VIET 
DE IN ARTIKEL 2 VAN DE HoLIAl'<DS
BELGISCHE OVEREENKOMST VERJ\'IELDE 
GRONDBELASTING. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
INTERN ATION ALE OVEREENKOMSTEN. 

HoLLANDS-BELGISCHE OVEREEN
KOMST.- GRONDBELASTI'<G, VERMELD 

IN ARTIKEL 2 VAN DE OVEREENKOMST. 
- AANVULLENDE ONROERENDE VOOR
HEFFING, INGEVOERD DOOR ARTI
KEL 163 VAN HET WETBOEK VAN DE 
INKOJ\1STENBELASTINGEN. 

1° Artilcel 3 van cle op 20 jebntari 1933 
gesloten ove1·eenlcomst tussen Belgiii en 
Necledancl ter voorlcoming va;n ilubbele 
belasting en tot 1·egeling van enigeancle1·e 
belastingaangelegenheclen, goeclgelceurcl 
door cle wet van 2 jumi 1934, stelt het 
b~;ginsel vast volgens hetwellc de opbrengst 
t'an onroe1·encle goecle1·en, die overeen
lcomt met htm we1·kelijke of vemncler
stelile hum·waarcle, ttitslttitencl belastbaa1· 
is in cle Staat waar deze goecle1·en gelegen 
zijn. 

2° A1·t·ikel 163 van het TYetboek van de 
inkomstenbelastingen, toegevoegil aan 
het koninklijk beshtit tot coorclinatie van 
cle wetsbepalingen bet;re!Jenile cle inkom
stenbelastingen van 26 jebrtwri 1964, 
voert een aanvullencle onroe1·ende voo1'
hefjing in ten laste van cle " niet-rijlcsin
woners " en vcm cle " buitenlanclse ven
nootsclwppen "' wannee1· cle belangheb
bencle zijn fiscale woonplaats heejt in een 
land wctarmede Belgic een ove1·eenlc01n.st 
gesloten heejt te1· vooTkoming van clubbele 
belasting, volgens wellce cle aanslag van 
cle inkomsten uit on1·oe1·ende goedeTen 
gelegen op zijn gronilgebiecl aan Belgiii 
is vo01•behouclen. 

3° en 4o De aanmt.llencle o1uooerencle voo1'· 
heffing, ingevoenl clo01' a1·tilcel 163 van 
het HT etboelc van de inlcomstenbelastin
gen, toegevoegcl aan het lcom:nlclijk be
slttit tot coordinatie van cle wetsbepalin
gen bet1'e!Jencle de inlcomstenbelastingen 
van 26 jebrtw1·i 1964, lcomt overeen met 
cle gronclbelasting ver·meld in a1·tikel 2 
vctn cle op 20 jeb1't/.a1'i 1933 tttssen Belgiii. 
en 1\7 ecle1'land gesloten ove1·eenlcomst te1' 
voorlcoming van de clttbbele belasting en 
tot regeling van enige anclere belasting
aangelegenheden, goedgelcetwd cloor de 
wet van 2 jtmi 1934; cleze belasting 
stemt overeen met het beg1·i1J van de belas
ting ve1·me.lcl in a1'tilcel 3 van deze over
eenlcomst. 

(NAA!VILOZE VENNOOTSCHAP « ROTTER· 
DAIVISCHE VERZEKERING-SOCIETEITEN, 

R.V.S. "' T. BELGISCHE STAAT, MINISTER 
VA_c'f FINA_c'fCIEN.) 

ARREST. 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de art>ikelen 97 van de Grand
wet, 163 van het Wetboek van de inkom
stenbelastingen gevoegd bij het konink-
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lijk besluit van 26 februari 1964 tot 
coi:irdinatie van de wetsbepalingen be
treffende de inkomstenbelastingen, 1, § 1, 
2, §§ 1 en 2, 3, § 1, van het verdrag van 
20 februari 1933 tussen Belgie en Neder
land tot voorkoming van dubbele belas
ting en tot regeling van enige andere 
belastingaangelegenheden, goedgekeurd 
door de wet van 2 juni 1934, 1 van het 
koninklijk besluit van 16 oktober 1964 
waarbij voormeld verdrag in overeen
stemming wordt gebracht met de belas
tingen ingesteld bij de wet van 20 no
vember 1962, 

iloo1·dat het bestred~n arrest beslist 
dat eiseres de bij voornoemd artikel 163 
bepaalde onroerende voorheffing op haar 
onroerend goed gelegen te Gent ver
schnldigd was, om de reden dat N eder
land, waar de fiscale zetel van eiseres is 
gevestigd, met Belgie het verdrag van 
20 februari 1933 had gesloten tot voor
koming van dubbele belasting, dat val
gens dat verdrag de aanslag van de in
komsten uit onroerende goederen gelegen 
?P zijn grondgebied uitsluitend aan Belgie 
IS voorbehouden, dat zulks blijkt uit 
artikel 3, § 1, van dat verdrag, dat arti
kel 2, § 1, van dat verdrag de draagwijdte 
van artikel 3 niet beperkt, dat dienvol
gens eiseres ten onrechte stelde dat de 
opbrengst van de onroerende goederen 
in Belgie gelegen principieel wei, in 
~oofde van N ederlandse onderhorigen, 
m Nederland vatbaar is voor belasting, 
en van dit principe in Nederland slechts 
wordt afgeweken wat betreft de in 
artikel 2, § 2, B, 1°, 2o en 3°, van dit 
verdrag genoemde belastingen, dat de 
stelling van eiseres tegengesproken wordt 
door de wijze waarop beide Staten het 
verdrag gei:nterpreteerd en toegepast heb
ben, dat naxn.elijk Nederland de bepalin
gen van het verdrag toegepast heeft op 
de belastingen die de in voornoemd ver
drag vermelde belastingen hebben ver
vangen, dat anderzijds het koninklijk 
?esluit van 16 ol~tober 1964 het verdrag 
n;t overeenstemmmg brengt met de belas
tmgen ingesteld bij de wet van 20 no
vember 1962, dat eiseres ten onrechte 
voorhield dat de Nederlandse Staat tot 
het in voege treden van het nieuwe stelsel 
inzake belastingen de globale belasting 
heeft geheven op de in Belgie gelegen 
onroerende goederen die eigendom waren 
van :en Nederlandse onderhorige, en 
dat mseres geen enkel bewijs overlegde 
van een Nederlandse belastingaanslag 
op enig inkomen van haar in Belgie 
gelegen onroerende goederen, 

terwijl artikel 2, § 1, van voormeld 

verdrag uitdrukkelijk de toepassing van 
dat verdrag, en dus meer bepaald de 
toepassing van zijn artikel 3, § I, beperkt 
tot de in artikel 2, § 2, van dat verdrag 
opgesomde belastingen ; dat, dienvolgens 
andere dan de in. gezegd artikel 2, § 2, 
opgesomde belastmgen niet onder toe
passing vallen van voormeld verdrag 
en van zijn artikel 3, § 1, volgens het
welk de inkomsten van de onroerende 
goederen uitsluitend in die Staat belast
baar zijn waar deze goederen gelegen 
zijn; dat in aile geval, waar, zoals het 
arrest zulks constateert sedert het 
sluiten van het verdrag 'in beide Sta
ten andere dan de in gezegd artikel 2, 
§ 2, opgesomde belastingen werden inge
voerd, het verdrag, en zijn artikel 3 
§ . I , op die nienw. ingevoerde belastinge~ 
met van toepassmg zijn ; dat indien in 
feite beide Staten de regelen van het 
yerdrag toepassen op de aldus nienw 
mgevoerde belastingen, en indien Belgie 
zulks meer bepaald heeft gedaan door 
middel van artikel 1 van het hager ver
meld koninklijk besluit van 16 oktober 
1964, dit niet gelijk te stellen is met het 
feit dat gezegde Staten hiertoe verplicht 
zouden zijn op grond van het verdrag ; 
dat eveneens het feit, dat eiseres niet 
getroffen zot~ worden door enige N eder
landse belastmgaanslag op haar in Belgie 
gelegen onroerende goederen, niet gelijk 
te stellen is met het feit dat Nederland 
~ich, op grm~~ van voormeld verdrag, 
1edere dergehjke belastingaanslag zou 
moeten ontzeggen ; dat hieruit volgt dat 
Nederland niet beschouwd kan worden 
als een Staat die met Belgie een overeen
komst tot voorkoming van dubbele belas
ting heeft gesloten · volgens welke de 
aanslag van de inkomsten uit onroerende 
g<_>ede~en gelegen op zijn grondgebied 
mtslmtend aan Belgie is voorbehouden 
zoals vereist opdat de aanvullende on: 
roerende voorheffing, bepaald bij arti
kel 163 van voorn1.eld Wetboek van de 
inkomstenbelastingen, geheven zou n1.o
gen worden : 

Overwegende dat eiseres voor het hof 
van beroep de belastbaarheid in de aan
vulle~de onroerende voorheffing heeft 
betwiSt van het kadastraal inkomen van 
haar on~·oerend goed gelegen te Gent, 
Clementmalaan, nr 49 ; dat zij tegen het 
arrest, waarbij haar beroep ongegrond 
werd verklaard, aanvoert dat zij niet 
belastbaar is in de aanvullende ~nroe
rende voorheffing, bedoeld bij artikel 163 
van de op 26 februari 1964 gecoi:irdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, omdat artikel 3 van het bij de 
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wet van 2 juni 1934 goedgekeurde ver
drag tussen Belgie en Nederland tot 
voorkoming van dubbele belasti:ng, dat 
de opbrengst van onroerende goederen 
uitsluitend belastbaar verklaart in de 
Staat waar deze goederen gelegen zijn, 
desbetre:ffend niet meer van toepassing 
zou zijn sedert de vervanging van het 
in artikel 2 van gezegd verdrag vermeld 
stelsel van grondbelasting door het 
nieuwe belastingstelsel, dat in bovenge
noemde gecoordineerde wetten werd op
genomen; 

Overwegende dat artikel 3 van de op 
20 februari 1933 met Nederland gesloten 
overeenkmnst, dat bij do wet van 2 juni 
1934 werd goedgekeu:rd, het prinoipe 
stelt dat de opbrengst van onroerende 
goederen, die overeenkomt met hem 
werkelijke of veronderstelde hucrrwaarde, 
uitsluitend belastbaar is in de Staat waar 
deze goederen gelegen zijn ; 

Overwegende dat artikel 163 van de 
op 26 februari 1964 gecoordineerde wet
ten een aanvullende onroerende voor
heffing invoert, ten laste van "niet
rijksinwoners " en " buitenlandse ven
nootschappen >> wanneer de belangheb
bende zijn fiscale woonplaats heeft in 
een land waarmede Belgie een overeen
komst gesloten l10eft tot voorkoming 
van dubbele belasting, volgens welke de 
aanslag van de inkom.sten uit onroerende 
goederen gelegen op zijn grondgebied 
aan Belgie is voorbehouden; dat gezegd 
artikel 163 de aanslagvoet van die voor
heffing bepaalt met betrekking tot het 
kadastraal inkomen, verhoogd met een 
gedeelte van de huu:rprijs en de huur
lasten, zoals in artikel 7, § 1, b, van 
bovenvennelde gecoi:irdineerde wetten 
gesteld wordt ; 

Overwegende dat daaruit volgt dat 
de aanvullende onroerende voorheffing 
kan beschouwd worden als overeen
komende met de in artikel 2 van be
doelde overeenkmnst verm.elde grond
belasting en aan het begrip beantwoordt 
van de in artikel 3 van die overeenkomst 
omschreven belasting ; dat het hof van 
beroep dienvolgens terecht geoordeeld 
heeft dat, niettegenstaande de in de arti
kelen 1 en 163 van de gecoordineerde 
wetten voorkon::tende wijziging van bena
ming van belasting, de kwestieuze belas
ting, naar de bedoeling van de verclrag
sluitende partijen, onder toepassing valt 
van de tussen Belgie en Nederland ge
sloten overeenkomst tot voorkoming van 
dubbele belasting, zoals ten andere blijkt 
uit bet koninklijk besluit van 16 oktober 
1964; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

20 februari 1968.- 2 8 kam.er.- Voo1'
zitter en Vm·slaggever, H. Rutsaert, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijlc
luiclencle concltosie, H. Ganshof van der 
Meersch, eerste advocaat-generaal. -
Pleiters, HH. J. Maes (van de balie bij 
het Hof van beroep te Brussel) en Van 
Leynseele. 

28 KAMER. - 20 februari 1968. 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN. 
RAli'IING VAN DE BELASTBARE GROND
SLAG BIJ VERGELIJKING !VIET SOORT
GELIJKE BELASTINGSOHULDIGEN. 
BIJZONDER BEWIJSMIDDEL DAT EEN 
W"JTITTELIJK VERJVIOEDEN OPLEVERT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
ZAKEN DIE DE OPENBARE ORDE AAN
BELANGEN. 

3° OPENBARE ORDE. - DIREOTE 
BELASTINGEN. - 00NOLUSIES VAN DE 
PARTIJEN. - IN DEZE OONOLUSIES 
INGEROEPEN ELEJVIENTEN. - ELEMEN
TEN WAARDOOR DE RECiiTER NIET 
GEBONDEN IS. 

1° De 1·aming van de belastbare inlcomsten 
die bij gebrelc aan bewijslcrachtige gegt
vens worclt gedaan bij vergelijlcing met 
de normale winsten of baten van soo?'t
gelijlce belastingschulcligen, overeenlcom
stig artilcel 28 va;n de gecoonlineercle 
wetten bet1·efjencle de inlcomstenbelas
tingen, leveTt een bijzoncler bewijsmidclel 
op clat een wettelijlc vennoeclen toit
maalct (l). 

2o en 3o Inzalce clirecte belastingen, clie 
cle openbaTe onle aanbelangen (2), is 

(1) Raadpl. over het punt dat de taxatie 
bij vergelijking een "bijzonder bewijsmiddel » 
vormt : cass., 18 februari 1958 (BHll. en PA
sro., 1958, I, 666); 15 september 1959 (ibid., 
1960, I, 55). 

(2) Oass., 21 februari 1950 (BHll. en PASIC., 
1950, I, 443); 10 juni 1952 (ibid., 1952, I, 
652); 22 juni 1954 (ibid., 1954, I, 919); 5 april 
1955 (ibicl., 1955, I, 874) en de noten 1, 2 
en 3, blz. 875; 16 december 1955 (ibid., 1956, 
I, 374); raadpl. cass., 10 juli 1951 (ibid., 1951, 
I, 781); 4 mei 1954 (ibid., 1954, I, 749) en 
noot 2, blz. 750; de noten 2 en 3 onder cass., 
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de 1'echtet· niet gebonden doo1' de in de 
conclttsies van de partijen ingeroepen 
elernenten ( l). 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « TEGEI,FABRIEK 

R. G. ROSSEAU ll, T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIE:N.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, door het Hof van beroep te Brussel 
op 8 februari 1963 gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320 van het Burgerlijk ·wet
hoek en 28 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, 

cloordat het arrest niet of op niet af
doende wijze antwoordt op de conclusie 
van eiseres, 

ee1·ste ondenleel, waarbij zij voorhield 
dat de toepassing van artikel 28 van 
gezegde gecoordi:neerde wetten niet wet
tig geschiedde, omdat de gekozen verge
lijkingspunten niet gelijkaardig waren, 
zodat het hof van beroep, om te beslissen 
dat de raming van de inkomsten oordeel
kundig werd gedaan, niet kon stecmen 
op vermoedens geput uit een vergelijking 
met twee soortgelijke belastingplichtigen, 

terwijl, eensdeels, de toepassing van 
clit artikel niet berust op verm.oedens 
doch op vaste gegevens, verstrekt door 
de inzage van de dossiers van de aan
gehaalde vergelijkingspunten, anderdeels, 
de conclusie van verweerder precies ver-
meldde dat << ... bij de taxa tie volstrekt 
niet gestecmd werd op het tweede ver
gelijkingspunt ,, zodat het arrest een 
taxatie bij vergelijking steunt op ver
moedens, al waren zij dan ook geput 
uit de dossiers van gelijkaardige belas
ti:ngplichtigen, en zelfs, als vergelijkings
punt, een belastingplichtige inroept waar
van verweerder de feitelijke elementen 
niet had aangehaald bij de taxatie ; 

tweede ondenleel, eiseres im·iep dat 
onder het bedrag van de lonen waarop 
de berekening bij vergelijking werd ge
daan, een bedrag van 200.000 frank 

16 februari 1954 (ibid., 1954, I, 541); 10 ok
tober 1967, Bttp1·a, blz. 203. 

(1) Raadpl. cass., 18 oktober 19.66 en 6 juni 
1967 (A1·r. cass., 1967, blz. 234 en 1223). 

prive-lasten schuilde, waarop verweerder 
ten onrechte antwoordde dat het een 
nieuwe vraag gold, 

tm·wijl het niet mogelijk is een aanslag 
bij vergelijking op de uitbetaalde lonen 
te vestigen zonder eerst vast te stellen 
wat het bedrag van de Ionen is : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, na vast
gesteld te hebben dat de taxatie van 
ambtswege gebeurde wegens te laat ge
dane aangifte, en dat eiseres geen bewijs
krachtige bescheiden voorlegt en in de 
onmogelijkheid gebleven is het juiste 
bedrag van haar belastbaar inkmrten te 
bewijzen, verklaart da.t de raming van de 
inkomsten oordeelkundig werd gedaan 
door Iniddel van vermoedens geput uit 
de vergelijking met twee soortgelijke 
belastingplichtigen, alsook dat de gepast
heid van de vergelijking en de matigheid 
van de toegepaste verhouding tussen 
lonen en netto-winst blijken nit de uit
leggingen van de controlem· en uit de 
oordeelkcmdige motieven van de beslis
sing van de directeur der helastingen ; 

Overwegende, eensdeels, dat de raming 
van de belastbare inkomsten die, bij 
gehrek aan bewijskrachtige gegevens, 
wordt gedaan op grond van de vergelij
king met de norn""Lale winsten of haten 
van soortgelijke belastingplichtigen, 
krachtens artikel 28 van de gecoordi
neerde wetten hetreffende de inkomsten
helastingen, een bijzonder bewijsmiddel 
uitmaakt bestaande uit een wettelijk 
ver1noeden ; 

Overwegende, anderdeels, dat het ar
rest door de hierhoven verinelde vast
stelling en verklaring aantoont dat de 
vereisten voor de toepassing van die 
hijzondere wijze van bewijslevering vere
nigd waren en dat de administratie deze 
toepassing op regelmatige wijze' heeft 
gedaan; 

Overwegende dat twee vergelijkings
plmten door de aclministratie werden 
aangehaald ; dat het zonder belang is 
dat de taxatie slechts op grond van een 
van deze punten zou gebem·d zijn en 
verweerder zijn stelling op dat enig punt 
zou gegrond hebhen, daar in zaken van 
directe belastingen, die de openbare orde 
aanbelangen, de rechter niet gebonden 
is door de elementen voorgebracht in de 
conclusie van de partijen; 

Dat het onclerdeel niet kan aangeno
Inen worden ; 

W at het tweede ond erdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, om de 
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gepastheid van de vergelijking en de 
matigheid van de toegepaste verhouding 
tussen lonen en netto-winst aan te 
tonen, ook steunt op de « oordeellnmdige 
motieven " van de besliss:i:ng van de direc
teur, welke, onder n1eer, vaststelt dat de 
als vergelijkingspunt gekozen belasting
plichtige veel meer wedden en onproduk
tieve lonen heeft uitgekeerd dan eiseres, 
aldus het in het onderdeel bedoeld ver
weer beantwoordende door het tegen te 
spreken; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

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

20 februari I968. ~ 2e kamer. ~ Voo?'
zitter, H. Rutsaert, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slagge1Jer, 
H. Hallemans. ~ Gelijkl1dilende conch1-sie, 
H. Ganshof van der Meersch, eerste advo
caat-generaal. ~ Pleiters, HH. De Fleur
quin (van de balie te Antwerpen) en 
Van Leynseele. 

I e KAMER. - 22 februari 1968. 

I° CASSATIE. BEVOEGDHEID. 
BuRGERLIJKE ZAKEN. ~ HuuR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN. ~ BESTAAN VAN 
EEN BAND VlL"f ONDERGESCHIKTHEID. 
~ TOEZICHT VAN HET HoF. 

2° HUUR VAN WERK. ~ HuuR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN. ~BAND VAN ON

DERGESOHIKTHEID. - BEGRIP. 

1° Het Hoj van ca.ssatie is bevoegcl om na 
te gaan of cle 1·echte1' uit cle door hem 
vr(;stgestelcle feiten wettelijk het bestaan 
!weft lctmnen afleiclen van een bctncl 
van oncle1·geschiktheicl, kenme1·k van cle 
ar beiclsovm·eenkomst voo1· beclienclen ( 1). 

2° De band van onclergeschilctheicl, ken
me?·k van de m·beiclsovereenkomst voor 
becliencien, bestaat hie1•in dat de ]Jer
soon die zijn cliensten aanbieclt, in de 
1titvoering zelf van zijn arbeicl oncle?'
geschikt is aan het gezag, het best1t1w 
e1~ het toczicht van de we1·kgever, al wor
den dit gezag, clit bestu1w en clit toezicht, 
in jeite, niet op ononcle1•brolcen wiize 
uitgeoefend (2). • 

(1) Oass., 17 maart 1966 (Fttll, en PAsiC., 
1966, I, 918). 

(CRISMER, T. DREZE.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
sententie, op I7 februari I966 door de 
Werkrechtersraad van beroep te Luik, 
kanter voor bedienden, gewezen ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen ll34, ll35, I319, 
I320, 1322, I779, I780 van het Burgerlijk 
Wetboek, I, 2, inzonderheid eerste lid, 
4, inzonderheid eerste lid, 43, inzonder
heid I 0 , van de wet van 9 juli I926 op 
de werkrechtersraden, I, 5, inzonderheid 
eerste lid, I5, inzonderheid 2°, 20 van 
de wetten betreffende het bedienden
contract, gecoi:irrlineerd bij koninklijk 
besluit van 20 juli I955, en 97 van de 
Grondwet, 

clom·da.t, ten einde te verklaren dat 
verweerders rechtsvordering tegen eiser 
behoort tot de bevoegdheid mtione pm·
sonm en tot de volstrekte bevoegdheid 
van de werkrechters en ten einde eiser 
te veroordelen o1n aan verweerder een 
vergoeding wegens contractbreuk te be
talen bij toepassing van de wetten be
treffende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, de uitspraak enerzijds hierop 
steunt cc dat gedaagde in hager beroep 
(thans verweerder) voor rekening van ei
ser in hoger beroep (thans eiser) gewoon
lijk geestesarbeid verrichtte gedurende 
het ganse jaar, wat hem de hoedanigheid 
van bediende verleent overeenkomstig 
artikel 4 van de wet op de werkrechters
raden ''• en anderzijds op de gTonden 
van de eerste rechter, namelijk « dat 
verweerder (thans eiser) eiser (thans ver
weerder) in dienst heeft genomen als 
adjunct-geneesheer voor de gastro-entero
logische dienst waarvan verweerder de 
leiding heeft in het " Centre medical de 
Beauregard "• rue Louvrex, I6, te Luik; 
... dat om het nauw verb and van onder
geschiktheid te kunnen aantonen het 
past de tussen partijen op l januari I957 
gesloten overeenkomst te ontleden, de 
verplichtingen die er voor elk van hen 
uit voortvloeien op te sporen, en ten 
slotte te onderzoeken op welke wijze 
zij de overeenkomst hebben uitgevoerd 
en hebben beeindigd; ... dat de dienst
nemingsbrief van 1 januari I957, die nog 
steeds de rechtstoestand van partijen 
regelde op het tijdstip van de beeindiging 

(2) Oass., 24 maart en 30 juni 1966 (Bull. 
en PASIC., 1966, I, 965 en 1398). 
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van bedoelde overeenkomst (dienstne
mingsbrief opgesteld na een rechtskundig 
advies van een jurist), zegt : « Hierbij 
" wordt u verzocht uitdrukkelijk de ver
" bintenis aan te gaan uw taak als full
" time te vervullen ... " ; ... dat verweerder 
niet betwist dat eiser op grond van dit 
beding genoodzaakt was in de lokalen 
en met het materieel van verweerder 
full-time te werken op vaste uren en 
dagen, zonder mogelijkheid voor eiser 
om een persoonlijke clienteel te hebben; 
... dat, wanneer een dokter, die weliswaar 
in_ de onafhankelijke en nauwgezette 
vervulling van zijn beroepsplicht de zie
ken vrij onderzoekt, genoodzaakt is som
mige vereisten, opgelegd door de persoon 
die hem bezoldigt, in acht te nemen, 
zoals de uren en de duur van de onder
zoeken, de plaats waar deze· moeten wor
den verricht, alsmede de kens van de te 
onderzoeken zieken, hij aldus de voor 
zijn beroep gewoonlijk kenmerkende 
onafhankelijkheid gedeeltelijk opgeeft, 
zijn bekwamnheid ten dienste stelt van 
een ander en aldus werkt overeenkomstig 
een arbeidscontract voor bedienden, het
welk tot de bevoegdheid van de werk
rechtersraad behoort ... ; ... dat het nauw 
verband van ondergeschiktheid in het 
onderhavige geval in het bijzonder voort
vloeit uit de brief van 20 augustus 1964 
die eenzijdig aan de overeenkomst een 
einde stelt wegens « zwaarwichtige fei
ten " die het gevolg zijn van « veelvuldige 
uitingen van insubordinatie " ; . . . dat 
verweerder ten onrechte een argmnent 
wil putten uit het feit dat eiser de brieven 
aan de behandelende geneesheren van 
de door hem onderzochte zieken dicteerde 
en persoonlijk ondertekende ; . . . dat de 
band van ondergeschiktheid kan bestaan 
niettegenstaande de bediende in technisch 
opzicht over de grootste onafhankelijk
heid beschikt >>, 

terwijl, ee1·ste onclenleel, volgens de brief 
van 1 januari 1957 verweerder niet 
als adjtu1ct-geneesheer in het « Centre 
medical de Beauregard '' in dienst is 
genomen, maa.r dat hem eenvoudig 
is meegedeeld dat het college van ge
neesheren van deze inrichting zijn « kan
didatuur voor de functie van_ adjunct
geneesheer " had aanvaard, wat een 
vormingsperiode insloot, waarna de hoe
danigheicl van adjunct-geneesheer aan 
verweerder 1noest worden verleend, en 
wat trouwens eveneens blijkt nit het 
zinsverband van de brief waarin wordt 
gezegd dat eiser zich verbindt on1. op de 
« vorming " van verweerder toezicht te 
honden en van hmn een « erkend spe-

cialist >> te maken na een « stage >> van 
vier jaar, waaruit volgt dat de beslissing 
de bewijskracht van de vermeldingen 
van de genoemde brief miskent (schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); de feiten
rechter bovendien geen antwoord geeft 
op de conclusie waarbij, ten bewijze dat 
de hoedanigheid van adjunct-geneesheer 
aan verweerder niet vanaf 1 jannari 1957 
was verleend en dat, op het tijdstip van 
de beeindiging der overeenkomst er geen 
nauw verband van ondergeschiktheid 
tussen partijen bestond, eiser aanvoerde 
in de eerste plaats « dat dokter Crismer 
op de vergadering van 30 september 
1959 · aan de raad van beheer van het 
« Centre medical de Beauregard >> mee
deelde dat dokter Dreze als adjunct
geneesheer in de gastro-enterologische 
dienst wenste te worden opgenomen zodra 
hij officieel door het Ministerie van volks
gezondheid zou worden erkend als spe
cialist in deze wetenscha-r: (zie het proces
verbaal van de vergadm;ing van de raad 
van beheer van 30 september 1959 en 
de brief van zuster Maris-Alphonsine 
aan dokter Decharneux dd. 11 november 
1959); ... dat, na regelmatig zijn taak 
als assistent overeenkomstig de wettelijke 
voorschriften te hebben vervuld, dokter 
Dreze op 19 november 1959 van het 
Ministerie van volksgezondheid de titel 
van specialist in de gastro-enterologie 
verkreeg, wat het voor hem mogelijk 
maakte vanaf het begin van 1960 als 
adjunct-geneesheer in de dienst op te 
treden en hem de hoedanigheid van 
adjunct verschafte ,, en daarna << dat 
sedert een buitengewone algemene ver
gadering van 5 februari 1964 dokter 
Dreze werkend lid met het oog op het 
lidmaatschap van de medische groep der 
geneesheren van Beauregard was ge
worden, welke toestand onverenigbaar 
is met ondergeschiktheid >>, waaruit volgt 
dat de beslissing niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); ten slotte door 
te zeggen dat de dienstnemingsbrief nog 
steeds de rechtstoestand van partijen 
regelde op het tijdstip van de beiiindiging 
van bedoelcle overeenkomst, de uitspraak 
de contractuele verhoudingen van eiser 
en verweerder niet juist beoordeelt en 
hun niet de vereiste gevolgen toeschrijft 
(schending van de artikelen 1134 en 
1135 van het Burgerlijk vVetboek); 

tweecle onclenleel, de werkrechtersraad 
van beroep evenmin antwoordt op de 
conclusie waarbij, ter betwisting van de 
juistheid en in elk geval van de gepast-
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heid van de feiten waaruit, volgens de 
eerste rechter, het bestaan van een nauwe 
band van ondergeschiktheid tussen ver
weerder en eiser blijkt, deze deed gel
den "dat de clienteel van de gastro
enterologische dienst tussen de dokters 
Crismer en Dreze werd verdeeld met 
het oog op een passend uurrooster en 
zonder enige discriminatie ; ... dat dokter 
Dreze op maandag, woensdag en donder
dag eigen consultaties in het «Centre 
medical de Beauregard , hield, terwijl 
dokter Crismer er op woensdag en vrijdag 
werkzamn was; ... dat de in bet genees
kcmdig centrrun opgenomen zieken door 
dokter Dreze op dinsdag, donderdag en 
zaterdag en door dokter Crismer op 
maandag, woensdag en vrijdag werden 
onderzocht ; . . . dat dokter Dreze de 
brieven aan de behandelende geneesheren 
dicteerde en persoonlijk ondertekende, 
zonder dat er een onderscbeid moest wor
den genmakt of die zieken de zieken van 
dokter Crismer dan wel die van dokter 
Dreze waren; ... dat bet bord in de wacht
zaal de namn van dokter Dreze op de
zelfde wijze vermeldde als die van doktPr 
Crismer "• waaruit volgt dat de beslissing 
niet :uegelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

denle ondm·deel, noch de omstandigheid 
dat verweerder in het " Centre medical 
de Beauregard " in de ter beschikking 
van eiser gestelde lokalen en met diens 
materieel full-tim.e werkzaam was op 
vaste dagen en uren, zonder mogelijkheid 
om een clienteel te hebben, noch de brief 
van 20 augustus 1964 waarbij aan de 
overeenkomst een einde werd gesteld en 
waarin sprake is van « zwaarwichtige 
feiten >> van " insubordinatie >>, voldoende 
zijn om het bestaan te bewijzen van het 
voor de arbeidsovereenkomst voor be
dienden kenmerkende nauwe band van 
ondergeschiktheid, dam:' er niet uit volgt 
dat verweerder, in de uitoefening van 
zijn geneeskmldige werkzaan:theclen, ten 
tijde van de beeindiging der overeen
komst op nauwe wijze onder het gezag, 
de Ieiding en het toezicht, van eiser heeft 
gestaan (schending van de artikelen 1 
en 5, inzonderbeid lid 1, van de wetten 
betreffende het bediendencontract, geco
ordineerd bij het koninklijk besluit van 
20 juli 1955, en, voor zoveel als nodig, 
van de artikelen 1134, 1135, 1779 en 
1780 van het Bmgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet); 

vieTde onclenleel, dientengevolge de uit
spraak niet wettelijk bewijst dat de 
werkrechters bevoegd zijn ten aanzien 

van de verbreking van de contractuele 
verhoudingen tussen de partijen, noch 
dat eiser of verweerder als werkgever en 
bediende onder de bevoegdheid vallen 
van dit gerecbt (schending van de arti
kelen 1, 2, inzonderheid eerste lid, 4, in
zonderheid eerste lid, en 43, inzonder
heid 1°, van de wet van 9 juli 1936) en 
evenmin verantwoording inhoudt voor 
eisers veroordeling tot betaling van een 
vergoeding wegens contractbreuk lu·ach
tens de wetten betreffende de arbeids
overeenkomsten voor bedienden, die in. 
het onderhavige geval niet van toepas
sing zijn (schending van de artikelen 15, 
inzonderheid 2°, en 20 van de bij lm
ninlrlijk besluit van 20 juli 1955 gecoordi
neerde wetten) : 

Over het eerste onderdeel : 

W at de eerste grief betreft : 

Overwegende dat noch nit de eigen 
redenen van de bestreden uitspraak noch 
nit de redengeving van de eerste rechter, 
die ze overneemt, volgt dat de uitspraak 
op de in het middel vermelde brief van 
1 januari 1957 steunt om te stellen dat 
verweerder als adjunct-geneesheer in het 
" Centre medical de Beauregard " door 
eiser in dienst werd genomen ; 

Dat die brief door de sententie slechts 
aangevoerd wordt in zover daaruit kan 
worden opgemaakt welke de draagwijdte 
is van sommige bedingen van de over
eenkomst die op dezelfde dag tussen eiser 
en verweerder is tot stand gekomen ; 

Dat in dit opzicht het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

W at de tweede grief betreft : 

Overwegende dat de rechter niet ge
houden was te antwoorden op de in het 
middel aangehaalde conclusie,.die vreemd 
was aan de gronden waarop hij zijn be
slissing ste1.mt ; 

Dat betreffende deze grief het middel 
wettelijke grondslag mist ; 

W at de derde grief betreft : 

Overwegende dat nit het antwoord 
op de eerste grief volgt dat de derde grief 
op een onjuiste uitlegging van de be
streden uitspraak berust ; 

Dat hij derhalve feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede, derde en vierde onder
dee! samen : 

Overwegende dat de eerste rechter, 
wiens redenen door de bestreden sen
tentie worden overgenonlen, erop wijst 
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dat verweerder door eiser bezoldigd 
werd, dat hij full-time moest werken in 
diens lokalen en met diens mateneel op 
de door hem gestelde dae;en en uren, dat 
verweerder. zich geen persoonlijke clien
teel mocht aanschaffen, dat hij aan eiser 
rekenschap moest geven van het gebruik 
van zijn tijd, en ten slotte dat eiser in 
de brief van 20 april1964 aan verweerder, 
om aan de overeenkonlSt een einde te 
maken, de " veelvuldige uitingen van 
insubordinatie " van verweerder inroept ; 

Dat door deze overwegingen, waarnit 
blijkt dat verweercler in de uitoefening 
zelf van zijn arbeid onderworpen was 
aan het gezag, de Ieiding en het toezicht 
van eiser in wiens dienst hij stand, de 
rechter passend antwoordt op de in het 
midclel aangehaalde conclusie en wette
lijk heeft kunnen beslissen dat er tussen 
partijen een, de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden lrenmerkende band van 
ondergeschiktheid bestond en dat het 
geschil tot de bevoegdheid van de werk
rechtersraad behoorde ; 

Dat voormelde onderdelen van het 
middel niet kunnen worden aangeno
rnen; 

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

22 februari 1968.- 1e kamer.- Voo1'
zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1·slaggeve1', H. Legros.- Gelijkluidende 
conch1sie, H. R. Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal.- Pleite1·s, HH. Fally 
en Ansiaux. 

1 e KAllrnR. - 22 februari 1968. 

1° NATUURLIJK KIND. - REOHTS
VORDERING TOT BETALING VAN EEN 
UITKERING TOT ONDERHOUD. 
B-EOHTSVORDERING GEGROND OP ARTI
KEL 340b VAN RET BURGERLIJK WET-

(1) Deze rechtsvordering heeft weliswaar 
niet alle kenmerken van de uitkering tot on
derhoud van het gemeen recht, dit wil zeggen 
van de rechtsvorderingen bedoeld in de arti
kelen 205 en volgende van het Bm•gerlijk 
Wetboek. 

Omtrent de overeenstemmende punten en 
de verschillen tussen beide rechtsvorderin
gen, eensdeels de rechtsvordering tot uit
kering van onderhoud bedoeld in artikel 340b 
van het Burgerlijk Wetboek en anderdeels 
de rechtsvordering tot levensonderhoud van 

BOEK, - AARD VAN DEZE REOHTSVOR
DERING. 

2° NATUURLIJK KIND. - RECHTs
voRDERING TOT BETALING VAN EEN 
UITKERING TOT ONDERHOUD. 
REOHTSVORDERING GEGROND OP ARTI
KEL 340b VAN RET BURGERLIJK WET
BOER. - ARTIKEL 36 VAN DE WET 
VAN 25 ll'lAART 1876 OP DE BEVOEGD
HEID ZONDER TOEPASSING OP DEZE 
REOHTSVORDERING. 

3° NATUURLIJK KIND. - REOHTS
VORDERING TOT BETALING VAN EEN 
UITKERING TOT ONDERHOUD. 
REOHTSVORDERING GEGROND OP ARTI
KEL 340b VAN RET BURGERLIJK WET
BOER.- VONNIS DAT DE REOHTSVOR
DERING INWILLIGT. - ARTIKEL 341c, 
2e LID, VAN RET BURGERLIJK WETBOEK 
HECHT AAN DIT VONNIS DEZELFDE GE
VOLGEN. WAT DE HUWELIJKSBELETSELS 
BET:REFT, ALS DE ERKENNING VAN RET 
KIND. - BEPALING DIE NOOH HET 
VOORWERP NOOH DE AARD VAN DE 
RECHTSVORDERING TOT UITKERING VAN 
ONDERHOUD WIJZIGT. 

4° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
AANLEG. - RECHTSVORDERING TOT 
BETALING VAN EEN UITKERING TOT 
ONDERHOUD. BEOHTSVORDERING 
DOOR EEN NATUURLIJK KIND INGE
STELD KRACHTENS ARTIKEL 340b VAN 
RET BuRGERLIJK WETBOEK. 
RECHTSVORDERING VOOR BEGROTING 
VATBAAR.- WETTELIJKE GRONDSLAG 
VAN BEGROTING. 

1° De 1'echtsvm·de1'ing, waa1'bij, op g1'0nd 
van a1'tikel 340b van het Bu1'ge1·lijlc 
T'Vetboek, het nat~tu1·lijk kind van hem 
die, gedu1'ende het wettelijk tijdpe1·lc de?' 
bev1'uchting, met zijn mnede1· gemeen
schap heejt gehad een jaa1'lijkse uitke1·ing 
vonle1·t tot het de valle leejtijd van acht
tien ja1·en be1'eikt heejt, is een 1'echts
vo1'de1'ing tot ~titlc.e1·ing van onde1'
houd (1). (Burg. \Vetb., art. 340c; 
341c, lid 2; 342a.) 

het gemeen l'echt, raadpl. DE PAGE, d. I, 
nr 1212. De eerste wordt overigens gebracht 
voor de voorzitter van de rechtbank van 
e.erste aanleg en desgevallend naclien voor 
cleze rechtbank ( cass., 25 mei 1961, reclenen, 
Bttll. en PAsrc., 1961, I, 1023; Burg. Wetb., 
art. 340/), terwijl de rechtsvordering van het 
gemeen recht voor de vreclerechter wordt 
gebracht {wet van 25 maart 1876, art. 3, 11 °), 
onclerscheicl dat overgenomen· is in het Ge
rechtelijk Wetboek (art. 591, 7°), 
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2° De rechtsvonle1·ing waarbij, op grand 
van m·tikel 340b van het Burgerlijk 
W etboek, het natuurlijk- kind van hem 
die, ged~trende het wettelijk tijclpe1·k cler 
bevruchting, met zijn moecle1· gemeen
schap heejt gehacl een jaarlijkse uitkering 
vo1•de1't tot het de valle leejtijcl van acht
tien ja1·en be1•eikt heejt, is geen rechts
vorcle?·ing tot inmeping van staat, wam·
over k1·achtens artikel 36 van de wet 
van 25 maa1·t 1876 enkel in ee1·ste aanleg 
ttitspraak mag geclaan wo1·clen ( 1). 

3° De omstancligheicl clat het vonn'is, waa?'· 
bij de verweenler op g1·oncl van a?·ti
kel 340b van het Bu1·gerl~jk W etboek 
VM'Oordeelt wo?'Clt tot het bnalen van 
le1'ensonderhoud aan het natzm?'l~jk kind, 
naar l~tid van a?·tikel 341c, lid 2, van 
dit wetboek dezeljde gevolgen heejt als 
de e1·kenning, wat de lmwelijksbeletselen 
betrejt, wijzigt noch het voorwerJJ noch 
de aa?'Cl van de ?'echtsvorde1·in g wam·ozJ 
dit vonnis is gewezen en verleent e?' 
niet het kenmerk aan van een niet voo?' 
beg1·oting vatbare hoojdvo?'Clering, wactr
over krachtens a1·tilcel 36 van de wet 
van 25 maart 1876 enkel in eerste aanleg 
uitspraalc kmo geclaan wo?'Clen. 

4° De ?'echtsvonle1·ing waa1·bij, op groncl 
van m·tikel 3J.()b van het B~wge1'lijk 
TVetboek, het naht~wlijk kind van hem 
die gedwrende het wettelijk tijdzJerk de?' 
bev1·~tchting met zijn moecler gemeenschap 
heejt gehad een jaa1·lijlcse ~titkering vor
dert tot het de volle leeft#d van achttien 
ja1·en be1·eilct heejt, is voo?' bE-grating 
vatbaa?' en de grondslag ervan wordt 
bepaalcl doo1· a1·tikel 27, lid 2, van de 
wet van 25 maa1·t 1876, gewijzigcl doo1· 
de wet van 10 jebnta1·i 1933 (2). 

(B ... , T. M ... ) 

ARREST. 

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

Over het middel afveleid nit de schen
ding van de artikelen 21, 27 (gewijzigd 

(1) en (2) Raadpl. cass., 13 mei 1960 (Bttll. 
en PASIC., 1960, I, 1054); DE PAGE, cl. I, 
nrs 1199, 1200, 1211, 1219 en 1222; RENARD 

en VIEUJEAN, Revu" m·itiqtte de jtwisprudence 
belge, 1948, noot onder Liege, 26 februari 
1948, biz. 285 tot 287, en ibid., "Examen cle 

bij het koninklijk besluit nr 63 van 13 ja
nuari 1935, artikel 6, en bij de wet van 
10 februari 1953, artikel 3), 36 van de 
wet van 25 maart 1876 houdende titel I 
van het voorafgaand boek van het Wet
boek van burgerlijke rechtsvordering, 
340b, 340d, 340e, 340], 341c, lid 2 (welke 
bepalingen bij de wet van 6 april 1908 
zijn ingevoegd), en 342a (gewijzigd bij 
de wet van 10 februari 1958, artikel 8) 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doo1·dat, na te hebben vastgesteld dat 
de rechtsvordering, gegrond op arti
kel 340b van het Burgerlijk Wetboek, 
strekt tot betaling van een uitkering tot 
onderhoud van 1.000 frank per maand 
totdat het door verweerster erkend na
tuurlijk 1<-ind de voile leeftijd van acht
tien jaren heeft bereikt, het bestreden 
arrest het hoger beroep dat eiser had 
ingesteld tegen het vonnis waarbij de 
vordering was inge>Yilligd, niet gegrond 
verklaart omdat, wanneer de titel van 
een uitkering tot onderhoud wordt be
twist, de waarde van het geschil, naar 
luid van artikel 27, lid 2, van de wet op 
de bevoegdheid, wordt bepaalcl door het 
kapitaal dat in de titel uitgedrukt is en, 
bij gebreke claarvan - zoalfl in het onder
havige geval -, door de annu1teit, en 
deze bepaling zonder onderscheid op elke 
vordering tot uitkering van onderhoud 
wordt toee,epa.st, zodat, aangezien de 
annult,eit ten deze 12.000 frank bedraagt, 
het hoger beroep niet ontvankelijk is 
defectu smnmce, 

te?'W1~jl de aanleg niet aileen door het 
bedrag maar ook door de aard van de 
vordering wordt bepaald; de verwijzing 
naar het bedrag van de gevorderde uit
kering niet volstaat om de aard van de 
in artikel 340b van het Burgerlijk Wet
hoek bedoelde vordering te verantwoor
den ; de rechter, om deze vordering in te 
willigen, vooraf moet vast.stellen dat 
partijen gedarende het wettelijk tijdperk 
der bevruchting gemeenschap hebben 
gehad en deze vaststelling dezelfde ge
volgen heeft als do er~enning van een 
natuurlijk kind, wat de huwelijksbelet
selen betreft, zodat een dergelijke vor
dering, hoewel ze geen geschillen van 
staat voor de rechtbank brengt, met 
deze geschillen nauw verwant is, althans 

jurisp:tuclence », 1962, biz. 126; ULRIX, L'ac
tion alimentaire cles enfants nattn·els, nr 144; 
DALCQ, noot onder Gent, 11 juni 1956 (Revue 
genr!rale cles asstwances et cles responsabilites, 
1957, nr 5875, III). 
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moet worden gerangschikt onder de vor
deringen die niet voor begroting vatbaar 
zijn en, derhalve, slecbts in eerste aanleg 
mag worden berecht : 

Overwegende dat de rechtsv0rdering 
gegrond op artikel 340b van het Burger
lijk Wetboek, volge'JS hetwelk het natuur
lijk kind van hem die, gedurende het 
wettelijk tijdperK der bevruchting, met 
zijn rrtOeder gemeenschap heeft gehad 
een jaarlijkse uitkering voor zijn onder
houd en zijn opvoeding kan vorderen, 
totdat het de voile leeftijd van achttien 
jaren heeft bereikt, een rechtsvorclering 
tot uitkering van onderhoud is ; 

Overwegende dat deze rechtsvordering, 
die niet de vaststelling van het vader
schap tot voorwerp heeft en tot gevolg 
kan hebben, dus bij de rechtbank geen 
geschil omtrent inroeping van ~taat aan
hangig n1.aakt, waarover, naar luid van 
artikel 36 van de wet van 25 meart 1876, 
slechts in eerste aanleg uitspraak mag 
worden gedaan ; 

Overwegende dat, zo artikel 341c, lid 2, 
van het Burgerlijk Wetboek weliswaar 
bepaalt dat een vonnis waarhij de ver
weerder op grond van artikel 3-1-0b wordt 
veroorcleeld tot het betalen van levell.s
onderhoud, dezelfde gevolgen heeft als de 
erkenning, wat de h11welijksbeletselen be
treft, hieruit evenmin volgt dat de rechts
VDrdering, welke strekt tot het bekomen 
van dit vonnis, een niet voor begroting 
vatbare hoofdvordering is, waarover, 
volgens voornoemd artikel 36 van de 
wet van 25 maart 1876, slechts in eerste 
aanleg uitspraak mag worden gedaan; 

Overwegende dat het be~treclen arrest, 
voor het vaststellen van de aanleg, wet
telijk steunt op de bepaling van arti
kel27, lid 2, van de wet van 25 maart 
1876 volgens welke, wanneer de titel 
va.n ee11 uitkeri:ng tot onderhoud wordt 
betwist, de waarcte van het geschil, bij 
gebreke van kapitaal dat in de titel is 
uitgedrukt, door de annui:teit wordt be
paald; 

Dat het, middel :naar recht faalt; 

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

--------------~-

(1) TSCHOFFEN en DUBRU, Les baux com-
11te1'Ciaux, nr 93; PATERNOSTRE, Battx com
mm·ciattx et fonds de commm·ce, nr 200; REYN

TENS en VAN REEPINGHEN, P1•ecis de p1'0p1'ieti 
commm·ciale, n" 159; LA HAYE en VANKERCK

IIOVE, Jounwl des tTibunattx, 1957, biz. 695, 
nr 67; raadpl. tevens noot 1 ondel' cass., 
15 januari 1953 (Bull. en PASIC., 1953, I, 

22 februari 1968.- 1e kamer.- Voor
zitte?·, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Perrichon. - Gelijk
luidende conclusie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleiter, 
H. Philips. 

1 e KA.llmR. - 22 februari 1968. 

1° HUUR VAN GOEDEREN.- HAN
DELSHUUR.- WET VAN 30 APRTL 1951. 
- WIL VAN DE VERHUURDER RET 
VERHUURDE GOED EEN ANDERE BE
STEMJ\IIING TE GEVEN DAN DE HANDEL. 
- BEGRIP. 

2° HUUR VAN GOEDEREN.- HAN
DELSHUUR. - VERHUURDER DIE DE 
WIL UITDRUKT RET VERHUURDE GOED 
AF TE BREKEN. - VERHUURDER DIE 
ALDUS DE WIL NIET UIT OM AAN RET 
ONROEREND GOED EEN NIEUWE BE
STEMMING TE GEVEN, IN DE ZIN VAN 
DE ARTIKELEN 16, l, 2o, EN 25, 1o, 
V"ERVAT IN DE WET VAN 30 APRIL 1951. 

1° Met de termen « wil van de ve1·huurcle1' 
om het on1·om•end goed een besternming 
te geven die elke hanclelwnde1·nerning 
ttitsht1:t " of « te bestemmen vooT een 
andm· geb1·uik dan voo1· de handel >> be
doelen de aTtikelen 16, I, 2°, en 25, 1o, 
vm·vat in de wet van 30 apTil 1951 be
t?'e ffende de handelshtttt1', m:et enkel de 
wil van de vedmunleT de handelsbestern
rning van hei onToe1·end goed te doen 
ophouden, doch de wil van de veTlmunler 
m· een niettwe besternming aan te ge
ven (1). 

2° Het om·oe1·end goecl wo1·clt voo1• geen 
ande1· geb1·u.ik bestemd, in de zin van 
de aTtikelen 16, I, 2°, en 25, Jo, vervat 
in de wet van 30 apTil 1951 betTefjende 
de hanclelsh1mr, doo1· de veThUttrcle1' die, 
al doet hij de hanclelsbestemming van 
het onToerend goecl ophmtden, e1• geen 
nieuwe bestemming aan geejt, doch het 
wil ajb1·eken (2). 

327); verg. evenwel Repertoi1·e 1n·atique dtt 
d1·oit belge, Complement, d. I, v 0 Baux com-
11W1'ciaux, nr 348. 

(2) Dit geval wordt niet voorzien in arti
kel 16, I, 2°, vervat in de wet van 30 april 
1951, doch in artikel 16, I, 3° ; deze bepaling 
onderstelt evenwel dat de verhuurder het 
onroerend goed wil heropbouwen. 
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(BARBIER EN LITISOONSORTEN, 
T. EOHTGENOTEN BODART-BERGER.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 24 juni 1966 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi ; 

Over het 1niddel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 16, I, 2°, en 25, 
1° en 3°, vervat in de wet van 30 april 
1951 op de handelshm_u·overeenkomsten, 
welke afdeling IIbis van hoofdstu.k II 
van titel VIII van book III van het 
Burgerlijk Wetboek vorn1.t (zoals zij is 
gewijzigd bij artikel 1, 5°, van de wet 
van 29 juni 1955), 

doordat het bestreden vonnis, mn de 
eisers te veroordelen tot betal:ing van eon 
aanvullende vergoeding wegens uitzet
ting, gelijk aan twee jaar huur, uit hoofde 
van de niet-uitvoering binnon de wetto
Iijke termijn van hm1. voornemen om het 
door de verweerders gehuurd onroorend 
good af te broken en weder op te bouwen, 
het door de eisers aangevoerd middel 
verwerpt, to weten dat zij het onroerend 
goed ter beschikking van technici (arc hi
teet, aannemer, enz.) haddon gesteld, dit 
wil zeggen het « een bestemming haddon 
gegeven die elke handelsonderneming u.it
sluit "• zodat de aan do verweerders be
taalde vorgoeding gelijk aan een jaar 
huur ten valle voldoening gaf, en zulks 
op grand dat «de geilltimeerden (thans 
eisers) n1.et woorden spelen door te be
weren dat, wanneer zij hun onroerend 
goed ter beschikking van h1.m architect 
of van de sloper hebben gesteld, zij hot 
eon bestennning hebben gegeven die elke 
handelsonderneming uitsluit, dat zij in 
werkelijkheid aan h1.m onroerend good 
in 't geheel geen bestemming hebben 
gegeven "• 

tenuijl voormelde artikelen 16, I, 2°, 
en 25, 1°, zo ze weliswaar voorschrijven 
dat de verhuurder de handelsbestemming 
van zijn om·oerend good Inoet doen op
houden, echter, bovendien, niet vereisen 
dat hij er enige andere bestemming aan 
geeft : 

Overwegende dat de verhum·der, krach
tens artikel 16, I, 2°, vervat in de wet 
van 30 april 1951 op de handelshmu·over
eenkomsten, als reden tot weigering van 
de hernie:uwing van de huur « zijn wil 
on1. hot onroerend good eon bestemming 

te geven die elke handelsonderneming 
uitsluit " kan inroepen; dat, naar luid 
van artikel 25, 1°, de vergoeding wegens 
uitzetting gelijk is aan een jaar huur, 
wanneer de verhuurder wenst « het good 
te bestemmen voor een ander gebruik 
dan voor handel " ; 

Overwegende dat nit de tekst zelf van 
doze bepa.Iingen blijkt dat ze vreemd zijn 
aan hot geval waarin de verhuurder, 
hoewel hij de handelsbestemming van 
hot onroerend good wil doen ophouden, 
niet de wil heeft er een nieuwe bestem
ming aan to geven; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

22 februari 1968.- l e h:amer.- Voor
zitte1·, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Ve1•slaggever, H. Legros. - Gelijkluiclencle 
concl1tsie, H. R. Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleiters, HH. An
siaux en De Bruyn. 

1 e KAlVIER. - 23 februari 1968, 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
VoRl\L - BuRGERLIJKE ZAKEN. 
GEEN MIDDEL VOORGEDRAGEN. 
VoORZIENING NIET ONTVANKELIJK. 

2° CASSATIE. - OMVANG. -BuRGER
LUKE ZAKEN. - DISPOSITIEF DAT 
NIET ONDERSOHEIDEN IS TEN OPZIOHTE 
VAN DE Ol\iVANG VAN DE VERNIETIGING. 
- BEGRIP. 

1° N iet ontvankelijk, in bu1·ge1'lijke zaken, 
is de vooTziening tot staving wam·van 
geen miclclel is voo1'geclragen ( l). 

2o In bU1'(]B1'lijke zake·n is, ten opzichte 
vcvn de omvang van de veTnietiging, geen 
clispositief dat onde1·scheiden is van het 
clooT het cassatiebe1·oep bestreclen clispo
sitiej, datgene wctw·tegen noch clo01· cle 
eise1• noch clooT de ve1'weenle1· in het 
casscttiegecling een ontvanlcelijke voo1·
z·iening lean wonlen ingestelcl (2). 

(1) Cass., 17 februari 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
blz. 764). 

(2) Cass., 9 november 1967, st;pra, blz. 356. 
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(VENNOOTSOHAP <c THE BRITISH AND FO
REIGN :MARINE INSURANCE OY LTD.,, 
T. KAPITEIN PALEOORASSAS, NAAMLOZE 

VENNOOTSOHAP <c OOJ\'ITANIA NAVIERA 
HIDALGO >l EN NAAJ\'ILOZE VENNOOT

SCHAP <c FURNESS SHIPPING AND AGENCY 

OY >l.) 

ARREST. 

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

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening door verweerder 
en door de tweede verweerster opge
worpen : 

Overwegende dat geen van de middelen 
de dispositieven bestrijdt waarbij wordt 
beslist, enerzijds, dat in zover de rechts
vordering van eiseres tegen de kapitein 
van bet schip (thans verweerder) is ge
richt, zij niet ontvankelijk is nu de rederij 
(thans de eerste verweerster) in het geding 
aanwezig is en, anderzijds, dat, in zover 
die · vordering tegen de scheepsagent 
(thans de tweede verweerster) is gericht, 
zij ongegrond is nu eiseres ten laste van 
die laatste verweerster. geen enkele font 
in oorzakelijk verband met de beweerde 
schade bewezen heeft ; 

Dat de grand van niet-ontvankelijk
heid client ingewilligd te worden ; 

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

doonlat het bestreden arrest, bij ge
deeltelijke wijziging van het beroepen 
vonnis, de oorspronkelijke vordering van 
eiseres ten aanzien van verweerder niet 
ontvankelijk en ten aanzien van de ver
weersters ongegroncl verklaart en eiseres 
in de kosten van beicle aanleggen veroor
cleelt, zonder te antwoorden op het micl
~el, door deze laatste in haar regehnatig 
in hager beroep neergelegde conclusie 
voorgesteld, luidens hetwelk " de reserves 
tijdig en degelijk, met aancluiding van 
de algemene aarcl van de schade, op het 
volgbriefje van 25 februari 1960 « tally 
slip >> genoemd, zowel wat betreft de 
twee niet afgeleverde « lifts >> als wat 
betreft de geplooide staven, door « Na
ei.ren>a " werden gemaakt ; dat de 
eogi>ossemonthouder zich mag beroepen 
op de reserves van « Naeirmna ,, die is 
opgetreden als zijn lasthebber of zaak
waarnmner voor het tellen, nazien en 
n>aken van reserves tegenover de kapi
tein, zelfs indien dit organisme werd 
aangesteld door de scheepsagent; dat, 

0ASSA'riE, 1968. - 27 

ware het niet zo, "Naeirema >> minstens 
zou zijn opgetreden a.ls vertegenwoordiger 
van de rederij, die als mandant zou ge· 
bonden zijn door de erkentenis van haar 
mandataris ,, zodat het arrest als niot 
gemotiveerd voorkomt : 

Overwegende dat, naar do in het mid
del aangehaalde conclusie, eisores voor 
het hof van beroep in rechte heeft staande 
gehouden dat de reserves, door de stuwa
door van de schoepsconsignataris ge
maakt met betrekking niet aileen tot 
het door haar aangevoerd manco maar 
tevens tot de beweerde averij, geldig 
door de cognossementhouder worden 
ingeroepen op de grand dat zij uitgingen 
van een lasthebber, hetzij van de cognos
sementhouder zelf, hetzij alleszins van 
de rederij ; 

Overwegende dat het arrest, door zich 
ertoe te beperken die stelling tegen te 
spreken door de affirmatie dat " de << tally 
slip >> opgemaakt door de stilwadobr van 
do schoepsconsignataris niet gelden kan 
als regelmatig protest in naam van de 
belanghebbende van de koopwaar ,, geen 
passend antwoord verstrekt op het in 
de bedoelde conclusie voorgesteld mid
del; 

Dat het cassatiemiddel gegrond is ; 
En ovenvegende dat eiseres noch de 

eerste verweerster zieh geldig konden 
voorzien tegen de beslissingen waarbij 
de rechtsvordering van eiseres tegen die 
verwGJerster ontvankelijk werd verldaard ; 

Dat dit dispositiof dus, ten opzichte 
van de uitgestrektheid van de uit te 
spreken vernietiging, niet onderseheiden 
is van het bestreden dispositief; 

Dat dm·halve de vernietiging zieh moet 
uitstrekken tot de gemelde beslissing; 

Om die redenen, en zonder dat tot 
onderzoek van de andere ni.iddelcn meet 
worden overgegaan nu deze, ten aanzien 
van de eerste verweerster, tot geen.1neer 
uitgebrcide vernietiging kunnen leiden, 
vernietigt het bestrcden arrest in zover 
het uitspraak heeft gedaan op de door 
eiseros tegen de eerste verweerster inge
stelde rechtsvordering, a.lsmede over de 
op die rechtsvordering gevallen kosten ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gen>aakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiseres in een derde on de eerste 
verweerster in het overigo van do kosten ; 
venvijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Gent. 

23 februari 1968.- 1e kamer.- Voor-



zitteT en VeTslaggeve1', H. Belpaire, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
ltticlenrle conclu,sie, H. R. Hayoit de 
Termicourt, procurem·-generaal. - Plei
teTs, HH. VanRyn en Simont. 

1 e KAJliiER. - 23 februari 1968. 

10 VERZEKERINGEN. - VERZEKE
RAAR DIE DE NIETIGHEID INROEPT 
VAN DE VERZEKERING OP GROND VAN 

ARTIKEL 31 VAN DE WET VAN 11 JUNI 
1874. - BEWIJS DAT JVIOET WORDEN 

BIJGEBRAOHT. 

20 CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT KRITIEK 
UITBRENGT TEGEN EEN TEN OVER· 
VLOEDE GEGEVEN REDEN. - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° De vm·zelceTaa1' clie rle nietigheicl in
Toept van cle ve1·zekm·ing op gTOncl van 
a1·tikel 31 van cle wet van 11 juni 18 7 4 
moet bewijzen clat cle veTZwaTing van 
het ?'isico van zoclanige acwcl was clat 
cle ve1·zekeraa1' niet in de verzekeTing 
zmt hebben toegestemcl of ze slechts oncle1· 
ancle1·e vooTwaanlen zou toegestaan heb
ben (1). (Burg. Wetb., art. 1315, lid 2.) 

2° Is ;zoncle1' belang en cleThalve niet ont
vankelijk het micldel dat k1·itiek ttitbpengt 
tegen een ten ovm·vloerle gegeven 1·eclen 
van de best1·eclen beslissing (2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «LA OON
CORDE >> EN CONSORTEN, T. JAJ\HN.) 

ARREST. 

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

Over de eerste twee middelen samen, 
afgeleid, het eerste, uit de schending van 
de artikelen l, 3, 9, 10, II, 31 van de 
wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, 

(1) Cass., 3 november 1955 (Btdl. en PA
SIO., 1956, !, 204), 

(2) Cass., 19 januari 1968, sttp1·a, biz. 684. 

191, 192, 200, 201, 205, 206, 218, 276 
en 277 van hoek II van het Wetboek 
van koophandel, alsmede 97 van de 
Grondwet, 

cloonlat, na erop te hebben gewezen 
dat « o1n hlm weigering te rechtvaar
digen, de assm·adem·s inroepen dat ge1n
timeerde (thans verweerder) zijn schip 
« Sancta Maria " in de vaart liet alhoewel 
het onzeewaardig was, namelijk niet 
achteruit kon slaan, wat, volge11s de ap
pellanten (thans eiseressen), de aanvaring 
met de «Rima" onvermijdelijk maakte 
en zodoende het risico dusdanig ver
zwaarde dat zij niet, of althans niet tegen 
gelijke voorwaarden, zouden hebben ge
contracteerd indien deze toestand bestaan 
had ten tijde van het contract», het be
streden arrest de eiseressen hun rechts
vordering tot terugbetaling van hun uit
gaven ontzegt en hen veroordeelt tot be
taling van de door verweerder gevorderde 
smnn'len, op de grond dat « sedert ver
scheidene jaren de verzekering van de 
« Sancta Maria " werd waargenmnen door 
de appellanten, die het vaartuig dus goed 
kenden, en de laatste hernieuwing, welke 
op 30 januari 1959 gebeurde, hen alle 
gelegenheid verschafte mogelijke redenen 
van onzeewaardigheid op te sporen en 
overeenkomstig te handelen, wat zij op 
dat ogenblik blijkbaar overbodig hebben 
geacht », 

tenvijl de verzekerde de verplichting 
heeft aan de verzekeraar een juiste kennis 
te geven van de bestanddelen van het 
risico clat hij wil cloen dekken, en nader
hand de verzekeraar in kennis te stollen 
van elke wijziging of elke verzwaring 
van het risico die van die aard is dat, 
zo de nieuwe staat van zaken op het 
tijdstip van het sluiten van de overeen
komst had bestaan, de verzekeraar niet 
in de verzekering zou toegestemd hebben 
of ze aileen onder andere voorwaarden 
zou hebben toegestaan, en het niet op 
de verzekeraar rust de bestanddelen van 
het risico op het tijdstip van het sluiten 
van het verzekeringscontract nate gaan, 
noch in de loop van het contract te oncler
zoeken of het risico een aanzienlijke wijzi
ging of verzwaring ondergaan heeft, 
waaruit volgt dat het arrest niet wettelijk 
heeft lnmnen beslissen dat de eiseressen 
hadden clienen « rnogelijke redenen van 
onzeewaardigheid op te sporen en over
eenkomstig te handelen" (schending van 
alle in het middel aangeduide wetsbepa
lingen); 

het tweecle, nit de schending van de 
artikelen I, 3, 16, 31 van de wet van 
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ll jcmi 1874 op de verzekeringen, '191, 
205, 206, 207, 276 en 277 van boek II 
van het Wetboek van koophandel, als
mede 97 van de Grondwet, 

clooTilat, na erop te hebben gewezen 
dat, " 011.1. hun weigering te rechtvaardi
gen, de assuradeurs inroepen dat gemti
meerde (thans verweerder) zijn schip 
" Sancta Maria " in de vaart liet alhoewel 
het onzeewaardig was, namelijk niet 
achteruit kon sban, wat, volgens de ap
pellanten (thans eiseressen), de aanvaring 
met de "Rima" onvermijdelijk maakte 
en zodoende het risieo dusdanig ver
zwaarde dat zij niet, of althans niet tegen 
gelijke voorwaarden, zouden hebben ge
contracteerd indien deze toestand bestaan 
had ten tijde van het contract ,, het be
streden arrest de eiseressen hun rechts
vordering tot terugbetaling van hun uit
gaven ontzegt en hen vero·ordeelt tot be
taling van de door verweerder gevorderde 
som1nen, op de gronden dat " trouwens, 
zo uit het proees-verbaal van de Rijks
waterpolitie voldoende blijkt dat de 
" Sancta Maria " in feite niet achteruit
sloeg en deze o1nstandigheid, samen met 
andere, min of meer kan bijgedragen heb
ben tot het ontstaan van de aarlVaring, 
daaruit nochtans niet noodzakelijk volgt 
dat bewust schip, ingevolge een font van 
de verzekerde, in de praktisehe enjoftech
nische onmogelijkheid verkeerde achter
uit te slaan; dat niet kan gesteund wor
den op de verklaring desaangaande van 
schipper De Koster, die " de overbrenging 
" vanuit de stuurhut naar de Inachineka
" 1ner, waarnwde de schroef worclt be
" diend », gebrekkig noe1nt en die beweert 
dat " deze wel eens 11:1eer hapert », daar 
voornoen1.de schipper grove onwaarheden 
heeft durven verklaren tijdens het onder
zoek en overigens later hogeraangehaalde 
gezegden grondig heeft gewijzigd ; dat 
een van de verbalisanten onmiddellijk 
na de aanvaring heeft vastgestelcl dat 
" door wat forse becliening van de handle, 
"de borgpen van haar plaats wijkt en 
'' de stang losraakt van de koppeling " 
en " dat dit euvel op eenvouclige wijze 
» te verhelpen is on1. in ieder geval een 
" beclrijfszekere functionering van de 
"koppeling te waarborgen "; dat hiernit 
client afgeleicl te worden dat, indien de 
schipper werkelijk gepoogd heeft achter
uit te slaan (waaraan wel kan getwijfeld 
worden), alsdan niet zozeer een gebrek 
in de uitrusting van het vaartuig, dan 
wel de slechte bediening ervan door de 
schipper in aanmerking kon1.t ols oorzaak 
die het achteruitslaan kan hebben ver
hinclercl ; dat de veroordeling van De 

Koster door het Kantongerecht te 's-Her
togenbos onafhankelijk is van de kwestie 
van de zeewaardigheid en de overwe
gingen van de Arrondissementsrechtbank 
niet bindend zijn voor het hof van be
roep », 

terun:p, krachtens artikel 31 van de 
wet op de verzekeringen, de verplich
tingen van de verzekeraar ophouden in 
geval van wijziging van de op het tijd
stip van het sluiten van de overeenkomst 
bestaande toestand en van niet occa
sionele verzwaring van de risico 's, zonder 
dat nodig is rlat cleze verzwaring of deze 
wijziging te wijten is aan een font of 
aan de daad van de verzekercle, noch 
dat zij op het schadegeval een invloed 
heeft nitgeoefend, deze verzwaring of 
deze wijziging de vernietiging van het 
verzekeringscontract met zich brengt, 
zelfs indien er geen schadegeval is ge
weest, en de fout van de verzekerde die 
de verzekeraar van zijn verplichtingen 
ontslaat nit kracht van de artikelen 16 
van de wet op de verzekeringen, 205 
en 206 van de gecoiirclineerde wetten op 
de zeevaart, een occasion eel en voorbij
gaand feit is in oorzakelijk v:erband met 
het schadegeval en de schade, 

waarnit volgt dat, door het middel 
van de eiseressen, afgeleid nit artikel 31 
van de wet op de verzekeringen, af te 
wijzen om de redenen dat het niet be
wezen is dat het verzekerde schip in de 
praktische en/of technische omnogelijk
heid verkeerde achteruit te slaan " inge
volge een font van de verzekerde " en 
dat, onderstellende dat in de loop van 
de aanvaring er gepoogd werd achteruit 
te slaan, het maneuver geen plaatshad, 
niet zozeer ten gevolge van een gebrek 
van de nitrnsting, waarvan de aard nader 
aangeduid wordt, maar wegens een font 
van de bemanning, het arrest de toepas
singsvereisten van de in het middel aan
geduide artikelen 16, 31, 205 en 206 ver
wart, de toetsing van de wettelijkheid 
van zijn dispositief onmogelijk maakt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) ten aanzien van genomnde bepalin
gen en deze bijgevolg schendt, geen pas
send antwoord geeft op de conclusie van 
de eiseressen in zover zij zich daarin 
uitdrukkelijk beriepen op artikel 31 van 
de wet op de verzekeringeh en niet op 
de voormelde artikelen 16, 205 en 206 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), zijn dispositief ten aanzien van 
artikel 31 van de wet op de verzekeringen 
niet wettelijk rechtvaardigt door te on
derzoeken of de in het schip aanwezige 
gebreken de aanvaring hadclen veroor-
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zaakt ofniet, niet regelmatig met redenen 
omkleed is nu het niet nagaat of bedoelde 
gebreken een verzwaring van het risico 
uitmaakten (schending van artikel 97 
van de Grondwet), en artikel 31 van de 
wet op de verzekeringen schendt door 
voor de toepassing van dit artikel te eisen 
dat de verzwaring van het risico haar 
oorsprong vindt in een font van de ver
zekerde : 

Overwegende dat de verzwaring van 
het risico waarop de verzekeraars zich 
beroepen om van hun verplichtingen je
gens verweerder ontheven te zijn, enkel 
bestaat in een beweerde onzeewaardig
heid van het verzekerde schip doordat 
het niet kon achteruitslaan ; 

Overwegende dat nit het arrest blijkt 
dat de oorzaak van het niet achteruit
slaan van het schip, naar het oordeel 
van de rechter, geenszins toe te schrijven 
is aan een gebrekkige uitrusting van het 
schip, maar aan de slechte bediening van 
die uitrusting door de schipper ; 

Overwegende, eensdeels, dat hieruit 
volgt dat de beschouwing van het arrest 
betreffende de mogelijkheid waari11 de 
eiseressen hebben verkeerd om zich van 
de beweerde onzeewaardigheid te ver
gewissen, een overtollige reden uitmaakt; 

Overwegende, anderdeels, dat zo het 
arrest beslist dat nit het niet achteruit
slaan niet noodzakelijk volgt dat het 
schip, « ingevolge een font van de ver
zekerde "• in de praktische enjof tech
nische onmogelijkheid verkeerde om 
achteruit, te slaan, het daardoor geenszins 
bedoelt dat voor de toepasselijkheid van 
artikel 31 van de wet op de verzekeringen 
een font van de verzekerde noodzakelijk 
is, maa.r enkel dat het niet bewezen is 
dat verweerder, bij het zeewaardig maken 
van zijn schip, een font of nalatigheid 
heeft begaan en derhalve door zijn 
" daad "• in de zin van voorn'leld artikel, 
een verzwaring van het risico heeft te
weeggebracht, waarvan hij de verzeke
raars kennis had dienen te geven ; 

Overwegende mitsdien dat het eerste 
ruiddel, hetwelk een overtollige reden 
bekritiseert, bij gemis van belang niet 
ontvanlmlijk is, terwijl het tweede mid del, 
dat uitgaat van een verkeerde interpre
tatie van het arrest, feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen l, 3, 16 
van de wet van II juni 1874 op de ver
zekeringen, 191, 192, 205, 206, 207, 276 
en 277 van boek II van het Wetboek 

van koophandel, alsmede 97 van de 
Grondwet, 

cloonlc~t het bestreden arrest de eise
ressen Inm rechtsvorderingen tot terug
betaling van hun nitgaven ontzegt en 
hen veroordeelt tot betaling van de door 
verweerder gevorderde sonunen, op de 
gronden dat « geen elementen aantonen 
dat de « Sancta Maria », bij inbreuk op 
bepaalde voorschriften van het regle
ment, met onvoldoende talrijk of niet 
gekwalificeerd of vakkundig scheepsvolk 
was bemand, en nog minder dat de ver
zekerde zijn bemanning dusdanig samen
stelde dat hij zich hierdoor schnldig 
maakte, hetzij aan een risicoverzwaring 
in de hoger gepreciseerde zin, hetzij aan 
een zware font die de schade zou veroor
zaakt hebben en alzo de gevolgen van 
artikel 16 van de wet van II juni 1874 
zou kunnen medebrengen "• 

teTwijl, op het stuk van zeeverzeke
ringen, de door de daad van de verze
kerde veroorzaakte schade niet ten laste 
van de verzekeraars is, zonder dat vereist 
is dat de verzekerde een zware fout be
gaan heeft, waaruit volgt dat het arrest, 
door te beslissen dat de eiseresser., als 
zeeverzekeraars, van de dekking van de 
schade aileen ontslagen zijn in geval van 
zware font van de verweerder, welke 
niet bewezen is, aile in het middel aan
geduide wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat de eiseressen in hun 
conclusie voor het hof van beroep enkel 
aanvoerden dat het schip onvoldoende 
was bemand cloordat namelijk een lid 
van de bClnanning onkundig was, het
geen het verzekeringsrisico aanzienlijk 
verzwaart, en clat het onclernen'len van 
een reis 1net een schip waarvan n'len weet 
dat het onvolcloende is bemancl « een 
claad en een font van de verzekerde uit
n'taakt »; 

Overwegencle dat het arrest oorcleelt 
clat geen elementen aantonen dat de 
" Sancta Maria », bij inbreuk op bepaalde 
voorschriften van het reglement, met 
onvoldoend talrijk of niet gekwalificeerd 
of vakknndig scheepsvolk was bemand ; 

Dat het arrest zodoende voormelde 
conclnsie passend beantwoordt en zijn 
beslissing wettelijk rechtvaardigt ; 

Overwegende dat de in het middel be
kritiseerde beschonwing die het arrest 
daaraan toevoegt een overtollige reden 
is, zodat het middel dienaangaancle bij 
gemis van belang niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het arrest niet be
slist dat de eiseressen van de dekking 
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van de schade enkel ontslagen zijn in 
geval van zware fout van de verzekerde ; 

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

23 februari 1968. -1e kamer.- Voo1'
zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. de Vreese. 
- Gelijklnidende conclttsie, H. Charles, 
advocaat-generaal. - Pleite1's, HR. Si
mont en Philips. 

1 e KAMER. - 23 februari 1968. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER
LIJKE ZAKEN.- VERMELDING VAN DE 
GESCHONDEN WETSBEPALING. -MID

DEL AFGELEID UIT DE SCHENDING VAN 
DE AR'l'IKELEN 3, 4, 7 EN 8 VAN DE 
W:ET VAN 3 JANUARI 1934 TER AAN
VULLING VAN DE \VETTEN BETREFFENDE 
DE ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
N1JTTE. - 0NTEIGENING KRACRTENS 
DE BESLUIT\VET VAN 2 DECEMBER 1946 
BETREFFENDE DE STEDEBOUW.- BE
SLUITWET DIE IN ZIJN TEKST ONDER 

ARTIKEL 25 DE ARTIKELEN 2 TOT 9 
VAN BOVENVERMELDE \VET VAN 3 JA
NUARI 1934 INGELIJFD HEEFT. - VER

MELDING VAN EVENGEMELD ARTIKEL 25 
NIET WETTIG VEREIST. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - 0NTEIGENING BIJ HOOG
DRINGENDE OMSTANDIGHEDEN. - BE
SLUITWET VAN 2 DECEMBER 1946, 
ARTIKEL 25. VERGOEDING. 
VV AARDE VAN HET ONROEREND GOED 
OP DE DAG VAN RET VONNIS DAT DE 
VERGOEDING VASTSTELT. 

1° Doordien in artikel 25 van de besluitwet 
van 2 clecernber 1946 bet1·efjende de steele-

(1) Raadpl. cass., 19 september 1957 (BnZl. 
en PAsiC., 1958, I, 5) en noot 1; 16 juni 1961 
(ibid., 1961, I, 1134). 

(2) Raadpl. cass., 17 november 1967, sttpm, 
blz. 389 en de noot 1. 

(3) Over de wettelijkheicl van de onteige
ning door de uitzonderlijke procedure, om
schreven in cle artikelen 2 tot 9 van de wet 

bouw bepaald 'Wo1·dt dat, in de gevallen 
difl het bedoelt, e1· gehanclelcl wo1·dt val
gens de artilcelen 2 tot 9 van de wet van 
3 janttari 1934, is ontvankelijk het mid
del dat de schencling aanvoe1·t van de 
a1·tilcelen 3, 4, 7 en 8 van de wet van 
3 januari 1934 zonde1· zich oak te be1•oe
pen op de schencling van artilcel 25 van 
even bedoelcle beslttitwet van 2 decem be1· 
1946 (1). 

2° De vM·goeding ve1'sclmldigd wegens de 
onteigening van een onrom·encl goecl, 
ove1·eenlcomstig a1·tilcel 25 van de beslttit
wet van 2 decembe1· 194.6 bet1•efjende de 
stedebottw, is de waarde van het onToe-
1'end goecl ,op de clag van het vonnis dat 
het beclmg van de ve1·goeding vooTlopig 
vaststelt (2) (3). 

(MUYLAERT EN CONSORTEN, 
T. STAD AALST.) 

ARREST. 

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

Gelet op het micidel afgeleid nit de 
schending van de artikelen 11 van de 
Grondwet, 3, 4, 7 en 8 van de tijdelijke 
wet van 3 januari 1934 ter aanvulling, 
in 't belang der defensieve organisat1e 
van het grondgebied, van de wetten op 
de onteigening ten algemenen nutte, 

doo1·dat het bestreden arrest, hoewel 
de eisers in hun conclusies voor het hof 
van beroep hadden gesteld dat de ontei
gende goederen op 600 frank per vier
kante meter dienden geschat te worden, 
rlaar dit de waarde was die de liefhebbers 
ongetwijfeld rond het tijdstip van de 
onteigening, dit is in 1956, normaal kon
den voorzien, beslist dat de vergoedingen 
1noeten begroot worden naar de toestand 
en de waarde van de inneming op het 
einde van het jaar 1955, mn de reden 
dat de onteigeningsprocedm·e ingeleid 
werd bij verzoekschrift van 28 december 
1955, en verder de onteigende goederen 

van 3 januari 1934 ter aanvulling van de 
wetten betreffencle de onteigening, in de ge
vallen becloeld bij artikel 25 van de. besluit
wet van 2 december 1946, raaclpl. cass., 13 mei 
1965 (Bnll. en PAsrc., 1965, I, 979) en de 
conclusie van eerste advocaat-generaal Gans
hof van der Meersch. 
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schat gedeeltelijk op 300 frank en gedeel
telijk op IOO frank de vierkante meter, 

tenvijl, om aan de onteigende de recht
matige vergoeding toe te kennen welke 
bij artikel ll van de Grondwet wordt 
voorgeschreven, 1nen het onteigende goed 
moet schatten naar de waarde op het 
ogenblik waarop het eigendomsrecht van 
bet vermogen van de onteigende naar 
het vennogen van de onteigenaar over
gaat, uit de in het 1niddel ingeroepen 
wetsbepalingen blijkt dat gezegde eigen
domsovergang plaatsheeft op het ogen
blik waarop het vonnis van de vrede
rechter, bedoeld bij artikel 4 van de wet 
van 3 januari I934, wordt geveld of over
geschreven, en ten deze gezegd vonnis 
pas op I6 oktober I956 werd geveld, 
zodat de onteigende goederen goschat 
1noesten worden naar hun waarde, niet 
in 1955, maar in I956, zoals de eisers 
hadden gesteld ; 

Over de gronden van niet-ontvanke
lijkheid door verweerster opgeworpen en 
afgeleid, cle ee1·ste, hie1·uit dat het middel 
de schending inroept van bepa.Iingen van 
de tijdelijke wet van 3 jammri 1934 welke 
na I september I947 niet 1neer van kracht 
waren, 

de tweede, hieruit dat het middel nieuw 
is wijl het voor de feitenrechter niet voor
gesteld werd : 

Overwegende dat de besluitwet van 
2 decernber 1946 betreffende de stede
bouw, waarvan artikel 25 bepaalt clat in 
de bij dat artikel bedoelde geva1len er 
gehandeld wordt volgens de bepalingen 
van de artikelen 2 tot 9 van de wet van 
3 januari I934, die artikelen in de tekst 
van de besluitwet ingelijfd heeft ; 

Overwegende derhalve dat de schen
ding van de artikelen 3, 4, 7 en 8 van 
de wet van 3 januari 1934 tot staving 
van het middel kon ingeroepen worden 
zonder dat 'het noodzakelijk was tevens 
de schending van artikel 25 van de be
sluitwet van 2 december 1946 in te roe
pen; 

Overwegende dat beide partijen in hem 
conclusie de schatting van de inneming 
besproken hebben 1-r1et inachtneming van 
haar waarcle op het ogenblik van de 
onteigening in oktober I956; 

Overwegencle dat, nu de rechter heeft 
beslist dat de vergoedingen rnoeten wor
den begroot naar de toestand en de 
waarde van de inneming op het einde 
van I955, het middel, dat stelt dat de 
onteigening sleohts op 16 oktober 1956 
werd verwezenlijkt, niet als nieuw kan 
besohouwd worden ; 

Dat geen van beide gronden van niet
ontvankelijkheid kan aangenomen wor
den; 

Over het middel : 

Overwegende dat de vergoedingen 
toegekend inzake onteigening ten alge
menen nut.te tot doel hebben het eigen
cloiTlsverlies te vergoeden; dat de raming 
van dit verlies in hoofde van de ontei
gende persoon 1noet geschieden met 
inachtneming van de waarde van de 
onteigende goederen op de dag van de 
overdracht van het recht va'l eigendom ; 

Overwegende dat in het geval van 
onteigening krachtens de besluitwet van 
2 december 1946 betreffende de stede
bouw, waarvan artikel 25 de artikelen 2 
tot 9 van hogervermelde wet van 3 ja
nuari 1934 inlijft, het vonnis, dat de 
voorlopige vergoeding bepaalt, het eigen
domsrecht van de onteigende op de 
onteigenaar doet overgaan ; 

Overwegende dat, nu dit vonnis op 
I6 oktober 1956 gewezen werd, het arrest 
niet wettelijk heeft hmnen beslissen dat 
de onteigeningsvergoeding moet bepaald 
worden naar de waarde van de inneming 
op het einde van het jaar I955; 

Dat het 1niddel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, dooh slechts in zover het de 
aan de eisers toek01nende onteigeninQ;s
vergoedingen beperkt tot 1.830.976,80fr.; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerster in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

23 februari 1968.- Ie kanwr.- Voor
zitte1', H. Belpaire, raarlsheer waa.rnmnend 
voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Neven.
Gel1:jkhticlende condusie, H. Charles, ad
vocaat-generaal.- Ple#e1·s, HH. Bayart 
en Dassesse. 

I a KA.llrnR. - 23 februari 1968. 

l ° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER
LIJKE ZAKEN. - MID DEL HETWELK 
DE l\USKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT 

VAN EEN AKTE INROEPT. - MID DEL 
DAT NIET AANDUIDT WAARDOOR DE 

BEWIJSKRAOHT VAN DEZE AKTE ZOU 
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l\HSKEND ZIJN.- NIET ONTVANKELIJK 

J\'IIDDEL. 

2D HUUR vAN ZAKEN. - HANDEJ,S

HUUR.- HERNIEUWING. - NIEUWE 

HUUR. 

3e HUUR VAN ZAKEN.- HANDEI,S

HU1JR. - AANVRAAG OJYI HUURHER

NIEUWING. - 0NVERDEELD ONROE

REND C+OED. - MEER DAN EEN VER

HUURDER. - INSTEJ\'lMING VAN EEN, 

WEIGER1NG VAN EEN ANDERE MEDE

EIC+ENAAR. ~ !NSTEMMINC+ DIE NIET 

VOLSTAAT VOOR DE HUURHERNJEUWING, 

TENZIJ RET ONROEREND GOED TEN

GEVOLGE VAN VERDELING OF VEILING 

OVERC+AAT OP HEi\i DIE ZIJN TOESTEM

MING GEOEVEN HEEFT. 

1o Is niet ontvanlcelijk h~t micldel wctarhij 
gewczen wonlt op de mislcenning van 
cle bewijslcntcht van een alcte zoncle?' aan 
te cl~ticlen waanloor de bewijslc?-acht e?·van 
zmt mislcend zijn ( 1). 

2o De he?·nie~twing van een huu?·ove?·een
lcornst, beitoeld in de ajcleling van het 
Bu?·ge?·li,ilc HT etboelc houde.nde cle bij
zonclere ?'egels op de hanclelshtt~t?'ove?'
eenlcomsten, geeft aanleicling tot een 
nieuwe lnm?' (2). 

3o HI anneer cle lmunle?' om cle hen~ieuwing 
verzoelct van een handelslnt~t?'OVe?'een
komst, wacwbij meer dctn een vednmnle?' 
onvenleeld betrokken is en een van hen 
ennee instemt te?·wijl een ande?·e tveige?·t, 
blijjt de instemming zonde?' ttitwm·lcing, 
tenzij de e,igendom van het vedttttwde 
goed, tengevolge van venleling of veiling, 
zmt ove?·gegaan zijn op hem die zijn 
toestemming gegeven heejt (3). 

(GROOTJANS EN TEROLAVERS, 

T. VAN AUDENAERDE EN OONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het be;c;treden 
vonnis, op 15 septmnber 1966 in hoger 
beroep gewezen door de Rochtbank van 
eerste aanleg te Leuven ; 

Over het eerste rrtiddel, afgeleid uit 

(1) Verg. cass., 7 juni 1066 (Bull. en PA
SIC., 1066, I, 1281). 

(2) Cass., 17 juni 1066 (Bttll. en PASIC., 
1066, I, 1326 ). 

de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319 en 1320 van het 
Burgerlijk W etboek, 

cloonlat het bestl·eden vonnis de eis 
strekkende tot hernieuvving van de han
delshuur tussen partijen, gebmJrlijk onder 
door de reehter vast te stollen voorwaar
den, ongegroncl verklaart tegenover alle 
verweerders on1 de reden dat twee van 
de verweerders, medeiiigenaars van het 
goed, de hernieuwing weigerden, 

te?·wijl het aldus beslist zonder te ant
woorclen op het 1niddel door de eisers 
afgeleid hiernit dat de brief, door de 
raadsman van de verweerders op 29 juli 
1964 aan de eisers gestuurd, het bewijs 
levert van de instemming van de ver
weerders 1net de gevraagde huurhor
nieuwing, on1.dat, enerzijds, do verweer
dors Jean-Pieter en Jan-Jozof Van Aude
naerdo zelfs niet in de loop van het gerling 
clit feit hobben betwist, en, anderzijds, 
de verweerders Antoine en Jan-Baptist 
Van Audenaerde, na op 10 september 
1964 te zijn versohenen in verzoening 
voor do vrederoohter, in hun brief van 
6 oktober 1964 niet betwist hobben clat 
de door de eisers ingeroepen brief van 
29 juli 1964 ook hun instemming had : 

Overwegende dat het middel niet aan
cluidt waardoor het vonnis de artike
len 1319 en 1320 van hot Burgerlijk \Vet
book zou hebben geschonden; 

Overwegende dat het vonnis consta
teert, eensdeels, dat Antoine en Jan
Baptist Van Audenaerde ontkennen aan 
hun brooder J an-J ozef ooit opdracht te 
hebben gegeven in hun naam de lnn.u·her
nieuwing toe te staan en dat zulke op
dracht trouwens niet eens bewozen wordt, 
anderdeels, dat J an-J ozef Van Aude
naercle en denkelijk de andere verweerder 
de advooaat raadpleegden die, ingevolge 
de vraag tot hm.u·hernieuwing van 23 juli 
1964, aan eiser op 29 juli 1964 soln·eef 
« dat de heron Van Audenaerde boreid 
zijn de handelshuurovereenkomst te her
nieuwen mits wijziging van de huur
prijs "; 

Overwegende da.t het vonnis, nagaande 
of die brief voor alle verweerders bindencl 
wa.s, zoals de oisers het aanvoorden, 
beslist dat niet kan worden aangenomen 
dat de advocaat zou opgetredon zijn, 
hetzij kraohtens een bijzondore volmaoht, 

(3) Verg, cass., 21 april 1055 (Bull. en PA
src., 1955, I, 902) en noot 1; cass., 8 novem
ber 1956 (ibid., 1957, I, 244). 
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hetzij krachtens artikel 9 van het ';yet
boek van burgerlijke rechtsvmdering, dat 
Antoine en Jan-Baptist, die hem weige
ring tot huurhernieuwing tijdig en over
eenkomstig de wet hebben betekencl, niot 
kunnen gebondon zijn door de vommelde 
brief van de advocaat, geraadpleegd door 
Jan-Jozef Van Audenaerde en denkelijk 
door de andere brooder ; 

Overwogende, ten slotte, de.t het von
nis erop wijst dat, op de eerste zitting 
in verzoening, do zaak eenvoudig naar 
een andere zitting verschoven werd, en 
dat Ofl die tweede zitting, waar slechts 
twee van de brooders verschenen, de 
vrederechter vaststelde dat geen aldmord 
kon getroffen worden; 

Overwegende dat de rechtbank aldus 
de in het middel bedoclde conclusie be
antwoordt ; 

Dat het micldel feitelijke grondsla.g 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319 en 1320 van het Bur
gerlijk · W etboek, 

doonlat het bestreden vonnis, zonder 
tegen te spreken dat minstens twee van 
de medeeigenaars op 29 juli 1964 het 
antwoord gaven bedoeld bij artikel 14, 
lid 1, in fine, bevat in de wet. van 30 april 
1951, niet antwoonlt op het middel door 
de eisers afgeleid uit de op 6 oktober 
1964 te laat te kennan gegeven weigering 
van de andere twee verweerders : 

Overwegende dat het middel niet aan
dLlidt waardoor het vonnis de artike
len 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wet
bock zou hebben geschonden; 

Overwegende dat het vonnis, na beslist 
te hebberi: dat Antoine en Jan-Baptist 
Van Audenaerde niet gebonden waren 
door de brief welke de advocaat op 29 juli 
1964 aan de eisers schreef, erop wijst dat 
heiden bij brief van 6 oktober 1964 aan 
de eisers kennis ervan gaven dat zij 
weigerden de door deze op 23 jnli 1964 
aangevraa.gde huurh8rnieuwing toe te 
stnau, en vounist dat zij hm1 weigering 
tijdig en overeenkomstig de wet op de 
handelshuurovereenkon1sten tor kennis 
brachten; 

Overwegende dat dit antwoord pas
send is; 

Dat het middel feitelijko grondslag 
mist; 

Over het derde en hot vierde middol 
samen, het denle, afgeleicl nit de schending 
vnn de artikelen llOl, ll07, ll34, 1709, 
577bis, meer bepaald de§§ l, 4, 5, lid 2, 

en 6, van het Burgerlijk \Vetboek, 13, 14, 
18 en 25, bevat in de wet van 30 !tpril 
1951 op de handelshuurovereenkomsten, 

cloonlat het bestreden vonnis, zonder 
tegen te spreken dat, de huurhernieuwing 
regelnmtig door minstens twee van de 
verweerders was toegestaan, Z'Jals de 
eonclusie van de eisers het staande hield, 
de weigering· van de huurhernieuwing 
gegrond verldaart, zulks ten onrechte, 
omdat ingevJlge de weigering van twee 
van de 1nedeeigenaars er geen huLu·her
nieuwing tot stand is gek01nen en die 
weigering ton goede konit aan de andere 
twee Inedeeigonaa.rs, 

te1·wijl de hum· en, a joJ·tioJ'i, de huur
hernieuwing toegestaau door een mede
eigenaar niet nieti,; is en dus moet uit
gevoerd worden ; 

het viercle, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 13, 14, 18 en 25, bevat 
in de wet van 30 april1951 op de handds
huurovereenkonlsten, 577bis, meer be
paalcl de§§ 1, 4, 5, lid 2, er1 6, 1101, ll07, 
ll34 en 1709 van het Bnre;erlijk \Vet
book, 

cloonlat het bestreclen vonnis stelt dat 
de hullrhernieuwing een verbintenis is 
waarvoor de toestemming van aile mede
eigenaars is vereist, het.•reen uitsluit dat 
de weigering om. de he<~niouwing toe te 
staan zou n1oeten uitgaan van al de 
medeeigenaars, 

te1'1vijl, enerzijds, de huurherniouwing 
door een modeeigenaar toegestaan een 
geldige verbintenis is, on, anclerzijds, 
voormeld artikel 13 aan de hnurder 
" recht op hernieuwing van zijn huur " 
toekent, en de weigering on1 een huur 
te herniecnven, huur die dostijds door 
al de n1edeeigenaars was toegestaan, een 
daad van beschikking is die door allen 
moot gesteld worden : 

Overvvegende dat, zo artikel 13, bevat 
in de ;,vet van 30 april 1951, !tan de hunr
der het recht tot hernieuwing van de 
hnm·ovm·eenkom.st tockent,, ai·tikel 16 
echter aan de verhlnu·cler het daarmede 
verbonclen rocht toekent cie hernieuwing 
te vveigeren, mits, in clat geval, do hij 
het IV van dit l!tatste artikel bepaalcle 
vergoecling nit te keren ; 

Dat daaruit voortvloeit dat de her
niouwing niet kan worden gelijkgeflteld 
met cen verlenging wellm enkol nit kracht 
vnn rle wet pbatsheeft ; 

Overwegende dat artikel 1-1 dan ook 
bopaalt dat de humder, die het reoht 
op hernieuwing verlangt nit te oefenen, 
zijn wil moet te kennan gcven met op-
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gave, op straffe van nietigheid, van de 
voorwaarden waaronder hij bereid 1s 
mn « de nieuwe huur aan te gaan " en 
dat, ingeva.I de verhuurder rleze }:ennis
geving onbeantwoord laat, hij « geacht 
zal worden . .. in te stennnen " m.et de 
aldus door de huurder vonrgestelde huur ; 

Over>vegende dat, zo de huurovereen
komst een onvercleeld onroerend goed 
tot voorwerp heefb, een heroep op dit 
wettelijk vennoeclen slechts n1ogelijk is 
wanneer alle medeeigenaars het stil
zwijgen bewareri ; dat elk hunner het 
aanwenden van dat verr:noeden ver1nag 
te belet.ten door gehruik te maken van 
het recht mn. de hernieuwing te weigeren ; 

Overwegende aldus dat de weigering 
van twee van de 1nedeeigenaars de door 
de huurder gevraagcle huurhernieuwing 
belet ; dat de instemrn.ing, die een andere 
1nedeeigenaar zou kunnen gegeven heb
ben, zo zij rechtsgeldig is, nochtans zon
der uitwerking blijft, tenzij de eigendom 
van bet verhmu·de goed, ten govolge 
van verdeling of veiling, op hein alleen 
zou overgegaan zijn ; 

Dat beide middelen naar recht falen ; 

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

23 februari 1968. ~ 1e kan:l8r. ~ Voo?'
zitte?·, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter. ~ VeTslaggeve?·, H. Neven. 
- Gelijkl~ticlencle concl~tsie, H. Charles, 
advocaat-generaal. ~ Pleite?'S, HH. Van 
Leynseele en Bayart. 

2e KAMER. ~ 26 februari 1968. 

1° OPLICHTING. ~ BEDRIEGLIJK OP
ZET. - BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. -
BESLISSING VAN VEROORDELING. -
VERWEER VAN DE BEKLAAC+DE ONBE
ANTWOORD. ~ NIET GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE. -
TERJIHJN. ~ STRAFZAKEN. ~BURGER
LIJKE REOH'TSVORDERING. ~ Qp TE
GENSPR.AAK GEWEZEN ARREST DAT DE 
BEKLAAGDE ERTOE VEROORDEELT AAN 
DE BUR.GERLIJKE PARTIJ DE DOOR 
HAAR GEVORDERDE GELDSOJ\'IMEN TE 
BETALEN EN HAAR AKTE VERLEENT 
VAN DE RAMING VAN HAAR SCHADE. -
STRAFREOHTER WIENS REOHTSPR.AAK 
HELEMAAL UITGEPUT IS, ZELFS ZO HIJ 

DE VEROORDELING ALS « VOORLOPIG ll 

KWALIFIOEER.T. ~ 0Nli'IIDDELI.IJK ONT
VANKELIJKE VOORZIENING. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE. -
AFSTAND. - VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN. DE BESLISSINC+EN 
OP DE STRAFVORDERING EN BURGER
LIJKE REOHTSVORDER.ING. ~ AFSTAND 
VAN DE VOORZIENING TEGEN DE BE
SLISSING OP DE BURGER.LIJKE REOHTS
VORDERING. ~ AFSTAND GEGROND OP 
DE ENKELE REDEN DAT DEZE BESLIS
SING GEEN EINDBESLISSING IS IN DE 
ZIN VAN ARTIKEL 416 VAN HET VVET
BOEK VAN STR.AFVOR.DERING. - AF
STAND DIE NIET ALS EEN BERUSTING 
KAN WORDEN UITGELEGD. ~ GEVOL· 
GEN. 

5° GERECHTSKOSTEN. ~ STRAFZA
KEN. ~ GEDING IN OASSATIE. - GE
DEELTELIJKE AFSTAND VAN DE BE
KLAAGDE-EISER.. ~ AFSTAND DOOR HET 
Holi' NIET C+EDEORETEER.D. - KosTEN 
VAN DE AKTE TEN LASTE VAN EISER., 
ZELFS INDIEN DE VOOR.ZIENING AAN · 
GENOMEN WORDT. 

1° II et becl?·ieglijlc opzet, bestancldeel van 
het misd?·ijj van oplichting, lean niet 
wettig wm·clen ajgeleicl wit jeiten die de 
belelaagcle, wegens zijn fwwties, had 
moeten leennen, inclien niet vastgestelcl 
wonlt dat h·ij B?' we?'leel1jlc leennis van 
hacl. (Strafwetb., art. 496.) 

2° Is niet gemotivee?'cl de beslissing die de 
belclaagde ve?·oonleelt zoncleT een ant
woo?'d te ve?·st?·elclcen op een door hem ?'e
gelmatig voo?·gedTagen venveer. (Grand
wet, art. 97.) 

3° De nchtsmacht van de stmfrechter is 
~titgepttt met een op tegens1;malc gewezen 
a?Test, dat na definitiej ttitsp?'aalc te 
hebben gedaan op cle stTajvonlering, cle 
beklaagde ertoe ve?'OO?'cleelt aan cle bu?'
ge?"lijlee pa?·tij cle door Jwar gevonlercle 
gelclsommen te betalen. Een onmidclel
lijlce voo?·ziening lean clus e?·tegen wonlen 
ingestelcl, zeljs zo het bovenclien aan cle 
btwge?·lijlce pa?'tij alcte verleent van het 
beclrag waarop zij haa?' schacle ?'aamt 
en het cle ve?'oonleling als « vom·lopig " 
kwali fi ceeTt ( 1). 

4° VVannee?' de beJclaagde een VOO?"Ziening 
heejt ingestelcl tegen cle beslissingen op 

(1) Cass., 11 januari 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 462) en 25 september 1967, su1wa, 
blz. 114. 
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tle tegen hem ingestelcle st1'afvonle?·ing 
en btwge1'lijlce 1'echtsvonle1·ing en veTvol
gens afstcmcl heeft geclaan van zijn voo1'
ziening in zove1· zij geTicht was tegen cle 
beslissing op cle btwgeTlijlce 1'echtsvonle-
1'ing om de enlcele reclen dctt cleze beslis
sing geen einclbeslissing is in cle zin van 
m·tilcel 416 van het HT etboelc van st?·af
vorclering, lean cleze qfstancl niet woTclen 
uitgelegcl ctls een bentsting en wonlt hij 
niet geclecTeteenl doo1· het H of wannee1· 
het 1!aststelt clat deze beslissing een eind
beslissing is ( l). 

5° T'Vannee?' de belclactgde gedeeltelijlc af
stancl heeft geclaan van zijn voorziening 
en het H of beslist deze ctfstand niet te 
clec?'ete?·en, vctllen de lcosten van de alcte 
van qfstand ten laste van cle belclacigcle, 
zelfs indien zijn voo1·ziening wonlt acm
genO?nen. 

(PIERRE, RITTWEGER DE MOOR EN DE 

l\'IUNOK, T. LAUJHONT, DE EERSTE BO

VENDIEN T. DESSERANO EN SMEETS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 Tnei 1967 gewezen door het 
Hof van beroep te Brnssel ; 

I. In zover de voorzieningen van de 
eisers gericht zijn tegen de beslissing op 
de strafvordering : 

Over het tweede middel, aangevoerd 
door eiser Pierre en ambtshalve opge
worpen op de voorzieningen van de eisers 
I-tittweger de Moor en de Mnnck, en afge
leid nit de schending van de artikelen 496 
van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, 

clo01·clat het bestreden arrest tegen de 
eisers de telastleggingen D, IV, 1, 2 en 3, 
bewezen verklaart, met nam.e de telast
legging van oplichting door uitgifte van 
kasbons van de naamloze vennootschap 
" Common Market Investment Trust " 
(C.M.I.T.); dat hot de beslissing zelf van 
de raad van beheer van 5 juni 1962 be
schouwt als uitsluitend ingegeven door 
het bedrieglijk opzet om golden te bezor-

(1) Raadpl. in geval van een gewone, niet 
gemotiveerde en zoncler voorbehoucl gedane 
afstand : cass., 3 september 1962 (Bull. en 
PAsrc., 1963, I, 8), en in het geval clat cle 
beklaagde zijn cassatievoorziening beperkt 

gen aan de vennootschap, die er geen 
1neer had, en als de eerste en onontbeer
lijke schakel in de reeks listige kunst
grepen die tot de inschrijvingen op de 
lza.sbons door de benadeelden hebben ge 
leid ; dat, volgens de gronden die deze 
beslissing bepalen, de beheorclers wisten 
of, gelet op hem. ftu1cties, n1oesten weton 
dat het kapitaal op die datum feitelijk 
niet meer bestond; dat zij vanaf 25 april 
1962 wistetl of over alle gegevens beschik
ten om te ktmnen weten dat de bank 
Hofl'man te Zii.rich het bedrag, dat de 
inschrijving van de medebeklaagde Scher
penseel vertegenwoordigt, niet ter be
schilddng van de vennootschap kon stol
len, en dat bovendien de beurskrach te 
New-York, einde 1nei 1962, zware ver
liezen had veroorzaakt, hetgeen aan de 
beheerders niet onbekend kon zijn ; dat 
het arrest niettemin aanneemt dat er 
bij de medebeldaagde de Villenfagne de 
Vogelsanck, evenoens beheerder, geen 
bedrieglijk opzet is geweest, gelet op het 
feit dat deze laatsto de bedoeling heeft 
gohad kasbons aan to kopen voor eon 
bedrag van 100.000 frank, en op grond 
dat doze laatste niet zo zou gehandeld 
hebben, indien hij had goweten dat de 
uitgifte ervan een oplichting was, 

terw~jl, ee1·ste onderdeel, als de vrijspraak 
van die meclebeklaagdo-beheerder ge
rechtvaardigd kan worden door diens 
bedooling om op de nit to geven kasbons 
in te schrijven, zulks is omdat de beslis
sing kasbons nit te geven niet noodzake
lijk ingegeven is door een bedrieglijk 
opzet en mndat de elen1enten waarover 
de beheerdors beschikten hun niet onver
mijdelijk hot besef bijbrachten van hot 
bedrieglijk karakter van de verrichtingen 
zoals beweerd wordt om de veroordoling 
van de eisers te rechtvaardigen ; zodat 
de gronclen van het arrest tegenstrijdig 
zijn; 

tweede onclenleel, deze gronden de 
hypothese van eon schuldige onwetend
heid in overweging nemen en zodanige 
onwetendheid, op grond waarvan de 
eisers burgerrechtelijk aansprakelijk kml
nen worden gesteld, niet het voor het 
wanbedrijf van oplichting vereiste be
drieglijk opzet levert : 

vV at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat de in het middel 

heeft tot cle beslissing op cle strafvordering : 
noot R. H. onder cass., 5 mei 1945 (ibid., 
1945, blz. 549 ·en 550), en cass., 11 januari 
1965 (ibid., 1965, I, 452). . 
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nauwkeurig overgenon1en gronden van 
het arrest in het onzekere laten of de 
eisers werkelijk kennis hadden dan wel 
wegens hun functies de plicht hadden 
kennis te hebben van de feiten waaruit 
het hof van beroep afgeleid heeft dat hun 
beslissing kasbons nit te geven haar oor
sprong vond in het bedrieglijk opzet om 
gelden aan de naamloze vennootschap 
" Common Market Investment Trust " 
(C.M.I.T.) te bezorgen; 

Overwegende dat deze dubbelzinnig
heid in de motivering het Hof niet toelaat 
zijn toezicht uit te oefenen op de wette
lijkheid van de bestreden beslissing ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Over het derde middel aangevoerd 
door eiser Pierre en afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 
66 en 496 van het Strafwetboek, 

doo1·dat het bestreden arrest tegen eiser 
de telastleggingen D, VI, 1 en 2, bewezen 
verklaart, m.et name de telastlegging van 
oplichting aangaande de gelden en effec
ten die na september 1962 gei:nd werden 
met het oog op het beheer door de ven
nootschap Eurusa, nadat alle vennoot
schappen van de groep Bauwens feitelijk 
in staat van faiilissement waren ; dat, 
volgens de gronden van het arrest, de 
brieven die Bauwens en eiser respec
tievelijk op 14 september en 19 sep
tember 1962 aan de burgerlijke partijen 
Smeets . en Desserano hebben gezonden, 
in de omstandigheden waarin ze geschre
ven zijn, een listige kunstgreep opleveren ; 
dat, volgens de gronden van de eerste 
rechter, overgenomen door het hof van 
beroep, de eiser mededader van het door 
Bauwens gepleegde misdrijf is geworden 
door hmn als " financieel advisom· " blin
delings te vertrouwen, geen toezicht uit 
te oefenen op diens handelingen, die zelfs 
te avaleren, en diens brieven n1ede te 
ondertekenen, 

tenvijl, ee1·ste ondenleel, deze gronden 
aileen geen, of althans geen passend ant
woord zijn op de middelen, door eiser 
hieruit afgeleid dat hij niet wist dat de 
plannen voor de " restrncturatie " van de 
portefeuiile, die door Bauwens bij de 
omzendbrieven waren gevoegd, een voor
Rtel inhielden om daar "Common Mar
ket " aandelen in op te nmnen, deze 
onwetendheid bevestigd was door de res
pectieve data van het plan dat voor de 
burgerlijke partij Desserano bestemd was 
en van de door eiser ondertekende brief; 
en in elk geval de gelaakte brieven slechts 
tot gevolg hadden dat de belanghebben
den een bezoek brachten aan Bauwens 

aileen, die aileen aansprakelijk is voor 
de voorschotten hem gegeven door 
de bmgerlijke partijen Smeets en Des
serano ; zodat de rechter de verplichting 
niet is nagekomen zijn beslissing naar 
het vereiste van de wet met redenen te 
omkleden (schonding van artikel 97 van 
de Grondwet) ; 

tweede ondenleel, het feit dat eiser de 
medebeklaagde Bauwens blindelings ver
trouwde en geen toezicht uitoefende op 
diens handelingen, hoezeer ook eiser des
wege burgerrechtelijk aansprakelijk kan 
worden gesteld, de uitvoering · of een 
rechtstreekse medewerking aan de uit
voering van het wanbedrijf niet insluit 
en evenmin zodanige hulp dat het wan
bedrijf zonder die bijstand niet had kun
nen worden gepleegd, en, bij gebreke van 
e~n persoonlijk bedrieglijk opzet, eiser 
n1et tot medeclader kan maken van het 
tegen Bauwens bewezen geachte wan
bedrijf van oplichting (schending van 
de artikelen 66 en 496 van het Straf
wetboek); 

denle ondenleel, het volgens het Brrest 
zelf niet bewezen is dat de getuige Pau
wels eisers aandacht · gevestigd heeft op 
het op zijn minst dubbelzinnige karakter 
van de werkzamnheden van Bauwens 
v66r oktober 1962, en. het derhalve tegen
strijdig is eiser ten laste te leggen op 
14 en 19 september 1962 geen verdenking 
te hebben gekoesterd tegen de brieven 
die door Bauwens reeds ondertekend wa
ren (schending van artikel 97 van de 
Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
I 

Overwegende dat het hof van beroep 
noch door zijn eigen 1notivering, noch 
door die van de eerste rechters, welke het 
overneemt, passend antwoordt op de 
conclusie waarbij eiser het in het middel 
overgenomen omstandig verweer aan
voerde; 

Dat het middel gegrond is ; 

II. In zover de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door verweerder Lau
mont tegen de drie eisers is ingesteld : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de beslissing 
op deze burgel'lijke rechtsvordering, die 
er het gevolg van is ; 

Ill. In zover de voorziening van eiser 
Pierre gericht is tegen de beslissingen 



-844-

op de burgerlijke rechtsvorderingen die 
tegen hem gericht zijn door de verweer
ders Desserano en Smeets : 

Overwegende dat eiser afstand heeft 
gedaan van zijn voorziening, met ver
melding dat zijn afstand aileen hierop 
gegrond was dat deze beslissingen geen 
eindb0slissingen zijn in de zin van a,rti
kel 416 van het vVetboelz van strafvorde
ring; 

Overwegende dat bet hof van beroep 
eif'er veroordeeld heeft om san elke ver
weerder een provisionele vergoeding als
ook de kosten te betalen en aan de ver
weerders a,kte heeft verleend van het 
bedrag waarop elk van hen zijn rechts
vordering schatte, zodat bet aan cleze 
burgerlijke partijen alios heeft toegekend 
wat ze vorderclen en dus, ten aanzien 
van hun rechtsvorcleringen, zijn rechts
macht heeft uitgeoefend zover die reikt; 

Dat die beslissingen aldns eindboslis
siPgon zijn in de zin van a.rtikel 416 van 
het vVetboek van strafvordering, in tegen
stelling Tnet wat eiser heefb overwogen ; 

Overwegende dat de voormelde akte 
van afstand een dwaling bevat en dus 
niet als een berusting kan worden uitge
legd; 

Dat hieruit volgt, enerzijds dat de 
gedeeltelijke afstand van de voorziening 
niet moet worden gedecreteercl, en ander
zijcls dat de vernietiging van de beslissing 
op de strafvordering de vernietiging mee
brengt van de daarnit volgende beslis
singen op de bm·gerlijke rechtsvorderin
gen van de verweerders ; 

Om die redenen, en zonder dat er grand 
is tot onderzoek van bet eerste midclel, 
door eiser Pierre voorgeclragen, noch van 
de middelen door de eisers de Munck 
en Rittweger de Moor voorgedragen, 
welke niet tot een cassat.ie zoncler ver
wijzing strekken, vernietigt. hot bestreden 
arrest, doch slechts in zover het uitspraak 
doet op de strafvorderingen en burger
lijke rechtsvorderingen die tegen de drie 
eisers zijn ingesteld wegens de tela st
leggingen D, IV, I, 2 en 3, en G, III, 
1 en 2, tegen eiser Pierre wegens de 
telastleggingen D, Vl, 1 en 2, en tegen 
de eisers de Munck en Rittweger de 
Moor wegens de tclastleggingen G, IV, 
I en 2 ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gernaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt de verweerders Laumont, Des
serano en Smeets elk in eon zesde van de 
kosten en laat de helft ervan ten laste 
van de Staat, in welke kosten evenwel 

niet begrepen zijn die van de akte van 
gedeeltelijke afstand van de voorziening 
van eiser Pierre, welke te zijnen laste 
zullen blijven : verwijst de aldus beperkte 
zaak naar bet Hof van beroep te Luik. 

26 februari 1968.- 2e kamer.- Vo01'
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waar
n emend voorzitter. V e1·slaggeve1', 
H. de Waersegger. --:- Gelz:jkltticlende 
concltt8ie, H. Delange, advocaat-generaal. 
- Pleite1·, H. Philips. 

2e KAJ\iER. - 26 februari 1968. 

VOOR.ZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS

BATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN. -

GEMEENSOHAPPELIJK MOTORWAAR

BORG~'ONDS, TOT TUSSENKOMST OPGE

ROEPEN OF VRIJWILLIG TUSSENKONI:END. 

- NIET VEROORDEELD IN KOSTEN VAN 

DE STRAFVORDERING. - VOORZIENING 

TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAF

VORDERING.- 0NONTVANKELIJKHEID. 

H et G emeenschappelij k M otm·waaT boT g
fonds, clat t?t tussenkomst is opgm·oepen 
of v1'ijwillig tussenlcomt voor een stmj
gerecht, is niet bevoegcl om zich tegen 
de beslissing op cle strafvm·riering in 
cassatie te voo1·zien, wannee1· het niet 
in kosten van cle st1·afvonle1·ing ve1'001'
cleelcl we1·rl (I), 

(GEM:EENSOHAPPELIJK J\'IOTORWAARBORG

FONDS, T. OOUWEZ EN OONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Geleb op het bestreclen 
arrest, op 2I april 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te I3russel ; 

In zover de voorziening gericht is : 

a) tegen de beslissing op de strafvor-

---------

(1) Raadpl. cass., 14 september 1964 (Bttll, 
en PASIC., 1965, I, 41) en 8 maart 1965 (ibid., 
1965, I, 698); 3 mei 1967 (A1'1". cass., 1967, 
blz. 1073). 
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dering die tegen verweerder Symoens is 
ingesteld : 

Overwegende dat eiser, tussenkomende 
partij, overeenkomstig de artikelen 9 van 
de wet van 1 juli 1956 en 1 van het ko
ninklijk besluit van 5 januari 1957 op
treedt, zodat hij niet bevoegd is om 
zich in cassatie te voorzien tegen de be
slissing op de vordering die ingesteld is 
door het openbaar ministerie; dat zijn 
voor7.iening derhalve niet ontvankelijk 
is; 

b) tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die tegen eiser is inge
steld door de verweerders Couwez en 
Van Buyten: 

Overwegende dat bij een akte, op 7 juli 
1967 ter griffie neergelegd, ]\l[r Bayart, 
advocaat bij het Hof, in naam van 
eiser verklaard heeft afstand te doen 
van de voorzieni:ng in zover deze " ge
richt was tegen het deel van de beschik
king van het bestreden arrest waarbij 
recht werd gedaan op de rechtsvordering 
van de voormelde burgerlijke partijen 
tegeq~ eiser " ; 

c) tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering die door de verweerders 
Couwez en Van Buyten is i:ngesteld tegen 
de verweerder Symoens : 

Overwegende dat eiser niet bevoegd 
is om zich in cassatie te voorzien tegen 
een beslissing betrefiende een derde ; 

Om die redimen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zover ze gericht 
is tegen het beschikkend gedeelte van 
het bestreden arrest waarbij uitspraak 
i~ gedaan op de burgerlijke rechtsvorde
rmg van de venveerders Couwez en Van 
Buyten tegen eiser ; verwerpt de voor
ziening voor het overige ; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

26 februari 1968.- 2e kamer.- Voo1'
zitte1· en Ve1·slaggeve1', H. Louveaux, 
raadsheer waarnen1end voorzitter. 
Gelijlcluidencle concl1tsie, H. Charles, ad
vocaat-generaal. 

2e KAMER. - 26 februari 1968. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VooRZIENING vAN 
DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING 

OP DE STRAFVORDERING. - 0VERLIJ
DEN VAN DE BEKLAAGDE.- VoORZIE
NING ZONDER BESTAANSREDEN. 

Het ove1'lijden van de belflctagde, in de 
loop van het cassatiegedi,ng, ontneemt 
ellce bestaans1·eden aan de voorziening 
doo1· hem ingesteld tegen de beslissing op 
de stmjvonlering (l). (Wet van 17 april 
1878, art. 20.) 

(JVIENDOZA-RAJ\HREZ EN IIOET.) 

ARREST. 

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

I. Overwegende dat eiser Manuel Men
doza-Ramirez op 29 september 1967 
te Antwerpen is overleden, zoals blijkt 
uit een uittreksel uit het register der 
overlijdensakten van die stad; 

Overwegende dat de veroordeelde over
leden is voordat de beslissi:ng in kracht 
van gewijsde is gegaan, wat het verval 
van de strafvordering meebrengt en aan 
de beslissing, die op deze rechtsvordering 
uitspraak heeft geclaan, elke kracht ont
neemt, zodat de voorzieni:ng geen reclen 
van bestaan meer heeft ; 

Om die reclenen, zegt vom· recht dat 
het bestreclen arrest zonder gevolg zal 
blijven wat de beslissi:ng op de straf
vordering tegen wijlen Mendoza-Ramirez 
betreft; beveelt dat van clit arrest mel
ding zaJ worden gemaakt op de kant van 
de bestreden beslissing ; verwerpt de 
voorziening van Hoet; veroordeelt eiseres 
in de helft van de kosten; laat de andere 
helft ten laste van de Staat. 

26 februari 1968.- 2e kamer.- Voo1·
zitte1·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slaggever, 
H. Busin. - Gelijklttidende concl1tsie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
te1', H. Massaux (van de balie te Ver
viers). 

(1) Cass., 18 december Hl67, sup1·a, blz. 567. 



26 KAMER. - 26 februari 1968. 

WOONPLAATS. ON'SOHENDBAAR-
HEID.- TOESTElVIMINC+ VAN DE BEWO
NER. - ToESTEMMINC+ C+EGEVEN DOOR 
DIEGENE DIE VAN DE BEWONER RET 
RECHT HEEFT VERKREC+EN OlVI IN DIENS 
PLAATS TOEC+ANC+ TE VERLENEN. -
GEEN SOHENDINC+ VAN DE WOONPLAATS. 

Een woonplaats wonlt niet geschonclen dom· 
diegene die er· is binnengegaan met de 
toestemming van de bewone1· (1). Dit is 
namelijlc het geval wanneeT de toelating 
om in de waning binnen te gaan gegeven 
wo1·dt cloo1· diegene die van de bewone1• 
hetzij lcrachtens de gebTttilcen, hetzij 
lcmchtens paTti culie1·e oveTeenlcomsten 
het ?'echt heejt gelc1·egen om in diens 
plaats toegang te ve1·lenen (2). 

(HILGERS EN VAN DROMME, T. QUINET.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 26 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 10 van de 
Grondwet, 

dom·dat het bestreden arrest geoordeeld 
heeft dat verweerder, werkelijke gebrui
ker van het telefoontoestel, « de aan
gestelde van de Regie van telegrafie 
en telefonie zonder bijzondere machtiging 
van de verhuurster (thans eiseres) in het 
lokaal mocht binnenlaten waar de lijn 
doorliep ll, zonder deze beslissing op een 
wetsbepalirtg te gronden, 

teTwijl, bij gebreke van een wetstekst 
die inzake gebruik van de telefoon op 
geldige wijze afwijkt van de bij artikel10 
van de Grondwet bepaalde re,sels, het 
hof van beroep niet kon steilen dat de 
aangestelde van de Regie zonder toestem-

(1) Cass., 15 februari 1960 (B1tll. en PASIC., 
1960, I, 696) en 30 oktober 1967, snprw 
blz. 322. 

(2) Raadpl. het Verslag van de Corm:nissie 
van justitie van de Senaat betreffende het 
wetsontwerp waarbij de tijd wordt bepaald 
gedurende welke er tot huiszoekingen mag 
worden overgegaan (Parl. Besch. Senaat, 1968-
1960, ur 268). 

846'-

ming de woning van de beklaagde mocht 
betreden : 

Overwegende dat het niet aileen krach
tens een wet is dat een persoon- parti
culier of ambtenaar - de waning van 
een pal'ticulier 11:1ag betreden zonder 
toestemming van de bewoner ; 

Dat er geen schending van de aange
voerde bepaling van de Grondwet kan 
zijn zodra hij die de woning heeft betre
den, daartoe toeste=ing heeft gekregen 
van een persoon die bevoegd is om de 
toegang toe te laten ; 

Dat die persoon niet uitp,lnitend of 
noodzakelijk de bewoner is, maa.r iedereen 
die van deze laatste, hetzij krachtens 
de gebruiken, hetzij krachtens particu
liere overeenkomsten, het recht beeft 
gekregen om, in diens plaats, toegang 
te geven; 

Overwegende clttt het arrest erop wijst 
dat eiseres, door overdracht van de 
telefoonlijn 16.80.ll, aan verweerder had 
verleend « aile rechten en ·plicbten die 
ze als a bonne bezat., en namelijk bet recht 
van toegang tot alle lokalen waarin het 
nodig kon zijn binnen te gaan om die 
lijn in· werking te brengen of te herstel
len ll ; dat het aldus vaststelt dat ver
weerder van eiseres het recht had gekre
gen mn aan de aangestelden van de 
Regie van telegrafie en telefonie toegang 
te verlenen tot bet lokaal dat haar toe
behoorde en waar de overgedragen lijn 
doorliep; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

En overwegende dat, hetreffende de 
beslissing op de strafvordering, de sub
stant.iele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvornlCn werden nage
leefd en dat de beslissing overeenkomstig 
de wet is; 

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

26 februari 1968.- 26 kan1.er.- Voo1·
zitte1', H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. T1 e1·slaggeve1', 
H. Trousse. - Gelijlcluidende conclttsie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
te?'s, HH. de Pluto Prondzinski en 
de Locht (heiden van de balie bij het 
Hof van beroep te Brussel). 
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2e KAMER. - 26 februari 1968. 

I 0 VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
vALSE STUKKEN. - BEDRIEGLIJK 
OPZET. - BEGRIP. 

2o V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
vALSE STUKKEN. - SOHIJNAKTE. 
- 1\/[0GELIJKHEID AAN EEN ANDER EEN 
NADEEL TE BEROKKENEN. - STRAF
BARE V ALSHEID. 

3° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN 
vALSE STUKKEN. FIOTIEVE 
FAOTUREN BESTEl\iD OM EEN DERDE
KOPER TE BEDRIEGEN OMTRENT DE 
IDENTITEIT VAN DE ECHTE VERKOPER. 
- STRAFBARE VALSHEID. 

I 0 H et bed1·ieglijlc opzet ve1·eist voo1· het 
bestaan van cle valsheid of het geb1·uik 
van valse stttklcen is het 011zet om zich
zelf of een andm· een on1'echtmatig mtt 
of voo1·deel te vm·schatfen (I). (Straf
wetb., art. I93 en 2I3.) 

2° Een becl1·ieglijlc opgemaalcte schijn
alcte lean een val8heicl in gesclwiften 
opleveren in zove1· zij, cloo1' het geb1'1tilc 
waarvoo1' zij is opgemaalct, aan denlen 
een nacleel lean be1·okkenen en tegen hen 
gevolgen lean hebben (2). (Strafwetb., 
art.. I96 en I97.) 

3° Fictieve facttwen die opgemaalct zijn 
om de lcope1·s e1'Van te ove1'tt<igen dat 
zij met de echte ve1·lcope1· handelen en 
die een nacleel hmnen berolclcenen, zijn 
stmfba?·e valsheclen ( 3). 

(ROOSELEER, T. NAAl\iLOZE VENNOOTSCHAP 
« VISSERIES ET TREFILERIES REUNIES ll 
EN NAAl\iLOZE VENNOOTSOHAP « ANT
WERPS METAALBEDRIJF ll.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
a.rrest, op 22 maart I967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen I93 en volgende, 

(1) Oass., 9 januari 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
biz. 552). 

(2) Oass., 21 december 1959 (A1'1'. Vm·b1·., 

inzonderheid I96. van het Strafwetboek 
en 97 van de Grondwet, 

cloorclat het arrest niet ofwel onvol
doende of dubbelzinnig geantwoord heeft 
op de conclusie waarbij eiser beweerde 
I 0 dat het niet bewezen was dat, hij met 
bedrieglijk opzet of met het oogmerk 
om te schaden had gehandeld om de st.raf
bare herkomst van belangrijke hoeveel
heden ko-per te verhelen, 2° dat het ver
nl.elden van een valse naam op een fac
tuur niet als bewijs van het, bedrieglijk 
opzet kon worden beschouwd, biJ gehrek 
aan andere elementen, daar de identiteit 
van de verkoper ]n het onderhavige geval 
geen vermelding is die de akte t,en doel 
had op te nemen of vast te stellen : 

Overwegende dat het arrest enerzijds, 
nate hebhen verldaard dat het bedrieglijk 
opzet, vereist voor het bestaan van de 
valsheid of van gebruik van valse stuk
ken, het opzet is om zichzelf of een ander 
onrechtmatige winsten of voordelen te 
verschaffen, erop wijst dat, indien het 
niet voldoende hewezen is, zoals eiser 
beweerde, dat deze laatste gehandeld 
heeft met het bedrieglijk opzet om de 
strafbare herkomst van belangrijke hoe
veelheden koper te verhelen, het noch
tans onmogelijk is dat hij niet be"rust 
was van het onrechtmatig karakter van 
de dienst waarom hij verzocht werd, en 
die hem 70.000 a 80.000 frank betaald 
·werd, met name valse facturen op te 
maken ; dat de verkoop van overschotten 
van fabrieken of van verkopen « in het 
zwart '' geen fictieve facturen vereist ; 
dat een verkoop " in het zwart " boven
dien een onrechtmatige verrichting is 
waarvan de winst hetzelfde karakter 
heeft ; dat het dus vaststaat dat eiser 
door het opmaken van valse facturen 
zichzelf onrechtmatige voordelen heeft 
willen verschaffen en een andere be
klaagde daartoe de mogelijkheid heeft 
willen geven ; 

Overwegende dat het arrest anderzijds 
uiteenzet dat een vals geschrift niet de 
schijn van een « akte " moet hebben; 
dat, om strafbaar te zijn, het voldoende 
is dat het valse stuk in zekere mt~,te als 
bewijs kan dienen voor of tegen een 
derde ; dat in het onderhavige geval het 
overhandigen van de fictieve facturen 
aan de vennootschap « Antwerps Metaal-

1960, biz 368; Bull. en PAsiC., 1960, I, 477); 
26 september 1966 (A1'1', cass., 1967, biz. 96) 
en 19 februari 1968, supm, biz. 814. 

(3) Oass., 21 december 1959 en 19 februari 
1968, aangehaaid in noot 2. 
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bedrijf '' er noodzakelijk toe bijdroeg die 
firma te overtuigen dat ze 1net de echte 
verkoper onderhandelde, en dat de schijn 
van regelmatige verkopen tussen eiser 
en de bedoelde vennootschap geschikt 
was om de eigenaar van het gestolen 
koper te benadelen ; 

Ovcrwegende dat het arrest aldus op 
eisers verweer passend en ondubbelzinnig 
geantwoord heeft; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat de suhstantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen worden nagelecfd en 
dat de beslissing overeenkmnstig de wet 
is ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning ; veroordeelt eis~r in de kosten. 

26 fehruari I968.- 2e kmner.- VooT
zitte?', H. Louveaux, raadshoer waar
nemend voorzitter. Ve?·slaggeve?', 
H. Busin. - Gelijkl~ticlencle concl~tsie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
te?', H. de Pelsmaeker (van de halie bij 
het Hof van beroep te Brussel). 

2° KAMER. - 26 februari 1968. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - STRA_FZAKEN. -
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. 
BESLISSING DIE DE BEKLA_AGDE ALLEEN 
AANSPRAKELIJK VERKLA_ART VOOR DE 
SOHADEI"IJKE GEVOLGEN VAN HET ON
GEVAL.- CONOLUSIE VAN DE BURGER
REOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ 
WAARBIJ BETOOGD WORDT DAT DE 
SCHADE OOK EEN FOUT VAN DE GE
TROFFENE TOT OORZAAK HEEFT. -
GEEN ANTWOORD. - NIET li'!ET REDE
NEN OMKLEDE BESLISSING. 

Is niet ?'egelmatig met 1'eclenen omkleecl 
de beslissing die de beklaagde geheel 
aanspmkelijk ve1·klaar·t vom· de schacle
lijke gevolgen van het ongeval, zoncler 
te antwoo?'clen op de conclttsie van de 
bw·ge?Techtelijk aanspmkelijke partij 
waa1'bij betoogcl wonlt clat de schacle oak 
een jout van de get1'o ffene tot oo?'Zaak 
heeft (I). (Grondwet, art. 97.) 

(1) R-aadpl. cass., 18 september 1967, sttpra, 
blz. 85. 

(MAATSOHAPPIJ VAN INTEROOMMUNAAL 
VERVOER VAN BRUSSEL, T. PUJOL.) 

ARREST. 

HET HOF; - Gelet op het hestreden 
vormis, op 29 juni I967 door de Correc
tionele Rechtbank van Brussel, recht
doende in hoger beroep, gewezen; 

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

doonlctt het hestreden vonnis een over
treding van artikel 6, lid 5, van het ko
ninklijk besluit van 27 januari I93I, zoals 
gevvijzigd hij artikel I van het koninklijk 
besluit van 26 augustus 1938, ten laste 
van de heklaagde Khamal, aangestelde 
van eiseres, hewezen verklaart en ge
noern.de l:Chmnal evenals eisores veroor
deelt om aan de verweerder Pujol schade
vergoeding te betalen, op grond dat 
Khamal niet oplettend genoeg is geweest 
en. onvoldoende geren1d heeft, waarna 
het verklaart dat aan de bestuurder van 
de aangereden tom·ingcar geen enkele 
font kan worden ten laste gelegd, 

teTwijl het niet antwoordt op de con
clusie waarhij eiseres deed gel den : I 0 met 
verwijzing namelijk naar het getuigenis 
van de controleur Van Elson en de 
situatieschets « dat het geenszins bewezen 
is dat, toen de tramhestum·cler kon vast
stollen dat de touringcar te dicht bij het 
spoor had gestopt en een gemak!{elijk 
doorrijden helemmerde, hij er nog ver 
genoeg van verwijdorcl was om het on
geval te lnmnen vermijden; ... dat, reke
ning gehouden met de reflextijd en de 
afstand van slechts een vijftiental meter 
tussen de tegenliggencle tram en de stop
pende touringcar, het ongeval klaarblijke
lijk onvermijclelijk was "; 2° « dat de 
bestuurder van de touringcar, toen hij 
de tegenliggende tram zag aankomen, 
niet m.ocht beginnen de stationerende 
vrachtwagen voorbij te rijden en dat 
de trambestuurcler terecht mocht ver
wachten dat de carhestuurder, die het 
spoorvoertuig moest Iaten voorgaan, die 
voorrang in acht zou nomen en niet over 
het spoor zou komen en er stoppen, daar 
hij toch kon vaststellen dat het voorrang
hebbende voertuig op zeer korte afstand 
naderde "• waaruit volgt dat het bestre
den vonnis niet regelmatig met redenen 
is omkleed : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechter erop 
wijst dat de beklaagde pas is hegonnen 
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te remm.en na de tussenkomst en n1.et 
de hulp van de controleur die de op het 
spoor stilstaande to·mingcar bemerkt 
had ; dat de onoplettendheid van de be
klaagde en diens onvoldoende remmen 
het bestaan van het misdrijf bewijzen, 
en aldus passend antwoordt. op de con
chiSie van eiseres ; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechter zich ertoe 
beperkt vast te stollen dat. aan de be
stucrrder van de aangereden touringcar 
geen enkele fout kan worden ten laste 
gelegd, zonder te antwoorden op de 
conclusie waarbij eiseres beweerde dat 
de bestuurder, die de tegenliggende tram 
had zien aankmnen, toch begonnen was 
de stationerende vrachtwagen voorbij te 
rijden, ofschoon de trmn voorrang had; 

Dat dit ondercleel van het micldel 
gegroncl is ; 

En overwegencle voor het overige dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heicl voorgeschreven rechtsvonnen wor
den nageleefd en .dat de beslissing over 
de strafvordering overeenkomstig de wet 
is; 

Om deze redenen, vernietigt het bestre
clen vonnis, doch slechts in zover het 
uitspraak doet over de burgerlijke belan
gen ; verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van clit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing ; veroordeelt de verweerder Pujol in 
de helft van de kosten en laat de overige 
kosten, alsook die van de betokening van 
voorziening aan het openbaar ministerie, 
ten laste van eiseres ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel, zitting houdencle 
in hager beroep. 

26 februari 1968.-28 kamer.- Voo7'· 
zitte7' en Ve1·slaggever, H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijlcluidende conclusie, H. Charles, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·, H. Fally. 

28 KAMER. - 26 februari 1968. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- STRAFZAKEN. 
-BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.-

RAJ\HNG VAN DE SCHADE «EX imQUO 
ET BONO-,. - \iVETTELIJKHEID. -
VooRWAARDEN. 

Raamt wettelijlc ex aequo et bono cle door 
een ongeoo1·loojde claacl ve1·om·zaalcte 
schade, de 1·echte1· die de onmogelijlcheid 
vaststelt het juiste bedrag van deze ve7'
goecling te bepctlen bij geb1·elc amu vast
staande gegevens van beoordeling (1). 

(DEBRULLE, T. NAVEZ.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreclen 
arrest op 19 mei 1967 gewezen door het 
Hof van beroep te Brussel, rechtdoende 
over de burgerlijke belangen ; 

Over het midclel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk vVetboek en 97 van de 
Gronclwet, 

doonlat het bestreden arrest, onder 
bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, eiser veroordeelcl heeft 
om aan verweercler, bm·gerlijke partij, 
met inachtneming van cliens leeftijcl van 
47 jam· op het ogcnblik van het ongeval, 
325.000 frank schadevergoeding te beta
len voor materiele schacle ·wegens de tijcle
lijke en de blijvencle arbeidsongeschikt
heid die door de cleskundige in zijn ver
slag zijn vastgesteld, en hem veroordeeld 
heeft in de kosten van het hager beroep 
jegens de openbare partij zowel als jegens 
de burgerlijke partij, op gTond clat " die 
schacle ( dit is de matcriele schacle te wij
ten aan de blijvencle ongeschiktheid van 
14 t. h.) slechts clan· wiskunclig moet 
worden berekend wanneer er daarvoor 
genoeg gegevens voorhanden zijn; in het 
onclerhavige geval de bmgerlijke partij 
de raming naar billijkheid van de eerste 
rechter aanneemt " en " gelet op de stuk
ken, overgclegcl door de partijen, het 
niet overclreven schijnt het jaarlijks inko
men van de burgerlijke partij (thans ver
weercler), clat werkelijk aangetast is 
door de blijvencle ongeschiktheid, op 
180.000 frank vast te stollen ,, 

te1·wijl, ee1·ste ondercleel, met die moti
vering niet kan worden uitgemaakt of 
de rechter, om de materiele schacle te 
bepalen, een concreet onclerzoek heeft 

(1) Oass., 8 januari 1968, supra, biz. 628. 
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ingesteld op grand van nauwkeuTige 
gegevens die hij uit de door partijen over
gelegde stukken heeft gehaald dan wei 
integendeel, zoals de eerste rechter, een 
raming naar billijkheid heeft gedaan en 
dit zowel voor de rrmteriele schade te 
wijten aan de tijdelijke ongeschiktheid 
als voor die te wijten aan de blijvende 
ongeschiktheid (schending van aile in 
het middel vermelde bepalingen) ; 

tweecle ondenleel, bij een raming naar 
billijlcheid de rechter gehouden is de 
reden op te geven waaron::t enerzijds de 
voorgestelde grondslag voor de raming 
niet kan worden aangenmnen en ander
zijds de raming slechts naar billijkheid 
kan geschieden; uit de bestreden beslis
sing niet n::tet zekerheid blijkt dat er in 
het onderhavige geval, naar het gevoelen 
van de rechter, niet genoeg berekenings
gegevens waren om de door partijen op 
wiskundige grondslagen voorgestelde ra
mingen aan te nemen; het feit aileen 
dat de burgerlijke partij de raming naar 
billijkheid van de eerste rechter heeft 
aangenomen voor de rechter in hager 
beroep geen voldoencle reden was o:tn ze 
zelf toe te passen; het bovendien tegen
strijdig is te beslissen dat de schade niet 
wislnmdig n'loet worden berekend en ze 
daarna te berekenen en vast te stellen 
uitsluitend op basis van cijfors die res
poctievelijk het jaarlijks inkomen van 
de bmgerlijke partij en haar leeftijd op 
het ogenblik van het ongeval vertegen
woordigen (schending van a,rtikel 97 van 
de Grondwet en, vo~or zoveel als nodig, 
van de andere in hot middol vennelde 
wetsbepalingen); 

clercle onclercleel, hot arrest niet ant
woordt op de vvolbepaalde kritiek die 
eiser, tot staving van de bedoelde stuk
ken, in zijn conclusie in hager beroep 
aan de rechter overgelegd heeft betref
fende het bedra.g van een jaarlijks inko
men van 180.000 frank dat in aanmerking 
genomen is om de n'lateriele schade van 
verweerder, al was het zolfs naar biilijk
heid, te ramen, zoale de beroepen beslis
sing gedaan had, en het bovendien hele
maal geen onderzoek "lvijdt aan de door 
eiser voorgestelde ramingsbasis, :tnet 
l1 ame het dagloon van 200 a 250 frank 
van een arbeider bij een landbouw
machine, op grondslag waarvan, en met 
inachtnen'ling van het feit dat verweer
ders bedriif een seizoenhedrijf is, eiser 
het jaarlijl~s inkomen dat door verweer
ders arbeidsongeschiktheid werkelijk aan
getast is tot 60.000 a 70.000 frank wilde 
verminderen in plaats van 180.000 frank 
zoals door de eerste rechter aangenmnen 

(schending van artikel 97 van de Grand
wet) : 

W at het eerste en tweede onderdeel 
samen betreft : 

Overwegende dat de eerste rechter 
beslist had dat, rekening gehouden met 
verweerders leeftijcl op het ogenblik van 
het ongeval en met de verschillende J.?er
centages van tijdelijke arbeidsongesch:t~t
heid die hij onclergaan heeft, hem b:tll:tJk
heiclshalve een beclTag van 325.000 frank 
moet worden toegekend ter vergoeding 
van zijn materiiile schacle; 

Overwegende dat het hof van beroep, 
na te hebben verklaard dat de schade 
slechts dan wiskunclig moet worden be
rekencl wanneer er claarvoor genoeg gege
vens voorhanden zijn, beslist dat de 
eerste rechter de n'lateriele schade te 
wijten aan de tijdelijke ongeschiktheid 
en aan de blijvende ongeschiktheid goed 
heeft beoordeeld en vastgesteld op 
325.000 frank; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aldus enerzijds ondubbelzinnig de raming 
naar biilijkheid van de eerste rechter 
bevestigt en anderzij ds a contrario maar 
noodzakelijk vaststelt dat in het onder
havige geval de gegevens om de schade 
wiskundig te berekonen ontbreken ; 

Overwegende dat, wanneer de rechter 
in de onmogelijkheid verkeert het bedrag 
van de geleden schacle met zekerheid te 
berekenen en de omvang van die schade 
" naar billijkheid '' vaststelt, hij rekening 
1noet houden met aile hem voorgelegde 
feitelijke gegevens ; dat hot derhalve ni~t 
tegenstrijclig is de vergoeding '' naar b:tl
lijkheid " vast te stollen op grond ener
zijds van de verscheidene werkzaamheden 
van de getroffene en anderzijds van diens 
leeftijd op het ogenblik van het ongeval; 

Dat geen enkel onderdeel van het mid
del kan worden aangenomen ; 

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

26 februari 1968.- 2e kamer.- Voo1'· 
z#te1' en V m·slaggever, H. Louveaux, 
raadsheei' waarnemend voorzitter. 
Gelijkhticlencle concl~tsie, H. Charles, ad
vocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Das
sesse en Si:tnont. 
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2e KAMER. - 26 februari 1968. 

VOORZIENING IN CASSATIE. 
VoRl\'1:. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING VAN DE BURGERREORTELIJK AAN
SPRAKELI.JKE P ARTIJ, MEJ\10RIE 
NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN RET 
HoF VAN OASSATIE.- NoODZAKELIJKE 
TUSSENKOJVIST VAN EEN ADVOOAAT BIJ 
DIT HoF. 

Is niet ontvankelijk de memo1·ie van de 
bu1'ge1'1'echtelijlc aanspmkelijke pa1·tij, 
eise1·es in cassatie, neeTgelegd te1• g1·iOle 
van het Hoj van cassatie zonde1· de tus
senkomst van een advocaat bij clit 
Hof (1). (Wetb. van strafv., art. 425; 
wet van 20 juni 1953, art. 6, § 2.) 

(DEFAYS, T, DEOLAYE EN NAAJ\'!LOZE 
VENNOOTSORAP «DE VADERLANDSE )),) 

AR.REST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 13 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat eiser, bu:rgerrechte
lijk aansprakelijke partij, verk1aard heeft 
zijn voorziening te beperken tot de be
schikking waarbij het bestreden arrest 
de vordering tot gedwongen tussenkomst, 
door eiser tegen de verweerders ingesteld, 
ontvankelijk doch niet gegrond heeft 
verklaarcl ; 

Overwegende dat eiser geen middel 
heeft aangevoerd in ziju verklaring van 
voorziening en geen gebruik heeft ge
maakt van het recht dat hem bij arti
kel 422 van het Wetboek van strafvor
dering wordt verleend; 

Overwegende dat het Hof geen acht 
vermag te slaan op de Tnemorie die op 
t augustus 1967 ter griffie is neergelegd 
zonder tussenkomst van een advocaat 
bij het Hof van cassatie ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de voor1nelde memorie, ver
werpt de voorziening ; veroordeelt eiser 
in de kosten. 

26 februari 1968.- 2e kamer.- Voo1'
zitte1' en Ve1·slaggeve1·, , H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 

(1) Oass,, 17 april 1967 (A1'1'. cass., 1967, 
blz. 992). 

Gelijklt•idende conclttsie, H. Charles, ad
vocaat-genoraa.I. 

2e KAMER. - 26 februari 1968. 

1° MISDRIJF 0 - REORTSPERSOON 0 -

HANDELSVENNOOTSORAP. DADER 
VAN EEN MISDRIJF. - STRAFREORTE
LIJKE AANSPRAKELIJKREID VAN DE 
NATUURLIJKE PERSONEN DOOR WIER 
TOEDOEN DE VENNOOTSORAP OPGE
TREDEN IS. 

2° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
zAKEN. - ENIGE STRAF UITGESPROKEN 
WEGENS TWEE MISDRIJVEN.- MIDDEL 
DAT BETREKKING REEFT OP EEN ENKEL 
MISDRIJF, - STRAF GEREORTV AARDIGD 
DOOR RET ANDER JVIISDRIJF. - NIET 
ONTVANKELIJK l\HDDEL. 

1° H' annee1• een handelsvennootschap een 
misd1'ijj heeft begctan doo1· te ve1'zuimen 
een wettelijke ve1·bintenis in acht te ne
men, be1'ttst de st1'aj1'echtelijlce aansp1'a
kelijlcheid voo1· het misd1·iJJ op cle oTga
nen of cle aangestelden van de vennoot
schap, d1:e, belast met het ve1'mtllen van 
deze ve1·bintenis voo1· 1'elcening van cle 
vennootschap, ve1·zt•imd hebben dit te 
doen (2). (Impliciete beslissing.) 

2° TY anneeT een enkele st1·aj wegens twee 
misd1'ijven wenl t•itgesprolcen, is niet 
ontvanlcelijlc de eis tot veTniet·iging van 
de beslissing op cle stmjvonle1•ing, ge
g1'ond op een midclel dat enkel bet1·ekking 
heejt op een van deze misd1·ijven, wan
nee1' de uitgesp1'olcen stmj wettelijlc ge-
1'echtvaanligd blijjt doo1· het ande1•e mis
d1•ijj (3). (Wetb. van strafv., art. 411 
en 414.) 

( GREBAN DE SAINT-GERMAIN 
EN CONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het best:reden 
arrest, op 26 juni 1967 door het Hof van 
beroep te Brussel gewezen ; 

(2) Oass., 20 maart 1967 (.111'1', cass., 1967, 
biz. 900); raadpi. cass., 11 december 1967, 
sup1·a, biz. 524. 

(3) Oass., 29 januari 1968, sttp?'a, blz. 721. 
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Over het vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 13 en 53 
van de gecoordineerde wetten op de han
delsvennootschappen en 97 van de Grond
wet, 

cloonlat het bestreden arrest, om de 
eisers te veroordelen wegens overtredin
gen van de in de voorafgaande m.iddelen 
venrwlde wetten, zich ertoe beperkt 
vast te stollen dat ze beheerders en direc
telu' wa.ren van de vennootschap die de 
betwiste grondverbeteringsmiddelen heeft 
verkocht, zcnder te verklaren dat elk 
van hen onder n1.eer bevoegd was on1. 
persoonlijk controle uit te oefenen op de 
overeenstm=1.ing met de reglementaire 
voorschriften van de grondverbeterings
middelen die door de verkopende ven
nootschap worden vervaardigd en ver
kocht, 

te?'wijl de strafrechtelijke aansprake
Iijkheid van de beheerders en directeur 
van een verkopende vennootschap, 
slechts voor vaststaande kan gehouden 
worden, daar het om dagelijkse verrich
tingen gaat, ten laste van de afgevaar
digde beheorder of van een lasthebber 
die bijzonder aangesteld is om vervaar
digde of verkochte prodnkten te con
troleren, die strafrechtelijke aansprake
lijkheid in hocfde van de eisers niet kon 
in aanmerking genomen worden daar het 
vaststaat dat ze een technicus met deze 
controles hadden belast, te meer nn het 
arrest niet vaststelt dat ze een of andere 
fout zouden begaan hebben in de keus 
van die aangestelde of in de omvang 
van de opdracht die ze hem hebben ge
geven : 

Overwegende dat de alden van ver
volging ten laste van de eisers vermeldden 
dat ze beschuldigd waren : « om de n1.is
drijven te hebben uitgevoerd of aan de 
uitvoering ervan rechtstreeks te hebben 
medegewerkt " ; 

Dat het arrest, door erop te wijzen 
dat « de eerste rechter de telastleggingen 
A en B terecht bewezen heeft verklaard " 
en dat de eisers gehandeld hadden als 
directenr en beheerders van de verko
pende vennootschap, wegens het ontbre
ken van een conclusie hieromtrent, zijn 
beslissing regelmatig gemotiveerd heeft, 
volgens welke de eisers strafrechtelijk 
aansprakelijk waren als daders van de 
bedoelde misclrijven in de zin van arti
kel 66, lid 2, van het Strafwetboek; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 5, 6, 7 

van het koninklijk besluit van 30 novem 
ber 1939, 1, 4, 20, 24, 30, 35 van het ko
ninklijk besluit van 30 september 1955 
en 97 van de Grondwet, 

clo01·dat het arrest eisers veroordeeld 
heeft om een organisch grondverbete
ringsmiddel te hebben verkocht dat niet 
overeenstemt met de bij het koninklijk 
besluit van 30 september 1935 gevoegde 
tabel en om aldus nopens de hoofdzake
lijke hoedanigheden van het bedoelde 
grondverbeteringsprodukt beclrog te hob
ben gepleegd en, zonder te betwisten dat 
dit misclrijf een bedrieglijk opzet vereiste, 
beslist heeft dat « het bedrieglijk karakter 
van de verrichting voortvloeide uit het 
uitsluitend feit van het beclrog nopens 
hoofdzakelijke hoedanigheden en van de 
verkoop, in vveerwil van de bevestigde 
waarborg, van waren die niet overeen
stennnen met de vermelding aangaande 
het gehalte aan hoofdzakelijke hoedanig
heden "• 

tenvijl artikel 5, § I, c, van het konink
lijk besluit van 30 november 1939 het 
bedrog nopens hoofdzakelijke hoedanig
heden en« de andere bedrieglijke handel
wijzen " straft " die ertoe strekken aan 
het bestaau van die hoedanigheden te 
doen geloven "• uit deze wetsbepalingen 
volgt dat er pas wanbedrijf is wanneer 
er bedrieglijke handelwijze is en dat 
deze laatste niet kan voortvloeien uit 
het uitsluitend fcit van een bedrog dat 
niet het gevolg is van eon bedrieglijke 
handelwijze, bovendien de eisers hun 
goede trouw inriepen - die noodzakelijk 
elke bedrieglijke handelwijze en elk straf
baar bedrog uitsluit - door te doen gel
den dat ze van de overeenstemming van 
het te lmop geboden produkt met de re
glementaire voorschriften overtuigd wa
ren zowel ten gevolge van « de Rijksontle
dingen " als ten gevolge van het feit « dat 
zij op hun technische raadsman ver
trouwd hadden " ; de middelen die hier
boven tegen de veroordeling wegens de 
eerste telastlegging zijn aangevoerd, om 
dezelfde redenen tegen de veroordeling 
wegens « bedrog " moeten worden aan
genomen : 

Overwegende dat het arrest tegen de 
eisers een enkele straf uitspreekt wegens 
de telastleggingen welke het tegen hen 
bewezen verklaart ; 

Dat het middel dat, was het zelfs ge
grond, slechts een van de telastleggingen 
betreft, de wegens de andere telastlegging 
uitgesproken straf wettelijk gerechtvaar
digd zou laten; 

Dat het middel derhalve niet ontvan· 
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kelijk is wegens het ontbreken van be
lang; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van 1_uetigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing overeenkmnstig de wet 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ningen; veroordeclt elke eiser in de kos
ten van zijn voorziening. 

26 februari 1968.-28 kamer.- Voo1'
zitte?', H. Louveaux, raadsheer waa.r
nemend voorzitter. Ve?·slaggeve?', 
H. Trousse. - Gel1)'kluidende conclttsie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
ter, H. Struye. 

28 KiliER. - 26 februari 1968. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - MISDRIJF. -
DODING.- WEDUvVE VAN RET SLACHT
OFFER DIE RECHT HEEFT OP EEN OVER
LEVINGSPENSIOEN. - PENSIOEN DAT 
GEEN VERGOEDING IS VAN DE DOOR 
EEN ONRECHTl\1ATIGE DAAD VEROOR
ZAAKTE SCHADE.- PENSIOEN ZONDER 
GEVOLG OP DE VERPLICHTING VAN DE 
DADER VAN RET MISDRIJF DE SCHADE 
TE VERGOEDEN. 

H' ann em· een misdrijj de dood van de 
getro ffene ve1'oo1·zaalct en dit overlijden 
aanleiding geejt tot de betaling aan de 
wedttwe vcm een overlevingspensioen, 
ve?·schttlcligd krachtens de ove1·eenkomst 
waanloo?' de getro .ffene en de we1·lcgeve1· 
gebonclen waren en de wetgeving betrPj
jende het ntst- en ove1·levingspensioen 
van de mijmoerke1·s, heeft clit pensioen 
niet tot doel de door een 01H'echtmatige 
daad vm·oo1·zaalcte schade te ve1·goeden 
en moet het niet ajget1·olcken wm·den 
van de doo1· de dader vctn het rniscl1·ijj 
ve1·schuldigde ve1·goecling (1 ): (Burg. 
Wetb., art. 1382.) 

(ANTONANGELI, T. PIRARD.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 4 april 1966 (Bttll. en PAsrc., 
1966, I, 1009); verg. cass., 16 januari 1967 
(A1'1'. cass., 1967, blz. 597) en 12 februari 1968, 
sup1•a,, blz. 770. 

arrest, op 20 juni 1967 gewezen door het 
Hofvan beroep te Luik, uitsluitend recht
doende over de burgerlijke belangen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 3, 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van straf
vordering, 2, §§ 2 en 3, 15, 16, 17, 18, 
19 van het koninklijk beslnit van 28 mei 
1958 tot vaststelling van het statuut van 
het Nationa.al Pensioenfonds voor mijn
werkers, inzake inrichting van de rust
en weduwepensioenregeling, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, om de 
materiele schade te ramen die eiseres 
ingevolge het overlijden van haar echt
genoot heeft gcleden, op grand van de 
overweging dat zij een overlevingspen
sioen genoot en aldus de inkomsten, die 
haar nmn haar bezorgde toen hij nog 
leefde, in zekere zin geheel of gedeeltelijk 
voort ontving, heeft, beslist dat het niet 
opgaat dit pensioen syst'ematisch buiten 
beschouwing te laten bij het onderzoek 
van de gegevens die moeten dienen om 
de werkelijke vermindering van de in
komsten van het slachtoffer te berekenen, 
en dientengevolge het jaarlijks bedrag 
van dit pensioen heeft afgetrokken van 
het beclrag dat als grondslag client voor 
het berekenen van het kapitaal dat aan 
eiseres als vergoeding voor haar materiele 
schade is toegekend, 

tenoijl, nu hot overlevingspensioen dat 
aan eiseres ingevolge het overlijden van 
haar echtgenoot is toegekencl, haar ver
schuldigd is krachtens de overeenkmnst 
die deze laatste aan zijn werkgever ver
bond en krachtens de wetgeving betref
fende het rust- en overlevingspensioen 
van de mijnwerkers, en niet de vergoe
ding is van de schade veroorzaakt door 
het door verweerder gepleegde misdrijf, 
dit pensioen niet het gevolg heeft kunnen 
hebben dat eiseres daardoor vergoed 
werd voor de schade door haar geleden 
wegens derving van het gcdeelte van het 
loon van haar echtgenoot dat deze niet 
aan zijn persoonlijk onderhoud besteedcle, 
en clan ook niet moest worden afgetrok
ken van de schadevergoeding die ver
weerder aan eiseres verschuldigd was 
(schending van alle in het middel ver
melde wetsbepalingen, behalve artikel 97 
van de Gronclwet), en het arrest, bij 
gebrek aan vaststelling clat het aan 
eiseres toegekencle overlevingspensioen 
in het onclerhavige geval een schacle
loosstellencl karakter had, de geclane 
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aftrekldng niet wettelijk heeft verant
woord (schending van aile in het middel 
vermelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het overlevingspen
sioen dat aan eiseres ingevolge het over
lijden van haar echtgenoot is toegekend, 
gegrond is op de overeenkomst die deze 
laatste aan zijn werkgever verbond en 
op de wetgeving betreffende het rust
en overlevingspensioen van de mijnwer
kers; 

Dat het niet de vergoeding van schade 
ten doel heeft; 

Dat het derhalve niet moet worden 
afgetrokken van de bedragen die eiseres 
kan bekomen ter vergoeding van de ma
teriele schade veroorzaakt door het door 
eiser gepleegcle misclrijf van doden door 
onvoorzichtigheid; 

Dat het Tnicldel gegrond is ; 

Om die reclenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zover het van het, beclrag 
dat als gronclslag client voor het bere
kenen van het kapitaal dat aan eiseres 
als vergoeding voor haar materiele schade 
is toegekend, het beclrag aftrekt van het 
overlevingspensioen dat zij geniet, en 
alclus het bedrag van die schade vast
stelt op 352.666 frank, plus de vergoe
dende en n:wratoire interest op dit 
bedrag, en eiseres in de kosten van het 
hoger beroep veroordeelt ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde be:o<lissing; veroordeelt ver
weercler in de kosten, behalve die van 
de - onnodige - betokening van de 
voorziening aan het openbaar ministerie, 
welke ten laste van eiseres zullen blijven ; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

26 februari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitter, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Ve1·slctggevm·, 
H. Busin. - Gelijkltticlencle conclttsie, 
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei
te?', H. Van Ryn. 

2e KAMER. - 26 februari 1968. 

STRAF. - VERVANGENDE GEVANGENIS
STRAF.- CORREOTIONELE GELDBOETE. 
- MINIMUM GEV ANGENISSTRAF. 

De ve1·vangencle gevangenisstraj voo1· een 
C01'?'ectionele gelclboete kan niet minde?' 

z1'jn dan acht dagen (1). (Strafwetb., 
art. 40.) 

(PROOUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
T. KRIOFALUSI.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 30 september 1967 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te Luik, 
zetelende in hoger bcroep ; 

Over het middel afgeleid uit de schell
ding van de artikelen 25, 38 en 40 van 
het Strafwetboek, 

doonlat het bestreden vonnis slechts 
een vervangende gevangenisstraf van 
vier dagen heeft uitgesproken, 

tertm:jz het verweerder tot een correc
tionele geldboete veroordeelde : 

Overwegende dat het vonnis verweer
der tot een geldboete van 30 frank ver
oorcleeld heeft wegens overtreding van 
het reglement op de politie van het weg
verkeer en tot een vervangende gevan
genisstraf van slechts vier dagen ; 

Overwegende dat de uitgesproken geld
boete van 30 frank een correctionele stl'af 
is ; dat het vonnis derhalve, 1net schen
ding van de in het middel bedoelde wets
bepalingen, bij niet-betaling van die 
geldboete, een gevangenisstraf van vier 
dagen heeft bevolen ; 

Overwegende clat voor het overige de 
substantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen werden na- _ 
geleefd en dat de beslissing overeenkom
stig de wet is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis in zover het een vervangencle 
gevangenisstraf van vier dagen bij niet
betaling van de geldboete van 30 frank 
uitspreekt ; beveelt dat van clit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; 
veroordeelt verweerder in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Correctionele Rechtbank van Verviers, 
zitting houclencle in hoger beroep. 

26 februari 1968.- 2e kamer.- Voor
zitte?·, H. Louveaux, raadsheer waar
nemend voorzitter. Verslaggever, 
H. Busin. - Gelijlcluidencle conclusie, 
H. Charles, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 11 september 1967, supm, biz. 48. 
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2e KAMER. - 27 februari 1968. 

10 CASSATIEMIDDELEN. - DIRECTE 
BELASTINGEN. - MID DEL DAT ONRE

GEliMATifl-BEDEN AANVOERT DIE ZON
DER INVLOED ZIJN OP DE WETTELIJK
REID VAN DE BESTREDEN BESLISSING. 

- 0NONTVANKELIJKREID. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE BE
STANDDELEN TENEINDE DUBBELE BE
LASTING TE VERMIJDEN.- VoORWAAR

DEN. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
~TREK VAN DE REEDS BELASTE BE
STANDDELEN TENETNDE DUBBELE BE
LASTING TE VERMIJDEN. - lNKOMEN 
REEDS BELAST TEN NAME VAN EEN

ZELFDE BELASTINGPLICRTIGE. - BE
GRIP. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN. 
~TREK VAN DE REEDS BELASTE BE
STANDDELEN TENEINDE DUBBELE BE
LASTING TE VERMIJDEN.- EELASTING
PLICHTIGE DIE DE GOEDEREN, DIE 
INKOMSTEN HEBBEN VOORTGEBRACHT 
WELKE REEDS BELAST WERDEN, IN 
EIGENDOM HEEFT GERAD GEDURENDE 
GANS RET DIENSTJAAR TIJDENS HET
WELK DE INKOJ\'i:STEN GEIND \VERDEN. 

- BEGRIP. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN. 
REOLAMATIE. - EELASTINGEN GElND 

DOOR INROUDING AAN DE BRON. -
RECLAMATIE KAN WORDEN INGEDIEND 
ZOWEL DOOR DE SORULDENAAR ALS 
DOOR DE GENIETER VAN RET BELASTE 
INKOMEN. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN. 
RECLAMATIE. - EELASTINGEN GElND 
DOOR INHOUDING AAN DE BRON. -
INNING TEN ONREOHTE GEDAAN.- TE
RUGBETALING J\'IOET IN BEGINSEL WOR
DEN GEDAAN AAN DEGENE DIE DE 
ONVERSCRULDIGDE 
TAALD REEFT. 

BELASTING BE-

7° INKOMSTENBELASTINGEN. 
lNTERNATIONALE OVEREENKOMST. 
FRANS-BELGISORE OVEREENKOMST. 

(1) Cass., 23 februari 1960 (Bull. en PAsro., 
1960, I, 737) ; raadpl. cass., 10 januari 1967 
(AJT. cass., 1967, blz. 561). 

(2) Raadpl. cass., 30 november 1950 (Bull. 
en PAsro., 1951, I, 191). 

lNKOMSTEN VAN UITVINDINGSOC· 
TROOIEN. lNKOl\'i:STEN VAN FA· 
BRIEKS- EN RANDELSMERKEN. 

1° N iet ontvanlcelijk is inzake cli1'ecte belas
tingen het middel cl<xt o1wegelmatigheden 
opwe1·pt die zonde1· gevolg zijn op de 
wettelijlcheid van de best1'eclen beslis
sing (1). 

2° De ajtJ·elc van de 1·eecls belaste b~stand
clelen, V001'gesclweven bij cwtilcel 52 van 
de gecoonlineenle wetten bet1'efjende de 
inlc01nstenbelastingen teneincle clubbele 
belasting te ve1"mijclen, is onde1' mee1' 
ajhanlcelijlc vcm de voo1·wctanlen clat de 
inlcomsten 1·eeds ten name van dezeljde 
belastingplichtige wenlen belast en dat 
deze de goede1·en wellce deze inlcomsten 
hebben voo1'tgebmcht in eigendorn heeft 
gehad gedtt1'ende gans het dienstjaa1' 
tijdens hetwellc deze inlcornsten ge~nd 
zijn (2). 

3° Ret1·ibttties voo1' de concessie van 1'0e-
1'ende goede1·en, namelijlc van oct1·ooien 
en me1·lcen, die in de mobilienbelasting 
belast wonlen ten name van de cont1·ac
tuele geniete1· vctn deze 1·et1'ibuties, zijn 
geen inlcomsten die 1'eeds belast zijn ten 
name van de gene ctan wie de geldsommen, 
die deze 1·et1·ibttties ve1'tegenwoo1·digen, 
ajgestaan en betaald wm·den en voo1· 
wie zij bed1'ijjsinlcomsten opleve1·en, zeljs 
indien de rnobilienbelasting ge~nd wenl 
door inhouding aan de bran bij de st01·· 
ting van deze geldsommen aan de over
nemeJ' van de 1·et1·ib1tties en indien de 
schitldenaa1· m·van gemeend heejt de 
inhouding en de starting van de belas
ting uit te vom·en te1· ontlasting van de 
oveTnemeT (3). (Gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkmnstenbelastingen, 
art. 52, § l.) 

4° Een belastingschuldige heejt de eigenclom 
van goede1·en, die 1·eeds belaste inlcomsten 
opleve1·en, met name van de concessie die 
1·et1'ibuties voo1·tb1·engt bet1'efjencle oc
tJ'ooien en JJw1·lcen, niet gehacl gecltwende 
gans het clienstjaa1· tijclens hetwellc deze 
inlcomsten ge'ind weTden, indien hij hetzij 
de eigendom van deze goede1·en, hetzij de 
concessie van deze octTooien en me1·lcen, 
pas ve1·lc1·egen heejt na de aanvang van 
het dienstjaa1', zeljs indien de. J'etJ"ibuties 

(3) Raadpl. cass., 18 december 1962, ant
woord op het tweede ondercleel van het 
tweecle micldel (Bttll. en PAsro., 1963, I, 482); 
verg. cass., 18 oktober 1966 (An·. cass., 1967, 
blz. 234). 
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voor de oct1·oo1:en en rnerken doo1· hem 
slechts in de loop van clit clienstjaa1· 
ge~nd wm·den. (Gecoordineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, 
art. 52, § 3.) 

5° H' annee1• een belctsting ge~ncl wonlt 
doo1· inhmtding aan de bron mag de 
1·eclamatie tegen de belasting zowel inge
diend wonlen cloo1· de sch1tldenaa1· van het 
inkornen, wettelijke belastingsclmldige, 
als doo1· de geniete?' vcm dit inkomen, die 

(1) en (2) Daar artikel 61, § 3, van de geco
ordineerde wetten betreffende de inlwmsten
belastingen bepaalt dat de belastingschuldigen 
van directe belastingen een reclmnatie knnnen 
indienen tegen het bedrag van « hun " belas
ting, en de werkelijke schuldenaar van het 
bedrag van de taxatie clegene is clie het inko
men geniet ( cass., 17 juli 1023, redenen, 
Bttll. en PAsro., 1023, I, 452; 10 juni 1052, 
ibid., 1052, I, 652 ; 28 januari 1958, ibid., 
1958, I, 57 4; 6 oktober 1959, · ibicl., 1960, 
I, 160 ; 6 december 1960, ibid., 1960, I, 375) 
en die tenslotte de belasting te betalen heeft 
(cass., 31 januari 1957, iMd., 1957, I, 641), 
client hieruit te worden afgeleid dat het recht 
om, in geval van inning van de belasting 
cloor inhouCling aan cle bran, een recla1natie 
in te dienen niet aileen toebehoort aan de 
schuldenaar van het inkomcn, wettelijke 
belastingschuldige (art. 20, § 1, 3°, 31, § 1, 
en 39), doch ook aan de genieter van het 
inkomen, werkelijke schuldenaar va-n de belas
ting, hoewel de administratie enkel tegen de 
schuldenaar van het inkomen een rechtsvorde
ring lean instellen ( cass., 14 juni 1955, B11.ll. 
en PAsro., 1955, I, ll22; 22 december 1965, 
ibid., 1965, I, 417 en noot 1). 

Deze uitlegging, die aanvaard werd door 
de administratie der clirecte belastingen ( G eco-
6rclineercle onderrichtingen inzake de mobi
lienbelasting, nr 695, en de bedrijfsbelasting, 
nr 4527), is gehuldigd door verscheidene al'

resten van de Hoven van beroep te Brussel 
en te Gent (Brussel, 31 december 1946, inzake 
Wauthier; ll juni 1951, inzake l\iuno; 
20 april 1964, inzake Charlier; Gent, 22 mei 
1960, inzake De Vos-J\'Ieirschman). 

Het IIof van cassatie had zich tot nu toe 
hieromtrent nog niet behoeven nit te spreken. 

W eliswaar he eft het Hof in zijn arrest van 
17 januari 1956 (Bttll. en PAsrc., 1956, I, 
478) het recht van reclamatie en van tussen
komst ontzegd aan de schuldeisers van de 
belastingschnldige en in zijn arrest van 
30 april 1965 (ibid., 1965, I, 921) het recht 
van reclam.atie geweigerd aan de begiftigde 
of legataris van een in de extra-belasting 
krachtens de schenking of het legaat aange
slagen belastingplichtige. 

de last van de belasting te d1·agen 
heejt (1). (Gecoordineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen, 
art. 61, § 3, 20, § 1, 3°, en § 2, 31, § 1 
en § 3, en 39.) (Impliciete oplossing.) 

6° H' anneer een niet ve?'sch1tldigde belas
ting ge-~nd wonlt doo1· inhmtding aan 
de b?'on, moet zij in beginsel te?"u.gbetaalcl 
worden aan hem die cle betaling ervan 
vern:cht heejt zonder dat zij ve?·schuldigcl 
tvas (2). (Bmg. Wetb., art. 1376.) 

\Veliswaar heeft het Hof claarentegen, in 
zijn arresten van 29 maart 19GO (ibid., 1960, 
I, 882) en 20 december 1966 (ibid., 1967, 
I, 509), het rocht van reclamatie impliciet 
aanvaarrl ten · voorclele van elk van beide 
echtgenoten wier inkomsten cmnulatief belast 
vvorclen. 

De voorziening in het onclorhavige geval 
heeft het Hof in de mogelijkhcid gesteld 
zich impliciet doch zeker nit te spreken over 
het recht van reclamatie van de gcnieter van 
de inkomsten welke belast worden door in
houcling aan de bron en cle regeliug in toepas
sing te brengen welke gevolgcl worclt cloOl' cle 
administratie en door de hoven van bcroep 
is aanvaard. 

* * * 
Uit hct feit clat de genieter van cle aldus 

bclaste inkomsten, ovcnals cle schulclenaar 
van clcze inkomston, een reclamatie tegcn cle 
belasting lean inclienen, client niet noodzake
lijk te worden afgeleicl dat hij bevoegcl is om 
te vragen clat de niet-verschuldigcle belasting 
zou terugbetaald worden, 

Daar deze teruggave een terugbetaliDg is 
van wat betaald werd zoncler clat het ver
schuldigd was, lean de onverschuldigd be
taalde belasting, overeenkomstig artikel 1376 
van het Burgerlijk Wetboek in beginsel slechts 
terngbetaald worden aan degene clie de onver
schulcligde betaling gedaan heeft, zoals door 
het Hof beslist werd in het arrest van 26 juni 
1934 (Bull. en PAsrc., 1934, I, 363, redenen; 
raadpl. tevens cle conclusie van Procureur
generaal Gesche, alsclan eerste aclvocaat-gene
raal, v66r cass., 7 juni 1934, ibid., 1934, I, 
311). 

Het is inderdaad mogelijk clat op de beta
ling aan de fiscus door de schuldenaar van 
de inkomsten geen inhouding op de belastbare 
inkomsten, zoals voorgeschreven bij cle arti
kelen 20, § 2, 31, § 3, en 39, lid 2, van de geco
ordineerde wetten, is geschiecl. OverigeDS kan 
de dader van de onverschulcligde betalingen 
schuldeiser zijn geworden van de genieter 
van het ten onrechte belaste inkomen. 

De teruggave van de ten mu·echte aan de 
bron ge'inde belasting blijkt dus aan de genie-
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7° De bepaling van a1·tikel 9, § 2, van cle 
op 16 mei 1931 t~tssen Belgie en F'mnk-
1'ijk gesloten en bij cle wet van 28 decem
ber 1931 goeclgeke~wcle ove1·eenkornst 
teneinde dubbele belasting te ve?'mijclen, 
naa1' luid waaTvan de inkomsten van -
uitvinclingsoct?'ooien belastbaa1· zi.in in 
het land van de fiscale tvoonplaats de1· 
genieters, is m:et van toepassing op cle 
inlcornsten van jab1·ielcs- en handels
me1·lcen ( 1). (Impliciete oplossing.) 

(NAAl\iLOZE VENNOOTSOHAP « LABOTERM ll, 

T. BELGISOHE STAAT, miNISTER VAN 

FINANGI:iiJN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op hot bestreden 
arrest, op 25 maart 1964 gewezen door 
hot Hof v:an beroep te Brussel ; 

Over hot eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320 
van bet Burgerlijk W etboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat, ee1·ste oncle?'deel, hot bestreden 
arrest a) respectievelijk op 6 en 29 maart 
1958 de oprichting van de eisende ven
nootschap en de door haar gesloten over
eenkomsten 1net de heer Gaudin en de 
vennootschap Latema doet plaatsvindon, 
hoewel uit de door hot arrest ingeroepen 
stukken 17 en 19 alsmede uit hot stuk 35, 
verificatierapport, en uit de beslissing 
van de directeur volgt dat doze data in 
werkelijkheid 6 en 29 mei 1958 zijn; 
b) vermeldt dat eiseres in haar brief van 
6 juni 1958 bevestigt « dat zij van 4 juli 
1958 af de vergmmingon had verkre
gen ... ,, hoowel doze brief (stulc 19bis) 
de daturn van 1 juli 1958 draagt; c) de 
vereffening door de vennootschap Her
man-Labor van de 1net hot vierdo tri
mester van 1957 verbonden retributies 
op 25 januari 1958 doet plaatsvinden 
door te verwijzen naar hot stuk 35 van 
hot dossier, hoewel noch clit stuk, noch 

ter van het belaste inkomen enkel te knnnen 
worden geclaan met cle althans stilzwijgencle 
toestemming van cle schulclenaar van bet 
inkomen clie cle onverschulcligrle betaling heeft 
verricht. 

P. JYJ. 

(1) Haaclpl. cass., 20 januari 1063 (Bull. 
en PASIC., 1063, I, 616); 25 mei 1065 (ibid., 
1065, I, 1036); 8 febnmri 1966 (-ib-id., 1966, 
I, 744). 

hot stuk 36 waarmee hot eon geheel 
vormt - hot betreft eon verificatierap
port van 9 december 1959- de datum 
van de vereffening bepalen, 

terw~jl aldus bet a.rrest de bewijskracht 
van elk der verrnelde stukken miskent 
(schending van de artikelen 1319 tot 
1322 van hot Burgerlijk Wetboek); 

tweecle oncle?·cleel, hot arrest de elemen
ten van hot dossier niet aangeeft waaruit 
hot de aan de documenten en bedoelde 
gebenrtenissen respectievelijk toegeschre
ven data beweert te trekken, 

te1·wijl hot aldus zich onthoudt zijn 
beslissing op die punten regelmatig met 
redenen te omkleden (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit de enkele opgave 
van de in de andere middelen opgeworpen 
grieven volgt dat de ingeroepen onregel
matigheden, in de veronderstelling dat 
zij bedreven worden, zonder invloed zou
den zijn op de wettelijkheid van hot 
bestreden arrest ; 

Dat wegens hot ontbreken van belang 
hot middel niet ontvankelijk is ; 

Over hot tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 21, 52, inzonderheid §§ 1 
tot 6, van de wetten betreffende de in
komstenbelastingen, gecoordineerd bij 
bet besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 1319, 1320 en 1322 van hot Burger
lijk W etboek, 

cloorclat, eerste oncle?'cleel, hot arrest geen 
antwoord geeft op de conclnsie van eise
res, volgens welke « bet vaststaat dat, te
recht of ten om·echte, hot aan eiseres is en 
niet aan de vennootschap Cotra dat de 
vennootschap Herman-Labor de litigieuze 
retributies betaald beeft, dat hot ten laste 
van oiseres is dat de inhoudingen aan de 
bron ·worden uitgevoerd en dat dus voor 
haar rekening do mobilienbelastingen 
door de vonnootschap Hern1an-Labor aan 
de Schatkist worden betaald, en dat de 
administratie de belasting niot rnag vesti
gen op basis van wat zou kmmen of zelfs 
zou 1noeton zijn, 1naar ze n1.oet vestigen 
enkel en all eon op grond van wat is ,, of er 
op antvvoorclt 1net de naar aanleicling van 
de tweede grief van eiseres terloops ver
rnelcle bewering dat eiseres, « inclien zij 
hot beclrag van de retributies heeft ont
vangon, niet rechtstreeks de rechtheb
bende ervan is en ze slechts heeft kunnen 
ontvangon omdat de vennootschap Co
tra, vergtmninghouder van de octrooien 
en merken tot einde juni 1958, ze aan 
haar heeft afgostaan ,, wat eon ]outer 
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subjectieve bewering is, die, vermits ze 
op geen enkel objeetief element van het 
dossier stecmt- wat het arrest overigens 
niet inroept -, en die zelfs in tegenspraak 
is rnet de ingeroepen stukken, geen pas
send antwoorcl geeft op de bewijsvoering 
van eiseres (schending van artikel 97 
van de Gronclwet) ; 

tweecle onclenleel, het arrest, na vast
gesteld te hebben dat eiseres de concessie 
van de litigieuze vorgunningen heeft ge
had sinds 1 juli 1958, en niet betwist dat 
zij de eigondom van dit vennogen heeft 
behouden gedm~ende gans het boekjaar 
waarop de retributies geind werclen, aan 
eiseres het voordeel van de toepassing 
op de litigieuze bedragen weigert van 
artikel 52, §§ 1 tot 6, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, om
dat, daar de litigieuze bedragen ontvan
gen waren ten titel van aan het vierde 
trilnester van 1957 en aan het eerste 
s01nester van 1958 verbonden retributies, 
hetzij voor tijdperken die de datum, 
waarop eiseres de concessie van de oc
trooion on merken heeft verkregen, 
voorafgaan, hieruit zou m.oeten afgeleid 
worden " dat de aldus ontvangen retri
buties de inkomsten niet zijn van enige 
van haar activabestanddelen, vermits zij 
slechts opgericht is geworden op 6 mei 
1958 en de exploitatievergunning van 
de octrooien en 1nerken slechts heeft 
verkregen vanaf 1 juli 1958 », en << dat 
het van geen belang zou zijn dat het 
bedrag van de litigieuze retributies, retri
buties die goon inkomsten zijn van oen 
activahestanddeel, feitolijk aan eiseres 
zou betaald zijn, noch dat de mobilien
belasting slechts eisbaar zou zijn op het 
ogenblik van de werkelijke toekenning 
van het il1.kmnen », 

te1'wijl, a) vermits artikel 21 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen bepaalt dat het de 
toekenning of de betaalbaarstellillg van 
de inkomsten is die het verschulcligd zijn 
van de mobilienbelasting medebrengt, het 
op dat ogonhlik is dat m.en zich moet 
plaatsen om er de aard van te beoordelen ; 
b) het feit.dat op een gegeven ogenblik een 
betaald of toegekend inkomen berekend 
wordt op grond van beoordelingselemen
ten die op een vroegere periode betrek
king hebben, zonder belang is wat dat 
betreft, c) het bewezen is en door het 
arrest zelf vastgesteld dat de litigieuze 
bedragen door de vennootschap « Her
man-Labor" betaald werden als tegen
waarde voor het feitelijk gebruik dat zij 
had van de roerende rechten die haar 
in . onderconces:;;ie waren gegeven en zij 

bijgevolg de vergoecling zijn voor de 
concessie van een roerend recht; cl) het 
zonder belang is dat de betaling vrijwillig 
of zelfs spontaan door de vennootschap 
Hernlan-Labor gedaan wercl en dat, even
tueel, eiseres het recht niet had haar 
ertoe te dwingen (schending van de arti
kelen 21 en 52 van de gecoordineerde 
wetten); 

clenle onclenleel, het arrest niet kon, 
zonder de vermelde brief van de ven
nootschap Cotra van 17 oktober 1958 
to negeren, naar aanleicling van de 
tweede grief van eiseres, erop wijzen dat 
deze laatste, indien zij het beclrag van 
de retributies heeft ontvangen, niet recht
streeks de rechthebbende ervan is en 
ze slechts heeft knnnen ontvangen mndat 
de vennootschap Cotra, vergunninghou
der van de octrooien en merken tot eil1.de 
j1.mi 1958, ze aan haar heeft afgestaan, 

te1·wijl bedoelde brief van 17 oktober 
1958 van de vennootschap Cotra, waar
van de oprechtheid door het arrest niet 
il1. twijfel wordt getrokken, vermeldt dat 
Cotra onvoorwaardelijk « afstand deed » 
van al haar rechten « vanaf 1 oktober 
1957 » - en niet vanaf 30 jcmi 1958 -
zonder dat er spraak was van afstand 
van bedoelde rcchten aan eiseres en a 
joTtioTi van de nog niet-betaalde retri
buties, en men niet tegelijk onvoorwaar
delijk afstand kan doen van rechten en 
ze afstaan aan een derde (schendil1g van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

1'ienle onclenleel, het arrest geen ant
woord geeft op de aanvullende conclusie 
van eiseres, volgens welke de bewering 
van de administratie dat de litigieuze 
inhoudingen niet in eigen naanl werden 
betaald door de vennootschap Herman
Labor n1.aar ter ontlastil1g van « Cotra " 
en op instructie van deze laatste, recht
streeks in tegenspraak is met de in de 
aanvullende conclusie gepreciseerde ele
menten van het dossier (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiseres voor het hof 
van beroep in hoofdorde aanvoercle dat 
de admil1istratie ten onrechte weigerde 
als reeds aangeslagen inkomsten aan te 
zien, ill de zin van artikel 52 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkmnstenbelastingen, een smn van 
L605,05l frank. als « retributies »van het 
viercle trimeste~ 1957 en van het eerste 
semester 1958 die haar in 1958 waren 
betaald geworden na inhouding tot haar 
outlasting van de mobilienbelasting door 
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de naamloze vennootschap Herman
Labor, verdeler van de produkten waar
van de octrooien en merken aan eiseres 
waren afgestaan ; 

vVat het eerste en het tweede onder
dee! betreft : 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat het aftrekken van reeds aan
geslagen bestanddelen, zoals bepaald bij 
bedoeld artikel 52, onderworpen is aan 
de voorwaarden dat het inkomen reeds 
aangeslagen is " in hoofde van dezelfde 
belastingplichtige " en dat de reeds aan
geslagen inkomsten dan aileen mogen 
afgetrokken worden indien de betrokken 
belastingplichtigen de goederen, welke 
deze inkomsten opbrengen, in eigendmn 
hebben gehad << gedm'ende gans de duur 
van het boekjaar waarin bedoelde inkom
sten gei'nd werden "' het arrest vaststelt 
dat eiseres slechts opgericht is geworden 
op 6 mei 1958, dat zi.i de vergunning om 
de octrooien en merken te exploiteren 
slechts verkregen heeft vanaf 1 juli 1958 
en dat de retributies lmar pas einde 1958 
worden betaald ; 

Dat het ook vaststelt dat de eigenaars 
of concessiehouders van deze octrooien 
en merken bij een brief van 16 jtmi 1958 
aan eiseres hebben laton weten dat zij 
«de voor het vierde trimester 1957 en 
het eerste semester 1958 door de Belgische 
exploitanten van de octrooien en merken 
verschuldigde retributies zal kmmen ont
vangen, voor zover een regeling kan ge
troffen worden met de huidige vergun
ninghouders ,, dat wil zeggen met de 
namnloze vennootschap Cotra, Luxem
burgse holdingmaatschappij ; dat het ten 
slotte verm.eldt dat het dossier geen rege
lingen doet kennen die zouden genon"len 
zijn en dat de rekeningen van eiseres 
het bestaan van geen enkele tegenwaarde 
voor deze betalingen onthullen; 

Overwegende dat de door het arrest 
vermelde feitelijke omstandigheden met 
zich 1neebrengen, enerzijds, dat de aan 
het vierde trimester 1957 en aan hot 
eerste semester 1958 verbonden « retri
buties " die door de vonnootschap Her
Inan-Labor aan 01seres IJetaald zijn, hoe
wei door haar gei'nd na de datmn waarop 
zij het exploitatierecht van de octrooion 
en n1erkon had verkregen, niott01nin re
tributies zijn die verschuldigd waren aan 
een vroegere vergtmninghouder, de ven
nootschap Cotra, v66r doze datum en 
waarover beschikt is geworden ten gunste 
van eiseres, anderzijds, dat deze laatste 
de goederen welke doze inkomsten hebben 
opgebracht niet gedurende gans het hoek-

jaar waarin deze « retributies " gei'nd 
worden in eigendom heeft gehad ; 

Overwegende dat wegens het karakter 
van openbare orde van de belasting, het 
hof van beroep en voordien de admi
nistratis verplicht waren, bij de vestiging 
van de belastbare goederen, de juiste 
toestand in overweging te nomen en de 
wijze waarop de zelfs te goeder trouw 
zijnde belastingplichtige deze toestand 
in zijn schriften heeft uiteengezet buiten 
beschouwing te laton ; dat het bijgevolg 
van geen belang is dat de schuldenaar 
van de aan de bron ingehouden mobilien
belasting heeft kunnen vermelden dat 
hij deze inhouding uitvoerde ter outlas
ting van eiseres ; 

Overwegende dat hieruit volgt dat het 
arrest, wat deze punten betreft, de bij 
het middel bekritiseerde beelissingen 
wettelijk heeft verantwoord ; dat door 
op passende en omstandige wijze te ant
woorden op het door eiseres voorge
brachte verweer en het te verwerpen, 
het niet verplicht was de tot staving van 
dit verweer voorgestelde argumenton, 
die geen onderscheiden middelen waren, 
breedvoeriger te beantwoorden ; 

Dat het eerste en het tweede onderdeel 
van het middel niet kunnen aangenomen 
worden; 

W at het derde en het vierde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat bij de in het derde 
onderdeel vermelde en regelmatig aan 
het Hof voorgelegde brief van 17 oktober 
1958, de Luxemburgse vennootschap Co
tra aan de vennootschap Her1nan-Labor 
een brief van 24 juli 1958 bevestigt waa.r
bij zij aan deze laatste liet weten dat 
zij het eons was om de contractuele be
trelddngen tussen de twee vennootschap
pen, omtrent de exploitatie van de Late
maprodukten, stop to zetten en dat deze 
verbreking van kracht werd vanaf hot 
vierde trimester 1957, zodat haar geen 
enkele retributie meer verschuldigd was 
vanaf 1 oktober 1957; dat zij ook beves
tigde dat, ingevolge elders genomen schik
kingen, de vennootschap Herman-Labor, 
zonder bezwaar vanwege de vennoot
schap Cotra, de· na 1 oktober verschul
digde retributies mocht betR,lon aan 
de Belgische vennootschap, vergunning
houdster van de n<erkon en octrooien 
Latema; 

Overwegende dat, vermits de vennoot
schap Cotra de vennootschap Herman
Labor aldus gemachtigd heeft aan de Bel
gische vennootschap, vergtmninghoudster 
van de merken en octrooien Latema op 
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de datum van deze brieven, de tussen 
1 oktober 1957 en 30 j1.mi 1958 voort
gebmchte retributies te betalen die con
tractueel aan haar moesten betaald wor
den, het arrest, na vastgesteld te hebben, 
zonder hieromtrent bekritiseerd te wor
den, dat eiseres bedoelde concessiehoud
ster was vanef 1 juli 1958, zonder van 
bedoelde brief een met zijn bewoordingen 
onverenigbare vPrklaring te geven, heeft 
kunnen beslissen dat oiseres slechts de 
met bet vierde trimester 1957 en meb 
het eerste semester 1958 verbonden « re
tributies " heeft kunnen ontvangen on>
dat de vennootschap Cotra, vergunning
houdster van de octrooien en van de 
merlmn tot einde j1.mi 1958, haar de be
dragon, die deze retributies vormen, heeft 
afgestaan en dat eiseres dus niet de ware 
rechthebbende van deze retributies is; 

Overwegende dat de brief van 17 okto
ber 1958 niet vermeldt dat de vennoot
schap Cotra onvoorvvaardelijk afstand 
doet van haar rechten; dat het niet tegen
strijdig is ervan af te zien persoonlijk 
inkomsten te innen en toch het voordeel 
ervan af te staan aan een derde : 

Overwegende dat door te heslissen c1at 
eiseres geen enkel recht had op de retri
buties v66r 1 juli 1958, het arrest nood
zakelijk de conclusie verwerpt welke 
staande hielil dat de uitbetaling van de 
« retributies " aan haar niet geschied was 
tot ontlasting en op instructie van de ven
nootschap Cotra ; 

Dat het clerde en het vierde onderdeel 
van het middel feitelijke grondslag mis
sen; 

Over het derde middel, afgeleicl uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 20 en 61, ~ 3, van 
de wetten betreffende de inkomsten
belastingen, gecoiirdineerd bij besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, 

cloonlat, ee1·ste oncle?'deel, het bestreden 
arrest, na in feite vastgesteld te hebben 
dat de mobilienbelasti1igen door de ven
nootschap Herman-Labor aan de bran 
ingehouclen werden op de litigieuze retri
buties en dat deze aan eiseres zijn betaalcl 
na aftrek van de mobilienbelasting, de 
conclusie van eiseres niet beantwoordt. 
volgens welke, vermits het bewezen is 
dat de mobilienbelasting ten laste van 
eiseres aan de bran werd ingehouden en 
dat ze dus voor haar rekening aan de 
Schatkist werd betaald, eiseres gerechtigd 
was om er de teruggave van te vragen, 
vermits de administratie het recht niot 
had de voor rekening van eiseres werke-

lijk betaalde belasting in vergelijking te 
brengen met die welke, volgens haar, had 
moeten betaalcl worden door de vennoot
schap Cotra en die voor rekening van deze 
laatste was ingehouden, of er op ant
woordt door de overweging, ---' zonder 
veel belang en te wijten aan een verwar
ring tussen de ontvankelijkheid en de 
grand van de zaak - dat eiseres << die 
ten deze noch derde-schuldenares noch 
rechtstreeks begunstigde van de inkom
sten is, niet-ontvankelijk is in haar eis 
tot terugbetaling van de ter gelegenheid 
van de betaling der retributies ontvangen 
belastingen " (schending van artikel 97 
van de Grondwet en, in bijkomende orde, 
van de a.rtikelen 20 en 61, § 3, van de 
gecoiirdineerde wetten betreffende de in
komstenbelastingen); 

tweede onclenleel, het arrest, zonder 
de brief van 17 oktober 1958 van de 
vennootschap Cotra aan de venrootschap 
Herman-Labor te negeren, niet heeft 
kunnen beweren clat de vennootschap 
Cotra, vergunninghoudster van de oc
trooien en merken tot einde juni 1958, 
ze heeft, afgestaan aan eiseres (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

cienle ondenleel, hij die werkelijk en 
rechtstreeks - terecht of ten onrechte -
inkomsten uit roerende zaken int, waar
van de betaling geschiedt na aftrek van 
de mobilienbelasting, de rechthebbende 
is van de inkomsten in de zin van arti
kel 20 van de gecoiirdineerde wetten be
treffende de inkomstenbelastingen en 
alleszins de formele schuldenaar van de, 
terecht of ten onrechte, te zijnen laste 
ingehouden belasting en samen met de
gene die het inkomen heeft betaald en 
de belasting ingehouden, ontvankelijk is 
hiertegen een bezwaar in te dienen krach
tens artikel 61, § 3, van dezelfde wetten 
(schending van elk dezer bepalingen) : 

Overwegende dat eiseres, subsidiair, de 
teruggave vorderde van de door de ven
nootschap Herman-La.bor aan de bron 
ingehouden mobilienbelastinll·, in de ver
onderstelling dat deze belasting niet 
eisbaar zon zijn in hoofde van deze vim
nootschap; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest er op wijst 
dat eiseres de << retributies " waarvan zij 
niet rechtstreeks de rechthebbende is, 
slechts heeft kunnen ontvangen omdat 
de vennootschap Cotra, vergunninghoud
ster van de octrooien en merken tot einde 
juni 1958, ze aan haar heeft afgestaan; 



- 861-

Dat aldus het arrest de afstand van 
bepaalrle " retributies " vaststelt en niet 
die van octrooien en merken ; 

vVat het eerste en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest vermeldt 
dat, indien eiseres het bedrag van de 
door de vennootschap Herman-Labor 
verschuldigde retributies heeft ontvan
gen ingevolge de door de vennootschap 
Cotra aan haar gedane afstand, zij noch
tans niet de rechthebbende ervan was ; 

Dat het hieruit afleidt dat eiseres, die 
noch de derde-schuldenares is van de 
inkomsten noch rechthebbende ervan, 
niet ontvankelijk is om de terugbetaling 
te eisen van de, op het ogenblik van de 
betaling van de " retributies "• aan de 
bran ingehouden belasting ; 

Overwegende dat het arrest aldus op 
passende wijze het in het eerste onderdeel 
van het middel vermelde verweer beant
woordt en bovendien wettelijk zijn be
slissing verantwo Jrdt ten opzichte van de 
in het middel bedoelde bepalingen van 
de gecoiirdineerde wetten ; 

Overwegende immers, enerzijds, dat 
eiseres niet de rechthebbende was van 
de belastbare inkomsten in de zin van 
artikel 20 van bedoelde wetten, vmmits, 
volgens de vaststelli:ngen van het arrest, 

- de retributies lmar niet verschuldigd 
waren en dat zij slechts het bedrag ervan 
heeft ontvangen ingevclge de aan haar 
door de rechthebbende gedane afstand; 

Overwegende, anderzijds, dat een niet
verschuldigde belasting in beginsel slechts 
kan terugbetaald worden aan hem die 
ten onrechte de betaling ervan heeft 
gedaan; 

Dat geen onderdeel van het middel 
kan aangenomen worden ; 

Over het. vierde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk \Vetboek, 9, § 2, 
van de bilaterale overeenkomst rrwt 
Frankrijk te Brussel gesloten op 16 mei 
1931 met het doel dubbele belasting te 
vermijden in zaken van directe belas
tingen en zekere andere fiscale aangele
genheden te regelen, goedgekeurd door 
het enig artikel van de wet van 28 decem
ber 1931, en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest de door 
eiseres in haar hoofd- en aanvullende 
conclusie aangevoerde middelen niet 
beantwoordt, middelen gegrond op het 
gebruik en op de wetgeving inzake oc
trooien en merken (schending van ar
tikel 97 van de Grondwet), van het 

eerste artikel van elk der door eiseres 
op 29 mei 1958 respectievelijk met de 
heer Gaudin en met de vennootschap 
Latmna gesloten overeenkomsten een 
verkla.ring geeft die onverenigbaar is met 
dit artikel door te beweren dat de over
eenkomst, voor het geval van fabricage 
en verkoop van een produkt dat tegelijk 
gedekt is door een octrooi en door een 
merk, zou bedoelen dat het over twee 
onderscheiden elementen gaat (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek), en er uit afleidt 
dat de helft van de enige bepaalde retri
butie van 5 t. h. voor uitgesloten van het 
toepassingsgcbied van artikel 9, § 2, van 
de Frans-Belgische overeenkomst zou 
dienen gehouden te worden, omdat het 
niet zou gaan over een enige retributie 
vastgesteld voor het gebruik van een 
octrooi waarvan het merk een onderdeel 
zou zijn, maar over twee onderscheiden 
retributies, elk van 2,5 t. h., waarvan 
de ene het gebruik van het octrooi dekt 
en de andere dat van het merk (schending 
van evenvermeld artikel 9, § 2, van de 
Frans-Belgische overeenkomst over de 
dubbele belastingen) : 

Overwegende dat uit artikel I van de 
bij het middel vermelde en regelmatig 
aan het Hof overgelegde overeenkomsten 
volgt dat de in Frankrijk wonende con
cessiehouders aan eiseres, een in Belgie 
gevestigde Belgische vennootschap, de 
vergunning hebben verleend enerzijds 
zekere octrooien, anderzijds zekere mer
ken te exploiteren ; 

Overwegende dat, op grand van ele
menten ontleend aan de tekst van deze 
overeenkomsten, het gebruik terzake 
en de wetgeving eigen aan octrooien 
en n1erken, eiseres in haar conclusie voor 
het hof van beroep beweerd heeft dat, 
vermits het merk een ondeelbaar onder
dee] is van het octrooi, de administratie, 
bij schending van de tussen Belgie en 
Frankrijk op 16 mei 1931 gesloten en 
door de wet van 28 december 1931 goed
gekem·de overeenkomst n1et het doel 
dubbele belastingen te vermijden, de 
enige retributie verdeeld heeft, die ten 
voordele van de concessiehouders be
paald was voor de tegelijk door een oc
trooi en door een merk gedekte produk
ten, en gesteld heeft dat de helft van deze 
retributie betaald was voor het gebruiks
recht van het merk; dat, in het bijzonder, 
men iets aan de overeenkomsten zou 
toevoegen door ze te verklaren als zouden 
ze aan eiseres het recht verlenen van een 
merk, dat gehecht is aan een octrooi, een 
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van dat octrooi onafhankelijk gebruik te 
maken; 

Overwegende dat, na vermeld te hob
ben dat ingevolge artikel 9, § 2, van be
doelde overeenkomst " de inlmmsten van 
uitvindingsoctrooien belastbaar zijn in 
het land van de fiscale woonplaats der 
genieters >> en dat niet betwist wordt dat 
de voor het gebruik van merken ver
schuldigde retributies inkomsten zijn van 
concessie van roerende goederen, in Bel
gie belastbaar in de mobilienbelasting 
overeenkmnstig artikel 14, § 1, 4°, van 
de gecoi:irdineerde wetten, het arrest er 
op wijst dat, volgens de overeenkomsten 
tussen de concessiegevers en eiseres, deze 
laatste zich verbonden heeft een retri
butie van 5 t. h. te betalen op de « ver
koopprijs van grassier, belasting niet 
inbegrepen >> voor elke door haar gedane 
verkoop van de door een octrooi en een 
merk gedekte produl;::ten, en van 2,5 t. h. 
op de « verkoopprijs van grassier, belas
ting niet inbegrepen », voor elke door 
haar gedane verkoop van uitsluitend door 
een merk gedekte produkten ; 

Overwegende clat het arrest vaststelt, 
zonder hiermntrent bekritiseerd te zijn, 
clat in een gepreciseerde onderconcessie, 
eiseres zich verbonden heeft een ander 
1nerk dan datgene welk in de overeen
kmnst voor het van een octrooi voorziene 
produkt voorzien was, ter beschikking te 
stollen van de concessiehouder, voor 
het geval dat het gebruik van dit lRatste 
« met succes door derden zou verboden 
worden»; 

Overwegende dat het arrest nit deze 
vaststelling logisch en wettelijk heeft 
kunnen afleiden dat die overeenkmnst 
aileen reeds de verklaring van eiseres 
weerlegt waarbij beweerd wordt dat de 
exploitatie van het octrooi en het gebruik 
van het merk op onverbreekbare wijze 
n1.ct elkaar verbonden zijn; 

Overwegende dat, door tegelijk te 
stem1.en op dit extrinsiek element en, 
wat de schatting van het bedrag van de 
retributie die betaald werd voor het 
gebruik van hot merk betreft, op intrin
sieke elen1.cnten, het arrest soeverein 
hecft beslist, zonder aan artikel l van 
de tnssen partijen gesloten en bij het 
n1.1ddel bedoelde overeenkmnston eon n1.et 
de bewoordingon ervan onverenighare zin 
te verlenen, dat de retributie vah 5 t. h., 
bepaald voor de verkopen die tegelijk 
gedekt zijn door een octrooi en door een 
merk, niet onverdeelbaar was en dat zij 
voor een hech'ag van 2,5 t. h. het gebruik 
van hot merk vergoedde ; 

Overwegende dat, na aldus regelmatig 

het door eiseres uit de tekst van de over
eenkomsten afgeleid verweer te hebben 
beantwoord door het tegen te spreken, 
het arrest niet meer gehouden was nog 
verder in te gaan op de bewijsgronden 
afgeleid nit het gebruik en de wetgeving 
hetre:ffende de octrooien en 1nerken, 
bewijsgronden die geen onderscheiden 
middelen vormden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

27 februari 1968.- 2e kamer.- Vorw
z·itte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggeve1', Baron Richard. - Gelijklui
clencle concl1tsie, H. Paul Mahaux, advo
caat-generaal. - Pleite1·s, HH. Jean de 
Longueville (van de balie bij het Hof 
van beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 27 februari 1968. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN 

EN -LASTEN. - HUUR EN LASTEN BE
TREFFENDE DE ONROERENDE GOEDE

REN DIENENDE TOT DE UITOEFENING 
VAN HET BEDRIJF VAN DE BELASTING

PLICHTIGE. - 0NROERENDE GERIEF

I.IJKHEDEN. 

2° HUUR VAN ZAKEN. - Huun IN 
HET ALGElliEEN.- 0NROEREND GOED. 
- LEVERING. - TOEBEHOREN VAN 

DE VERHUURDE ZAAK. - 0NROERENDE 

GERIEFLIJKHEDEN. - BEGRIP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MTREK VAN DE BEDRIJFSUITGA VEN EN 

-LASTEN. - VASTSTELLING VAN DE 
NOR111ALE HUUR EN NORli'LALE HUUR
LASTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 

DIENENDE TOT DE UITOEFENING VAN 
HET BEDRIJF VAN DE BELASTINGPLICH

TIGE. - V ASTSTEI"LING BIJ GEBREK 
AAN PASSEND VERGELIJKINGSPUNT, GE

DAAN OP GROND VAN HET GEREVALORI
SEERD KADASTRAAL INKOli'LEN EN DE 

CONVENIENTIEWAARDE VAN DE GE
HUURDE GOEDEREN. - WETTELIJKE 

VASTSTELLING. 

1° De hu1w en h1ttwlasten betre tfencle de 
0111'0C1'encle goecle1·en clienencle tot de uit
oefening van het beclrij.f van de belasting-
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plichtige, wellce doo?' artikel 26, § 2, to, 
van cle gecoih'clineerde wetten betretfencle 
de inkomstenbelastingen als bed?·ijjslas
ten wonlen beschottwd, bevatten de ve?'
goeding van de voonlelen die o?woe?'ende 
gerieflijkheden zijn, dit wil zeggen toe
behoren vctn het gehutwde goed, gedekt 
doo1· de hutw ( 1). 

2° De op cle verlmurde?' rustencle ve?·plich
ting de ve?'lnmnle zaalc te leve1·en st1·elct 
zich ttit tot het toebelwren 'Van deze zaalc, 
gedekt door cle httttT, namelijk de on
?'Oe?'ende gerieflijlcheden (2). (Burgerlijk 
Wetboek, art. 1719.) (1mpliciete op
lossing.) 

3° De no1·male hutw en de 1wrmale lnttw
lasten bet?'etfende de om·oe1·ende goecleren 
dienencle tot cle ttitoejening van het be~ 
drijj van de bela8t?:ng]Jlichtige wm·clen 
vastgesteld, overeenlcomstig de vom·sclwij
ten van a1·tilcel 26, § 2, to, van de geco
onlineenle wetten bet1·efjende de inlcom
stenbelastingen, doo?' de beslissing die, 
bij gebTelc aan elk passencl vergelijlcings
punt, in aanmerlcing neemt het lcaclas
t?'aal inlcomen, geTevalo?·iseenl op g1·ond 
van een ?'eclelijke coefficient, alsmede de 
convenientiewaanle van deze goecleTen, 
bepaald met inachtneming van alle nttt
tige beoonlelingselementen (3). 

(NAAJ\'ILOZE VENNOOTSOHAP " EUROl'IIAO », 
T. BELGISOHE STAAT, l'IIIl'USTER VAN 

FIN ANCIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 nov8lnber 1964 gewezen 
door het Hof van beroep te Brussel ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 26, ~ 2, 1°, van de wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, ge
coordineerd bij het besluit van de Regent 
van 15 januari 1948 en gewijzigd door 
artikel 7 van de wet van 8 rnaart 1951 
en door artikel 2 van de wet van 13 juli 
1959, 

cloonlat l 0 het bestreden arrest uiet 
of op een dubbelzinnige of tegenstrijdige 
wi.ize het door eiseres in haar conclusie 
aangevoerde middel beantwoordt, dat 

(1) en (2) Over de omvang van de ver
plichting tot levering die op de verhuurder 
rust en over het begrip van « onroerende 
gerieflijkheden », raadpl. PLANIOL en RIPERT, 

gegrond is op het feit dat de administratie 
ten onrechte artikel 26, § 2, 1°, van de 
belastingwetten toepasselijk stelt op het 
geschil, gezien deze bepaling ten deze 
niet kan ingeroepen worden, vermits de 
adrn5nistratie het bewijs niet !evert dat 
de betaalde bedragen het genot van de 
onroerende goederen als enige tegen
waarde zouden hebben en de lit.igieuze 
bijdragen in feite hedrijfsuitgaven zijn 
met als tegenwaarde een geheel van goe
deren en rechten waarvan het hetrekken 
van de gebouwen en terreinen ldaarblijke
lijk slechts een element van bijkomende 
a11rd was (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) ; 

2° in de veronderstelling dat het arrest, 
impliciet maar op voldoende wijze, de 
conclusie van eiseres heeft beantwoord, 
dan nog ten onrechte ".onroerende gerief
lijkheden » genoemd worden en aldus 
geacht worden onder toepassing te vallen 
van artikel 26, § 2, 1°, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen de door eiseres in haar conclu
sie opgesomde voordelen die de essentiele 
tegenwaarde zijn van de litigieuze beta
lingen en welke het arrest uitclrukkelijk 
vermeldt als zijnde inderdaad, essentieel, 
het gebruik van de in de overeenkomst 
van 23 juli 1953 opgesomde goederen 
" met hun gerief!ijkheden " (schending 
van artikel 26, § 2, 1°, van de belasting
wetten) : 

Overwegende dat eiseres in haar con
clusie voor het Hof van beroep beweerde 
dat de somr:nen die door haar betaald 
waren aan de " Con'lpagnie des ciments 
belges " en die zij vroeg in mindering 
te brengen ten titel van bedrijfslasten, 
hoofdzakelijk betaald werden als ver
goeding voor bepaalde door bedoelde 
compagnie geleverde voordelen en in 
bijkomende orde als tegenwaarde voor 
het genot van onroerende goederen en dat 
de administratie, in de mening dat het 
aileen over huurgelden ging, derhalve ten 
onrechte deze sommen slechts in aan
merking wilde nemen in de mate bepaald 
door artikel26, § 2, 1°, lid 2, van de geco
ordineerde wetten betreffende de inkmn
sten belastingen ; 

Overwegende dat het arrest, na vast
gesteld te hebben dat de litigieuze bedra
gen door eiseres werden betaald in nit
veering van een overeenkmnst, door 

d. X, nr 900; DE PAGE, d. IV, nr 587; DEK
KERS, cl. II, n 1' 98. Zie ook cass., 10 september 
1965 (Bttll. en PASIO., 1966, I, 52) en noot 1. 

(3) Zie ook volgencl arrest. 
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de contracterende part1jen « huur » ge
noen1.d en 1net als voorwerp het genot 
van onroerende goederen, en na verschei
dene omstandigheden vermeld to hob
ben waaruit hot afleidt dat eiseres be
doelde overeenkomst steeds als eon huur 
van onrocrende goederen heeft beschouwd 
en de stortingen in uitvoering van doze 
overeenkon1.st als betalingen van huur
gelden heeft gedaan, beslist dat bepaalcle 
door eiseres ingeroepen bijzondere voor
delen « onroerende gerieflijkheden » zijn, 
dat wil zeggen bijzaken van het gehum·de 
good, gedekt door hot hcrmgeld, en dat 
de overige om niet zijn of afzonderlijk 
betaald of verrekend met de voordelen 
die de « Compagnie des ciments belges » 
uit de overeenkomst trok ; 

Dat alzo hot arrest op passende wijze, 
zonder dubbelzinnigheicl en zonder tegen
strijdigheicl, de conclusie van eiseres be
antwoorclt en op grond van elementen 
welke hot soeverein beoordeelt, de aard 
van de door eiseres ingeroepen voordelen 
bepaalt; 

Dat dm·halve het micldel niet kan aan
genomen worden ; 

Over hot tweecle micldel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Gronclwet, 13Ml, 1353 van hot Burger
lijk Wetboek, en 26, § 2, 1°, van de wet
ten betreffende de inkomstenbelastingen, 
gecoorclineord bij het besluit van de 
Regent van 15 januari 1948, bepaling 
gewijzigd door artikel 7 van de wet van 
8 maart 1951 en door artikel 2 van de 
wet van 13 juli 1959, 

cloonlctt hot bestreden arrest, on1 de 
grieven van eiseres betreffende de door 
de administratie willekeurig en onbillijk 
gedane schatting van de zogezegd nor
nmle hum·waarde van de litigieuze goe
dm·en voor de betrokkon dienstjaren 
te verwerpen, verldaart « clat verzoek
ster tevorgeefs tracht, zonder overigens 
eon andere schatting voor to stollen, 
de juistheid van het kadast.raal inkomen 
van de gehuurde goedm·en, zoals dit door 
de administratie van hot kadaster nauw
keurig was bepao,ld, te betwisten ; dat 
inderdaad doze laatsto niet is te work 
gegaan zonder allo mogelijke inlichtingen 
in to winnen, zoals blijkt uit stuk 115, 
en zondor zich tor plaatse te begeven, 
dat zij ho,o,r berekeningen nmnvkeurig 
aangeeft,, met con plan op schaal tot 
staving n, en " dat verzoekstcr evenocns 
zonder goede reden de aangenonwn reva
lorisatiecoei'ficient botwist., waarvan ge
precisoerd is dat hij eon maximun1. is ; 
dat in de bostJ·eden boslissing geen sprake 

is van gemiddelde ; dat er geen willekeur 
is door de verkregen getallen met onge
veer 20 percent te vermeerderen dit met 
het oog op de imponderabilia, daar der
gelijke vermeerdering slechts een gema
tigdo 1naar voldoenclo toepassing is van 
eon moeilijk te schatten convenientie
waarcle .. , », 

te1·wijl het arrest a) aldus op loutere be
weringen stem1.t die niet op passenclo en 
volcloendo wijzo de door eiseres in haar 
conclusie aangevoercle duidelijke en om
standige bewijsvoering tegen ieder ele
ment van de huurwaardeberekening van 
de litigieuze goederen beantwoorclen 
(schending van a.rtikel 97 van de Grand
wet); b) bijgevolg niet op objectieve en 
zekere wijze de werkelijkheid en do juist
heid van elk dozer clementon vaststelt 
en zijn beslissing niet grondt op eon be
vvijs uit eon gelclig feitelijk vermoeden 
vermits hot gegrond is op onjuiste, onze
kere en niet wettelijk bewezen feiten en 
clementon (schencling van de artike
len 1349 en 1353 van hot Burgerlijk Wet
book); c) de wettelijke ramingsmodali
teiten voor hot gedeelte van de hum·prijs 
clat de normale htnu·waarcle van hot ge
huurd good overtreft, miskent, door het 
te bepalen op grond aileen van hot kadas
traal inkomen van do litigieuze goederen, 
hetwelk ook 1naar eon vorJnoeclen is en 
zonder imwhtneming van andere wette
lijk bepaalcle schattingselementen of 
zoncler hot bestaan en de waarcle ervan 
naar behoren te bewijzen (schending 
van artikel 26, § 2, 1°, van do belasting
wetten) : 

Overwegencle dat uit de vermelclingen 
van hot arrest volgt dat om de normalo 
hcnu·prijs van de aan eiseres verhuurcle 
goecleren te bepalen, de aclministratie, 
bij gebrek aan passonde vergelijkings
punten, niet aileen hot kadastraal inko
Inen, door de controleur van hot kaclaster 
vastgesteld op grond van de hanclels
wa.arcle van 1932, vermeorderd met eon 
revalorisatiecoefficient door de controlour 
der bolastingen, in aanmerking heeft 
genOJnen, 1naar ook de convonientie
'vam·de van becloelde goederen ; 

Overwogende dat, door crop to wij:cen 
enerzijds dat de controlem· van hot lm
claster alle nuttige inlichtingon heeft 
ingewonnen, clat hij de plaatsen is gaan 
bezichtigen en zijn berekeningen nauw
keurig heeft aangegeven met eon plan 
tot staving en anderzijds clat de door de 
controleur cler belastingen gekozen reva
lorisatiecoiifficient moor clan hot dub
bel bedraagt van wat bepaald wordt door 
artikel 15, § 2, van do gecoordineerde 
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wetten betreffende de inkomstenbelastin
gen, waarnaar wordt verwezen, het arrest 
op passende wijze de conclusie beant
woordt waarbij eiseres beweerde dat de 
schatting van het kadastraal inkomen 
en de keuze van het revalorisatiecoeffi
cient willekeurig waren ; 

Dat overigens door te beslissen dat de 
huurprijs berekend op grond van het 
kadastraal inkomen met een voor eiseres 
voordelige marge, terecht op 125.000 fr. 
werd gebracht « om, in de mate van wat 
aanvaardbaar is, de voordelen en andere 
subjectieve, door eiseres aangevoerde 
elementen, in acht te nemen " en door 
er op te wijzen dat er niets willekeurig 
geschiedt door de verkregen getallen met 
ongeveer 20 procent te vermeerderen met 
het oog op de imponderabilia, het arrest, 
bij gebrek aan nauwkeuriger schattings
elementen en bij afwezigheid van een 
andere door eiseres voorgestelde schat
tingswijze, op passende wijze en bij een 
soevereine beoordeling de conclusie be
antwoordt waarin beweerd werd dat de 
administratie de geschikte waarde had 
bepaald zonder enige verrechtvaardiging, 
op willekeurige wijze en zonder inacht
neming van aile beoordel:i:ngselementen ; 

Dat bovendien het arrest aldus het 
gedeelte van de huurprijs en van de huur
lasten dat overdreven voorkomt, be
paalt overeenkomstig de in het middel 
vermelde bepalingen van a.rt:ikel 26, § 2, 
1°, en zonder het wettelijk begr:ip van 
feitelijk vermoeden te miskennen ; 

Dat, derhalve, het middel n:iet kan 
aangenomen worden ; 

Om die redenen,, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt e:iseres in de kosten. 

27 februari 1968.- 2e kamer.- Voo1'· 
zitter, H. van Beirs, voorz:itter. - Ve1'
slaggeve1·, H. Legros. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal.- Pleite1·s, HR. Jean de Lon
gueville (van de balie bij het Hof van 
beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

28 KAMER. - 27 februari 1968. 

1° INKOMSTENBELASTINGEN. 
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAvEN EN 
·LASTEN. - VASTSTELLING VAN DE 
NORMALE RUUR VAN EEN ONROEREND 

CASSATIE, 1968. - 28 

GOED DIENENDE TOT RET UITOEFENEN 
VAN HET BEDRIJF VAN DE BELASTING
PLIORTIGE. - 0MSTANDIGE OONOLUSIE 
WAARBIJ DE SOORTGELIJKHEID VAN HET 
ALS VERGELIJKINGSPUNT IN AOHT GE
NOMEN ONROEREND GOED BETWIST 
WORDT. - HoF VAN BEROEP DAT ERTE· 
GEN JUISTE EN CONCRETE ELEMENTEN 
AANVOERT W AAROP RET STEUNT OM DE 
VERGELIJKING PASSEND TE VERKLAREN. 
- REGELMATIG GEMOTIVEERDE BE· 
SLISSI;NG. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN EN 
·LASTEN. - N ORMALE HUUR VAN EEN 
ONROEREND GOED DIENENDE TOT RET 
UITOEFENEN VAN RET BEDRIJF VAN 
DE BELASTINGPLIORTIGE. - V ASTSTEL
LING BIJ VERGELIJKING l\ffiT DE HUUR 
VAN EEN SOORTGELIJK GOED.- VAST· 
STELLING DOOR BOVENDIEN ALS BEVES· 
TIGING AAN TE VOEREN DE REDELIJKE 
RENDABILITEIT VAN RET IN RET ON· 
ROEREND GOED BELEGD KAP!TAAL. -
WETTELIJKHEID. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN. 
MTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN EN 
·LASTEN.- GEDEELTE VAN DE HUUR 
VAN EEN TOT RET BEDRIJF DIENEND 
ONROEREND GOED DAT OVERDREVEN 
VOORKOMT GELET OP DE RUUR VAN 
EEN SOORTGELIJK ONROEREND GOED 
DAT ONDER NORMALE VOORWAARDEN 
VERRUURD IS. - BEOORDELING DOOR 
DE FEITENREORTER. 

1° Is 1·egelmatig gemotivee1·d het arrest 
dat, in antwoord op de concl1tsie waarbij 
op omstandige wijze de soo1·tgelijkheid 
wo1·dt betwist van het om·oeTend goed 
dat als ve1·gelijkingspunt doo1· de admi
nist1·atie in acht genomen wo1·dt tot vast
stelling van de normale huiw van het 
tot de uitoefening van het bed1'ijf van 
de belastingplichtige dienend 01WOM"end 
goed, hieTtegen jitiste en concrete elemen
ten aanvoe1't waa1'op het steunt om deze 
ve1'gelijking passend te ve1'kla1'en, en al
dus de door de belastingplichtige geuite 
g1'ieven impUciet als te1· zake niet die
nende beschouwt (1). (Grondwet, art. 97; 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, art. 26, § 2, 1°.) 

2° De 1w1·male huu1· van het tot de uitoefe-

(1) Raadpl. cass., 27 november 1962 en 
14 mei 1963 (Bull. en P Asro., 1963, I, 401 
en 979). 
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ning van het beclrijj van de belasting
plichtige dienend om·oe1·end goed wordt 
vastgesteld ovm·eenkomstig de voorschrij
ten van a1·tikel 26, § 2, 1°, van de geco
ordinee?·cle wetten betrefjende de inkom
stenbelastingen doo1· de beslissing die 
steunt op de vergelijlcing met de huu1· 
van een soortgelijk onroe1•end goed, en 
als bevestiging daarvan aanvoert de 
1'eclelijlce 1·enclabiliteit van het in het 
onroe1·end goed belegd lcapitaal (1). 

3° Het hof van be1·oep beoo1·deelt soeve1·ein 
in jeite of een gecleelte van de huu1' van 
een tot het becl1·ijj van cle belastingplich
tige dienend omom·end goed in minclering 
gebracht van het brutobedrag van de 
bed1·ijjsinkomsten, ove1·dreven vom·komt 
gelet op de lmur van een soortgelijk on
roe?·end goed clat onder normale voo?'
waarden verhutwd is (2). (Gecoordi
neerde wetten betreffende de .inkom
stenbelastingen, art. 26, § 2, 1o.) (Irn.
pliciete oplossing.) 

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID « ETABLISSEMEN
TEN A.A. SEGERS», T. BELGISOHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 november 1964 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel ; 

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

doonlctt het bestreden arrest beslist 
dat de administratie de norma1e jaar
lijkse huurwaarde van het door eiseres 
gehum·d onroerend goed terecht op 
150.000 frank heeft geschat en als redenen 
voor deze beslissing opgeeft " dat het 
bedrag gerechtvaardigd wordt door twee 
elementen, te weten : 1° dat het beant
woordt aan een redelijke interest (5 t. h.) 
op het door de eigenaar ge'investeerd ka
pitaal, interest die niet mag losgemaakt 
worden van de huurlasten zoals deze 

(1) Cass., 17 oktober 1961 en 4 april 1962, 
tweede zaak (Bttll. en PAsrc., 1962, I, 191 
en 868). 

(2) Cass., 4 april 1962, vermeld in de vorige 
noot; raadpl. cass., 28 mei 1963 (Bttll. en PA
src., 1963, I, 1038). 

voortvloeien uit de artikelen 4 en 5 van 
het huurceel ; 2° dat het vooral gestaafd 
wordt door een vergelijkingspunt dat 
lichtjes hoger ligt vermits de directeur 
150.000 frank aanneemt voor een garage 
met een oppervlakte van 1.625 vierkante 
nteter en met een kadastraal inkomen van 
30.000 frank, terwijl het bedoelde verge
lijkingspunt slechts 140.000 frank ver
meldt voor een garage met een opper
vlakte van 1.675 vierkante meter en met 
een kadastraal inkomen van 35.000 fr. » 
en << dat dit vergelijkingspunt zeer over
eenstemmend is vermits het gaat over 
een moderne garage uit dezelfde streek 
en even belangrijk en dit voor hetzelfde 
dienstjaar >>, 

tm·wijl noch deze redenen noch de an
dere beschouwingen van het arrest een 
passend antwoord geven op de regel
matige conclusie van eiseres, die zeer 
omstandig had betoogd " dat de door 
de administratie aangevoerde vergelij
king niet overeenstemmend is zoals blijkt 
nit volgende elementen: a) het onroerend 
goed dat als vergelijkingspt.mt weerhou
den werd is een garage van het stan
daardtype, dat wil zeggen bestemd voor 
herstellingswerken aan auto's, terwijl de 
door verzoekster gehuurde garage opge
vat is voor het bergen van zware voer
tuigen - wat de hoogte van het gebouw 
en zijn zeer hoge kostprijs verklaart -
met het gevolg dat de normale huur
waarde per vierkante meter van deze 
twee gebouwen zeker niet gelijk is ; b) het 
feit dat het nieuw kadastraal inkomen 
van het als vergelijkingspunt weerhouden 
gebouw slechts 35.000 frank bedraagt 
terwijl het verhuurd zou zijn voor 
140.000 frank per jaar, slechts kan ver
klaard worden door uitzonderlijke om
standigheden die dit gebouw onderge
schikt maken als vergelijkingspunt; c) er 
is geen rekening gehouden met de bijge
bouwen van de door verzoekster ge
huurde garage en die als bergplaats die
non voor het materiaal of als eetzaal en 
kleedkamer voor het personeel, noch met 
de gezondheidsinrichtingen, twee kan
toren alsmede het voorplein van de 
garage (met versterkt wegdek) >> : 

Overwegende dat tegen deze door eise
res ingebrachte omstandige grieven tegen 
de door de administratie toegepaste ver
gelijking, het Hof van beroep duidelijke 
en concrete elementen stelt waarop het 
steunt om de vergelijking overeenstem
mend te verklaren ; dat deze elementen 
rekening houden met de gelijke aard van 
de met elkaar vergeleken gebouwen spijts 
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de verschilpunten die ze kunnen verto
nen; 

Dat bijgevolg bet hof van beroep niet 
meer verplicht was uitdrukkelijk te ant
woorden op de door eiseres uitgebrachte 
kritiek, die het impliciet niet ter zake 
dienend vond ; 

Dat derhalve het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 26, inzonderheid § 2, 1°, 
lid 2, van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, gecoordineerd bij het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, bedoeld artikel 26 zoals het gewij
zigd werd door de artikelen 7 van de wet 
van 8 maart 1951 en 2 van de wet van 
13 juli 1959, 

do01•dat het bestreden arrest beslist dat 
de door eiseres betaalde huur abnormaal 
is in de zin van evenvermeld artikel 26, 
§ 2, 1°, en dat de aangenomen huur van 
150.000 frank als bedrijfslast gerecht
vaardigd is omdat zij overeenstemt met 
een redelijke interest (5 t. h.) op het 
door de eigenaar gei'nvesteerd kapitaal 
(dJ:ie miljoen volgens het verslag van de 
inspecteur), interest die niet mag losge
maakt worden van de huurlasten die 
voortvloeien uit de artikelen 4 en 5 van 
bet huurceel (aile belastingen en onder
baud van het gebouw zowel binnen als 
buiten) ; dat de abnormale aard van de 
door eiseres betaalde huur '' voldoende 
volgt uit het feit dat de verhuurder, 
Albert Segers, de garage gebouwd heeft 
door middel van kapitalen, die he:rn zon
der interest waren geleend door de ver
zoekende vennootEichap (thans eiseres), 
waarvan hij een groat aantal aandelen 
bezat " en " dat, om een normale netto 
rendabiliteit boger dan 5 t. h. te · recht
vaardigen, verzoekster zich dus ten 
onrechte beroept op de in het algemeen 
boger gelegen bankinteresten, vermits de 
beer Segers gebouwd heeft met gelden 
die hem niets hebben gekost, zoals zij 
zich ook ten onrechte beroept op het 
gedeelte van de huurprijs dat de af
schrijving van het gehuurde goed moet 
dekken, voor het geval zijzelve gebouwd 
had, vermits zij juridisch geen eigenares 
van het goed was "• 

te?'wijl, ee1·ste ondenleel, deze redenen 
zomin als de andere beschouwingen van 
het arrest de beslissing van de feiten
rechter wettelijk rechtvaardigen vermits 
het abnormaal gedeelte van de huur 
slechts kan bepaald worden met inacht-

neming van het kadastraal inkomen van 
de gehuurde goederen, van hun ligging; 
van de huurvoorwaarden of van andere 
beoordelingselementen bij gebreke van 
een vergelijkingspunt, vereiste waarvan 
het hestaan door het arrest niet wordt 
vastgesteld (schending van aile in bet 
middel bedoelde bepalingen); 

tweede onde?'deel, de niet dienende be
schouwingen van bet arrest over de her
komst van de gelden, die de eigenaar in 
staat hebben gesteld de bedoelde onroe
rende goederen te bouwen, de verwerping 
van de door eiseres aangevoerde midde
len, die tot doel hadden te bewijzen dat 
bet normaal rendement van deze ge
bouwen het door de adJninistratie aan
genomen percentage overtrof, niet wette
lijk kunnen rechtvaardigen (schending 
van aile in het middel bedoelde bepalin
gen); 

de1·de ondM·deel, het bestreden arrest 
geen passend antwoord geeft op de door 
eiseres regelmatig genomen conclusie, die 
omstandig aanvoerde " dat, indien ver
zoekster (thans eiseres) zelve het litigieus 
complex had gebouwd, zij 9 tot 12 t. h. 
had mogen aftrekken van de bouw
waarde, hetzij ~ tot 4 t. h. ten titel van 
afschrijving (met inachtneming van de 
bijzondere aard van het gebouw) en 
6 tot 8 t. h. ten titel van bankinteresten "• 
" dat bet door de administratis aange
nomen maximum percentage van 5 t. h. 
- in een geest van ruim begrip - bespot
telijk is en dat niet ernstig kan worden 
beweerd dat een huurprijs die lager is 
dan 10 t. h. van de waarde van het ge
bouw overdreven is in de zin van arti
kel 26 van bovenvermelde gecoordineerde 
wetten "• " dat, ten deze, de betwiste 
huurprijs 300.000 frank bedraagt, hetzij 
9,3 t. h. van de kostprijs van het ge
bouw "• " dat uit al deze beschouwingen 
volgt dat de betwiste huur •Jvereenstemt 
met een normale rendabiliteit van de 
gei:nvesteerde kapitalen >> en " dat de 
abnormale uitkomst, waartoe de ver
gelijking leidt, slechts kan verklaard wor
den door de omstandigheid dat het ver
gelijk:ingspunt niet oordeelkundig werd 
gekozen ofwel dat de elementen waarop 
de vergelijk:ing steunt niet passend zijn ; 
dat dus de litigieuze vergelijk:ing moet 
verworpen worden>> (schending van s,rti
kel 97 van de Grondwet) : 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het arrest, om te 
beslissen dat de directeur met reden de 
normsle huurprijs op 150.000 frank heeft 
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vastgesteld, op twee elementen steunt : 
enerzijds dat dit bedrag overeenstemt 
met een redelijke interest op het gei:nves
t.eerd kapitaal, anderzijds " vooral » dat 
dit bedrag gestaafd wordt door een over
eenstemmend geoordeeld vergelijkings
punt; 

Dat, zodoende, het arrest artikel 26, 
§ 2, I 0 , van de gecoiirdineerde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen niet 
heeft geschonden, vermits, overeenkom
stig de bepalingen van dit artikel, het 
<< vooral >> een beroep heeft gedaan op een 
vergelijkingspunt en zich ertoe beperkt 
heeft het bedrag van de redelijke interest 
op het gei:nvesteerd kapitaal aan te halen 
ten titel van bevestigingselement ; 

Dat het eerste onderdeel van het mid
del naar recht faalt ; 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat, door erop te wijzen 
dat de verhuurder de garage gebouwd 
heeft door middel van gelden die hem 
door de eisende vennootschap, waarvan 
hij een groot aantal aandelen bezat en 
waarvan hij bovendien zaakvoerder was, 
zonder interest waren uitgeleend, het ar
rest, zonder een van de bij het m:iddel be
doelde wetsbepalingen te schenden, heeft 
kunnen beslissen dat de in het huurceel 
bepaalde huurprijs van 300.000 frank 
een abnormaal karakter had en derhalve 
de wettelijke gegrondheid erkennen van 
~en beroep op een vergelijking met een 
m normale voorwaarden gehuurd gebouw 
om het deel van de huurprijs en van cle 
huurlast~n dat in de zin van artikel 26, 
§ 2, I 0 , hd 2, van de gecoiirdineerde wet
ten overdreven scheen, te bepalen ; 

Dat dit onderdeel van het middel naar 
recht faalt: 

Over het derde onrlerdeel : 

Overwegende clat op de in het middel 
vermelde beschouwingen, die de eisende 
vennootschap aanvoerde om aan te tonen 
dat de litigieuze huurprijs overeenstemde 
met een normale 1·endabiliteit van de 
gei:nvesteerde kapitalen, het arrest de 
redenen aangeeft waarom het van oordeel 
is dat eiseres zich ten onrechte beroept 
zowel op het gewoonlijk hoger percentage 
van de bankinteresten als op het gedeelte 
van de huurprijs dat de afschrijving van 
het gehuurde goed zou gedekt hebben 
indien zij zelf gebouwd had ; dat het 
arrest aldus de in het middel bedoelde 
bepaling van vormvereiste heeft nage
leefd; 

Dat dit onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

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

27 februari I968.- 2e h:amer.- Voo1'
zitte1·, H. van Beirs, voorzitter. - Ve1'
slaggevM', H. Trousse. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat
generaal. - Pleite1's, HH. Boccart en 
Van Fraeyenhove (van de balie bij het 
Hof van beroep te Brussel) en Van Leyn
seele. 

I e KAMER. - 29 februari 1968. 

I 0 BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
AANLEG. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
BEGROTING VAN RET GESCHIL DOOR 
DE PARTIJEN, VOORGESOHREVEN BIJ 
AR1'IKEL 33 VAN DE WET OP DE BE
VOEGDHEID. - BEPALING DIE NIET 
VAN TOEPASSING IS WANNEER DE WET 
DE BEGROTINGSGRONDSLAGEN VAN RET 
GESOHIL VASTSTEI,T. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
AANLEG. - BURGERLIJKE ZAKEN. -
RECHTSVORDERING TOT VERGOEDING 
VAN DE UIT EEN ARBEIDSONGEVAL 
VOORTSPRUITENDE SCHADE.- BEGRO
TING VAN HET GESOHIL.- BEGROTINGS
GRONDSLAGEN DOOR DE WET VASTGE• 
STELD. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -
AANLEG. - BuRGERLIJKE ZAKEN. -
RECHTSVORDERING TOT VERGOEDING 
VAN DE UIT EEN ARBEIDSONGEVAL 
VOORTSPRUITENDE SCHADE.- 0PGAVE 
VAN DE ELEMENTEN WAARDOOR DE 
TOEPASSING VAN DE WETTELIJKE BE
GROTINGSGRONDSLAGEN VAN HET GE
SOHIL MOGELIJK WORDT. - AANDUI
DING DIE KAN 'woRDEN GEGEVEN IN 
EEN PROCESSTUK VOOR DE EERSTE 
RECHTER, ZELFS INGEDIEND NA DE 
EERSTE CONOLUSIES VAN DE PARTIJEN, 
OF DIE KAN BLIJKEN UIT DE VASTSTEL
LINGEN VAN DE BESLISSING VAN DEZE 
RECHTER. 

4° ARBEIDSONGEV AL. - BEGRIP. 

I 0 A!'tikel 33 van de wet van 25 maa!'t 
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1876, kmchtens hetwelk het vonnis in 
laatste aanleg gewezen is als de eise1· het 
geschil noch in het inleidend exploot 
noch in zijn eerste conclusie beg1·oot 
heeft en ve1·weerder dit evenrnin heeft 
gedaan in zijn eerste conclusie ovm· de 
grand van de zaak, vindt geen toepassing 
wannee1· de tvet zelf de beg?·otingsgrond
slagen van het geschil vaststelt ( 1). 

2° Inzake rechtsvonleringen tot vergoeding 
vam de uit een arbeidsongeval vom·t
sprt•itende schade w01·den de beg?·otings
grondslagen van het geschil dam· de wet 
vastgesteld ( 2). ( Gecoordineerde wet ten 
van 28 september 1931, art. 2, 3 en 4; 
wet van 25 maart 1876, art. 21 en 27, 
lid 2.) 

3° Inzake rechtsvorderingen tot vergoeding 
van de tdt een arbeidsongeval voo?·t
sprt•itende schade rnoeten de elernenten 
die de toepassing van de wettelijke beg1'0-
tingsgrondslagen van het geschil rnoge
lijk maken, ten opzichte van de vast
stelling van de aanleg niet w01·den opge
geven, noch in het inleidend exploot noch 
in de ee1·ste conclusie van de pa1·tijen; 
het is voldoende dat deze elementen aan
geduid zijn in een processtuk vom· de 
ee?·ste 1'echte1· of vastgestelcl worden in 
zijn beslissing (3). 

4° Het arbeidsongeval, in de zin van de 
gecoordineenle wetten betretfende de ve?'
goeding der schade voo1·tspruitende t•it 
arbeidsongevallen, is een schielijke ge
beu?·tenis die een licharnelijk letsel te
weegb?·engt hetwelk een ongeschiktheid 
tot we1·ken of de dood tot gevolg heeft 
en waa1·van de oorzaak of een van cle 
oo1·zaken buiten het organisrne van de 
get?·otfene ligt; het beg1·ip arbeidsongeval 
impliceert dt•s niet noodzalcelijk de plot
selinge we1·lcing van een uitwendige 
Jcracht (4). 

(SCOHIER, T. NAAMLOZE VERZEKERINGS
MAATSCHAPPIJ «DE VADERLANDSCHE».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 17 december 1965 in hoger 

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

beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Charleroi; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 21, 27, 
lid 1, 33 van de wet van 25 maart 1876 
houdende titel I van het inleidend boek 
van het W etboek van burgerlijke rechts
vordering, 24 van de wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortspruitende 
nit arbeidsongevallen, gecoordineerd bij 
het koninklijk besluit van 28 september 
1931, wel& artikel 24 gewijzigd is bij het 
koninklijk besluit nummer 305 van 
31 maart 1936, ·artikel 1, en bij de wet 
van 10 juli 1951, artikel 11, 

do01·dat het bestreden vonnis het hoger 
beroep van verweerster tegen het vonnis 
van de vrederechter van 12 maart 1964 
ontvankelijk verklaart op grond dat uit 
de documenten overgelegd na de her
opening van de debatten blijkt dat de 
vordering kan worden begroot en het 
bedrag van de laatste aanleg te boven 
ging, 

te1·wijl er inzake arbeidsongevallen 
wettelijke begrotingsgrondslagen bestaan 
en de begroting van het geschil door par
tijen in de inleidende dagvaarding of in 
latere conclusies gedaan, derhalve, zonder 
uitwerhlng is (schending van alle in het 
middel aangeduide wetsbepalingen); dat 
verweerster al bij haar eerste verschijning 
voor de vrederechter over het geschil 
ten gronde had geconcludeerd, de latere 
opgave van wettelijke begrotingsgrond
slagen in de conclusie die zij na de bij 
het eerste vonnis van de vrederechter 
bevolen getuigenverhoren heeft genomen, 
niet tijdig is geschied, zodat het vonnis 
van het vredegerecht van 12 maart 1964 
in laatste aanleg is gewezen (schending 
van alle in het middel aangeduide wets
bepalingen en inzonderheid van artikel 33 
van de wet van 25 maart 1876) : 

Overwegende weliswaar dat artikel 33 
van de wet van 25 maart 1876 op de 
bevoegdheid eiser verplicht het geschil 
in het inleidend exploot of in zijn eerste 
conclusie te begroten en verweerder 
slechts toelaat deze begroting te doen 
in de eerste conclusie die hij over de zaak 
ten gronde neemt ; 

(3) Cass., 14 september 1967, supra, blz. 69, 
en noten 1, 2 en 3, blz. 70. 

(4) Cass., 7 september en 3 november 1967, 
supra, blz. 25 en 337. 
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Maar overwegende dat uit de tekst 
zelf van deze bepaling volgt dat deze 
slechts bij ontstentenis van de door de 
wet opgegeven grondslagen van toepas
sing is; 

Dat, ingeval de wet begrotingsgrond
slagen bepaalt, partijen de elementen 
waardoor het bedrag van het geschil 
kan worden bepaald niet aileen in de 
dagvaarding of in de eerste conclusie, 
maar ook in elke andere voor de eerste 
rechter overgelegde akte van rechtsple
ging kunnen opgeven ; dat de rechter 
in hoger beroep deze feitelijke elementen 
ook kan ontlenen aan de ·beslissing van 
de eerste recl;tter ; 

Overwegende dat ten deze de rechts
vordering strekt tot vergoeding van de 
schade voortspruitende nit een ongeval 
dat, volgens eiser, een arbeidsongeval is; 

Overwegende dat, inzake rechtsvorde
ringen tot zodanige vergoedingen, de wet 
de begrotingsgrondslagen van het geschil 
bepaalt; 

Overwegende dat, aangezien het inlei
dend exploot zich ertoe beperkte te ver
melden dat het ongeval, waardoor eiser 
werd getroffen, verschillende soorten van 
ongeschiktheid heeft meegebracht, onder 
meer een volledige arbeidsongeschiktheid 
van 14 augustus tot 18 oktober 1962 en 
een blijvende arbeidsongeschiktheid « van 
ongeveer 5 t. h. "• verweerster bij een con
clusie, die zij voor de eerste rechter heeft 
genomen na de door hem bevolen getui
genverhoren, preciseerde dat eiser op het 
ogenblik van de feiten 20 jaar oud was 
en dat zijn basisloon 99.600 frank be
droeg; 

Overwegende dat, naar luid van arti
kel 24, lid 1, van de gecoiirdineerde wet
ten betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, de 
vrederechter beslist, in laatste aanleg, 
tot een bedrag van 2.000 frank en, in 
eerste aanleg, welke ook het bedrag van 
de eis moge zijn ; 

Overwegende dat door te beslissen dat 
de vrederechter in eerste aanleg uitspraak 
had gedaan en dat bijgevolg het hoger 
beroep ontvankelijk was, de bestreden 
beslissing geen enkele van de in het mid
del aangehaalde wetsbepalingen heeft 
geschonden ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1 van de 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsonge
vallen, gecoiirdineerd bij het koninklijk 

besluit van 28 september 1931 (welk ar
tikel is aangevuld bij de besluitwet van 
9 juni 1945, artikel 1), en 97 van de 
Grondwet, 

doo1·dat, na aan de val van eiser het 
karakter van een schielijke en abnormale 
gebeurtenis te hebben toegekend, het
welk vereist is om van een arbeidsongeval 
te km1T1en spreken, en na te hebben uit
gesloten dat de val aan een pathologische 
aanleg is toe te schrijven, het bestreden 
vonnis beslist dat het litigieuze ongeval 
geen arbeidsongeval is, op grond dat 
de schielijke en abnormale gebeurtenis 
bovendien door de plotselinge werking 
van een uitwendige kracht moet veroor
zaakt zijn, dat de mogelijkheid van een 
andere oorzaak dan een lichamelijke in
zinking geenszins insluit dat deze onbe
paalde oorzaak de plotselinge werking 
van een uitwendige kracht uitmaakt, dat 
deze kracht niet voortvloeit uit het con
tact tussen de grond en het gekwetste 
lid, en dat een val slechts een arbeids
ongeval kan worden genoemd, indien hij, 
geheel of ten dele, door de werking van 
een uitwendige oorzaak wordt veroor
zaakt, 

tm·wijl, eeTste ondenleel, deze redenen 
het niet mogelijk maken na te gaan of 
de rechter de werkelijkheid wil ontkennen 
van de misstap waaraan de conclusie van 
eiser impliciet de val toeschreef, dan wei 
of hij aanneemt dat een dergelijke mis
stap niet volstaat om aan de val het 
karakter van een arbeidsongeval toe te 
kennen, en deze dubbelzinnigheid, welke 
de toetsing van de wettelijkheid van de 
beslissing belet, met een ontbreken van 
redenen gelijkstaat (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

tweede onde1•deel, de zwaartekracht die 
zich voordoet ingevolge een misstap op 
een trap, en waarvan de werking aan 
de door het contact met de grond veroor
zaakte verwondingen voorafgaat, de plot
selinge werking van een uitwendige 
kracht is, die vereist is om aan de val 
de aard van een arbeidsongeval toe te 
kennen (schending van artikel 1 van de 
gecoiirdineerde wetten van 28 september 
1931); bovendien, vanaf het ogenblik 
dat de invloed van een pathologische 
aanleg of van een lichamelijke inzinking 
is uitgesloten, de val aileen kan worden 
toegeschreven aan een abnormale uit
oefening van het werk en, daar hij in 
de loop van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst is overgekmnen, wordt 
verondersteld ingevolge die uitvoering te 
zijn gebeurd (schending van artikel 1 
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van de gecoordineerde wetten van 28 sep
tember 1931) : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de vaststellingen 
van de rechter blijkt dat het ongeval in 
de loop van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst is overkomen; dat eiser, 
toen hij in de kelder van de door zijn 
werkgever geexploiteerde winkel stapte, 
viel en zich kwetste ; 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
dit ongeval geen arbeidsongeval is in 
de zin van artikel 1 van de gecoordi
neerde wetten betreffende de vergoeding 
der schade voortspruitende uit arbeids
ongevallen, het bestreden vonnis enkel 
hierop steunt. dat « de plotselinge werking 
van een uitwendige kracht een essentiele 
voorwa,arde blijft voor het bestaan van 
een arbeidsongeval " en dat ten deze het 
bewijs niet wordt geleverd dat deze 
voorwaarde is vervuld ; 

Overwegende dat het arbeidsongeval 
een schielijke gebeurtenis is die een licha
melijk letsel teweegbrengt hetwelk een 
ongeschiktheid tot werken of de dood 
tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak 
of een van de oorzaken buiten het orga
nisme van de getroffene ligt ; 

Dat het begrip arbeidsongeval niet 
noodzakelijk de plotselinge werking van 
een uitwendige kracht onderstelt ; 

Dat de beslissing dus niet wettelijk is 
verantwoord ; 

Overwegende dat verweerster, krach
tens het enig artikel van de wet van 
20 maart 1948, in alle kosten moet worden 
veroordeeld, hoewel eiser betreffende een 
van de punten van zijn voorziening in 
het ongelijk wordt gesteld ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis, behalve in zover het : 1° het 
hager beroep van verweerster ontvan
kelijk verklaart ; 2° beslist dat de wra
king van de getuige Roger W aelkens 
niet gegrond is ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt verweerster in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de 
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen, 
rechtdoende in hager beroep. 

29 februari 1968.- 1e kamer.- Voor
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Vm·slaggever, H. Polet. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, 

procureur-generaal. - Pleite1·, H. Phi
lips. 

1e KAMER.- 29 februari 1968. 

1° PARlTAIR COMlTE. - BESLISSIN
GEN GENOMEN KRACHTENS ARTIKEL 10, 
LITT. a EN b, VAN DE BESLUITWET VAN 
9 JUNI 1945. - UITOEFENING VAN EEN 
NORMATIEVE FUNCTIE. 

2° WETTEN EN BESLUITEN. - Ko
NINKLIJK BESLUIT DAT, OVEREENKOM
STIG ARTIKEL 56 VAN DE BESLUITWET 
VAN 9 JUNI 1945, BINDENDE KRACHT 
GEEFT AAN EEN BF.SLISSING VAN EEN 
PARIJ'AIR COMITE GENOJ\'IEN KRACHTENS 
ARTIKEL 10, LITT. a OF b, VA2>T DEZELFDE 
BESLUITWET. - KONINKLIJK BESLUIT 
DAT NOCH EEN WET NOCH EEN REGLE
J\iENTAIR BESLUIT IS. - BESLUIT DAT 
TERUGWERKENDE KRACHT KAN REB
BEN. 

1° De pa1'itaire comites oefenen in de uit
voe1'ing van de htm doo1' artilcel 10, 
litt. a en b, van de besluitwet van 9 juni 
1945 toevert1·ouwde oparacht, een no1'
matieve functie uit ( 1). 

2° Het koninlclijlc besluit dat, ove1·eenlcom
stig a1'tilcel 12 van de besluitwet van 
9 jttni 194.5, bindende lcmcht geeft aan 
een beslissing vxn een pa1·itai1· comite, 
genomen lcmchtens artilcel 10, litt. a 
of b, van bedoelde beslttitwet, is noch 
een wet noch een 1·eglementai1· besluit; 
het lean te1·ugwerlcende lcmcht hebben (2). 

(LAMBERT, T. DAVE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 17 december 1965 in laatste 
aanleg gewezen door de W erkrechters
raad te Dinant, kamer voor werklieden ; 

(1r en (2) Raadpl. de in de conclusie van 
het openbaar ministerie (zie Bull. en PAsiC., 
1967, I, biz. 819 en volg.) aangehaalde verwij
zingen. 
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Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 10, 12 van de 
besluitwet van 9 juni 1945 tot vaststelling 
van het statuut van de paritaire comites, 
1 van het koninklijk besluit van 7 juli 
1965 waarbij algemeen bindend wordt 
verldaard de beslissing van 3 maart 1965 
van het Nationaal Paritair Comite voor 
de stoffering en de houtbewerking tot 
vaststelling van de wijze waarop de bij
komende vakantie in 1965 wordt toege
kend, 

dom·dat de bestreden sententie de 
rechtsvordering van eiser niet ontvan
kelijk verldaart, welke strekt tot betaling 
door verweerder van 1.907 frank, die 
het vierde van het door een verlofkas 
in 1965 betaalde brutovakantiegeld ver
tegenwoordigen, op welk bedrag hij be
weerde recht te hebben krachtens een 
beslissing van 3 maart 1965 van het 
Nationaal Paritair Comite voor de stoffe. 
ring en de houtbewerking, goedgekeurd 
bij koninldijk besluit van 7 juli 1965 
waarbij een week bijkomende vakantie 
wordt toegekend aan de werklieden die 
ten minste achttien jaar oud zijn, welke 
bijkomende vakantie verschuldigd is door 
de werkgever op wiens personeelslijst de 
werkman op 30 juni 1965 was ingeschre
ven, op grond dat eiser, die de dienst 
van verweerder na 30 jcmi 1965 had ver
laten, zich niet kon beroepen op de goed
keuring bij koninklijk besluit van de 
beslissing van het paritair comite, aan
gezien een goedkeuring geen terugwer
kende kracht bezit, zodat het koninklijk 
besluit en, bijgevolg, de beslissing welke 
het bekrachtigde door eiser niet konden 
worden ingeroepen, vermits het konink
lijk besluit pas tien dagen na de bekend
making in het Staatsblad, dit is tien dagen 
na 7 juli 1965, in werking was getreden, 
op een tijdstip dat eiser niet meer in 
dienst van verweerder was, 

terwijl het koninklijk besluit waarbij 
een beslissing van een paritair comite 
algemeen bindend wordt verklaard, terug
werkt tot op de datcun van die beslissing 
en bijgevolg het gevorderde bedrag wei 
degelijk verschuldigd was : 

Overwegende dat de rechtsvordering 
strekt tot betaling van een bijkomend 
vakantiegeld dat, volgens eiser, voor het 
jaar 1965 verschuldigd was krachtens 
een beslissing van 3 maart 1965 van het 
Nationaal Paritair ComiM voor de stoffe
ring en de houtbewerking, en waaraan 
het koninklijk besluit van 7 juli 1965 
bindende kracht heeft gegeven ; 

Overwegende dat voornoemde beslis
sing van 3 maart 1965 de datcun van haar 
inwerkingtreding niet heeft bepaald, maar 
in artikel 6 preciseerde dat « het bijko
mend vakantiegeld door de werkgever 
verschuldigd is aan de rechthebbende 
werklieden en werksters die op de perso
neelslijst van de onderneming op 30 jcmi 
1965 zijn ingeschreven » ; 

Overwegende dat de sententie vaststelt 
dat eiser van 15 juni tot en met 30 juni 
1965, als handwerkman in dienst van 
verweerder is geweest, dat ze niettemin 
« de rechtsvordering niet ontvankelijk >> 

verldaart op gTond dat het koninldijk 
besluit van 7 juli 1965 eerst tien dagen 
na de publicatie « kracht van wet >> heeft 
kmmen hebben en dat dit besluit « aileen 
voor de toekomst beschikt en geen terug
werkende kracht heeft >> ; 

Overwegende, enerzijds, dat bij het 
uitvoeren van de opdracht die hun door 
artikel 10, litt. a. en b, van de besluitwet 
van 9 juni 1945 is toegekend, de paritaire 
comites een normatieve fcmctie uitoefe
nen ; dat het krachtens artikel 12 van 
deze besluitwet genomen koninldijk be
sluit noch een wet noch een reglementair 
besluit is; 

Overwegende, anderzijds, dat uit de 
vergelijking tussen voornoemde artike
len 10 en 12 blijkt dat het in artikel 12 
bedoelde koninklijk besluit bindende 
kracht geeft aan de beslissing van het 
paritair comiM zoals zij is getroffen ; dat 
dit besluit de door het paritair comite 
gestelde regels niet mag wijzigen, onder 
meer de regels die, zoals ten deze. het 
toepassing.'3gebied van de coilectievc 
overeenkomst vaststeilen ; 

Dat een koninklijk besluit hetwelk 
bindende kracht geeft aan een coilectieve 
overeenkomst dus een terugwerkende 
kracht kan hebben; 

Overwegende dat hieruit volgt dat de 
sententie, door te beslissen dat eiser geen 
recht heeft op het litigieuze vakantiegeld 
op grond aileen van de door haar ver
melde redenen, de zin en draagwijdte 
van de in het middel aaiigeduide artike
len 10 en 12 van de besluitwet van 9 juni 
1945 heeft miskend ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den sententie ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt 
verweerder in de kosten ; verwijst de 
zaak naar de Werkrechtersraad te N a
men, kamer voor werklieden. 
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29 februari 1968.-1° kamer.- Voor
zitte1', H. Bayot, eerste voorzitter. -
VeTslaggeveT, H. Polet. - Gelijkluidende 
conchtsie, H. R. Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - Pleite1·, H. Van 
Leynseele. 

l e, KAMER. - 29 februari 1968. 

1° HUUR VAN WERK.- HuuR VAN 
ARBEID, .ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN.- HANDELSVERTE
GENWOORDIGERS. -BAND VAN ONDER

GESCHIKTHEID VEREIST DOOR DE WET 
VAN 30 JULI 1963. - BEGRIP. 

2° HUUR VAN vVERK. - HuuR VAN 
ARBEID. ARBEIDSOVEREENKOMST 
VOOR BEDIENDEN. - HANDELSVERTE
GENWOORDIGERS. - p ARTIJ IN DE 
OVEREENKOMST VAN HANDELSVERTE

GENWOORDIGING DIE DE BENAMING 
VAN CONTRACT VAN ZELFSTANDIG AGENT 

ERAAN REEFT GEGEVEN.- BENAMING 
ZONDER GEVOLG OP DE WERKELIJKE 
AARD VAN DE OVEREENKOJ'IfST EN DE 
TOEPASSING VAN DE WET VAN 30 JULI 
1963 TOT REGELING VAN RET STATUUT 
DER HANDELSVERTEGENWOORDIGERS, 

l 0 U it de wet van 30 juli 1963 tot 1·egeling 
van het stat~tttt cleT handelsveTtegenwooT
cligeTs blijkt clat, in ajwijking van het 
stelsel van het gemeen 1·echt inzake de 
a1'beidsove1·eenkomst voo1' bedienden, de 
hanilelsve1·tegenwoordige1· geacht wordt 
met zijn opdmchtgeveT doo1· een a~·beids
ove?·eenkomst voo1' bedienden te zijn ver
bonclen, wanneer zijn arbeicl ve1'1'icht 
wordt onde~· het gezag van de opdraaht
geve?', zoncle1• dat dit oak moet geschieclen 
onder de leiclinfl_ en het toeziaht van cle 
opclmahtgeve1· (1). (Wet van 30 juli 
1963, art. 1 en 2.) 

2° De omstandigheid dat de pa~·tijen in een 
overeenkomst van hanclelsve1·tegenwoo1·
diging de benaming van « aontmat van 
zelfstandig agent >> eman gegeven hebben 
sluit geenszins de toepassing ttit op deze 
oveTeenkomst van de wet van 30 jttli 

(1) Cass., 11 februari 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 587) ; verslag van de Commissie voor 
de Bediening, de Arbeid en Socia1e voorzorg, 
van de Senaat (Pa1·l. St., 1962-1963, nr 185, 
blz. 54) ; verklaringen van de H. Troclet in 

1963 tot regeling van het statuut cle1· 
hanclelsveTtegenwoorcligers, wanneer de 
ajgesloten overeenkomst aan de bij deze 
wet omsah1·even voo1·waarden beant
woo?·clt (2). (Wet van 30 juli 1963, 
art. 2.) 

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BE

PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « DENIA », 
T. SCHEPERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 28 oktober 1966 gewezen 
door de Werkrechtersraad van beroep 
te Brussel, kamer voor bedienden ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1710, 1779, 
1787 van het Burgerlijk vVetboek, 1, 5, 
15 van de wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden gecoiirdi
neerd bij het koninklijk besluit van 20 juli 
1955 (genoemd artikel 5 aangevuld door 
de wet van 20 juli 1961, artikel 2), 1, 
2 van de wet van 30 juli 1963 tot regeling 
van het statuut der handelsvertegen
woordigers, 1317 tot 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

cloo1·dat, ee~·ste onde1·cleel, de bestreden 
sententie, bij bevestiging van de be
roepei1. beslissing, de werkrechtersraad 
bevoegd verklaart en derhalve verweer
ders hoedanigheid van bediende erkent, 
en deze hoedanigheid afleidt uit de wijze 
waarop hij bezoldigd wordt, uit zijn ver
plichting verslag uit te brengen en ter
loops uit het feit ·dat de klanten die hij 
moest bez6eken door de opdrachtgever 
waren aangeduid, 

terwijl deze door de rechter aangehaalde 
feiten, afzonderlijk of samen genomen, 
het bestaan niet onderstellen van een 
band van ondergeschiktheid welke een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden ken
merkt, en nauwer is dan die welke de 
andere dienstverhuringscontracten ken
merkt (schending van de artikelen 1710, 
1779, 1787 van het Burgerlijk Wetboek, 
1, 5, 15 van de wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 1, 
2 van de wet van 30 juli 1963 tot regeling 
van het statuut der handelsvertegenwoor
digers en 97 van de Grondwet); 

de Senaat (Pa1·l. Handel., Senaat, 1962-1963, 
zitting van 28 mei 1963, blz. 1170). 

(2) Raadpl. cass., 8 oktobet• 1965 (Bull. en 
PAsrc., 1966, I, 181), 
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tweecle onclenleel, de bestreden sententie 
de bewijskracht van bet op 1 januari 
1965 tussen partijen gesloten contract 
schendt door dit contract te beschouwen 
als een arbeidsovereenkomst voor be
dienden, 

terwijl dit contract de benaming draagt 
van "contract van zelfstandig agent>> en 
de door de bestreden sententie aange
baalde gegevens - wijze van bezoldiging 
van de agent, verplichting voor deze 
verslag uit te brengen en inlichtingen te 
verstrekken over de te bezoeken ldanten 
- een contract van huur van diensten 
niet uitsluiten (schending van de arti
kelen 1319, 1320 van bet Burgerlijk Wet
bock en 97 van de Grondwet) : 

vVat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de bestreden senten
t,ie, bij bevestiging van de beslissing 
van de eerste recbter en zonder dienaan
gaande bestreden te worden, vaststelt 
dat verweerder door eiseres '' als bandels
vertegenwoordiger >> werd aangeworven 
ten einde haar produkten te verkopen ; 

Overwegende dat zowel uit de artike
len 1 en 2 als uit de economie van de wet 
van 30 juli 1963 tot regeling van het 
statuut der handelsvertegenwoordigers 
blijkt dat de wetgever ten voordele van 
de personen die de door artikel 2 bedoelde 
handelsvertegen woordiging uitoefenen 
een van het regime van gemeen recht 
inzake bediendencontract afwijkend sta
tuut beeft willen vaststellen en inrichten, 
namelijk doordat bet volstaat dat het 
werk onder het gezag van de opdracht
gever verricbt wordt en dus niet nood
zakelijk onder zijn leiding en zijn toezicht 
moet geschieden en doordat de hoedanig
heid van bediende is vermoed tenzij bet 
tegendeel wordt bewezen; 

Overwegende dat de rechter in feite
lijke aanleg erop wijst dat verweerder 
op een vaste, maandelijkse bezoldiging 
mocht rekenen, dat de klanten die hij 
moest bezoeken door eiseres waren aan
geduid en dat hij de verplichting had 
verslag uit te brengen over bet aantal, 
het belang en het resultaat van de door 
hem afgelegde bezoeken ; 

Overwegende derhalve dat de recbter 
daaruit wettelijk heeft kunnen afleiden 
dat de tussen partijen gesloten overeen
komst als een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden moest worden aangezien ; 

W at bet tweede onderdeel betreft : ' 

Overwegende dat nit bovengemeld ar
tikel 2 blijkt dat de benaming die door 

de partijen aan het contract van bandels
vertegenwoordiging werd gegeven zonder 
gevolg blijft ; 

Dat het middel naar recbt faalt ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de scbending van de artikelen 1317 tot 
1322 van bet Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

cloo1·clat de bestreden sententie, bij 
tekortkoming aan de verplichting van 
de recbter om op passende wijze de door 
de partijen aangevoerde middelen te 
bea.ntwoorden, geen 1·eclen bevat die het 
gedeelte der regelmatig door eiseres ge
nomen conclusie beantwoordt, dat 
staande hield dat " het contract tussen 
partijen werd uitgevoerd zonder dat de 
gedaagde in hager beroep (thans verweer
der) aanspraak maakte op de hoedanig
heid van bediende », " dat de bewoor
dingen (van het contract) geenszins dub
belzinnig zijn >>, en " dat de maandelijkse 
staten geen enkele fiscale of maatschap
pelijke inhouding vermelden " : 

Overwegende dat de in het middel 
overgenomen verweermiddelen argtunen
ten uitmaken die eiseres aangevoerd beeft 
tot staving van de stelling dat verweerder 
" tegenover eiseres in boger beroep (thans 
eiseres) zich niet in een band van onder
geschiktheid bevond, welke het bedien
dencontract kenmerkt " ; 

Dat de sententie beslist dat de ge
noemde overeenkomst de handelsver
tegenwoordiging tot voorwerp heeft die, 
als dusdanig, door de wet met een arbeids
overeenkomst voor bedienden is gelijk
gesteld; 

Dat de rechter er niet toe gehouden 
was te antwoorden op verweermiddelen 
die tengevolge van voormelde beslissing 
niet meer pertinent waren ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

29 februari 1968.- Je kamer.- Voo1'
zitter en Ve1·slaggever, H. Bayot, eerste 
voorzitter. - Gelijkluiclencle conclusie, 
H. R. Hayoit de Termicourt, procureur
generaal. - Pleite?'B, HH. Demeur en 
DeBruyn. 

1 e KAMER. - 1 maart 1968. 

1° WERKRECHTERSRAAD. - OP
ROEPING VAN DE PARTIJEN VOOR HET 
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VERZOENINGSBUREAU VAN DE WERK· 
RECHTERSRAAD. - DOEL. 

2o WERKRECHTERSRAAD.- P ARTIJ 
DIE VOOR HET VERZOENINGSBUREAU 
VERSCHIJNT EN ZICH VERANTWOORDT 
TEN OPZICHTE VAN ALLE PUNTEN VAN 
DE EIS VAN DE TEGENPARTIJ.- PARTIJ 
NIET GERECHTIGD OM ZICH VOOR DE 
BEVOEGDE KAMER VAN DE RAAD, 
WAARBIJ DE ZAAK NADIEN AANHANGIG 
IS, EROP TE BEROEPEN DAT EEN VAN 
DE PUNTEN VAN DE EIS IN DE OPROE· 
PING VOOR HET VERZOENINGSBUREAU 
NIET WAS VERMELD. 

1 o De oproeping van de partijen voo?' het 
ve1·zoeningsbw·emt van de we?·lcrechte?'S· 
mad, vooTalee?' de zaak bij de bevoegde 
kame?' van de mad aanhangig is (1), 
heeft tot doel het veTzoeningsbuteau in 
de mogelijlcheid te stellen alle middelen 
tot ve1·zoening te bep1·oeven (2). (Wet 
van 9 juli 1926, art. 52 en 55.) 

2° De pm·tij die zich tijdens haa?' ve?"schij
ning vooT het veTzoeningsbuteau van de 
we?·k?·echtetstaad, ve1·antwoord heejt ten 
opzichte van alle punten van de eis van 
de tegenpa1·tij is niet mee?' ge?·echtigd 
om zich voot de bevoegde kame?' van de 
?'aad, waarbij de zaak nadien aanhangig 
is, e?'Op te betoepen dat een Van de pun
ten van de eis in cle op1·oeping voo?' het 
ve1·zoeningsbtweau niet vetmeld wenl (3). 

(CLAES, T. VAN GERTRUYDEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 22 februari 1966 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep te 
Hasselt, h:amer voor bedienden; 

Over het middel afgeleid uit de schen
din.g van de artihelen 52, lid 3, van de 
wet van 9 juli 1926 op de werkrechters
raden en 97 van de Grondwet, 

doonlat de bestreden sententie ver
weerders eis tot uitwinningsvergoeding 
ontvankelijk verklaart, niettegenstaande 

(1) Over het punt dat de wet geen verzoe
ningsbureau heeft ingericht bij de bijzonde1·e 
kamer, waarin artikel 65 van de wet van 9 juli 
1926 voorzien heeft, raadpl. cass., 8 mei 1964 
(Bttll. en PASIO., 1964, I, 952). 

Over het punt dat de oproeping voor het 

er geen paging tot verzoening is ge
weest, om de redenen « dat uit de ele
menten van de zaak blijkt dat ter zit
ting van het verzoeningsbureau de post 
uitwinningsvergoeding besproken werd en 
hieromtrent nadien ook nog tussen par
tijen gecorrespondeerd werd; dat lid 3 
van artikel 52 van de wet van 9 juli 1926 
bepaalt dat de oproepingsbrief tot ver
zoening plaats, dag en uur van de ver
schijning moet vermelden, alsmede de 
namen, beroep en huidig verblijf van 
partijen, en dat bovendien het voorwerp 
van de vraag op summiere wijze moet 
worden vermeld ; dat de verzoenings
poging aan geen enkele bijzondere for
maliteit onderworpen is (artikel 55) en 
het voldoende is dat partijen regelmatig 
opgeroepen werden en de gelegenheid 
kregen om te verschijnen en om uitleg 
te verstrekken ; dat het dienvolgens ten 
onrechte is dat de beroepen beslissing 
deze post van de vordering verwierp, 
zonder de gegrondheid ervan te onder
zoeken, om de eenvoudige reden van 
niet-oproeping in verzoening "• 

tenvijl, zo het juist is dat de verzoe
ningspoging door artikel 55 van de wet 
van 9 juli 1926 aan geen enkele bijzondere 
formaliteit onderworpen is, zulks niet het 
geval is voor de oproeping in verzoening 
die, krachtens artikel 52, lid 3, van de 
wet van 9 juli 1926, aan bepaalde vormen 
is onderworpen, en, om regelmatig te 
zijn, een reeks bepaalde meldingen moet 
bevatten : 

Overwegende dat, luidens artikel 52 
van de wet van 9 juli 1926 op de werk
rechtersraden, de oproeping van partijen 
voor het verzoeningsbureau bij eenvou
dige brier van de griffier geschiedt die 
plaats, dag en uur van de verschijning 
aanduidt, alsmede de namen, het beroep 
en het huidig verblijf van de partijen 
en bovendien bondig vermeldt waarover 
de vordering loopt ; 

Overwegende dat deze wetsbepaling 
tot doel heeft, v66r de berechting van 
de zaak, het verzoeningsbureau in de 
mogelijhheid te stellen aile middelen tot 
verzoening te beproeven ; 

Overwegende dat, zonder desaan
gaande bestreden te zijn, de sententie 

verzoeningsbureau, wanneer dit door de wet 
ingericht is, van openbare orde is, raadpl. 
de noten 1 en 2 sttb cass., 16 maart 1967 
(A1·1·. cass., 1967, blz. 877). 

(2) en (3} Raadpl. VAN GOETHEM en GEY· 
SEN, Arbeids1·echt, blz. 304. 
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vaststelt « dat ter zitting van het ver
zoeningsbureau de post uitwinningsver
goeding besproken werd ... >> en « dat 
bet alzo vaststaat dat partijen wederzijds 
hun standpunt ook nopens deze post 
kenbaar maakten, zonder tot overeen
stemming te kmnen » ; 

Overwegende dat, nu nit de sententie 
blijkt dat eiser voor het verzoenings
bureau zijn standpunt heeft uiteengezet 
nopens gans het door verweerder voor
gebrachte geschil, hierin begrepen de eis 
tot uitwi1mingsvergoeding, hij niet meer 
gerechtigd was om zich, voor de bevoegde 
kamer van de raad, erop te beroepen dat 
voormelde eis in de oproeping voor het 
verzoeningshureau niet was vermeld; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
·worden; · 

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

I maart I968. - Ie kamer. - Voo1·
zitte1·, H. Belpaire, raadsheer waa.rnemend 
voorzitter.- Verslaggeve1·, H. Delahaye. 
- Gelijkhdclencle conchlsie, H. R. Hayoit 
de Tern1icourt, procureur-generaal. 
Pleiters, HH. VanRyn en Bayart. 

Ie KAJ\1ER.- 1 maart 1968. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN. 
- IN DE CONOLUSIE VERJ\1ELDE BE
SOHOUWINGEN, WAARUIT DE OONOLU
ANT GEEN REOHTSGEVOLG AFLEIDT. -
GEEN 'VERPLIOHTING VOOR DE RECHTER 
EROP TE ANTWOORDEN. 

De t'echtM' client niet te antwoo1·clen op 
beschouwingen welke in cle conchtsie zijn 
ve1·melcl, wannee1· cle concluant er geen 
t•echtsgevolg itit afleiclt (I). 

( C+EJ\1EENSOHAPPELIJKE VERZEKERINGS
KAS «DE FEDERALE YERZEKERINGEN », 
T. BARBE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 7 december 1965 (Bull. en PASIO., 
1966, I, 475); 4 december 1967, supm, blz. 480. 

vonnis, op 7 september I966 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Oudenaarde ; 

Over het middel afgeleid nit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, l3I9 en I320 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

cloonlat het bestreden vom1is beslist 
dat verweerder tijdens de uitvoering van 
zijn arbeidscontract, het slachtoffer werd 
van een arbeidsongeval en zulks a:fieidt 
riit het getuigenverhoor waaruit blijkt 
dat hij zich bezeerd heeft toen hij met 
andere werklieden een kist aan het mani
puleren was, kist die gewankeld heeft en 
die hij tegen zich gekregen heeft, en aan
neemt dat, in die omstandigheden, het 
zonder belang is na te gaan of de meer 
precieze omstandigheden (a:fiaden of op
laden) van de feiten onduidelijk waren, 
alsmede of al dan niet enige vergissing 
in de aangifte van het arheidsongeval is 
geslopen om trent de plaats waar de feiten 
gebeurden, 

te1·wijl eiseres in haar conclusie, ener
zijds, aan de hand van de tegenstrijdige 
gegevens vermeld in de aangifte van het 
ongeval, in de dagvaarding, in het door 
verweerder ingevuld vragenformulier en 
in de verklaringen van de getuigen, ele
menten aanhaalde waaruit bleek dat het 
ongeval gesitueerd werd op drie verschil
lende plaatsen en, anderzijds, het feit 
inriep dat nit de aangifte van het ongeval 
en de door verweerder ingevulde vragen
lijst bleek dat de genaamde Fernand 
Paeleman niet aanwezig was toen het 
zogezegd ongeval zich voordeed, wat hem 
niet belette als getuige op te treden, en 
zij daaruit hesloot dat aan de afgelegde 
getuigenissen geen de minste waarde kon 
gehecht worden, opwerping die het vonnis 
niet beantwoordt, aldus tekortkomend 
aan een verplichting die zich des te meer 
opdrong daar eiseres zich op omstandige 
gegevens beriep : 

Overwegende dat het vonnis beslist 
dat verweerder het slachtoffer is geweest 
van een arheidsongeva.l en eiseres dit 
vonnis verwijt haar conclusie niet te 
hebben beantwoord waarbij zij opwierp : 
I 0 dat het ongeval op verschillende plaat
sen gesitueerd werd door het door ver
weerder ingevuld formulier, door de 
dagvaarding en door de verklaringen van 
de getuigen, 2° dat de naam van Paele
man, die tijdens het getuigenverhoor als 
getuige optrad, in de aangifte van het 
ongeval en in de door verweerder inge
vulde vragenlijst niet vermeld was ; 
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Overwegende dat het vonnis vaststelt 
dat nit het getuigenverhoor blijkt dat 
het ongeval, waarvan verweerder het 
slachtoffer werd, zich voordeed tijdens 
de uitvoering van het a.rbeidscontract en 
dat laatstgenoemde zich bezeerd had ten 
gevolge van het wankelen van een kist 
die hij met andere werklieden aan het 
manipuleren was en waarvan hij een 
slag kreeg; 

D1:1t het daaraan toevoegt dat, in die 
OlTtstandigheden, het zonder belang is 
na te gaan of de meer precieze omstan
digheden (afladen of opladen) van de 
feiten onduidelijk waren, alsmede of in 
de aangifte van het arbeidsongeval enige 
vergissing geslopen was omtrent de plaats 
van de feiten ; 

Overwegende dat uit laatstvermelde 
beschouwing blijkt dat, naar het oordeel 
van de rechtbank, de bepaling van de 
juiste plaats van het ongev1:1l van belang 
ontbloot was gezien de bovenaangehaalde 
vaststellingen ; 

Overwegende dat eiseres verder in haar 
conclusie zich ertoe beperkte aan te stip
pen dat bij de aangifte van het ongeval 
en in de door verweerder ingevulde vra
genlijst er geen sprake was van de ge
noemde Paeleman, als bij het beweerde 
ongeval aanwezig, en laatstgenoemde op 
het getuigenverhoor plots kwam verkla
ren dat hij er ooggetuige van was ge
weest; 

Overwegende dat eiseres, in strijd met 
wat het middel aanvoert, nit deze bewe
ring geen enkel rechtsgevolg afleidde, 
zodat de rechter niet gehouden was die 
conclusie te beantwoorden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

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

1 maart 1968. - 1e kamer. - Voo1'
zitter, H. Belpaire, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Rutsaert. 
- Gelijkluiilenile conclttsie, H. R. Hayoit 
de Termicourt, procurmu:-generaal. 
Pleite1·, H. Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 1 rnaart 1968. 

1° SOCIALE ZEKERHEID. - BIJDRA
GEN NIET BINNEN DE WETTELIJKE 
TERMIJNEN BETAALD. - BIJZONDER 

REGIME VAN OIVIELRECHTELIJKE STRAF
MAATREGELEN, DAT ONDERSOHEIDEN IS 
VAN DIT INGESTELD BIJ DE ARTIKE
LEN 1146 EN VOLGENDE VAN RET 
BURGERLIJK WETBOEK, 

2° SOCIALE ZEKERHEID. - WERK
GEVER DIE NIET BINNEN DE VOORGE
SCHREVEN TERMIJN DE VERSOHUI,DIGDE 
BIJDRAGEN AAN DE RIJKSDIENST VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID BE
TAALT. - WERKGEVER DIE ONDER DE 
BIJ KONINKLIJK BESLUIT GESTELDE 
VOORWAARDEN EEN BIJDRAGEOPSLAG 
EN NALATIGHEIDSINTEREST VERSCHUL
DIGD IS. 

3° SOCIALE ZEKERHEID. - BIJDRA
GEN DOOR DE WERKGEVER NIET BINNEN 
DE WETTELIJKE TERJVIIJNEN BETAALD, 
- BIJDRAGEOPSLAG EN NALATIGHEIDS
INTEREST DOOR DE WERKGEVER VER
SCHULDIGD.- BEVOEGDHEID VAN DE 
RIJKSDIE:NST VOOR JVIAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID OM GEHEEL OF GEDEE.LTE
LIJK ERVAN AF TE ZIEN DE BETALING 
VAN DEZE BIJDRAGEOPSLAG OF DEZE 
INTEREST TE VORDEREN. - RECHTER 
DIE ZICH NIET IN DE PLAATS MAG STEL
LEN VAN DE RIJKSDIENST VOOR DE 
UITOEFENING VA...»f DIT RECHT. 

1° Ar·tikel 12 van de besluitwet van 28 de
cember 1944 bet1·efjende de maatschap
pelijke zeke1·heid de1' arbeidm·s, gewijzigd 
bij a1·tikel 3 van cle wet van 14. jttli 1961, 
vestigt, in geval van te late betaling doo1' 
de we1·kgeve1· van de aan de Rijksdienst 
voor maatschappelijlce zeke1•heid ver
schttldigde bijdmgen, een bijzonde1• 1'e
gime van civiel1·echtelijke stmjmaatrege
len, dat onde1·scheiden is van dit inge
steld bij de a1·tikelen 1146 en volgende 
van het Btwgerlijk Wetboek (1). 

2° A1·tikel 12 van de beslttitwet van 28 de
cember 1944. bet1·efjende de maatschap
pelijke zeke1·heid de1· a1'beide1·s, gewijzigd 
bij m·tikel 3 van de wet van 14 juli 1961, 
bepaalt dat de we1·lcgevers clie de vereiste 
betalingen niet binnen de bij lconinklijlc 
besluit bepaalde ter·mijnen doen, een 
bijdmgeopslag en een nalatigheidsinte
r·est ver·schuldigd zijn, waarvan het be
dmg en de voorwaa1·den van betaling 

(1) Oass., 26 november 1959 (Bull. en PA
src., 1960, I, 366); 21 september 1961 (ibid., 
1962, I, 88) ; raadpl. cass., 13 oktober 1961 
(ibid., 1962, I, 176) en 18 oktober 1963 (ibid., 
1964, I, 181). 



-878-

bij koninklijlc besluit worden vastge
steld. 

3° Nam· luirl van artikel 9, § 1, van het 
beshtit van de Regent van 16 janua1·i 
1945 betreffencle de werking van de 
Rijksdienst voo1· maatschappelijke zeker
heid, gewijzigd bij het besluit van de 
Regent van 7 september 1946 en bij de 
lconinklijke besluiten van 30 september 
1958, 8jebntm·i 1960 en 24 juli 1964 (1), 
vermag de Rijksdienst voor maatschap
pelijke zelce1•heid in bepaalde gevallen 
en onclm· bepaalde voo1·waarden, geheel 
of gedeeltelijlc, e1·van aj te zien van de 
we1·kgeve1·, die de betalingen van de bij
dragen binnen de wettelijke termijnen 
niet gedaan heejt, de betaling te vorde1·en 
van de bijrlrageopslag en de nalatig
heidsinte?'est; de 1·echter mag zich niet 
in de plaats stellen van de Rijksrlienst 
in de uitoejening van clit 1'echt (2). 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID, T. THIENPONT.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 oktober 1966 in laatste aan
leg gewezen door de Vrederechter van 
het derde kanton te Gent ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 12, § 1, !eden 1, 2 en 4, van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, gewijzigd bij artikel 3 van de 
wet van 14 juli 1961, 5, leden 1, 3 en 5, 
van het besluit van de Regent van 16 ja
nuari 1945 betreffende de werking van 
de Rijksdienst voor maatschappelijke 
zekerheid, gewijzigd bij artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 15 jtmi 1953 
en bij artikel 1 van dat van 7 april 1964, 
8 van het voormeld besluit van 16 ja
nuari 1945, gewijzigd bij artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 30 september 
1958, 9, § 1, leden 1 tot 7, van hetzelfde 
besluit van 16 januari 1945, gewijzigd 
bij het besluit van de Regent van 7 sep
tember 1946 en bij de koninklijke be-

(1) Dit besluit is gewijzigd bij dit van 
16 maart 1967, uitgevaardigd na de bestreden 
beslissing. 

(2) Oass., 26 november 1959 (Bull. en FA
SIC., 1960, I, 366), 

sluiten van 15 juni 1953, 30 september 
1958, 8 februari 1960, 7 april en 24 juli 
1964, 

doordat het bestreden vonnis de verde
ring van eiser afwijst, welke strekte tot 
het bekomen van : 1° een opslag met 
10 t. h. van de bijdragen, door verweerder 
voor het derde kwartaal van 1965 gestort 
op 4 november 1965 (artikel 9, § 1, lid 1, 
van het besluit van de Regent van 16 ja
nuari 1945), 2o een nalatigheidsinterest 
op deze bijdragen, tegen 10 t. h. per 
jaar, vanaf 31 oktober 1965 tot op de 
dag van de betaling (artikel 9, § 1, lid 2, 
van het besluit van de Regent van 16 ja
nuari 1945), 3° een bijbetaling van 500 fr. 
wegens het te laat indienen van de aan
gifte met bijlagen betreffende het derde 
kwartaal van 1965 (artilml 9, § 1, lid 3, 
van het besluit van de Regent van 16 ja
nuari 1945) en 4° de nalatigheidsinterest 
op deze bedragen, tegen 10 t. h. per jaar, 
van 1 maart 1966 af tot op de dag van 
de volledige betaling, en zulks op de 
gronden " dat niet betwist wordt dat 
de bijdragen ten belope van 13.355 frank, 
verschuldigd op uiterlijk 30 oktober 1965, 
werden betaald op 4 november 1965; 
dat verweerder deugdelijke redenen van 
verschoning voordraagt en een straf
beding enkel dient te worden toegepast 
wanneer een betaling zonder enige ver
schoningsreden en door moedwillig ver
zuim achterwege b!ijft ; dat eiser geen 
ernstige schade of hinder onderging en 
dat de gevorderde boete ongerechtvaar
digd voorkomt "• 

tenoijl de bijdrageopslag en nalatig
heidsinterest bedoeld bij artikel 12 van 
de besluitwet van 28 december 1944 en 
bij de artikelen 5 en 9, § 1, van het be
sluit van de Regent van 16 januari 1945 
wettelijk verschuldigd zijn ingeval de 
bedoelde bijdragen en docmnenten niet 
betaald of ingediend zijn uiterlijk de 
laatste dag van de maand die volgt op 
het kwartaal waarop zij betrekking heb
ben (artikel 9, § 1, leden 1, 2 en 3, van 
het besluit van de Regent van 16 januari 
1945), ongeacht of de werkgever al dan 
niet een deugdelijke reden heeft om de 
voorgeschreven termijnen niet te hebben 
nageleefd, en aileen eiser vermag, hetzij 
af te zien, in geval van behoorlijk bewezen 
overmacht, van de betaling van de bij
drageopslag en nalatigheidsinterest, het
zij, onder de voorwaarden bepaald door 
zijn beheerscomite en goedgekeurd door 
de Minister van sociale voorzorg, te be
slissen de bepalingen van de leden 1 en 2 
van § 1 van artikel 9 van het besluit van 
de Regent van 16 januari 1945 niet toe 
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te passen, wanneer de door deze bepa
lingen bedoelde bijdragen betaald worden 
v66r het einde van het kwartaal dat volgt 
op datgene waarvoor zij verschuldigd 
zijn, waaruit volgt dat de rechter, door 
uitspraak te doen zoals hij heeft gedaan, 
zich een macht heeft toegeeigend welke 
hij niet had en de vordering van eiser 
zonder wettelijke reden heeft afgewezen : 

Overwegende dat artikel 12 van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, zoals gewijzigd bij artikel 3 
van de wet van 14 juli 1961, een bijzon
der regime van civielrechtelijke straf
maatregelen invoert, voor het geval de 
werkgevers de vereiste betalingen niet 
binnen de bij koninklijk besluit bepaalde 
termijnen doen, regime dat onderscheiden 
is van dit ingesteld bij de artikelen 1146 
en volgende van het Burgerlijk W etboek; 

Dat voormeld artikel 12 bepaalt dat 
bij koninklijk besluit het bedrag en de 
voorwaarden van betaling van een aan 
de Rijksdienst voor maatschappelijke 
zekerheid verschuldigde bijdrageopslag 
en nalatigheidsinterest zullen vastgesteld 
worden; 

Overwegende dat artikel 9 van het 
besluit van de Regent van 16 januari 
1945 dergelijke uitvoeringsmaatregelen 
behelst; 

Overwegende, enerzijds, dat uit de 
eerste twee leden van § 1 van dit arti
kel, welke door artikel 3, § 1, 1°, van het 
koninldijk besluit van 7 april1964 werden 
vervangen, en uit het derde lid van die
zelfde paragraaf, dat door artikel 5, 1°, 
van het koninklijk besluit van 15 juni 
1953 werd vervangen, blijkt dat bedoelde 
bijdrageopslag en nalatigheidsinterest we
gens het te laat betalen, alsook een ver
goeding van 500 frank wegens het te 
laat indienen van de aangifte met bijlagen 
betreffende het vervallen kwartaal, ver
schuldigd zijn door het enkel verschijnen 
van de vervaltijd, dit is op de laatste 
dag van de maand die volgt op het kwar
taal waarop zij betrekking hebben; 

Overwegende, anderzijds, dat uit de 
!eden 4 en 5 van§ I van gemeld artikel 9, 
respectievelijk vervangen door artikel 1 
van het besluit van de Regent van 7 sep
tember I946 en toegevoegd door artikel 4 
van het koninklijk besluit van 30 sep
tember 1958, volgt dat, hetzij in geval 
van behoorlijk bewezen overmacht, het
zij in geval van bewezen uitzonderlijke 
omstandigheden, aileen de Rijksdienst, 
(thans eiser), onder bepaalde voorwaar
den vermag van de betaling van de bij-

drageopsla.g en nalatigheidsinterest af te, 
zien, of bedrag ervan in een zekere mate 
te verminderen, en dat uit het bij konink
lijk besluit van 8 februari I960 aan be
doeld art,ikel 9, § I, toegevoegde zevende 
lid nog voortvloeit dat aileen eiser ver
mag, onder de voorwaarden welke door 
zijn bestuursraad vastgesteld en door de 
Minister van sociale voorzorg goedge
keurd worden, de bepalingen van het 
eerste en het tweede lid van hetzelfde 
artikel niet toe te passen, wanneer de in 
die bepalingen bedoelde bijdragen be
taald worden v66r het einde van het 
kwartaal volgend op dat waarvoor zij 
verschuldigd zijn ; 

Dat hieruit volgt dat het vonnis, door 
de vordering van eiser om de in het mid
del aangehaalde redenen af te wijzen, 
de daarin aangeduide wetsbepalingen ge
schonden heeft ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis; beveelt dat melding van dit 
arrest zal gemaakt worden op de kant 
van de vernietigde heslissing ; veroordeelt 
verweerder in de kosten ; verwijst de 
zaak naar de Vrederechter van het eerste 
kanton te Gent. 

1 maart 1968. - 1e kamer. - Voor
zitte1', H. Belpaire, raadsheer waarneinend 
voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, H. Perrichon. 
- Gelijlcluidende conclusie, H. R. Hayoit 
de Termicourt, procureur-generaal. 
Pleite1·, H. De Bruyn. 

2e KAMER. - 4 maart 1968. 

1° DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP l\'IORELE 
GROND. - AANVRAAG INGEDIEND NA 
RET VERSTRIJKEN VAN DE TERJ\'IIJNEN, 
- .ARTIKEL 20, § 3, VAN DE DIENST
PLIOHTWETTEN GEOOORDINEERD OP 
30 APRIL 1962. - VooRWAARDEN VAN 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE AANVRAAG. 

2° DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN 
VRIJLATING VAN DIENST OP :MORELE 
GROND.- VERVAL VAN DE AANVRAAG. 
- VooRWAARDEN. 

1° De dienstplichtige lean enlcel uitstel 
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of v1·ijlating van dienst belcomen door I, te Parijs, dat hij tijdens het academiejaar 
een aanm·aag in te dienen binnen de 1965-1966 het eerste jaar geneeskunde 
bij a1·tilcel 20, § 3, van de op 30 ap1·il volgde te Leuven,, dat hij in 1966 werd 
1962 gecoih•dineerde dienstplichtwetten aangeworven als assistent voor de uni
vom·gescl~?·even bijzonde1·e te1·mijnen,, versiteit van Lovanimn, voor een periode, 
wanneer hij de gestelde vereisten reeds van minstens drie jaar en mits de moge
vervulde v661· het verstrijlcen van de nor- lijkheid aldaar zijn doktersstudies voort 
male termijn vom·gesclweven bij arti- te zetten, maar dat deze aanstelling in 
lcel 14 van het lconinlclijlc beslttit van het kader van de ontwikkelingshulp en 
30 april 1962 (1). op basis van artikel16, 1°, van de dienst

2° Daar de aanvmag om uitstel of vrijla
ting van d·ienst op morele grand na het 
verst1·ijlcen van de teTmijnen voo?'gescMe
ven bij artilcel 14 van het lconinlclijlc 
besluit van 30 ap1·il 1962 enlcel lean 
ingediend wonlen wanneer eise1· reeds 
v661' het Ve?'St?·ijlcen van deze tennijnen de 
gestelde vereisten vervttlde en tot ophef
fing van het ve1·val uitzonderlijlce redenen 
aanvoe1·t, wonlt er wettelijlc beslist dat 
eise?' van het ?'echt veTvallen is doo1' de 
rechte?' clie, zonde1· uitsp1•aalc te doen 
ove1· het tweede ve1·eiste, vaststelt dat het 
ee1·ste niet ve1·vuld is. 

(CARTON.) 

ARREST, 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 31 oktober 1967 gewezen 
door de Hoge Militieraad ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 20, § 3, van de dienst
plichtwetten, gecoordineerd bij het ko
ninklijk besluit van 30 april 1962, 

clooTclat de hoge militieraad er zich toe 
beperkt te oordelen : « dat appellant 
geen aannemelijke uitzonderlijke rede
nen ter rechtvaardiging van de laattijdig
heid zijner aanvraag kan im·oepen ll, ter
wijl eiser uitvoerig zijn standpunt heeft 
uiteengezet en dit schriftelijk heeft vervat 
in zijn schrijven aan de gouverneur der 
provincie West-V1aanderen alsmede in 
dit aan de Minister van bi:nrlenlandse 
zaken van 20 juni 1967, dat deze beide 
stukken in de bundel berusten en dat 
deze stelling trouwens voor de militieraad 
en de hoge militieraad werd gepleit, dat 
eiser de studies van burgerlijk ingenieur 
volgde te Leuven van 1959 tot 1964, dat 
hij dan ook dit diploma behaalde, dat 
hij van 1964-1965 economie studeerde 

(1) Cass., 27 juni 1966 (B1tll. en P.ABIC., 
1966, I, 1371). 

plichtwetten vrijstelling van legerdienst 
medebracht, dat 'OP 8 augustus 1966 de 
moeder van zijn vrouw overleden is, dat 
cleze enige clochter was, wat het vertrek 
naar Congo « menselijkerwijze ll onmoge
lijk maakte, dat ti,idens het academisch 
jaar 1967-1968 eiser dan ook het derde 
jaar geneeskunde volgcle in Belgie, dat al 
deze omstancligheden wel degelijk de 
<< uitzonderlijke redenen ll beoogd door 
artikel 20, § 3, van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten uitmaken; dat aan
gezien al deze argumenten schriftelijk 
werden neergelegd en deel uitmaken van 
het bundel de hoge militieraad er om
standig had moeten op antwoorden, en 
zulks niet heeft gedaan : 

Overwegende dat artikel 20, § 3, van 
de gecoorclineerde dienstplichtwetten, 
wat lid 1 betreft, dat ten deze uitsluitend 
in aanmerking komt, slechts toepasselijk 
is wanneer de aanvrager : 1° reeds v66r 
het verstrijken van de normale termijnen 
de gestelde vereisten vervulde en 2° tot 
opheffing van het verval uitzonderlijke 
redenen aanvoert ; 

Overwegende clat de beslissing erop 
wijst dat eiser, op het ogenblik dat de 
aanvraag om uitstel op grond van arti
kel 10, § 3, van dezelfde wetten normaal 
moest ingediend worden, ten deze in 
januari 1965 geen van de door gezegde 
wetsbepaling beoogde cursussen volgde; 

Dat eens vastgesteld dat de eerste 
voorwaarde gesteld bij bovenvermeld 
artikel 20, § 3, niet vervuld was, de 
rechter zijn beslissing wettelijk recht
vaardigt, zodat hij zich over de tweede 
voorwaarde niet meer behoefde uit te 
spreken; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 10, § 3, van de 
gecoordineercle dienstplichtwetten, 

dooTdat eiser zich wenst te vormen tot 
meclisch ingenieur, dat cleze vorming, 
daar zij nog niet autonoom is ingericht 
in de Belgische universiteiten, de kan
diclaat ertoe verplicht afzonclerlijk de 
diploma's van ingenieur en clokter als-
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mede de basisbegrippen van economic te 
verwerven, dat eiser in het kader van 
deze studies derhalve achtereenvolgens 
het diploma van burgerlijk ingenieur 
(Leuven) en de basisbegrippen van eco
nomic (Parijs) verwierf, dat hij thans 
reeds een derde doktersjaar heeft aan
gevangen, aangezien eiser zijn aanvraag 
tot uitstel aan de gouverneur der pro
vincie West-Vlaanderen indiende in fe
bruari 1967, dat hij op dat ogenblik 
derhalve de tweede kandidatuur genees
kunde volgde aan de universiteit te Leu
ven, dat dit attest van inschrijving, als
mede van het gunstig gevolg van dit 
studiejaar in het dossier berust ; dat eiser 
in februari 1967, datum van zijn verzoek 
om uitstel, ontegensprekelijk onder toe
passing valt van artikel 10, § 3, van de 
dienstplichtwetten, dat de hoge militie
raad en de militieraad in hun beslissingen 
ten onrechte de toestand van eiser terug
brachten tot januari 1965; dat 1° de stu
dies gevolgd tijdens het jaar 1964-1965 
integraal deel uitmaken van de medische 
specialisatie van " medisch ingenieur " ; 
dat 2° de diverse rechtscolleges enkel 
uitspraak moeten doen nopens de aan
vraag ingediend in februari 1967, periode 
waarin eiser in de strikte en in de brede 
zin van het woord doktersstudies volgde ; 
dat artikel 10, § 3, dus klaarblijkelijk 
van toepassing is op het verzoek tot uit
stel van februari 1967, basis van huidig 
geschil; dat het dai1. ook ten onrechte 
is dat .de hoge militieraad artikel 10, § 3, 
van de dienstplichtwetten niet heeft toe
gepast : 

Overwegende dat het middel het onder
zoek van feitelijke elementen onderstelt, 
welke niet uit de vaststellingen van de 
bestreden beslissing blijken ; 

Dat het middel, waarin aldns recht en 
feiten vermengd zijn, niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

4 maart 1968. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ve?'· 
slaggever, Ridder de Schaetzen. - Gelijlc
luidende conclusie, H. Krings, advocaat
generaal. 

2e KAMER. - 4 maart 1968. 

STRAF.- EENDAADSE SAMENLOOP. 
ZWAARSTE STRAF. - BESTUREN VAN 

EEN VOERTUIG OP EEN OPENBARE 
PLAATS, IN STAAT VAN DRONKENSCHAP. 
- DRONKENSCHAP OP EEN OPENBARE 
PLAATS. - STRAF GESTELD OP RET 
EERSTE MISDRIJF J\iOET ALLEEN WOR
DEN UITGESPROKEN. 

TV anneer het misd?·ijf, op een open bare 
plaats in staat van cl?·onlcenschap een 
voe1·tuig of een luchtschip te hebben be
stuurd of een ?'ijdier te hebben geleid, 
en het misrl?'ijf, op een open bare plaats in 
staat van dronlcenschap te zijn bevonden, 
~tit een enlcel feit VOO?'tvloeien, is de 
zwam·ste straf, die alleen moet wm·den 
1-titgesprolcen, die wellce op het eerste 
inisclrijf is gesteld ( 1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT, 
T. BUYLE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 19 september 1967 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Gent ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 2-4 en 2-5, 2°, van de 
wet van 1 augustus 1899, gewijzigd door 
de wetten van 15 april1958 en 1 augustus 
1963, 

doonlat het bestreden vonnis verweer
der veroordeeld heeft, onder meer tot 
een hoofdgevangenisstraf van 15 dagen 
en een geldboete van 150 frank, straffen 
die hager zijn dat het door bovenvermelde 
wetsbepaling bepaald minimmn : 

Overwegende dat het bestreden vonnis 
verweerder veroordeeld heeft : A) om, 
niet in staat zijnde om te sturen en 
niet de vereiste lichaamsgeschiktheid 
en de nodige kennis en bedrevenheid 
bezittende, als weggebruiker of bestuur
der op de openbare weg een n1.otorvoer
tuig te hebben bestuurd, en B) om ver
zuimd te hebben zijn snelheid te regelen 
om in aile omstandigheden te kunnen 
stoppen voor een hindernis die kon wor
den voorzien. tot een geldboete van 30 fr. 
gebra.cht op 600 frank met een vervan
gende gevangenisstraf van tien dagen, 
0) om op een openbare plaats in staat 
van dronkenschap een voertuig te hebben 
bestuurd of een rijdier te hebben geleid 

(1) Cass., 20 september 1965 (Bull. en PA
src., 1966, I, 88). 
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(artikel 2-4 van de wet van 1 augustus 
1899) en zulks sedert minder dan drie jaar 
te rekenen van 19 oktober 1966, datum 
van het vonnis van de Oorrectionele 
Rechtbank te Gent, dat in kracht van 
gewijsde is gegaan en dat hem, wegens 
inbreuk op artikel 2-4 van de wet van 
1 augustus 1899 gewijzigd op 15 april 
1958, veroordeelde tot vijftien dagen ge
vangenisstraf en twee maanden ontzet
ting van het recht een voertuig of een 
luchtschip te besturen of een rijdier te 
geleiden (1e herhaling), en D) om op een 
openbare plaats in staat van dronken
schap te zijn bevonden, tot een gevan
genisstraf van vijftien dagen en een geld
boete van 150 frank gebracht op 3.000 fr. 
met een vervangende gevangenisstraf van 
vijfenveertig dagen ; dat het vonnis ver
der tegen verweerder het verval uit
spreekt van het recht tot het besturen 
van een motorrijtuig nit de categorieen A, 
B, 0, D, E en F van artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 3 mei 1965 gedu
rende een termijn van drie maanden ; 

Overwegende dat de rechter, die oor
deelde dat de betichtingen a en D uit 
hetzelfde feit voortvloeiden en dat zij 
dus slechts aanleiding konden geven tot 
toepassing van een enkele straf, gehouden 
was, bij toepassing van artikel 65 van 
het Strafwetboek, de straf nit te spreken 
welke voorzien is voor het misdrijf dat 
met de zwaarste straf beteugeld is, dit 
is het misdrijf omschreven onder betich
ting a (artikel 2-4 van de wet van 1 au
gustus 1899) ; 

Overwegende dat, luidens artikel 2-5 
van de wet van 1 augustus 1899 gewijzigd 
door de wet van 15 april 1958, degene 
die bij toepassing van artikel 2-4 is ver
oordeeld en binnen drie jaar deze bepa
ling opnieuw overtreedt, gestraft wordt 
met een gevangenisstraf van een maand 
tot zes maanden en een geldboete van 
200 frank tot 1.000 frank of een van die 
straffen aileen ; 

Dat de correctionele rechtbank dien
volgens door in de door de wet bepaalde 
omstandigheden verweerder slechts te 
veroordelen tot een gevangenisstraf van 
vijftien dagen en een geldboete van 
150 frank het in het middel aangehaalde 
artikel 2-5 geschonden heeft ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis behalve in zover het uitspraak 
doet over de strafvordering met betrek
king tot de betichtingen A en B ; beveelt 
dat melding van het thans gewezen arrest 
zal gemaakt worden op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in de kosten ; ver-

wijst de aldus bep53rkte zaak naar de 
Oorrectionele Rechtbank te Dender
monde, rechtdoende in boger beroep. 

4 maart 1968. - 2e kamer. - Voor
zitter en Verslaggever, H. van Beirs, 
voorzitter. - Gelijkluiclende conclttsie, 
H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 maart 1968. 

1° VOORZIENING IN OASSATIE. 
PERSO:r<(EN DIE BEVOEGD ZIJN OM EEN 
VOORZIENING IN TE STELLEN. - STRAF· 
ZAKEN. - ARREST VAN BUITENVER· 
VOLGINGSTELLING. VoORZIENING 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 
DRAAGWIJDTE. 

2o REOHTEN VAN DE VERDEDI
GING.- STRAFZAKEN.- OoNCLUSIE 
DIE LASTERLIJKE, BELEDIGENDE OF 
EERROVENDE BEWOORDINGEN BEVAT. 
- RECHTER DIE WEIGERT DEZE CON· 
CLUSIE TE AANVAARDEN.- SCHENDING 
VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDI· 
GING. 

3° CASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN.- MEllWRIE DIE LASTER· 
LIJKE, BELEDIGENDE OF EERROVENDE 
BEWOORDINGEN BEVAT. - BEVOEGD· 
HEID VAN HET HOF OM DE VERWIJDE· 
RING VAN DEZE BEWOORDINGEN DOOR 
SCHRAPPING TE BEVELEN. 

1 o De burge1·lijke pa1·tij is enkel ontvan
kelijk om een voo1·ziening in te stellen 
tegen een a1·1·est van buitenvervolging
stelling, in zove1· clit a1'1'est haar veroor
deelt tot schadeve1·goeding jegens de 
beklaagden en in de kosten van de straj
vo1·de1·ing of van de bu1·ge1'lijlce .1·echts
V01'de?'ing (1). (Wetb. van strafv., 
art. 216 en 373.) 

2o De rechte1·s htnnen, zonder de 1·echten 
van de verdediging te schenden en zondet· 
het toezicht van het Hof van cassatie 
onmogelijk te malcen, zich niet ertoe 
beperlcen de conclusies die volgens hen 
laste1·lijlce, beledigende of ee1·1·ovende be
woonlingen bevatten niet te aanvaanlen. 

3o Het Hof beveelt de ve1·wijde1·ing, door 
schrapping, van de bewoo1·dingen die in 

(1) Oass., 24 april 1967 (An·. cass., 1967, 
blz. 1029); 25 september 1967, supm, blz. 119. 
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de mem01·ie vervat ZtJn en die het als 
beledigencl beschomot (1). (Strafwetb., 
art. 452.) 

(FONTEYNE, T. DEQUEEOKER 
EN OONSORTEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op ll oktober 1967 gewezen door 
het Hof van beroep te Brussel, kamer 
van inbeschuldigingstelling ; 

Overwegende dat het bestreden arrest 
het verzet van. eis~r, burgerlijke partij, 
tegen een besclnkklng van de raadkamer 
ongegrond verklaart en, bij toepassing 
van artikel 136 van het ''Vetboek van 
strafvordering; eiser tot een frank schade
vergoeding veroordeelt jegens de be
~daagden, de eerste vijf verweerders, en 
m de kosten van het verzet ; 

Overwegende dat een burgerlijke partij 
ontvankelijk is om zich te voorzien tegen 
een arrest van buitenvervolgingstelling 
enkel in zover zij erdoor veroordeeld 
werd tot schadevergoeding jegens de 
beklaagden, in de kosten van de straf
vordering of die van de burgerlijke 
rechtsvordering ; 

Overwegende dat de middelen welke 
door eiser worden aangevoerd in een 
to~ staving van zijn voorziening ter 
griffie van het hof van beroep neerge
l~~de memorie, op een enkel na, gericht 
ZIJn tegen het dispositief van buiten
vervolgingstelling gewezen over de straf
vordering; 

.. Dat zij in die mate niet ontvankelijk 
ZlJn; 

. Over het middel afgeleid uit de schen
dmg van de rechten van de verdediging, 

doordat op de terechtzitting van het 
hof van beroep van 27 september 1967 
de voorzitter geweigerd heeft de conclusie 
van eiser aan te nmnen, het arrest op 
ll o~>:tober. 1967 werd uitgesproken en 
daarm beshst werd dat de door eiser na 
het sluiten van het debat neergelegde 
conclusie diende verworpen te worden : 

Overwegende dat nit het proces-ver
baal van de terechtzitting van 27 sep, 
tember 1967 blijkt dat het hofvan beroep 

(1) Artike1 452 van het Strafwetboek is 
sedertdien vervangen door artikel 141 vervat 
in artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967 
in werking getreden op 1 januari 1969 (kon: 
besl. van 4 november 1968, art. 4), 

d~ conclusie, welke eise~ wilde neerleggen, 
met aanvaard heeft u1t oorzaak van de 
ongepaste beweringen die erin voorkwa
men, dat de voorzitter eiser heeft voor
gesteld de zaak in voortzetting te stollen 
ten einde hem toe te laten een aan het 
debat aangepaste conclusie te nemen en 
dat eiser geweigerd heeft op dit voorstel 
in te gaan; 

Overwegende dat, ingevolge artikel 452 
van het Strafwetboek, de rechters ambts
halve. ktmnen beslissen dat de lasterlijke, 
beled1gende of eerrovende geschriften 
zullen worden verwijderd en ze eventueel 
aan de bevoegde ambtenaren kunnen 
overmaken voor het instellen van een 
strafvordering ; 

Overwegende dat de rechters evenwel, 
zonder de rechten van de verdediging 
te schenden en de controle van bet Hof 
omnogelijk te maken, zich niet ertoe 
kunnen beperken de conclusie, die val
gens hen lasterlijke, beledigende of eer
rovende bewoordingen bevatten, niet 
te aanvaarden ; 

. Dat der~alve het hof van beroep, nadat 
mser gewmgerd had op het voorstel van 
de voorzitter in te gaan, niet anders kon 
doen dan het neerleggen van de conclusie 
te aanvaarden en gebeurlijk een of meer
dere van de bij artikel 452 van het Straf
wetboek bepaalde maatregelen op eiser 
toe te passen ; 
. Overwegende dat het middel gegrond 
IS; 

Overwegende dat de hiernavermelde 
alinea's van de memorie van eiser bele
digend zijn : bladzijde 4, 3e alinea blad
zijde 6, 5e alinea, en bladzijde 8, '2e ali
nea; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest in zover het eiser ver.oordeelt 
tot schadevergoeding jegens de verweer
ders sttb A, tot de kosten van de straf
vordering e~1. die van de burgerlijke 
rechtsvordermg; beveelt de verwijdering 
door schrapping van de hierboven ver
melde alinea's van de memorie van eiser · 
beveelt dat van het thans gewezen arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; 
veroordeelt de verweerders in de kosten · 
verwijst de aldus beperkte zaak naar d~ 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
het Hof van beroep te Gent. 

4 maart 1968. - 2e kamer. - Voor
zitte1', H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. N aulaerts. - Gelijkluidende 
conclusie, H. Krings, advocaat-generaal. 
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2e KAMER. - 4 maart 1968. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - STRAFZAKEN. 
- 00RZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE 
FOUT EN DE SCHADE. - BEGRIP. 

De jeitemechte1· die erop wijst dat zonder 
de aan de beklaagde ve1·weten fout de 
schade, zoals zij zich in concreto V001'
gedaan"iwejt, niet zou voo?"gevallen zijn, 
stelt wettelijk het oorzakelijk verband 
vast 1vam·door de bu?"ge?Techtelijke aan
spmkelijlcheid van de dade1· van de jout 
gerechtvaardigd wo1·dt (l), 

(SWIJSEN, T. LAUvVERIJS EN ROLLE.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
a.rrest, op 3 oktober 1967 door het Hof 
van beroep te Lu:ik gewezen; 

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

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

doonlat het bestreden arrest op straf
rechtelijk gebied slechts vaststelt dat 
eiser aan de verkecrde kant van de straat 
geparkeerd stond en dat « een algemeen 
gedogen vanwege de overheid, zoals inge
roepen door beklaagde Swijsen, niet ver
mag zijn plichtigheid aan de hoofdbe
tichting A op te hefl'en ,, 

terwijl eiser in zijn akte van verzet 
precies betwistte dat het verkeerd par
keren in oorzakelijk verband stond met 
de telastlegging A, zijnde de onopzet
telijke slagen en verwondingen, op 
grond van het feit dat het niet aileen 
een algemeen gedogen was van de over
heid toe te laten dat de wagens slechts 
's morgens van plaats zouden veranderd 
worden bij alternatief stationeren, maar 
ook dat de tweede verweerder de plaat
selijke gesteldheid zeer goed kende en 
wist dat op die plaats gebruikelijk wagens 
geparkeerd staan en voora.I dat de wagen 
van eiser voor eerste verweerder op meer 

(1) Cass., 28 maart en 6 juni 1966 (Bull. 
en PASIC., 1966, I, 976 en 1276); raadpl. cass., 
9 oktober 1965 ('ibid., 1966, I, 164}, en 3 mei 
1967 (A1·1·. cass., 1967, blz. 1065). 

dan 100 meter zichtbaar was, zodat 
het bestreden arrest een strafrechte
lijke veroordeling oplegt zonder op de 
in de akte van verzet ingebrachte ver
dedigingsmiddelen naar recht genoeg
zaam te antwoorden, daar de overwe
gingen van het bestreden arrest op bur
gerlijk gebied niet als motivering kunnen 
gelden op strafrechtelijk gebied : 

Overwegende dat het arrest, op straf
rechtelijk gebied, zich niet ertoe beperkt 
de in het middel vermelde reden op te 
geven, 1naar de door eiser in zijn akte 
van verzet aangevoerde middelen nader 
beantwoordt door crop te wijzen « dat 
de burgerlijke partij Lauwerijs gerechtigd 
was te verwachten dat de andere weg
gebruikers de wet en het verkeersregle
ment zouden eerbiedigen ; dat dan ook 
haar verklaring volgens welke er ter 
plaatse altijd wagens stonden niet kan 
uitgelegd worden in die zin dat zij in 
C01W1"eto voorzien moest dat er voertuigen 
zouden staan in overtreding n1.et de plaat
selijke reglementering " en door, niet
tegenstaande de omstandigheid dat het 
voertuig van eiser zichtbaar was, eiser 
nochtans wegens gebrek aan vooruitzicht 
of voorzorg tot een straf te veroordelen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doonlat het bestreden arrest, zo de 
overwegingen ervan op burgerlijk gebied 
ook kunnen gelden op strafrechtelijk 
gebied, eiser veroordeelt wegens onopzet
telijke slagen en verwondingen, op de 
grond dat « beklaagde door zijn voertuig 
te stationeren aan de andere zijde van 
de straat dan toegestaan door de ver
keerstekens ter plaatse een font begaan 
heeft die· de burgerlijke partij Lauwerijs 
in dwaling heeft kunnen brengen en die 
rechtstreeks in oorzakelijk verband staat 
met het ongeval ; dat het feit dat de 
wagen van beklaagde zichtbaar was 
weliswaar de verantwoordelijkheid van 
de burgerlijke partij Lauwerijs mede
brengt, zoals trouwens in het arrest van 
23 mei 1967 werd aangenomen, doch dat 
de verantwoordelijkheid van genoe:rnde 
burgerlijke partij die van de verzetdoende 
beklaagde geenszins uitsluit; dat in casu 
zonder de fout van beklaagde die van 
de burgerlijke partij Lauwerijs niet het 
ongeval tot gevolg zou gehad hebben; 
dat derhalve de font van beklaagde als 
een noodzakelijke mede-oorzaak van de 
schade n1.oet beschouwd worden ,, 
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terwijl eiser in zijn akte van verzet 
deed gelden dat, << daar op de meest 
formele wijze nitgemaakt is dat de ge
stationeerde wagen van op meer dan , 
100 meter dnidelijk zichtbaar was voor 
Lanwerijs en het anderzijds eveneens 
bewezen is dat deze wist dat ter plaatse 
doorgaans wagens geparkeerd staan, 
de principiele font van het verkeerd 
geparkeerd staan en dan nog in de ge
kende omstandigheden onmogelijk in 
rechtstreeks oorzakelijk verband met 
het ongeval kon staan )), hoewel het 
bestreden arrest, hierin verwijzend naar 
het verstekarrest van 23 mei 1967, aan
neemt dat de wagen van eiser zichtbaar 
was op meer dan 100 meter en ander
zijds niet ontkent dat Lanwerijs wist dat 
op die plaats doorgaans wagens gepal'
keerd staan, nochtans beslist dat de font 
van eiser in rechtstreeks verband staat 
met het ongeval zonder enig ander mo
tief te geven om deze beslissing te recht
vaardigen en aldns niet ten genoege van 
recht gemotiveerd is, daar niet kan ach
terhaald worden waarom het arrest het 
oorzakelijk verband als bewezen heeft 
aangenomen ofschoon het de feitelijke 
gegevens door eiser voorgesteld ten dele 
expliciet heeft aangenomen en voor het 
overige niet heeft verworpen ; 

terwijl de font van eiser slechts in 
rechtstreeks oorzakelijk verband kon 
staan met het ongeval indien de burger
lijke partij Lauwerijs werkelijk daardoor 
in dwaling werd gebracht, zodat het 
bestreden arrest dubbelzinnig is in zo
verre het beslist dat de font van eiser 
de burgerlijke partij Lanwerijs in dwaling 
heeft knnnen brengen, hetgeen niet bete
kent dat Lanwerijs werkelijk in dwaling 
werd gebracht en hetgeen het Hof in de 
onmogelijkheid stelt nate gaan of Lanwe
rijs al dan niet werkelijk in dwaling werd 
gebracht door de font van eiser ; 

te1·wijl het tegenstrijdig ·is te beslis
sen, enerzijds, dat de fout van eiser, 
die erin bestond op de verkeerde kant 
van de straat geparkeerd te staan, Lanwe
rijs in dwaling heeft kunnen brengen en 
rechtstreeks in oorzakelijk verband staat 
met het ongeval, en anderzijds, te beslis
sen dat de wagen van eiser zichtbaar 
was, zelfs over 100 meter - zoals in het 
arrest van 23 mei 1967, waarnaar het 
bestreden arrest uitdrukkelijk verwijst, 
wordt gepreciseerd - hoewel inderdaad 
de font van eiser slechts in rechtstreeks 
oorzakelijk verband kon staan met het 
ongeval en Lanwerijs in dwaling kon 
brengen, indien de wagen van eiser voor 
Lauwerijs een onvoorzienbare hindernis 

vormde, hetgeen door het bestreden arrest 
wordt uitgesloten, vermits het aanneemt 
dat de wagen van eiser voor Lauwerijs 
zichtbaar was, zodat het bestreden arrest 
een flagrante tegenstrijdigheid in de 
motieven inhoudt en aldus naar recht 
niet genoegzaam met redenen is om
ldeed : 

W at het eerste onderdeel betreft 
Overwegende dat het arrest de straf

rechtelijke veroordeling van eiser wette
lijk rechtvaardigt door erop te wijzen, 
eensdeels dat een algemeen gedogen van 
de overheid de schuld van eiser niet 
wegneemt en dat de burgerlijke partij 
niet moest voorzien dat er voertuigeu 
zonden staan in overtreding met de 
plaatselijke reglementering, anderdeels 
dat, zo het voertnig van eiser zichtbaar 
was voor de burgerlijke partij, die zich 
aldns schnldig heeft gemaakt aan gebrek 
aan voornitzicht of voorzorg, zulks niet 
nitslnit dat eiser eveneens van zodanig 
gebrek blijk gegeven heeft en dat, zonder 
de font van eiser, de font van de bnrger
lijke partij het ongeval niet tot gevolg 
zon hebben gehad; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, door 

vooreerst erop te wijzen dat de burger
lijke partij in co1wreto niet moest voorzien 
dat er voertnigen zonden staan in over
treding met de plaatselijke reglemente
ring, en verder << dat in cast~ zonder de 
font van beklaagde deze van de burger
lijke partij niet het ongeval tot gevolg 
zon gehad hebben ))' aanneemt dat zij 
werkelijk in dwaling ·werd gebracht ; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het niet tegenstrijdig 

is te beslissen, eensdeels dat de font van 
eiser, erin bestaande zijn voertnig te 
parkeren aan de verboden kant van de 
straat, een gebrek aan voornitzicht of 
voorzorg uitmaakt welke een veroorde
ling op grond van de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek rechtvaardigt, an
derdeels dat de burgerlijke partij even
eens een fout heeft begaan welke haar 
veroordeling op grond van dezelfde wets
bepalingen rechtvaardigt, om een zicht
bare hindernis niet tijdig te hebben be
merkt; 

Overwegende dat het middel feitelijke 
grondslag mist ; 

En overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen werden nageleefd en 
~at de beslissing overeenkomstig de wet 
IS; 
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II. In zover de voorziening gericht is 
tegen de beslissing over de door de bur
gerlijke partijen Louis Lauwerijs en 
Julia Rolle ingestelde burgerlijke vorde
ringen : 

Overwegende dat eiser verklaard heeft 
afstand te doen van zijn voorziening ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorziening in zover zij gericht 
is tegen de beslissing over de burgerlijke 
vorderingen van Louis Lauwerijs en 
Julia Rolle ; verwerpt de voorziening 
voor het overige; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

4 maart 1968. - 2e kamer. - Voo1·
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, H. Naulaerts.- Gelijkluidende 
conclusie, H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 maart 1968. 

VERWIJZING NA CASSATIE. 
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING BE
PERKT TOT DE VEROORDELING IN KOS
TEN JEGENS RET OPENBA.A.R MINIS
TERIE. BEVOEGDHEID VAN DE 
REOHTER OP VERWIJZING. 

Ingeval de ve1·nietiging bepe1·kt is tot 
de veToordeling in kosten jegens het 
openbaar ministerie, mogen de ande1·e 
dispositieven van de bestreden beslissing 
niet mee1· betwist worden voo1· de rechte1· 
op ve1·wijzing (I). 

(ALBRAND.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 11 december 1967 op verwijzing 
door het Hof van beroep te Brussel ge
wezen; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
30 oktober 1967 (2) ; 

Over het eerste en het tweede middel, 

(1) Verg. cass., 12 januari 1965 (Bttll. en 
PAsiC., 1965, I, 467). 

(2) Supm, biz. 327. 

het eerste hie1·uit afgeleid dat het bestreden 
arrest zich er toe beperkt heeft uitspraak 
te doen over de kosten verbonden aan 
het onderzoek ingesteld tegen Grimm 
en nagelaten heeft te beslissen over de 
andere gerechtskosten, 

terwijl het arrest van het Hof van cas
satie de vrijspraak van eiser wegens ver
boden wapendracht en wapenbezit heeft 
bekrachtigd en in verband met deze 
telastlegging afzonderlijke kosten werden 
gemaakt, zodat het arrest van verwijzing 
de vernietiging van het arrest van het 
Hofvan beroep te.Gent niet kon beperken 
tot de kosten verbonden aan het onder
zoek tegen Grimm zonder de rechten 
van de verdediging te schenden en het 
Hof van beroep te Brussel door de con
clusie van eiser ook gevat was van de 
beslissing over de andere gerechtskosten ; 

het tweede hieruit afgeleid dat het be
streden arrest zich ertoe beperkt heeft 
uitspraak te doen over de kosten ver
bonden aan het onderzoek ingesteld tegen 
Grimm, 

te1·wijl het van openbare orde is dat 
de openbare partij, in elke staat van het 
geding, en dus ook v66r het Hof van 
beroep te Brussel na verwijzing, het 
bewijs moest leveren van de telastleg
gingen en dit bewijs ten deze niet geleverd 
werd: 

Overwegende dat bij het arrest van 
het Hof van 30 oktober 1967, het arrest 
van het Hof van beroep te Gent van 
20 juli 1967 vernietigd werd, doch enkel 
in zover het tussen de gerechtskosten 
waarin eiser veroordeeld werd de kosten 
verbonden aan het onderzoek ingesteld 
tegen Grunin (lees Grimm) omvat; 

Overwegende dat de op verwijzing 
rechtsprekende rechter slechts bevoegd 
is uitspraak te doen binnen de perken 
van de door het Hof uitgesproken ver
nietiging; 

Overwegende dat de middelen, in zover 
zij aan het bestreden arrest verwijten 
niet bniten deze perken uitspraak te 
hebben gedaan, naar recht falen ; 

Dat, in zover het eerste middel het 
· arrest van het Hof kritiseert, het niet 
ontvankelijk is ; 

Over het derde middel, hie1·uit afgeleid 
dat het bestreden arrest eiser ontslaan 
heeft van de gerechtskosten verbonden 
a.an het onderzoek ingesteld tegen Grimm, 
en niet van die betreffende het alarm
pistool, merk Grunin, 

terwijl het arrest van het Hof het 
arrest van het Hof van beroep te Gent 
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vernietigd heeft in zover het de kosten 
verbonden aan het onderzoek ingesteld 
tegen Grunin omvat en eiser wegens 
de telastlegging van wapendracht en 
wapenbezit met betrekking tot het 
alarmpistool Grunin vrijgesproken werd : 

Overwegende dat uit de elementen 
van het dossier en uit de memorie zelf 
door eiser tot staving van zijn voorziening 
tegen het arrest van het Hof van beroep 
te Gent neergelegd, blijkt dat de naam 
Grimm·, enige medebetichte van eiser 
voor de onderzoeksrechter, bij een loutere 
materiele vergissing, welke door het be
streden arrest hersteld werd, als Grunin 
gedactylogra:fieerd werd ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

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

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

4 maart 1968. - 2e kamer. - Voo?·
zitte~·, H. van Beirs, voorzitter. - V e1·
slaggeve1·, H. Wauters. - Gelijlcluidende 
conclusie, H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 4 maart 1968. 

CASSATIEMIDDELEN. DIENST-
PI,IOHT. - MIDDEL DAT KRITIEK UIT· 
OEFENT OP EEN FEITELIJKE BEOORDE
LING DOOR DE RECRTER.- NIET ONT· 
VANKELIJK MIDDEL. 

Is niet ontvanlcelijlc het middel dat lcritielc 
uitoejent op een jeitelijlce beoo1·deling 
door de 1'echte1• ( 1). 

(VAN RECKEM.) 

ARREST. 

RET HOF; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 5 december 1967 gewezen 

(1) Cass., 13 februari 1967 (.Arr. cass., 1967, 
biz. 728). Raadpl. cass., 6 januari 1968, supra, 
biz. 618. 

door de Herkeuringsraad van de pro
vincie Oost-Vlaanderen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 14 van de op 30 april 
1962 gecoordineerde dienstplichtwetten, 

doordat de bestreden beslissing de aan
vraag van eiser om vrijstelling op licha
melijke grond verwerpt, 

te1·wijl eiser, die pas een jaar nit Kongo 
is teruggekeerd na aldaar gedurende 
twee jaar onschuldig in gevangenissen 
te hebben vertoefd waar hij verschillende 
ziekten heeft opgedaan, thans nog aan 
een ernstige leverziekte lijdt en fysisch 
zoveel geleden heeft dat hij tot driemaal 
toe een zenuwinzinking heeft gehad, zo
dat hij in de onmogelijkheicf verkeert 
zijn dienstplicht naar behoren te ver
vullen : 

Overwegende dat eiser, bij beslissing 
van de herkeuringsraad van 24 oktober 
1967, verwezen werd, om in observatie 
te worden gesteld, in het militair hos
pitaal te Antwerpen ; 

Overwegende dat het deslnmdig ver
slag opgesteld :i:ngevolge die inobservatie
stelling besluit dat eiser, hoewel aange
tast door lichte neurotische stoornissen, 
geschikt is voor de dienst ; 

Overwegende dat de bestreden beslis
sing op grond van dit verslag de aanvraag 
om vrijstelling verwerpt ; 

Overwegende dat het middel erop neer
komt te beweren dat de deskundige en 
de herkeuringsraad de feitelijke elemen
ten van de zaak onjuist beoordeeld heb
ben ; dat het Hof niet bevoegd is om zulks 
nate gaan; 

Dat het middel derhalve niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning. 

4 maart 1968. - 2e kamer. - Voor
zitte~·, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggeve?', H. Naulaerts.- Gelijlcluidende 
conclusie, H. Krings, advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 5 maart 1968. 

INKOMSTENBELASTINGEN. 
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS· 
TINGEN. - BELASTING VAN DE VEN
NOOTSCHAPPEN. - VERDELING VAN 
RET MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN. -
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AANSLAGVOET. - VROEGER GERESER
VEERDE WINSTEN.- BEGRIP. 

Zijn m·oeger gereserveenJe winsten in de 
betekenis van artikel 131, 2°, van het 
vVetboek van cle inkomstenbelastingen en 
moeten de?'l~alve, in geval van verdeling 
van het maatschappelijk vermogen van 
een in de aTtikelen 98 of 100 van dit 
T'Vetboek bedoelcle vennootschap, tegen de 
aanslagvoet van 30 t. h. belast w01·den 
de belegde vermogensacc1·essen vooTt
vloeiende uit meenvaanlen die in cle 
1·ekeningen van de vennootschap uitge
dTukt werclen ondeT de Tubriek «her
schattingsreserve ». 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « RHENAN
DRA >>, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER 
VAN FINANOiii:N.) 

ARREST. 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 20, voor
namelijk 1°, 21, 34, voornmnelijk § 1, 
1°, 96, ll8, 131, voornamelijk 2°, van 
het W etboek van de inkomstenbelastin
gen en, voor zoveel als nodig, van de 
artikelen 25, voornamelijk § 1, 1°, 27, 
voornamelijk §§ 1 en 2bis, littera b, van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen gecoiirdineerd door het besluit van 
de Regent van 15 januari 1948, 

cloo1·clat het bestreden arrest beslist dat 
de niet verwezenlijkte meerwaarden, die 
voorlopig door eiseres in haar rekeningen 
uitgedrukt werden in de loop van de 
exploitatie, « vroeger gereserveerde win
sten » zijn in de zin van artikel 131, 2o, 
van het W etboek van de inkomstenbelas
tingen en dat zij, bijgevolg, in aanmer
king moeten komen voor het berekenen 
van het gedeelte van de liquidatiebonus, 
belast tegen de aanslagvoet van 30 t. h., 
en deze beslissing rechtvaardigt door de 
overwegingen dat de term « winsten >> 

gebruikt in artikel 131, 2°, van het Wet
boek van de inkomstenbelastingen, geen 
andere betekenis kan hebben dan in arti
kel 21 waar deze term « winsten » wordt 
bepaald als zijnde « die welke voort
vloeien nit al de verrichtingen gedaan 
door hun inrichtingen of door -tussen
komst ervan, alsmede aile vermeerderin
gen van om het even welke in die bedrij-

ven belegde activa, met inbegrip van de 
vermeerderingen die voortvloeien nit 
meerwaarden en minderwaarden, hetzij 
verwezenlijkt, hetzij uitgedrukt in de 
rekeningen of inventarissen van de belas
tingplichtige, welke ook de oorsprong en 
de aard ervan wezen ... ; dat verhaalster 
gehouden is door haar eigen goedgekeurde 
balans behoudens materiele missingen of 
onjuistheden of klaarblijkelijke vergis
singen, wat hier het geval niet is ; dat 
de door haar in haar balans uitgedrukte 
meerwaarden winsten uitmaken in de 
zin van artikel 21 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen en dat deze 
winsten door de algemene vergadering 
van 13 juni 1960 niet werden uitgekeerd 
maar overgedragen naar de einduitkering 
bij liquidatie-afrekening » ; dat het dien
volgens ontegensprekelijk gaat om « vroe
ger gereserveerde winsten » in de zin van 
artikel 131, 2°, van de gecoiirdineerde 
wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, «die in 1962 uitgekeerd werden », 

te1·wijl de voorlopige uitdrulddng, in 
de rekeningen, van meerwaarden welke 
niet verwezenlijkt werden en niet behan
deld werden als winsten, slechts de uit
drukking is van de hoop op een toekom
stige winst, derwijze dat deze uitdrukking 
in de rekeningen, in tegenstrijd met het
geen het bestreden arrest beslist, niet 
van deze meerwaarden « vroeger belaste 
reserves » kan 1naken in de zin van arti
kel 131, 2°, welke in aamnerking komen 
voor de berekening van het gedeelte van 
de liquidatiebonus belastbaar tegen de 
aanslagvoet van 30 t. h. ingevolge deze 
bepaling : 

Overwegende dat het geschil betrek
king heeft op de aanslagvoet welke ter 
gelegenheid van de verdeling van het 
maatschappelijk vermogen van eiseres 
client toegepast te worden op meerwaar
den van aandelen in bezit van eiseres, 
uitgedrukt in haar rekeningen onder de 
rubriek « reserve bij herschatting » ; 

Overwegende dat het arrest niet ver
klaart dat de litigieuze meerwaarden 
« vroeger belaste reserves >> zijn, maar 
dat zij vroeger gereserveerde winsten uit
maken in de zin van artikel 131, 2°, van 
het W etboek van de inkomstenbelastin
gen; 

Overwegende dat krachtens artikel 21 
van dit wetboek, de vermeerderingen van 
de activa, belegd in de door deze bepaling 
bedoelde inrichtingen, die uit de meer
waarden ervan voortvloeien, winsten uit
maken, onder meer indien zij uitgedrukt 
zijn in de rekeningen of inventarissen 
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van de belastingplichtige onder voorbe
houd van het bepaalde van artikel 34 ; 

Overwegende dat de omstandigheid 
dat de niet verwezenlijkte meerwaarden 
Iuidens artikel 34, § I, van bedoeld wet
hoek vrijgesteld zijn, niet belet dat zij 
gereserveerde winsten zijn ; 

Overwegende dat in strijd met wat 
het middel aanvoert, de uitdrukking van 
de meerwaarden in de rekeningen, ten 
opzichte van de fiscale wetgeving niet 
de loutere uitdrukking is van een hoop 
op toekomstige winst m.aar van een ver
meerdering van de activa ; 

Overwegende dat noch uit de door 
eiseres aangeduide wetsbepalingen, noch 
uit de parlementaire voorbereiding van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
gen blijkt, dat het woord winst een andere 
zin zou hebben in artikel I3I, 2D, van 
dit wetboek dan in artikel 2I; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

5 maart I968. - 2e kamer. __:::_ Voor
zitte1' en T1 e1·slaggeve1·, H. Louveaux, 
raadsheer waarnemend voorzitter. -
Gelijkhtidende conclttsie, H. Depelchin, 
advocaat-generaal. - Pleitm·s, HH. \Vii
mart en Baltus (van de balie bij het Hof 
van beroep te Brussel) en Van Leynseele. 

2e KAMER. - 5 maart 1968. 

I D INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEDRIJFSBELASTING. - BAAT VAN EEN 
WINSTGEVENDE BETREKKING. - MEER
WAARDE VAN EEN ONTEIGEND ONROE· 
REND GOED. - MEERW AARDE VOORT
KOMENDE UIT DE WINSTGEVENDE BE
TREKKING. - BELASTBARE WINST. 

2D INKOMSTENBELASTINGEN. 
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. 
- GESCHIL DAT AAN DIT HOF IS OVER
GELEGD. - BEGRIP, 

I D De meerwaarde doo1· een on1·oerend goed 
verkTegen tussen de datum waarop het 
goed in het pat1·imonium van de belas
tingplichtige is gevallen en die waa1'op 
het eigendomsr·echt e1·van ingevolge een 
onteigening ten algemenen nutte aan de 
onteigenende rnacht overgedmgen we1·d, 
levert een in de bed1·ijjsbelasting belast-

bare winst op, indien zij te wijten is aan 
een winstgevende bet1·elcking van de ont
eigende, in de zin van artilcel 25, § 1, 
3D, van de gecoordineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen. 

2D Is niet ontvanlcelijk de aan het hof van 
beroep ove1·gelegde betwisting inzake 
di1·ecte belastingen bet1·efjende het bedrag 
van de be last bare gTnndslag, wanneer 
de belastingplichtige aan de directeur 
slechts een betwisting omt1·ent het begin
sel van het verschuldigd-zijn van deze 
belasting heeft overgelegd en de di1·ecteu1· 
zich niet ambtshalve over bedoeld bedrag 
heeft u#gesp1·olcen (I). 

(FRANQOIS, T. BELGISCHE STAAT, 
MINISTER VAN FINANCIEN.) 

ARREST (2). 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, I5, § I, 3D, 30 en 42 van 
de wetten betreffende de inkomstenbelas
tingen, gecoordineerd bij het besluit van 
de Regent van 15 januari I948, 

do.Jrdat het bestreden arrest niet ant
woordt op ·de opwerping in conclusie 
geformuleerd, dat in geval van onteige
ning door de Staat de vergoeding niet 
uit winstoogmerk bekomen is, 

terwijl het winstoogmerk, ook bij het 
bekomen van de baat, een essentiele voor
waarde is, zonder welke artikel 25, § I, 
3°, van de gecoordineerde wetten betref
fende de inkomstenbelastingen niet toe
passelijk is : 

Overwegende dat het arrest de in het 
middel bedoelde conclusie passend beant
woordt door erop te wijzen dat de Staat 
een onteigeningsvergoeding betaald heeft, 
die de prijzen evenaart welke de andere 
kopers van de percelen grond betaald 
hebben, dat de van de Staat ontvangen 
prijs en de behaalde winst in werkelijk
heid het gevolg zijn van de gezamenlijke 

(1) Cass., 3 oktober 1967, supra, blz. 167. 
(2) Op dezelfde dag werd een arrest in 

dezelfde zin gewezen, inzake Alisch, t. Bel
gische Staat, Minister van financien, op een 
voorziening tegen een arrest van 17 mei 1967 
van het Hof van beroep te Gent. 
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verrichtingen van eiser, waarvan het 
arrest vaststelt dat zij tot doel hadden 
de aangekochte grand spoedig en met 
winst te verkopen ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
1nist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 25, § 1, 3D, 27, § 1, 30 en 
42 van de wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, gecoordineerd bij het 
besluit van de Regent van 15 januari 
1948, 

do01·dat het bestreden arrest beslist dat 
de beschouwingen welke eiser wijdt aan 
de juridische aard van de onteigenings
vergoeding niets afdoen aan het feit dat 
de prijs die eiser van de Staat ontving 
en de winst die hij verwezenlijkte, in 
werkelijkheid het gevolg zijn van het 
geheel van de in het arrest omschreven 
verrichtingen en het terzake zonder be
lang is dat de winst van eiser in een ver
koopprijs of in een onteigeningsvergoe
ding begrepen is, 

te1·wijl artikel 27, § 1, van de gecoordi
neerde wetten betreffende de inkomsten
belastingen, die alle winsten belast die 
bi:rmen het bedrijf verwezenlijkt zijn het
zij door zijn inrichtingen of tussenkomst 
ervan, ten deze niet van toepassing is, 
en slechts ingevolge de artikelen 25, § 1, 
3D, 30 en 42 van dezelfde wetten belast
baar zijn alle baten die voortspruiten 
uit de verrichtingen met frequentiekarak
ter, die de winstgevende betrekking uit
maken; 

a) een onteigeningsvergoeding per de
:finitie de vergoeding is van een schade 
of verlies veroorzaakt door de onteige
nende overheid, wat uitsluit dat deze 
vergoeding een baat zou zijn opgebracht 
door de verrichtingen van een winstge
vende betrekking, uitgeoefend door een 
natuurlijke persoon, 

b) zo men n:iocht aannemen dat de 
onteigeningsvergoeding onrechtstreeks af
hangt van de belastbare verrichtingen 
van de natucrrlijke persoon, in zoverre 
deze de grond bouwrijp zou gemaakt 
hebben, dan dient staande gehouden dat 
de baten er het rechtstreeks gevolg dienen 
van te zijn, en wanneer het gaat mn ver
kopen van onroerende goederen de ver
koop zelf, met al wat er door ge'impliceerd 
is, het geheel van de noodzakelijke ver
richtingen uitmaakt, die de baat opleve
ren, wat bij onteigening het ,geval niet 
is, daar het geen verkoop is; 

c) de enige verrichti:r1.gen die ten deze 

voldoende frequentie vertonen, en zo
doende de belastbaarheid of de winst
gevende betrekking 1neebrengen, het ver
kopen van tientallen percelen is, terwijl 
de andere door het arrest aangehaalde 
verrichtingen geen frequentie vertonen, 
zodat bij gebrek aan verkopen, zoals bij 
onteigening, er ook geen belastbare winst 
is : 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de door de Staat onteigende grond 
deel uitmaakte van een domein dat eiser 
en andere personen gekocht hadden om 
de aangekochte grond spoedig en met 
winst te verkopen, dat eiser deelgenon1.en 
had aan het voeren van onderhandelingen 
om de kapitalen bijeen te brengen die 
no dig waren om de aankoop te :financieren 
en het beroep doen op de ervaring in 
onroerende verhandelingen van zekere 
personen, dat hij de werken waardoor 
de gronden verder bouwrijp gemaakt 
werden bekostigd had, en dat de door 
hem uitgevoerde verrichtingen zo veel
vuldig en voortgezet waren, dat zij een 
voortdurende en gewone activiteit uit
maakten; 

Overwegende dat, al heeft de onteige
ningsvergoeding tot doel het eigendoms
verlies te herstellen, toch vloeit daaruit 
niet voort dat het gecleelte van de vergoe
ding dat, in voorkomend geval, de meer
waarde vertegenwoordigt, door het ont
eigend goed verkregen tussen de datum 
waarop het in het patrimonimn van de 
onteigende persoon is getreden en de 
datum van de overdracht aan de ont
eigenende macht van het recht van eigen
dom, geen baat kan uitmaken; 

Overwegende dat dergelijke baat be
lastbaar is krachtens de artikelen 25, 
§ 1, 3D, en 30 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, indien de meer
waarde die ze uitmaakt te danken is aan 
een geheel van voldoende met elkaar 
verband houdende en herhaalde ver
richtirlgen om een voortdurende en ge
wone bedrijvigheid uit te maken ; 

Overwegende dat uit de hierboven 
vermelde feitelijke vaststellingen van het 
arrest blijkt dat zulks het geval was in 
de zaak; 

Overwegende dat het middel niet kan 
aangenomen worden'; 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 25, § 1, 3D, 30, 42 en vooral 
61, § 3, en 65 van de wetten betreffende 
de inkomstenbelastingen, gecoordineerd 
bij het besluit van de Regent van 15 ja
nuari 1948, 
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'doordat het arrest beslist dat de eis 
strekkende tot aftrekking van 20 t. h. 
van de onteigeningsvergoeding, zijnde de 
wederbeleggingskosten en de wachtinte
resten welke in die vergoeding begrepen 
zijn, een nieuwe eis uitmaakt, die niet 
ontvankelijk is, 

terwijl het arrest enerzijds de eis ont
vankelijk acht, die strekt tot het ver
wijderen uit de belastbare baten van de 
onteigeningsvergoeding, omdat deze niet 
de rechtstreekse vrucht is van de ver
richtingen van de belastingplichtige, met 
name het verkopen van onroerende goe
deren, en anderzijds de eis die ertoe strekt 
de wederbeleggingskosten en de wacht
interesten voor ongeveer 20 t. h. begrepen 
in de onteigeningsvergoeding, uit de 
belastbare baten te verwijderen, omdat 
ze niet de rechtstreekse vrucht zijn van 
de verrichtingen van de belastingplich
tige, met name de verkoop van onroe
rende goederen, van de vorige verschilt 
noch door zijn aard noch door zijn voor
werp, noch door zijn wettelijke basis, en 
hij die het meerdere vraagt ook het min
dere vraagt : 

Overwegende dat een betwisting aan
gaande het bedrag van de belastbare 
grondslag een andere betwisting is dan 
die welke het verschuldigd zijn van de 
belasting tot voorwerp heeft, en derhalve 
een nieuwe eis uitmaakt ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

5 maart 1968. - 2e kamer. - Voor
zitter, H. van Beirs, voorzitter. - Ver
slaggever, Ridder de Schaetzen.- Gelijk
luidende concl~tsie, H. Depelchin, advo
caat-generaal. - Pleiters, HH. Delafon
taine (van de balie te Kortrijk) en Van 
Leynseele. 

1 e KAMER. - 6 maart 1968. 

1° WERKRECHTERSRAAD. - BrJ 
VERSTEK GEWEZEN SENTENTIE. 
VERZET DAT DE MIDDELEN VAN DE 
VERZETDOENDE PARTIJ MOET BEVAT
TEN. - VoORWAARDE OPDAT RET 
VERZUIM VAN DEZE FORMALITEIT TOT 
DE ONONTV ANKELIJKHEID VAN flET 
VERZET ZOU KUNNEN LEIDEN. 

2° VERZET. - BuRGERLIJKE zAKEN. -

WERKRECHTERSRAAD.- BIJ VERSTEK 
GEWEZEN SENTENTIE. - VERZET DAT 
DE BONDIGE UITEENZETTING VAN DE 
l\HDDELEN VAN DE VERZETDOENDE 
PARTIJ l\'WET BEVATTEN.- AARD VAN 
DEZE FORMALITEIT. 

1° en 2° A1·tikel 82, licl 2, van de wet van 
9 juli 1926 op de werkrechte1's1·aden, naa1· 
luid waarvan de akte van ve1·zet tegen 
een bij verstek gewezen sententie de bon
dige uiteenzetting van de middelen van 
de V61'Zetdoende pa1·tij moet bevatten, 
hecht aan deze jo1·maliteit niet het ken
merk van een wezenlijke of op stmtfe van 
nietigheid voorgeschreven fm·maliteit; 
het verzuim van deze formaliteit leidt 
,enkel dan tot de onontvankelijkheid van 
het V61'Zet als de ontoereikendheid van 
de motive1·ing van het verzet de verwee1'
der niet toelaat de ~vaarde van het verzet 
te onderzoeken ( 1). 

( CARIJN, T, VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN KONGOLEES 
RECHT <<SOCIETE DES FORCES HYDRO
ELECTRIQUES DE L'EST DU OOl'IGO ».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
sententie, op 11 oktober 1965 gewezen 
door de W erkrechtersraad van beroep 
te Brussel, kamer voor bedienden ; 

Over de twee middelen samen, afgeleid, 
het ee1·ste, nit de schending van de arti
kelen 82 van de wet van 9 juli 1926 op 
de werkrechtersraden en 97 van de 
Grondwet, 

doordat de bestreden sententie, met 
hervorming van de op verzet van ver
weerster gewezen beslissing van de eerste 
rechter, het verzet van verweerster tegen 
de bij verstek gewezen sententie van de 
eerste rechter ontvankelijk verklaart ten 
aanzien van aile punten· van de eis, 

te1·wijl het exploot van verzet slechts 
met betrekking tottwee pun ten van de eis 
gemotiveerd was, het exploot van verzet., 
op straffe van niet-ontvankelijkheid van 
het verzet, met redenen moet omkleed 
zijn en de bestreden sententie derhalve, 
wanneer zij het verzet van verweerster 
ontvankelijk verklaart, zelfs ten aan
zien van de punten van de eis waarom
trent het exploot van verzet niet gemoti-

(1) Oass., 14 september 1967, sup1·a, blz. 68. 
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veerd was, de in het middel vermelde 
wetsbepalingen heeft geschonden; 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 82 van de wet van 9 juli 1926 
op de werkrechtersraden, 173 en 1029 
van het Wetboek van buTgerlijke Techts
vordering en 97 van de Grondwet, 

doonlat de bestreden sententie het ver
zet van verweerster tegen de op verstek 
gewezen sententie van de eerste rechter 
ontvankelijk verldaart, op grond dat in 
elk geval de ontstentenis van motiveTing 
van het exploot van verzet slechts dan 
een oorzaak van nietigheid oplevert wan
neer zulks nadeel toebrengt aan de tegen
partij en dat het bestaan van zodanig 
nadeel hier niet is bewezen, 

te1·wijl de formaliteit van artikel 82 
van de wet van. 9 juli 1926 een substan
tieel vormvereiste is waarop de regel 
"geen nietigheid zonder grief'' van arti
kel 173 van het Wetboek van bu:rgerlijke 
rechtsvordering niet van toepassing is 
en de bestreden sententie derhalve, door 
het verzet van verweerster in elk geval 
ontvankelijk te verklaren daar het niet 
bewezen was dat eiser nadeel heeft gele
den door de gedeeltelijke ontstentenis 
van motivering, de in het middel ver
melde wetsbepalingen heeft geschonden : 

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

Overwegende dat de bij die wetsbepa
ling bedoelde formaliteit geen essentiele 
of op straffe -van nietigheid voorgeschre
ven formaliteit is ; 

Overwegende dat de bestreden sen
tentie erop wijst " dat de geclaagde in 
hoger beroep (thans eiser) niet aantoont 
of zelfs niet beweert dat het gebrek aan 
n>otivering, met betrekking tot sommige 
punten van de oorspronkelijke eis, zijn 
belangen zou hebben geschaad " ; 

Overwegende dat de sententie aldus 
ondubbelzinnig vaststelt dat de ontsten
tenis of de ontoereikendheid van de mo
tivering van het exploot van verzet, met 
betrekking tot sommige punten van de 
oorspronkelijke eis, eiser niet heeft km1-

(1) TSCHOFFEN en DUBRU, Bauw comme1'
ciauw, nr 45; PAUWELS en RAEs, Bauw a 
loym• et bauw comme?•ciauw, n" 579; DE PAGE, 
Bijv. van d. IV, n" 784, 1°; Verslag van de 
verenigde commissies voor Justitie en Eco-

nen beletten de waarde van het verzet 
te bespreken ; 

Dat de sententie derhalve wettelijk 
beslist dat het verzet van verweerster 
ontvankelijk was met betrekking tot 
alle punten van de oorspronkelijke eis ; 

Dat de middelen naar recht falen ; 

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

6 maart 1968. - 18 kamer. - Voor
zitteT, H. Bayot, eerste voorzitter. -
VeTslaggeve1·, H. Perrichon. - Gelijk
luidende conclusie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procuTeur-generaal. - PleiteT, 
H. VanRyn. 

1 e KAMER. - 6 maart 1968. 

HUUR vAN GOEDEREN.- HANDELS
HUUR. - RECHT VAN DE HUURDER 
DE HUUR TE BEEINDIGEN JIUTS EEN 
OPZEGGING BI.J HET VERSTRI.JKEN VAN 
ELKE DRIE.JARIGE PERIODE. - UIT
OEFENING VAN DIT RECHT AAN DE 
BEOORDELING VAN DE HUURDER OVER
GELATEN. 

De uitoefening van het doo1· m·tikel S, lid S, 
van de wet van SO april 1951 aan de 
huunler m·kende Techt, om mits een op
zegging, bij het ve?'StTijlcen van elke 
driejm·ige pm·iocle, de ht<U1' te beiiindt:gen 
wordt ter VTije beoordeling aan de htttu·
de?' overgelaten en is clt<s niet a.fhankelijk 
van het bestaan van buitengewone of 
niet te voorziene omstandigheden bt:j het 
aangaan van de htmr ( 1). 

(AUCREli'I:ANNE EN HOYEZ, 
T. VAN ESPEN EN HUBERT.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis op 6 januari 1967 in boger beroep 

nomische zaken bij de Senaat (Pari. St. Se
naat, nr 384, 1948-1949, biz. 3 en 4). 

Over het punt dat lid 3 van artikel 3 van 
de wet van 30 april 1951 op de handelshuur 
een gebiedende bepaling is, raadpl. cass., 
14 januari 1965 (Bull. en PAsro., 1965, I, 
472). 
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gewezen door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1, 3, inzonderheid lid 3, ingevoegd 
in de wet van 30 april 1951 vormende 
afdeling IIbis, onder de benaming « Re
gels betreffende de handelshuur "• van 
hoofdstuk II van titel VIII van boek III 
van het Burgerlijk W etboek, zoals de 
genoemde artikelen 1 en 3 respectievelijk 
gewijzigd werden bij artikelen l, 1 o en 2o, 
van de wet van 29 juni 1955, 

doo1·dat, hoewel het vaststaat dat de 
tussen partijen gesloten huur onder de 
toepassing valt van de wet van 30 april 
1951 op de handelshuur en de eisers over
eenkomstig de wettelijke vormen en ter
mijnen aan de verweerders opzegging 
hebben betekend bij het verstrijken van 
de eerste driejarige periode van de huur, 
het bestreden vonnis de genoemde op
zegging nietig en zonder enig gevolg heeft 
verklaard als « niet voo1 tspruitende cut 
de speciale bescherming van de huurder 
bepaald door artikel 3, lid 3, van de wet 
(van 30 april 1951), zoals de wetgever ze 
heeft willen vaststellen, maar als slechts 
een rechtsmisbruik uitmakende om vroeg
tijdig en willekeurig de bedoelde huur 
te beeindigen "• op grand dat .. . « de 
bepaling van artikel 3, lid 3 (van de wet 
van 30 april 1951) door de wetgever werd 
gewild en slechts in de wet werd inge
voegd om aan de huurder handelaar 
een aanvullende bescherming te verle
nen .. . tegen zijn eigen lichtzinnigheid 
en tegen omstandigheden die zich zouden 
kunnen voordoen in de loop van zijn 
lange bezetting en die niet te voorzien 
waren op het ogenblik van de sluiting 
van de huur ... ; dat niets in de wet de 
huurder, die de bepaling van artikel 3, 
lid 3, inroept, verplicht de buitengewone 
voorwaarden en de niet te voorziene om
standigheden te vermelden die hem ertoe 
leiden zich op dat artikel te beroepen ... ; 
dat in het onderhavige geval al de elemen
ten van de zaak bewijzen dat de opzeg
ging slechts door de eist>rs in hoger beroep 
(thans eisers) werd gegeven om v66r de 
termijn van hun contractuele verplich
tingen ontlast te worden en om het ge
huurde goed te mogen verlaten ten einde 
hun apotheek in een ander huis te vesti
gen dat zij twee maanden voordien bad
den verkregen en waar zij grotere gelue
lijke voordelen vonden en meer komfort, 
en zonder acht te slaan op het nadeel dat 
hun houding aan de verhuurders-ver
weerders in hoger beroep (thans verweer
ders) kon veroorzaken; dat het blijkt dat 

deze omstandigheden en deze voorwaar
den noch buitengewoon noch onvoorzien
baar waren ; dat zij integendeel becloelin
gen laten uitkomen die strijdig zijn met 
het criteritun van aanvullende bescher
ming die de wetgever aan de huurder 
handelaar wil verzekeren bij de gebie
dende bepalingen van artih:el 3, lid 3 "• 

terwi}l, noch uit de wettelijke tekst, 
noch uit de voorbereidende werken van 
de wet van 30 april 1951 blijkt dat de 
omstandigheden die de huurder ertoe 
brengen van het recht van driejarige 
opzegging gebruik te maken dat te zijnen 
voordele door artikel 3, lid 3, bij het 
verstrijken van iedere driejarige periode 
is erkend, noodzakelijk een onvoorzien
baar en buitengewoon karakter moeten 
vertonen, waaruit volgt dat door te be
slissen dat de opzegging van de eisers 
nietig was omdat zij niet was verant
woord door onvoorzienbare en buiten
gewone omstandigheden en derhalve een 
rechtsmisbruik uitmaakte, het bestreden 
vonnis al de in het middel ingeroepen 
wettelijke bepalingen heeft miskend : 

Overwegende dat terwijl lid 5 van 
artikel 3 ingevoegd in de wet van 30 april 
1951 op de handelshuur bepaalt dat, 
onder sommige voorwaarden, het huur
contract aan de verhuurder het recht 
kan toekennen om bij het verstrijken 
van elke driejarige periode de huur te 
beeindigen, lid 3 van hetzelfde artikel 
bepaalt dat de huurder de lopende huur 
kan beaindigen bij het verstrijken van 
elke driejarige periode bij deurwaarders
exploot of bij ter post aangetekende 
brief; 

Overwegende dat indien het jnist is 
dat genoemd lid 3 in de wet werd inge
voegd om de huurder handelaar een aan
vullende beschernling te verlenen door 
hem onder meer te ontlasten van ver
plichtingen die door de omstandigheden 
voor hem te zwaar zijn geworden, noch 
nit de tekst van deze bepaling, noch uit 
de . voorbereidende wei' ken waartoe zij 
aanleiding heeft gegeven noch uit de 
economic van de wet van 30 april 1951 
volgt dat het recht van de huurder om 
de lopende huur te beeindigen hem slechts 
zou erkend worden in de mate dat « bui
tengewone of onvoorzienbare" omstan
digheden een aanvullende bescherming 
zouden verantwoorden; 

Dat de wet de duur van de handelshuur 
in het voordeel van de huurder op negen 
jaar heeft vastgesteld, hem niettemin het 
recht toekennend de huur te beeindigen 
bij het verstrijken van elke driejarige 
periode; 
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Dat het precies dit vermogen is, waar
van hij naar eigen oordeel kan gebruik 
maken, hetwelk aan de huurder een aan
vullende bescherming verzekert ; 

Dat hieruit volgt dat door te beslis
sen dat de eisers die van dit vermogen 
gebruik hebben gemaakt in omstandig
heden die noch buitengewoon, noch on
voorzienbaar waren, van het recht, dat 
genoemd artikel 3, lid 3, hen toekent, 
misbruik hebben gemaakt, de rechter 
deze bepaling heeft geschonden ; 

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

6 maart 1968. - 1e kamer. - Vom·
zitte1", H. Bayot, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, H. Legros. - Gelijkhddende 
conclusie, H. R. Hayoit de Termicourt, 
procureur-generaal. - PleitM"s, HH. Si
mont en De Bruyn. 

1 e KAMER. - 6 maart 1968. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN. 
- BESOHIKKEND GEDEELTE GEGROND 
OP DUBBELZINNIGE REDENEN. 
SOHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE 
GRONDWET. 

Artikel 97 van de G1·ondwet wo1·dt geschon
den dam· het arrest waa1·van het beschik
kend gedeelte op clttbbelzinnige 1•edenen 
is gegroncl (1). 

(DELRUELLE EN OONSORTEN, T. BELGISCHE 
STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.) 

ARREST. 

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

(1) Cass., 11 februari 1966 (Bull. en PAsrc., 
1966, I, 759); 22 december 1967, sttp1•a, 
blz. 597 ; verg. cass., 31 januari 1967 (Ar1·. 
cass., 1967, blz. 667). 

Over het rniddel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het bestreden arrest vooreerst 
vaststelt dat de wegens het overlijden 
van dame Renault verschuldigde suc
cessierechten op basis van toekenning 
aan de overlevende echtgenoot van de 
helft van de gemeenschap en aan de 
eisers van de andere helft alsmede van 
de eigen goederen van de overledene 
betaald zijn en, bijgevolg, overeenkom
stig de afstand ·die de overlevende echt
genoot op 12 oktober 1954 heeft gedaan 
van de hem toegekende gehele gemeen
schap van aanwinsten en van het huis
raad van de gemeenschappelijke waning, 

tenvijl het vervolgens verklaart dat 
genoemde rechten werden berekend zon
der deze afstand in acht te nemen, zodat 
de redenen van de bestreden beslissing 
tegenstrijdig, althans dubbelzinnig zijn 
en het arrest derhalve niet regelmatig 
met redenen is omkleed : 

Overwegende dat de echtgenoten Del
ruelle-Renault gehuwd waren onder het 
stelsel van de gemeenschap beperkt tot 
de aanwinsten en een bepaling van hun 
contract aan de overlevende, benevens 
de goederen welke de gemeenschappelijke 
waning stoffeerden, de gehele gemeen
schap van aanwinsten toekende ; dat 
dame Renault op 12 februari 1954 
overleed en haar echtgenoot op 12 okto
ber 1954 afstand deed van genoemde 
toekenning; dat op 7 februari 1957laatst
genoemde op zijn beurt overleed ; dat 
de eisers een aangifte van nalatenschap 
indienden, waarin de helft van de ge
meenschap van aanwinsten welke tussen 
de echtgenoten heeft bestaan als goederen 
afhangende van de nalatenschap werd 
opgegeven ; dat verweerder op 9 augustus 
1960 de eisers verzocht om een aanvul
lende aangifte in te dienen waarbij de 
tweede helft van de gemeenschap van 
aanwinsten bij de baten van de nalaten
schap zou worden gevoegd, op grand dat 
de afstand van 12 oktober 1954 zonder 
uitwerking was ; dat de eisers, na het 
indienen van een reclamatie welke door 
de administratie werd verworpen, een 
aanvullende aangifte van nalatenschap 
indienden en aan verweerder een bedrag 
van 2.433. 792 frank betaalden, waarvan 
zij de teruggave vorderen ; 

Overwegende dat het arrest erop wijst, 
enerzijds, dat ingevolge het overlijden 
van Mevrouw Renault « de aangifte van 
nalatenschap melding maakte van de 
toekenning van de helft van de gemeen
schap aan de overlevende echtgenoot, 
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van de toekenning aan de gedaagden in 
hager beroep van de andere helft van 
voornoemde gemeenschap en van de 
eigen goederen van de overledene, onder 
voorbehoud van het vruchtgebruik van 
de overlevende echtgenoot, en dat de 
successierechten op deze basis werden 
betaald "; 

Dat deze redenen in het onzekere laten 
of het hof van beroep zich aldus ertoe 
beperkt te releveren dat de successie
rechten werden bepaald op grand van 
een aangifte welke noch het heeling 
van het huwelijkscontract dat aan de 
overlevende echtgenoot de gehele ge
meenschap van aanwinsten toekende 
noch de afstand door de overlevende 
echtgenoot op 12 oktober 1954 van het 
voordeel van dit beding in acht nam, 
ofwel aldus wil vaststellen dat de aan
gifte van de nalatenschap van dame 
Renault en de betaling van de desbe
treffende successierechten met inacht
neming van de afstand van 12 oktober 
1954 hebben plaatsgehad; 

Dat, volgens die laatste interpretatie, 
het arrest, dat ook hierop steunt << dat 
de verschuldigde rechten op de nalaten
schap van dame Delruelle-Renault bere
kend werden zonder de afstand van 
12 oktober 1954 in acht te nemen >>, door 
een tegenstrijdigheid aangetast zou zijn; 

Overwegende dienvolgens dat de dub
belzinnigheid van de redenen van het 
arrest het Hof niet toelaat de wettelijk
heid van de beslissing na te gaan ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, behalve in zover clit het hoger 
beroep van verweerder ontvankelijk ver
klaart ; beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt verweerder in de kosten ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Hof van beroep te Brussel. 

6 maart 1968. - 1~ kamer. - Voor
zitter, H. Bayot, eerste voorzitter. -
Verslaggevm·, H. Valentin. - Gelijklui
ilende conclusie, H. R. Hayoit de Termi
court, procureur-generaal. - Pleiters, 
HH. Simont en Van Leynseele. 

1 e KAMER. - 6 maart 1968. 

1° ARBEIDSONGEVAL.- Br;r KONINK
LIJK BESLU.IT VAN 28 SEPTEMBER 1931 

GECOORDINEERDE WETTEN. - BLIJ
VENDE ARBEIDSONGESCRIKTREID. 
AAN DE GETROFFENE VERSCRULDIGDE 
VERGOEDING. - VoORWERP. 

2° ARBEIDSONGEVAL. - WETTEN 
GECOORDINEERD BIJ KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 28 SEPTEMBER 1931. -
ECONOMISCRE WAARDE VAN DE GE
TROFFENE, OP DE ARBEIDSMARKT, YOOR 
RET ONGEVAJ". - WAARDE UITGE
DRUKT IN RET BASISLOON GEDURENDE 
RET JAAR DAT AAN RET ONGEVAL 
VOORAFGAAT. 

3° ARBEIDSONGEVAL. - WETTEN 
GECOORDINEERD BIJ KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 28 SEPTEMBER 1931. -
0PEENVOLGENDE ONGEVALLEN. 
BLIJVENDE ARREIDSONGESCRIKTREID, 
- BEREKENING VAN DE AAN DE GE
TROFFENE WEGENS RET TWEEDE ONGE
VAL VERSCRULDIGDE VERGOEDING. -
TWEEDE ONGEVAL DAT, ALTRANS TEN 
DELE, DE OORZAAK IS VAN DE TOEN 
VASTGESTELDE BLIJVENDE ONGE
SCRIKTREID.- VERGOEDING DIE MOET 
BEREKEND WORDEN OP GROND VAN 
DEZE ONGESCRIKTREID, ZONDER AF
TREK VAN RET PROCENT VAN DE NA 
RET EERSTE ONGEVAL VASTGESTELDE 
ONGESCRIKTREID. 

1° De ve1·goeding vm·schu.ldigd lcrachtens 
de bij het koninklijk hesl~~it van 28 sep
tembe1' 1931 gecoordinee1·de wetten aan 
de werlcnemer, ilie getrofjen is doo1· een 
ongeval ilat een blijvende arbeidsonge
schilctheicl ten gevolge hee,ft, heejt tot doel 
de we1·knemer te ve1•goeden in de mate 
wam·in het ongeval hem in zijn econo
mische waanle op de a1·beidsmarlct heejt 
aangetast (1). 

2° De economische waarde, op de m·beids
mm·kt, van een werlcneme1· clie doo1• een 
arbeiclsongeval get1•ofjen is wm·ilt volgens 
de bij het koninklijlc besluit van 28 sep
tember 1931 gecoordineenle wetten ver
moecl te zijn uitgeclrukt in het basisloon 
'van deze werlcnemer geclurende het jaa1· 
voorajgaancle aan het ongeval, dat tot 
het 1·echt op vm·goeding aanleiiling 
geejt (2). 

(1) Cass., 10 juni 1965 (Bull. en PAsrc., 
1965, I, 1089); 30 september 1965 (ibid., 
1966, I, 150) en noot 1, blz. 151. 

(2) Cass., 20 juli 1916, redenen (Bull. en 
PASIC,, 1917, I, 210); raadpl. tevens cass., 
27 november 1958, antwoord op het tweede 
middel (ibid., 1959, I, 316). 
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3° Wanneer een we1·kneme1' door twee op
eenvolgende arbeidsongevallen wo1·dt ge
t?·otfen, moet op grand van het jo1jaitair 
kamkte1• van het stelsel ~vaa1·in de bij het 
koninlclijk besluit van 28 september 1931 
gecoonlineerde wetten voo1·zien, voor de 
berekening van de aan de ~ue1·kneme1' ten 
gevolge van het tweede ongeval versclml
digde vergoeding cle blijvencle a?'beids
ongeschilctheid van de get1·ofjene in haar 
geheel beo01·deeld worden, zonclM' het 
1J1'0cent van de na het ee1·ste ongeval 
vastgestelcle ongesch1:ktheid aj te trelcken, 
van 't ogenblilc clat de na het tweecle 
ongeval vastgestelde ongeschiktheid, zelfs 
ten dele, doo1· dit ongeval ve1·oorzaalct 
wenl (1). 

(NAAMI.OZE VENNOOTSOHAP « LA 
ROYALE BELGE n, T. GARNIER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het. bestreden 
vonnis, op 17 mei 1966 gewezen door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik, 
rechtdoende als rechtbank waarnaar de 
zaak is verY\ ezen ; 

Gelet op het arrest door het Hof ge
wezen op 4 februari 1965 (2); 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1, 2, 3, 6, 9 van de wetten betreffende 
de vergoeding der schade voortsprui
tende uit arbeidsongevallen, gecoordi
neerd bij het koninklijk besluit van 
28 september 1931, zeals zij gewijzigd 
en aangevuld zijn bij de besluitwet van 
9 juni 1945, de wet van 10 juli 1951 en 
die van 17 juli 1957, 

doo1·dat, na te hebben beslist dat het 
bedoelde ongeval van 21 augustus 1961 
kennelijk een verergering heeft meege
bracht van de pathologische toestand 
van de verweerder die, ten gevolge van 
een eerste ongeval in 1946, door een 
gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschikt
heid van 12 t. h. aangetast was en dat 
die verergering van invloed was geweest 
op de verhoging van de arbeidsonge
schiktheid van het slachtoffer op de 
arbeidsmarkt, het bestreden vonnis vast-

(1) HoRioN, Repm·toire p1·atiqt<e dtt d1·oit 
belge, Complement, d. I, v 0 Accidents du t?·a
vail, nr 357; DELARUWIERE en NAl\1l))CRE, La 
1·epm·ation des dommages J•esttltant des accidents 
du t?·avail, 2" uitg., nrs 199 en 200; S. DAVID, 
Responsabilite civile et 1'isqtte p1·ofessionnel, 
nr 105, 2°; DE LEYE, De vergoeding van a1·-

stelt dat de globale blijvende invaliditeit 
25 t. h. bedraagt, beslist dat ze wettelijk 
geheel te wijten is aan het tweede ongeval 
van 21 augustus 1961 en dientengevolge 
aan verweerder vergoedingen toekent op 
grond van een gedeeltelijke blijvende 
arbeidsongeschiktheid van 25 t. h. en 
van een loon van 118.345 frank, 

terw~jl, ee1·ste onderdeel, wanneer een 
werlunan achtereenvolgens door twee 
arbeidsongevallen getroffen is, voor de 
vergoeding van de schadelijke gevolgen 
van het tweede ongeval slechts de gevol
gen van het laatste in aanmerking kunnen 
worden genomen, waaruit voortvloeit dat 
het beroepen vonnis, door te beslissen 
dat de globale blijvende arbeidsonge
schiktheid van 25 t. h. geheel aan het 
tweede ongeval te -vvijten is, hoewel het 
erop wijst dat dit tweede ongeval een 
verergeriTtg van de toestand van de ge
troffene heeft meegebracht, de wettelijke 
regels betreffende de vaststelling van de 
forfaitaire vergoedingen bij arbeidsonge
val heeft miskend (schending van de arti
kelen 1, 2, 3, 6, 9 van de wetten betref
fende de vergoeding der schade sprui
tende uit arbeidsongevallen, gecoordi
neerd bij koninklijk besluit van 28 sep
tember 1931, zoals zij gewijzigd en aan
gevuld zijn bij de besluitwet van 9 juni 
1945 en de wet van 10 juli 1951 en die 
van 17 j1-lii 1957); 

tweecle ondenleel, het vonnis in elk geval 
niet regehnatig met redenen is omkleed, 
daar de feitenrechter niet zonder zich 
tegen te spreken enerzijds kan verklaren 
dat het bedoelde ongeval een verergering 
van de toestand van de getroffene heeft 
meegebracht en anderzijds dat de globale 
arbeidsongeschiktheid geheel aan dat
zelfde ongeval te wijten is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het bestreden vonnis 

vaststelt dat verweerder op 22 maart 
1946 getroffen werd door een arbeids
ongeval, met als gevolg' een blijvende 
invaliditeit die volgens een gerechtelijk 
gehomologeerde overeenkmnst vastge
steld is op 12,5 t. h. en anderzijds dat 
een volgend ongeval op 21 augustus 1961 

beidsongevallen, 1960, nr 126 ; verg. cass., 
23 december 1965 en 31 maart 1966 (Bttll. 
en PAsrc., 1966, I, 563 en 993), evenals Y. 
HANNEQUART, « L'etat anterieur et les acci
dents du travail , (Revue generale des assu-
1'ances et des ?'esponsabilites, 1967, nr 7929). 

(2) Bull. en PAsrc., 1965, I, 564. 
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« kennelijk een verergering heeft meege
bracht van de vroegere pathologische 
toestand met, dientengevolge, een ver
hoging van de arbeidsongeschiktheid op 
de algemene arbeidsmarkt ; " dat het 
op grorid van deze vaststellingen besluit 
dat de globale blijvende invaliditeit in 
werkelijkheid kan worden vastgesteld op 
25 t. h. en dat ze wettelijk geheel te 
wijten is aan het ongeval van 21 augustus 
1961)); 

Overwegende da.t de vergoeding, die 
voor een blijvende arbeidsongeschiktheid 
ten gevolge van een arbeidsongeval ver
schuldigd is, tot doel heeft de werlmemer 
schadeloos te stellen in zover het ongeval 
zijn arbeidsgeschiktheid, . dit wil zeggen 
zijn economische waarde op de arbeids
markt, aangetast heeft ; 

Dat deze waarde wettelijk · vermoed 
wordt haar maat te vinden in het basis
loon van de getroffene gednrende het jaar 
voorafgaande aan het ongeval dat op 
schadevergoeding recht heeft gegeven ; 

Dat het derhalve onverschillig is dat 
de arbeidsongeschiktheid van de get.rof
fene voorheen enige verminder:i:ng heeft 
ondergaan; 

Dat _de rechter dus door een juiste 
toepassmg van de wet, tot berekening 
van de aan verweerder uit te keren ver
goedingen, van het procent van de door 
het t·weede ongeval veroorzaakte ai·beids
ongeschiktheid niet heeft afgetrokken het 
procent van de na het eerste ongeval 
vast.gestelde ongeschiktheid ; 

Dat dit onderdeel van het n1.iddelnaar 
recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 
~:verwegende dat de redenen waarop 

knt1ek wordt geoefend, niet de tegen
strijdigheid vertonen die eiseres eraan 
toeschrijft ; 

Dat de rechter zich in deze redenen 
ertoe heeft beperkt te stellen dat, zodra 
een gedeelte althans van de globale ar
beidsongeschiktheid zijn oorzaak vond in 
het tweede ongeval, deze wettelijk geheel 
aan het (?:enoemde ongeval te wijten was ; 

Dat d1t onderdeel van het middel feite
lijke grondslag mist ; 

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

6 maart 1968. - 1e kamer. - Voor·
zitte?·, H. Bayot, eerste voor?:itter. -
Verslaggever•, H. Valentin. - Gelijklui
aenae conclusie, H. R. Hayoit de Ter
micourt, procureur-generaal. - Pleiter· 
H. Simont. ' 

0ASSATIE, 1968. - 29 

1 e KAMER. - 7 maart 1968. 

1° EOHTSOHEIDING EN SOHEIDING 
VAN TAFEL EN BED.- UITKERING 
TOT ONDERHOUD EN VERGOEDING BE· 
PAALD BIJ ARTIKEL 301 VAN HET 
BURGERLIJK vVETBOEK TEN VOORDELE 
VAN DE EOHTGENOOT DIE DE EOHT· 
SOHEIDING VERKREGEN HEEFT. - BE
DRAG VAN DEZE UITKERING. 

2° EOHTSOHEIDING EN SCHEIDING 
vAN TAFEL EN BED. - UITKERING 
TOT ONDERHOUD EN VERGOEDING BE· 
PAAI.D BIJ ARTIKEL 301 VAN HET 
BURGERLIJK WET:EiOEK TEN VOORDELE 
VAN DE EOHTGENOOT DIE DE EOHT· 
SOHEIDING VERKREGEN HEEFT.- BE· 
DRAG VAN DEZE UITKERING. - VAS'l'· 
STELLING ERVAN ONGEAOHT DE BE· 
DRIJFSINKOlVISTEN DIE DE ONSOHULDIGE 
EOHTGENOOT WEGENS HET VERBREKEN 
VAN RET GEMEENSOHAPPELIJK LEVEN 
VERPLIOHT IS TE VERWERVEN.- WET· 
TELIJKHEID. 

1° Voor: .de va_ststelling van het bedmg van 
de b~J art,kel 301 van het Bur·gerlijk 
W etboek bepaalde ~dtlcer·ing tot onder
houri en ver·goeaing ten voonlele van de 
echtgenoot die cle echtscheiding ver·lc1·egen 
heejt, houdt de ?'echter· mule1· meer r·elce
ning 111:~t de levenswijze van de e~htge
noten t~Jdens het gemeenschappelijlc leven 
en hun rnaatschappel·ijlce toestand, met 
de behoeften van de onschttlcl1:ge echtge
noot ten. gevolge van de echtscheiding en 
met de ~nlcomsten van de schu.Zclige echt
genoot (1). 

2° Is wettel~jlc de beslissing van cle jeiten
?'erhte?' cl~e het bedmg van de bij ar·ti
lcel 301 van het Btwge?·lijlc Wetboelc 
bepaalcle ttitlcer·ing tot onde?"houd en ver
goecling ten voo?"clele van de onschulclige 
echtgenoot vaststelt ongeacht de bedr·ijjs
inlco?_nsten die zij juist wegens de ver
br·eb?_tg v~n het gerneenschappelijlc leven 
ve?·plwht ~s te verwe1·ven. 

(SCHEPERS, T. DEVOS.) 

ARREST •. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Cass., 27 oktober 1927, redenen (Bull. 
en PASIC., 1927, I, 316); 5 juli 1957 (ibid., 
1957, I, 1330) en 4 april 1963 (ibid., 1963, 
I, 853) ; raadpl. cass., 18 november 1965 (ibid., 
1966, I, 373) en noot 1 ; 22 juni 1967 (A1'1·. 
cass., 1967, blz. 1285). 
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arrest, op 26 april 1967 door het Hof 
van beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 203, 208, 301, 
303, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wet
book en 97 van de Grondwet, 

doorclat het bestreden arrest, hetwelk 
aan verweerster met ingang van 13 au
gustus 1964, datum van de overschrijving 
van de echtscheiding, een masndelijkse 
vergoedingsuitkering van 4o000 frank en 
een maandelijkse uitkering van 20000 fro 
per maand voor het onderhoud van ieder 
van beide kinderen toekent, de conclu.sie 
verwerpt waarin eiser betoogde dat voor 
de bepa1ing van het bedrag van de ge
vorderde uitkeringen rekening moest 
worden gehouden met de beroepsverdien
sten van verweerster, op grand « dat 
de echtgenote gedurende tien jaar ge
meenschappelijk leven niet heeft moeten 
werken en zich slechts met haar huis
houden en met haar kinderen diende 
bezig te houden; 000 dat de onschuldige 
echtgenoot gerechtigd is de welstand te 
behouden welke het huwelijk hem ver
schafte ; o o o dat niet wordt betwist dat 
gedaagde in hager beroep pas na de 
feitelijke scheiding, in 1959, is moeten 
beginnen te werken, bij gebrek aan vol
doende inkomsten voor haar en haar 
kinderen; 000 dat de eerste rechter ten 
onrechte het bedrijfsi:nkomen in aanmer
king heeft genomen dat gedaagde in 
hoget· beroep si:nds het ophouden van 
het gemeenschappelijk leven heeft vero 
diend "' 

terwijl, tot beoordeling van het bedrag 
van de vergoedingsuitkeri:ng bij a1 ti
kel 301 van het Burgerlijk Wetboek be
paald ten voordele van de echtgenoot 
die de echtscheiding verkrijgt, evenals 
van het bedrag van de nitkering tot 
levensonderhoud, k1oachtens de artike
len 203, 208 en 303 van het Burgerlijk 
'Vetboek verschuldigd aan de echtgenoot 
aan wie de bewaring van de kinderen 
wordt toevertrouwd, de rechter gP.l·wuden 
is acht te slaan op de inkomsten van 
elke echtgenoot op het ogenblik van de 
echtscheiding, onder meer op de ver
diensten uit de beroepsactiviteit die de 
echtgenoot-schuldeiser volgens zijn staat 
zonder bezwaar uitoefent of kan uit
oefenen, en uit de door het bestreden 
arrest vermelde feitelijke omstandigheden 
niet client te worden afgeleid dat de toe
stand die bestond in 1959, ten tijde van 
het gemeenschappelijk leven, in 1964 nog 
dezelfde zou geweest zijn, indien de 
echtgenoten verenigd waren gebleven, 

of bovendien dat de door verweerster 
in 1964 nitgeoefende winstgevende acti
viteit voor lmar enig bezwaar opleverde 
of met haar staat onverenigbaar was, 
waaruit volgt dat het bestreden arrest 
niet aileen de artikelen 203, 208, 301 
en 303 van het Burgerlijk W etboek 
schendt, maar ook gegrond is op ver
moedens die het beschikkende gedeelte 
niet behoorlijk verantwoorden, zodat het 
de artikelen 1349, 1353 van genoemd 
wetboek en 97 van de Grondwet schendt 

Overwegende dat, na te hebben gerele
veerd dat de onschuldige echtgenoot ge
Ioechtigd is de welstand te behouden 
welke het huwelijk hem vel"schafte en 
te hebben vastgesteld, enerzijds, dat 
de echtgenot,e gedm·ende tien jaar ge
meenschappelijk leven niet had moeten 
werken en zich slechts met haar huis
houden en met haar kinderen had dienen 
bezig te houden en, anderzijds, " dat niet 
wordt betwist dat gedaagde in hager 
beroep pas na de feitelijke scheiding, in 
1959, is moeten beginnen te werken, bij 
gebrek aan voldoende inkomsten voor 
haar en haar kinderen "' het bestreden 
arrest beslist dat, om het bedrag van 
de door eiser aan verweerster verschul
digde uitkering te bepalen, de eerste 
rechter ten onrechte rekening had ge
houden met de inkomsten die laatstge
noemde aldus sinds het ophouden van 
het gemeenschappelijk leven had ver
diend; 

Overwegende dat aldus het hof van 
beroep soeverein vaststelt dat alleen de 
feitelijke scheiding verweerster had ge
dwongen een beroepsactiviteit uit te 
oefenen en dat zij zich dus, indien de 
echtgenoten verenigd waren gebleven, 
nog in 1964, zoals gedurende de tien 
jaar gemeenschappelijk leven, uitsluitend 
zou hebben blijven bezighouden mot het 
huishouden en met haar kinderen en 
geen beroepsbezigheid zou hebben uit
geoefend; 

Dat het hof van beroep, na deze vast
stelling, bovendien niet moest nagaan 
of een winstgevende activiteit in 1964 
voor verweerster een bezwaar zou hebben 
opgeleverd en al dan niet onverenigbaar 
zou geweest zijn met haar staat ; 

Overwegende dat, om het bedrag van 
de in artikel 301 van het Burgerlijk Wet
hoek bedoelde uitkering tot levensonder
houd te beoordelen, de rechter. rekening 
moet houden met de levenswijze van 
de echtgenoten gedurende het gemeen
schappelijk leven, met hun maatschap
pelijke toestand, met de behoeften van 
de onschuldige echtgenoot ingevolge de 
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echtscheiding en met de inkomsten van 
de schuldige echtgenoot ; 

Overwegende dat, door, voor het bepa
len van genoemd bedrag, de bedrijfs
inkomsten buiten beschouwing te laten 
welke de onschuldige echtgenoot precies 
wegens het verbreken van het gemeen
schappelijk leven verplicht is te verwer
ven, de rechter dus geen enkele van de 
in het middel aangeduide bepalingen 
heeft geschonden ; 

Overwegende, met betrekking tot de 
voor het onderhoud van de kinderen 
bestemde uitkeringen tot levensonder
houd, dat nit het arrest niet blijkt dat 
de rechter ze zou hebben bepaald zonder 
rekening te houden met de bedrijfsin
komsten van verweerster ; 

Dat het tegendeel hieruit volgt dat, 
zo hij weliswaar de persoonlijke uitkering 
van de echtgenote verhoogt op grond 
van de hierboven aangevoerde redenen, 
hij daarentegen de beslissing van de 
eerste rechter betreffende de voor het 
onderhoud van de kinderen verschul
digde uitkering bevestigt, terwijl deze 
laatste ze precies had bepaald rekening 
houdend met de bedrijfsinkomsten van 
verweerster ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

7 maart 1968. - 1e kamer. - Voor
zitter, H. De Bersaques, raadsheer waar
nemend voorzitter. V e1·slag geve1·, 
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie, 
H. Dumon, advocaat-generaal. - Plei
ters, HH. Fally en Philips. 

l e KAMER. - 7 maart 1968. 

1° CASSATIEMIDDELEN.-,- BuRGER
LIJKE ZAKEN. - MIDDEL AFGELEID 
UI'l' DE DUBBELZINNIGHEID VAN EEN 
REDEN vAN DE BESTREDEN BESLISSING. 
- DUBBELZINNIGHEID ZONDER IN
VLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN HET 
BESTREDEN DISPOSITIEF. - MIDDEL 
NIET ONTV ANKELIJK BIJ GEBREK AAN 
BELANG. 

(1) Raadpi. cass., 21 december 1964 (Bttll. 
en PAsrc., 1965, I, 405); verg. cass., 28 no
vember 1966 (A1-r. cass., 1967, biz. 414). 

2° HUUR VAN ZAKEN.- PACHT.-
0PZEGGING DOOR DE VERHUURDER TEN 
EINDE HET VERPACHTE GOED ZELF IN 
BEDRIJF TE NEMEN. - ERNSTIG EN 
OPRECHT KARAKTER VAN DIT VOOR
NEMEN.- SOEVEREINE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER. 

3° RECHTBANKEN. - BURGERUJKE 
ZAKEN. - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER OM AMBTSHALVE DE DOOR 
DE PARTIJEN AANGEVOERDE REDENEN 
AAN TE VULLEN.- GRENZEN VAN DEZE 
BEVOEGDHEID, 

l 0 Is niet ontvankel~jk bi,i geb1·ek aan 
belang, het middel dat is ajgeleid uit 
de dubbelzinnigheid van een 1·eden van 
de best1·eden beslissing, wanneer deze 
dubbelzinnigheid zonder invloed is op 
het best1·eden dispositiej ( 1). 

2° De wet verleent aan de ve1·pachter van 
een landeigendom het 1·echt om aan de 
pachter opzegging te doen mits hij het 
voornemen heejt zelj het verpachte goed 
in bed1·ijj te nemen, op voorwaarde dat 
dit voo1·nemen ernstig en oprecht is; 
de jeitemechte1• beoo1·deelt soeve·rein dit 
ernstig en oprecht kamkte1· (2). (Burg. 
Wetb., art. 1775.) 

3° De 1·echter kan ambtshalve ande1·e rede
nen in de plaats stellen van die welke 
door de partijen werden aangevoe1·d, 
voor zove1• hij enkel steunt op 1·egelmatig 
aan zijn beoordeling voorgedmgen jei
ten en aldus noch het voorwe1·p noch de 
oorzaalc van de eis tvijzigt (3). 

(GEMEENTE BERNISSART, 
T. DELFANNE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 'februari 1965 in laatste 
aanleg gewezen door de Vrederechter te 
Quevaucamps ; 

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

doonlat het vonnis er enerzijds op wijst 

(2) Cass., 19 maart 1964 (Bull. en PAsrc., 
1964, I, 774); raadpl. cass., 5 juli 1957 (BuZZ.. 
en PAsrc., 1957, I, 1327); 30 januari en 
20 maart 1959 (ibid., 1959, I, 550 en 742). 

(3) Cass., 24 september 1964 (Bull. en P&
src., 1965, I, 77); raadpl. cass., 25 januari 
1968, sttpra, biz. 700. 
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dat het niet is bewezen dat de opzegging 
die eiseres aan verweerder heeft gedaan 
voorafgaandelijk door de gemeenteraad 
werd toegestaan, noch dat eiseres de 
goedkeuring van de bestendige deputatie 
heeft gekregen hetzij om de huur toe te 
staan, hetzij om de bestemm.ing of de 
wijze van genot van rtlle of een gedeelte 
van de goederen van de gemeente te 
veranderen, maar anderzijds overweegt 
det de in de opzegging aangevoerde rede
nen als weinig ernst.ig en weinig gegrond 
moeten worden verworpen, en ten slotte 
beslist, hoewel het de rechtsvordering 
ontvankelijk verklaa.rt, dtct er geen grond 
bestaat om de opzegging geldig te ver
klaren, 

terwijl deze motivering dubbelzinnig 
is, daar ze niet doet cutkomen of, buiten 
de beoordeling over de in de opzegging 
aangevoerde redenen, welke zonder enige 
twijfel tot staving dient van het bescluk
kende gedeelte van het vonnis, dit laatste 
eveneens op de overwegingen betreffende 
het ontbreken van een machtiging van 
de gemeenteraad en goedkeuring van de 
hestendige deputatie berust, dan wel of 
deze overwegingen slechts ten overvloede 
gegeven en niet met het beschikkende 
gedeelte verbonden zijn, en deze dubbel
zinnigheid in de motivering met een 
ontbreken van een passende motivering 
van de bestreden beslissing gelijkstaat 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet), 

en te1·wijl, in zover de weigering om de 
opzegging geldig te verklaren, bij onder
stelling, zou berusten op het ontbreken 
van een machtiging van de gem.eenteraad 
in verband n::tet de kennisgeving van de 
opzegging die een einde aan cle pacht 
moest Tnaken, deze weigering strijdig zou 
zijn met de beslissing waarbij het vonnis 
de rechtsvordering ontvankelijk verklaart 
die in dezelfde omstandigheden is inge
steld om aan die opzegging gevolg te 
geven (schending van dezelfde bepaling) 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, ware de ingeroepen 

dubbelzinnigheid bewezen, dan nog zou 
zij op de wettelijkheid van de bestreden 
beslissing zonder invloed blijven; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende <;lat de reden van het 

vonnis, waarbij wordt vastgesteld dat 
het niet is bewezen dat de gemeenteraad, 
op het ogenblik dat de opzegging aan 
verweerder werd ter kemjs gebracht, een 
machtiging had verleend, niet insluit 
.dat de rechtsvordering die later werd 

ingesteld niet ontvankelijk was; dat 
de rechter dus, zonder tegenstrijdigheid, 
heeft kunnen verklaren, enerzijds, « dat 
het niet is bewezen dat de opzegging 
voorefgaandelijk door de gemeenteraad 
was toegestaan » en, anderzijds, dat de 
rechtsvordering « ontvankelijk '' wa.s ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het tweede middel, afgeleid nit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, ll34, 1319, 1320, 1322 
en 1775 van het Burgerlijk Wetboek 
(welk laatste artikel gewijzigd is bij de 
wetten van 7 juli 1951 en 15 jtmi 1955), 

doordat, zo het vonnis « de redenen » 
van opzegging als « weinig ernstig en 
weinig gegrond "beschouwt, dit geschiedt 
omdat de revalorisatie van de thans 
door verweerder gebruikte landeigendom
men « door beplanting of door vee te 
laten grazen " volgens het vonnis, voor 
het ogenblik onmogelijk zou zijn wegens 
de voortgezette exploitatie van « tussen
liggende " percelen door andere pachters, 
welke toestand, volgens het vonnis, een 
gevolg is van het feit « dat het niet is 
bewezen dat aan de andere in de brief 
van 11 april 1964 bedoelde pachters een 
soortgelijke opzegging als aan verweerder 
Delfanne zou worden gedaan », 

tenvijl, eerste onderdeel, aangezien de 
wet alleen redenen kent die ernstig en 
gegrond zijn (welke de geldigverklaring 
van de opzegging meebrengen) en andere 
welke het niet zijn (welke deze geldig
verklaring beletten), de overweging van 
het vonnis dubbelzinnig is (schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 1775 van het Burgerlijk Wetboek, 
inzonderheid lid 3, 4 en 6); 

tweede onderdeel, de door eiseres in de 
opzegging aangevoerde reden bestond 
in haar voornemen om zelf de verpachte 
goede1·en in bedrijf te nemen (wat het von-· 
nis trouwens vaststelt), en de controle 
van de rechter dus over deze reden 
en niet over een andere moest worden 
uitgeoefend; het van we1mg belang 
is dat de revalorisatie van de goederen 
van de gemeente « door beplanting 
of door vee te laten grazen '' « voor 
het ogenblik " onmogelijk is, welke 
revalorisatie aileen als voorbeeld door 
eiseres is aangevoerd, aangezien deze 
laatste « voor het ogenblik » geen andere 
verplichting heeft dan de aangevoerde 
reden te verwezenlijken en dus op een 
of andere wijze zelf de goederen in bedrijf 
te nemen waarvan de pacht een einde 
heeft genomen; het vonnis, in zover het 


